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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยผูเขียนไดรับความกรุณา และการอนุเคราะหอยางดียิ่ง
จากอาจารยกมลมิตร  วุฒิจํานงค  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่ไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําและ  
ชวยตรวจแกไขวิทยานิพนธจนสําเร็จสมบูรณ  ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี  ประกอบกับผูเขียนได 
รับความกรุณาจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทั้งสามทาน  ที่ไดใหคําแนะนําและคําติชมที่เปน
ส่ิงที่มีประโยชนอยางมากในการดําเนินเนื้อหาโดย  ศาสตราจารย  ดร. ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล  ทานได
กรุณาใหเกียรติรับเปนประธานสอบวิทยานิพนธ  ใหคําปรึกษา  คําแนะนําในวิธีการเขียน  และให
แนวทางการสรุป  รองศาสตราจารย  ไพฑูรย  คงสมบูรณ  ที่เมตตาตรวจสอบและแนะแนวทางใน
การเขียนวิเคราะห  รวมทั้งอาจารยสัตยะพล  สัจจเดชะ  ใหความกรุณาสนับสนุนในสวนของขอมูล
เพิ่มเติม  และแนวคิดในการแกไขปญหา  ซ่ึงผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอยางสูงทุกๆ ทาน 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบูรพคณาจารยทุกๆ ทาน ที่ไดส่ังสอนอบรมและใหความรู
จนสามารถนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ รวมถึงครอบครัวและญาติ พี่ๆ
และหลานของผูเขียนที่สนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา ขอขอบคุณ  คุณมาวิน วงศสวางสิริ ที่ได
ชวยเหลือในการคนหาขอมูล  และกัลยาณมิตรทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสุธีรา ประชุมรัตน 
ผูชวยเหลือใหกําลังใจ  ผลักดันใหเดินหนาจนประสบความสําเร็จ 
 หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในภายหนา  
ผูเขียนขอมอบคุณความดีแกทุกทานที่ไดกลาวถึงขางตน หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอ
นอมรับไวแตผูเดียว 
 
                                                                  
                                                    สุภา   พงศหลอพิศิษฏ 
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หัวขอวิทยานพินธ       มาตรการทางกฎหมายวาดวยการละเมดิสิทธิความเปนสวนตวั 
 ที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรง                                          
ช่ือผูเขียน                     สุภา  พงศหลอพิศิษฏ 
อาจารยที่ปรึกษา           อาจารยกมลมติร  วุฒิจํานงค 
สาขาวิชา                      นิติศาสตร 
ปการศึกษา                      2551 
                                         
                                                                      บทคัดยอ 
               
 จากปญหาการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค ที่เกิดจากนักการตลาดโดยใช
โทรศัพทและโทรสารในการขายสินคา  บริการ  และการลงทุนทางการเงิน นําเครื่องมือส่ือสารที่มี
เทคโนโลยีสูงมาใชในการขายที่อยูหางโดยระยะทาง  หรือการตลาดแบบตรงที่ใชโทรศัพทเปนสื่อ
โดยไมเลือกวันเวลา  ทําใหมีการรบกวนความสงบ  ความสันโดษ  การแทรกแซงและขัดจังหวะการ
ทํากิจธุระของผูบริโภค  เปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนรําคาญทั้งในที่อยูอาศัยและในสถานที่ทํางาน 
อีกทั้งการโทรรบกวนซ้ํา ๆ แมวาผูบริโภคไดเคยขอใหยุติการรบกวนแลวก็ตาม  จึงตองมีการพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะขึ้น  มีการจํากัดชวงเวลาการใชโทรศัพทและโทรสารในการขายของ 
ผูประกอบธุรกิจการตลาดโดยตรงที่ใชโทรศัพท  และตองจัดใหมีบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน
ของตนเอง  เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  
 ในปจจุบันนี้  ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวเปน
การเฉพาะ  เมื่อมีการละเมิดสิทธิจึงมีความจําเปนตองปรับใชกฎหมายที่มีอยู  ซ่ึงมีขอขัดของในการ
ปรับใชเร่ืองการกระทําที่เปน “การใชโทรศัพทหรือโทรสารเขามาเพื่อการขาย  ใหเชา การลงทุนใน
สินคา  ผลิตภัณฑ  หรือบริการตางๆ” ของนักการตลาดที่โทรโดยไมเลือกเวลา หรือการโทรเขามา
ซํ้า ๆ อีกหลังจากที่ผูบริโภคเคยขอใหยุติการรบกวนแลว  ใหเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมาย  ทําให
ไมอาจระงับการกระทําที่เปนการรบกวนได  และมีการละเมิดจากการนําเอาขอมูลสวนตัวที่จัดเก็บ
โดยเอกชนเปน “ผูบริโภคกลุมเปาหมาย” ไปขายและใช  โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล  ซ่ึง
สงผลใหเจาของขอมูลตองถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวมากขึ้น  อีกทั้งอุปสรรคในการฟองรอง  
คาเสียหายที่เรียกรองไดมีจํานวนนอย  แตคาใชจายและคาฤชาธรรมเนียมสูง  การมีภาระการพิสูจน  
ตองใชเวลานานกวาคดีจะยุติลง  ประกอบกับไมมีองคกรใดใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี  ทํา
ใหไมมีแรงจูงใจที่จะฟองเพื่อปกปองสิทธิความเปนสวนตัวของตนเอง          
 จากปญหาดังกลาว  ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีมาตรการทางกฎหมาย  เพื่อปองกันการ
ละเมิด  กําหนดชวงเวลาที่หามโทรศัพทรบกวนหลัง 21.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 8.00 นาฬิกา  เพื่อการ
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อยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  ใหผูบริโภคมีสิทธิหามการโทรเขามาอีกและการขอ
ใสช่ือตนในบัญชีรายช่ือหามรบกวนของบริษัท  ซ่ึงนักการตลาดตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่รองขอ 
ขอยกเวนที่นักการตลาดโทรหาไดโดยไมถือวาเปนการละเมิด  เชน  การมีความสัมพันธทางการคา 
กันมา  การไดรับความยินยอมจากผูบริโภค  องคกรการกุศล  การมีความสัมพันธสวนตัวโดยเปน
ญาติ  หรือเพื่อน  เปนตน  และใหมีมาตรการเยียวยาความเสียหาย  โดยกําหนดโทษของการฝาฝน 
เปนคาเสียหายเชิงลงโทษ  ผูกระทําละเมิดตองรับภาระการพิสูจน  ในระหวางการดําเนินคดีใหมี
การเจรจา  ไกลเกล่ีย  และอนุญาโตตุลาการไดจนกวาคดีจะยุติ  กําหนดใหมีองคกรของรัฐคอยให
ความชวยเหลือทางคดี  และใหนําวิธีการดําเนินคดีกลุมมาใชเพื่อใหเปนทางเลือกของผูเสียหายดวย    
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ABSTRACT 
 

 Problems of violation of the right to privacy of the consumer may be resulted from 
the marketer using telephone or facsimile for selling products and services or for offering 
financial investment, or using high technology communication tools to close the sale from 
distance or it may be the case of direct marketing using telephone for its offer. All of the said acts 
give rise to disturbing one’s peace or privacy, interfering or interrupting one’s business, 
annoyance whether in one’s residence or place of work regardless of time and date. In some 
extreme case, the consumer may have to suffer from repeated call although he/she has already 
asked to cease such disturbance where he/she cannot do anything to prevent such act. From the 
above mentioned circumstances, it is necessary to develop specific legal measures in order to 
limit period of time allowed for a phone call or fax. In addition, direct marketing business using 
telephone for its activity will be required to develop and provide its list of prohibiting number for 
the purpose of preventing the consumer from violation of their right to privacy. 
 At the moment, Thailand still has not had specific legislation for protecting the right 
to privacy. When such violation occurred, it is therefore needed to apply the existing provisions 
of laws for the relevant case which sometime poses some hindrances in application to define, for 
the purpose of penalizing it, the act of “using telephone or facsimile for offering sale, lease or 
investment in goods, products or services” by the marketer regardless of time and date or repeated 
calls after the consumer has already asked to stop such call. Such violation is therefore practically 
unstoppable. The infringement is also committed by illicitly manipulating, by selling or using it, 
personal data previously collected by private entity which may be seen as a “target group of 
consumer” without consent from the data owner and that will ultimately bring about more 
violation to person’s right to privacy. Other obstacles are related to the action for damages where 
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the amount of it granted by the court is frequently too small while the legal expenses and court 
fees are somewhat high. In addition, proving the case is a time consuming process without any 
organization offering a support for litigation. Such has created no motivation to bring an action 
against the violator to protect one’s right to privacy. 
 From the above problems, the author has accordingly suggested to provide legal 
measures for designating the prohibited period for the said phone call during after 21.00 hr to 8.00 
hr of the following day to enable one to live and possess one’s premise peacefully, for ensuring 
that the consumer has the legal right to prohibit such phone call by requesting his/her name to be 
listed as the prohibited number by the company and the marketer is required to comply with such 
request. The marketer may be exempted from liability if there has existing trading relationship or 
consent from the consumer, relatives, friends and charitable organization etc. Such legal measures 
should also cover allowing punitive damage to be applied for penal sanction. The violator has a 
burden of proof and ADR such as negotiation, mediation or arbitration may be applied anytime 
before the case has been concluded. There should also have public entity to provide support for 
litigation and class action may be used at the claimant’s option.                       
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 สิทธิความเปนสวนตัว (Privacy Rights) หรือสิทธิความเปนอยูสวนตัว เปนสิทธิตาม
ธรรมชาติขั้นพื้นฐานประจําตัวของแตละบุคคล  อาจเรียกวาสิทธิสวนตัว  หรือสิทธิสวนบุคคลก็ได  
เกิดขึ้นมาพรอมกับการมีสภาพบุคคล  ที่ทุกคนตองใหความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่
มีอยูอยางเทาเทียมกัน  มีความเปนอิสระสามารถเลือก  และกําหนดวิถีทางการดํารงชีวิตของตนเอง  
มีสิทธิแสวงหาความสุข  การพักผอนหยอนใจ  มีสิทธิอยูอยางสันโดษ  มีมุมสงบที่จะอยูตามลําพัง
ปราศจากการรบกวน  มีสิทธิจํากัดการแทรกแซง  การเขาไปสังเกต  หรือรูเห็นของบุคคลภายนอก
โดยมิไดรับความยินยอมทั้งในเรื่องสวนตัวและธุรกิจการงาน  รวมถึงขอมูลสวนบุคคล  ความลับ  
เกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว  ที่ไมตองการใหบุคคลภายนอกลวงรู  หรือนําเอาไปใช
ประโยชนไมวาในทางใดโดยตนมิไดรับรูและไมไดใหความยินยอมกอน  ซ่ึงเปนสิทธิประเภทหนึ่ง
ในมนุษยสิทธิ  หรือสิทธิมนุษยชน  (Human  Rights) 
 ในปจจุบันมีการเปดเสรีทางการคาซ่ึงเปนผลมาจากการเจรจาในองคการคาโลก ทําใหมี
การขายสินคาและบริการขามพรมแดน  โดยใชเครื่องมือส่ือสารที่มีประสิทธิภาพสูง  การขยายตัว
ของธุรกิจการขายตรงที่อาศัยการทําตลาดโดยใชเครื่องมือส่ือสาร (Telemarketing)  ในการติดตอกับ
ผูบริโภค  เชน  โทรศัพท  โทรสาร โทรศัพทมือถือ (Mobile  Telephone)  หรืออินเตอรเน็ต  เปนตน  
ดังนั้น  แมวาผูซ้ือและผูขายจะอยูหางกันคนละประเทศ  ไมเคยพบกันทางกายภาพมากอนก็อาจเปน
คูสัญญากันได  โดยการติดตอซ้ือขายทางโทรศัพทที่มีอยูทุกสํานักงานและแทบทุกบาน  เนื่องจาก
ราคาเครื่องมือส่ือสารและคาใชจายในการใชโทรศัพทที่มีราคาถูกลง  จึงทําใหมีการเพิ่มจํานวนของ
นักการตลาดที่ใชโทรศัพท (Telemarketer) เปนส่ือกลาง  เพราะในการตลาดแบบตรงใชตนทุนใน
การดําเนินงานต่ํา  มีความสะดวก  รวดเร็ว  งายและประหยัดคาใชจาย  เชน  ไมตองเสียคาใชจายใน
การเดินทาง   การโฆษณาสินคาตามสื่อ  คาสถานที่ตั้งรานคาปลีก  และยังประหยัดเวลาที่ใชในการ 
เดินทางอีกดวย  การขายทางโทรศัพทเปนการขายที่ถึงตัวผูบริโภคโดยตรง  มีความเปนสวนตัวสูง    
นักการตลาดสามารถพูดโนมนาวและใชกลยุทธสรางความกดดัน  เพื่อใหผูบริโภคเชื่อและตกลงใจ
ซ้ือโดยผูบริโภคไมมีอิสระในการคิดไตรตรองกอนตัดสินใจ  บางครั้งตกลงใจซื้อเพราะถูกการพูดที่
รุกเรา  หรือเพราะความเกรงใจ  ซ่ึงนักการตลาดสามารถรูผลของการขายไดทันที  ณ  จุดขาย 
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 การที่นักการตลาดโทรศัพท  หรือสงโทรสารโดยไมไดรับความยินยอม  ไปยังผูบริโภค
ที่ไมเคยรูจัก  ไมเคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอน  ยอมทําใหผูบริโภคแปลกใจและไมสบาย
ใจ  และเปนกังวลวานักการตลาดคนนั้นเปนใคร ไดขอมูลของตนมาจากแหลงใด  โดยที่ตนมิไดให
ความยินยอมในการเผยแพรขอมูลสวนตัวนี้  หรือเปนมิจฉาชีพที่มุงหวังผลประโยชนจากตนทางใด
ทางหนึ่ง  ชวงเวลาที่โทรเขามาอาจเปนเวลาที่ไมเหมาะสมของผูบริโภค  ในขณะตองการความสงบ
ตามลําพัง  เชน  อยูระหวางการปฏิบัติหนาที่การงาน  การตัดสินใจวางแผนงาน  การประชุม  หรือ
อยูระหวางกิจการงานสวนตัวที่ไมตองการใหผูใดมาขัดจังหวะรบกวน  เชน  การทําครัว  การใหนม
ลูก  การรับประทานอาหาร  การกลอมลูกนอน  หรือเมื่อเขานอนแลว  เปนตน  เพราะเสียงโทรศัพท
มิไดรบกวนเฉพาะคนที่มารับสายเทานั้น  แตรบกวนและปลุกทุกคนในบาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่ง
ที่พอแมไมตองการก็คือ  เสียงโทรศัพทที่ดังขึ้นและปลุกลูกๆที่หลับไปแลวใหสะดุงตื่นนั่นเอง  ผู 
บริโภคที่ถูกรบกวนอาจเปนบุคคลที่มีความยากลําบากทางกายภาพ  ในการลุกมารับโทรศัพทแตละ
ครั้ง  เชน  ผูปวย  คนชรา  คนพิการ  เปนตน  ดังนั้นการที่นักการตลาดโทรศัพทเขาไปหลาย ๆ ครั้ง
ตอวัน   ยอมทําใหผูบริโภคที่ไมมีความสนใจสินคาและบริการนั้น ๆ  เกิดความเบื่อหนายเดือดรอน
รําคาญ  และเห็นเปนการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวที่จะอยูอยางสงบตามลําพัง   อีกทั้งเปนการ
ขัดขวางการใชประโยชนตามปกติของผูบริโภคที่กําลังรอโทรศัพทนัดสําคัญที่จะโทรเขามา  สวน
การสงโทรสารขอความเพื่อขายสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคไมตองการ  ทําใหเสียหายแกทรัพยสิน  
เชน  คาไฟฟา  คากระดาษ  คาหมึกพิมพ  ความสึกหรอของเครื่อง  และขัดขวางการใชงานตามปกติ
ของเครื่อง   นอกจากนี้หากนักการตลาดทําการบันทึกเสียงผูบริโภคในระหวางการเจรจาตกลงซื้อ
ขาย  โดยมิไดแจงลวงหนาเพื่อขอความยินยอมกอน  ยอมเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของ
ผูบริโภคอีกประการหนึ่งดวย 
   ในกรณีที่ผูบริโภคไดแจงตอนักการตลาดที่โทรเขาไปหา  วาตนไมสนใจในสินคาและ
บริการนั้น  และมีความประสงคใหยุติการโทรศัพทมารบกวนอีก  โดยขอใหนักการตลาดคนนั้นใส
หมายเลขโทรศัพทของตนไวในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัท  ในกรณีที่บริษัทนั้นมี
นโยบายการจัดทําบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน  หากนักการตลาดปฏิบัติตามอยางมีจริยธรรมที่
ดี  ยอมทําใหการรบกวนผูบริโภคที่ไมมีความสนใจซื้อลดนอยลง  หรือยุติไปได  แตถานักการตลาด
ไมปฏิบัติตาม  และยังโทรเขามารุกเราอีก  ยอมเปนการจงใจกระทําละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว
ของผูบริโภค  ในกรณีที่นักการตลาดโทรเขามาโดยใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติที่มีบันทึกเสียง
ขอความเสนอขายสินคา หรือบริการ (Automatic Telephone Dialing System หรือ Predictive  
Dialer)  เพื่อประหยัดเวลาของตนในการแนะนําตัวเองและสินคาชนิดที่จะเสนอขาย  ทําใหผูบริโภค
ไมสามารถสนทนากับนักการตลาดในโอกาสแรกที่รับโทรศัพท  ไมมีโอกาสแจงใหยุติการรบกวน
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ตน  หรือขอใหนําหมายเลขโทรศัพทของตนใสในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทนั้น
ได  การที่ตองทนรอใหจบขอความจนกระทั่งมีนักการตลาดวางมาสนทนาดวย  ทําใหผูบริโภคสวน 
มากมักจะไมอดทนรอและวางสายไปเสียกอน  ดังนั้น  ปญหาการรบกวนผูบริโภคเหลานี้จึงไมอาจ
แกไขใหบรรเทาลงได   
 ยิ่งจํานวนนักการตลาดที่ใชโทรศัพทเพิ่มมากขึ้น   ก็ยิ่งทําใหมีการโทรศัพทรบกวนสทิธิ
ความเปนสวนตัวมากขึ้น  ยอมไมเปนที่ปรารถนาของคนในสังคม  ที่ตองการมีชีวิตอยูอยางสงบสุข  
เครื่องมือส่ือสารที่ผูบริโภคเคยมีความสุขที่จะใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อรับรูขาวสารสําคัญจากญาติ
สนิท  ผูใกลชิดหรือมิตรของตน  กลับกลายเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญทําใหไมอยาก
รับโทรศัพทที่เรียกเขามาดวยเกรงวาจะเปนผูที่ตนไมประสงคจะพูดดวย  แตกลับจําเปนตองรับทุก
คร้ังเพราะอาจจะเปนโทรศัพทที่มีความสําคัญสําหรับตน   เมื่อผูบริโภคที่ถูกรบกวนบอยครั้งจนทน
ไมได  ยอมตองหาหนทางบรรเทาความเดือดรอนดวยตนเอง  ในการจํากัดการเขาถึงของบุคคลภาย 
นอกที่ตนไมตองการ  โดยการซื้อเครื่องมือมาติดตั้งเพื่อกล่ันกรอง  ตรวจสอบวาผูที่โทรเขามาหาตน
เปนใครกอนจะรับโทรศัพททุกครั้ง   เชน  การติดตั้งเครื่องมือแสดงหมายเลขโทรศัพทที่เรียกเขามา 
(Automatic  Number  Identification  หรือ  Caller  ID)  เพื่อใหเครื่องแสดงชื่อเจาของโทรศัพทและ
หมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขามาหา  ทําใหผูบริโภคตองเสียคาบริการรายเดือนเพิ่มจากคาบริการ
ตามปกติ  ในการขอรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเขานี้  หรือใชเครื่องรับฝากขอความ (Answering 
Machine)  เมื่อมีโทรศัพทเรียกเขามา  เครื่องจะทํางานโดยการตอบรับดวยเสียงขอความที่ผูบริโภค
บันทึกไว  และใหผูที่โทรเขามาบันทึกขอความที่ตองการติดตอไวในแถบบันทึกเสียงของเครื่อง  ทํา
ใหผูบริโภคทราบอยางแนชัดวาผูที่โทรเขามาเปนใคร  มีจุดประสงคอะไร  และควรจะรับโทรศัพท
นั้นหรือไม  เปนตน  ผูบริโภคตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
รําคาญจากโทรศัพทที่ไมพึงประสงค  โดยที่รัฐไมสามารถควบคุมการรบกวนได  ดังนั้น  แมวาโดย
ผลของการกระทําจะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินและเปนการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  
ซ่ึงเปน “สิทธิอยางใดอยางหนึ่ง” ของผูบริโภค   ผูไมเคยใหความยินยอมแกนักการตลาดใหโทรเขา
มา  แตการที่ผูเสียหายจะฟองรองดําเนินคดีแบบสามัญ  เพื่อเยียวยาความเสียหายก็มีพบวามีปญหา
ขอขัดของหลายประการ    
 ถึงแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ไดใหการรับรองสิทธิ
ความเปนอยูสวนตัวในมาตรา  35  ซ่ึงบัญญัติวา  “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ  ช่ือเสียง 
หรือความเปนอยูสวนตัว  ยอมไดรับความคุมครอง”  และในมาตรา 45  ที่บัญญัติใหสามารถจํากัด 
“เสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ  การโฆษณา” ไดเฉพาะ
เพื่อจุดประสงคในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ   เกียรติยศ  ช่ือเสียง  สิทธิในครอบครัวหรือความเปน 
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อยูสวนตัวของบุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อ
ปองกัน  หรือระงับความเสื่อมทรามของจิตใจ  หรือสุขภาพของประชาชน  แตการใหความคุมครอง
นี้เปนการรับรองคุมครองอยางกวาง ๆ โดยไมมีการกําหนดหลักเกณฑ  ขอจํากัด  และบทลงโทษแต
อยางใดหากมีการฝาฝน  และไมครอบคลุมถึงการกระทําที่เปน “การโทรศัพทหรือโทรสารเขาไป
เพื่อขายสินคาหรือบริการ”   
 ซ่ึงในปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายเฉพาะฉบับใด  ใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว
ของผูบริโภค  ที่ระบุใหการโทรศัพทหรือโทรสารเขาไปเพื่อการขายสินคาหรือบริการ  โดยไมเลือก
วันและเวลา  การกดดันดวยกลยุทธในการขาย  การไมเปดเผยขอมูลที่จําเปนและเพียงพอ  ทําใหเสีย 
เวลาและเสื่อมเสียประโยชนแกทรัพยสินของผูบริโภค  อีกทั้งทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ให
เปนการกระทําที่มีความผิดตอกฎหมาย  หากทําการโดยฝาฝนหลักเกณฑที่จํากัดเสรีภาพในการใช
โทรศัพทและโทรสารของนักการตลาด  เพื่อใหเกิดความสมดุลยระหวางการใหความคุมครองสิทธิ
ความเปนสวนตัวของผูบริโภคและเสรีภาพในการพูด  การสื่อสารเพื่อขายสินคาและบริการของนัก 
การตลาด   
  ขณะที่เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางมากในชวง 20 ปมานี้  เศรษฐกิจและวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคม  ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีมาก
ขึ้น  ทําใหเกิดรูปแบบของการละเมิดใหม ๆ  กฎหมายที่มีใชอยูไมสามารถอํานวยความยุติธรรมเพื่อ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชนและสังคมไดทันกับเวลา  ผูที่ทนการถูกรบกวนไมไดก็ตองหาวิธี
บรรเทาความเดือดรอนรําคาญดวยตนเอง  ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศชาติ
โดยรวม  ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงเห็นวาควรจะทําการศึกษาวิจัย  เพื่อปรับปรุง แกไขกฎหมาย  
และเพื่อเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  ใหเปนระบบที่ดีและมี
มาตรฐาน  โดยมีจุดประสงคในการปองกันการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคทุกคนเทา
เทียมกัน  และปองกันความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ  จากการละเมิดของนักการตลาดที่ใช
โทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง   
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
        1.2.1   เพื่อศึกษาแนวคิด  และความเปนมาของสิทธิความเปนสวนตัว และปญหาการละเมิด
สิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรง 
        1.2.2   เพื่อศึกษาหลักเกณฑ  และปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว   
แนวคิดและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการละเมิด  และการใหความคุมครองผูที่ถูก
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ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรงในตางประเทศ  
เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และสหภาพยุโรป  เปนตน 
        1.2.3   เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผลประโยชนที่ขัดกัน  ระหวางสิทธิความเปนสวน 
ตัวของผูบริโภคและเสรีภาพในการพูดของนักการตลาดที่ใชโทรศัพทเปนสื่อกลาง 
        1.2.4   เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  จากการ
โทรศัพทโดยไมเลือกเวลาของนักการตลาดที่ใชโทรศัพทเปนสื่อกลาง 
        1.2.5   เพี่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาการโทรศัพทรบกวนซ้ํา  หลังจากที่ผูบริโภคไดแจงความ
ประสงคตอนักการตลาดขอใหยุติการโทรศัพทรบกวนตน  ซ่ึงเปนการแสดงความไมยินยอมแลว 
        1.2.6   เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินคดีและการเรียกรองคาเสียหาย  ที่เกิดจากการทําละเมิด
ของนักการตลาดที่ใชโทรศัพทและโทรสารเปนสื่อกลาง 
        1.2.7   เพื่อการวิเคราะหหาหลักเกณฑและแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และยกรางกฎหมาย
เฉพาะ เพื่อคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  จากการละเมิดของนักการตลาดโดยการใช
โทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรงของประเทศไทย 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
  ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายฉบับใดกําหนดครอบคลุมถึงการกระทํา  “การโทรศัพทเขามา
เพื่อการขาย  ใหเชา  การลงทุนในสินคา  บริการ  หรือผลิตภัณฑตางๆ ของนักการตลาด”  ที่กอ ให
เกิดการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค โดยระบุใหเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมาย  
ฐานละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2550  ที่รับรองถึงสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลในมาตรา 35 ซ่ึงกฎหมายที่มีไมอาจปรับใชได  
เชน  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544  เปนตน  จึงเห็นสมควรที่รัฐจะ
ปรับปรุง  แกไขกฎหมายที่มีอยูใหสามารถปรับใชไดจริง  และยกรางกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวจากการละเมิดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  ที่มีประสิทธิภาพในการอํานวย
ความยุติธรรมและเพื่อความสงบเรียบรอยแกประชาชนในสังคม   
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาแนวคิด  ความเปนมาของสิทธิความเปนสวนตัว  การละเมิดสิทธิ
ความเปนสวนตัวของผูบริโภค  เฉพาะที่เกิดจากการใชโทรศัพทพื้นฐานและโทรสารในธุรกิจตลาด
โดยตรง  แนวทางการแกไขปองกันการละเมิด  และพัฒนาการทางกฎหมายใหความคุมครองสิทธิ
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ความเปนสวนตัวที่เกิดขึ้นในตางประเทศ  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป  และประเทศ
มาเลเซีย  เปนตน  เปรียบเทียบการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคในประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550   ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522   พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  พระราชบัญญัติ 
ขอ  มูลข าวสารของทางราชการ   พ .ศ .  2540  ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง  
พระราชบัญญัติวิธี  พิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
 

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ดําเนินการศึกษาโดยการวิจัยทางเอกสาร  ศึกษาขอมูลจากหนังสือ
วิชาการ  วารสารกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศ  บทความ  เอกสารตางๆ รวมถึงขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับแนวคิดการให
ความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  และพัฒนาการของกฎหมายที่ใชเพื่อปองกันการ
ละเมิดสิทธิดังกลาว  ของนักการตลาดและผูประกอบธุรกิจโดยใชโทรศัพทพื้นฐานและโทรสารใน
ธุรกิจกการขายตรงและการตลาดแบบตรง 
   
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิด  ประวัติและความเปนมาของสิทธิความเปนสวนตัว  และกฎหมาย
ที่ใหความคุมครองสิทธิดังกลาว 
  1.6.2 ทําใหทราบถึงปญหาการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  จากการใชโทรศัพทและโทรสาร
ของนักการตลาดในธุรกิจขายตรง  แนวคิดแกไขและพัฒนากฎหมายเพื่อใชปองกันการละเมิด 
  1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย  วิธีการใหความคุมครองการละเมิดสิทธิความเปน
สวนตัวของผูบริโภค  ที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรงในตางประเทศ  เชน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และสหภาพยุโรป  เปนตน 
  1.6.4  ทําใหสามารถกําหนดหลักเกณฑตางๆ  เพื่อใชเปนแนวทางในการรางกฎหมายใหความ
คุมครองสิทธิความเปนสวนตัว 
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ประวัติความเปนมา แนวคิดของสิทธิสวนตัว และแนวคิดเกี่ยวกับ 
การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคที่เกิดจาก 

การใชโทรศัพท และโทรสารในธุรกิจขายตรง 
 
 มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิต  รางกายและจิตใจโดยสมบูรณ  ในการกําหนด  
วิถีแหงชีวิตของตนเองไดอยางอิสระ  มีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงของบุคคล  มีสิทธิที่จะอยูโดย
ลําพัง  และมีความเสมอภาคเทาเทียมกันที่ผูใดจะลวงละเมิดไมได  การทํารายทางรางกายหรือจิตใจ  
การลบหลูดูหมิ่นใหตองเสียช่ือเสียงเกียรติยศ  การทําใหอับอายจะกระทํามิได  ทุกคนมีศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยเทาเทียมกัน  เปนรากฐานแหงสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนตองใหความเคารพซึ่งกันและ
กันในกรอบของจริยธรรม  ศีลธรรม  วัฒนธรรมของสังคมและกฎหมายบานเมือง  ซ่ึงเปนสิทธิตาม
ธรรมชาติของมนุษย (Natural Rights)  ที่บุคคลใดจะยกเลิกเพิกถอนหรือละเมิดไมได   มีความเปน
นานาชาติและความเปนสากล  หากมนุษยทุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะสิทธิความเปน 
สวนตัวของกันและกัน  การไมกาวลวงเขาไปแทรกแซงในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
ความเปนอยูของรางกาย  จิตใจ  ช่ือเสียงและความเปนสวนตัว  เคารพในสิทธิเสรีภาพ   เกียรติและ
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย  หากมีการอยูรวมกันอยางปรองดอง  เอ้ือเฟอ ชวยเหลือเผ่ือแผซ่ึงกันและ
กันแลว  ยอมทําใหเกิดความสงบสุขในสังคมรวมถึงสมาชิกทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมนั้น 
 
2.1   ประวัติ ความเปนมา  แนวคิด และความหมายของสิทธิสวนตัว  

  2.1.1 ประวัติความเปนมา  แนวคิดของสิทธิสวนตัว 
  สิทธิสวนตัวของบุคคล  เปนแนวคิดแบบปจเจกนิยม (Individualism)  ที่มีรากฐานทาง
ความคิดมาจากนักปราชญกลุมสโตอิค  ที่เชื่อวามนุษยในสภาวะธรรมชาติสมบูรณนั้นจะดํารงชีวิต
อยางมีเหตุผล  ซ่ึงเปนพื้นฐานของกฎเกณฑที่ธรรมชาติคอยควบคุมอยู  มนุษยก็อยูภายใตกฎเกณฑ
ของจักรวาลนี้1  และสิ่งที่ทําใหคนเราแตกตางไปจากสิ่งอื่น  คือ  เรามีจิตใจที่สามารถหยั่งทราบถึง
กฎเกณฑดังกลาว  ประกอบกับการรูคิดในเหตุและผล2  มนุษยจึงสามารถจะประพฤติตามกฎเกณฑ 

                                                 
 1  ปรีดี  เกษมทรัพย  ก  (2531).  นิติปรัชญา  (พิมพครั้งที่ 2 ).  หนา 116-118. 
 2  Edgar  Bodenheimer.  (1981).  Jurisprudence.  p. 13. 

DPU



 8 

ได  การดํารงชีพของมนุษยตองสอดคลองกับกฎเกณฑธรรมชาติดังกลาว  แมกฎเกณฑนั้นจะกอให 
เกิดความไมสะดวกสบายแกมนุษยก็ตาม  ถาสิ่งใดถูกตอง  แมตนเองจะตองทนทุกขทรมานกับการ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกตองก็ตองทํา  เพราะมนุษยมิไดเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุข  แตมนุษยตองปฏิบัติ
ทุกสิ่งใหสอดคลองกับธรรมชาติ  เหตุผลและความดี  ความมีเหตุผลของมนุษยไมถูกจํากัดดวยเชื้อ
ชาติ  หรือเผาพันธุ3  จึงกอใหเกิดระบบที่เปนสากลอันเปนพื้นฐานของกฎหมายธรรมชาติและความ
ยุติธรรม  มนุษยจะใชเหตุผลที่มีในตนเอง  แยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความดีหรือความชั่วได  แกนแท
ของความเปนมนุษย  จึงอยูที่ความสามารถที่จะใชเหตุผล  ซ่ึงเปนพรสวรรคที่ทําใหมนุษยแตกตาง
จากสัตวโลกอ่ืนๆ4  เพราะเหตุผลที่แวดลอมตัวมนุษยอยูเปนกฎเกณฑของจักรวาล  ปจเจกชนที่เกิด
มาแลวจึงมีสิทธิตามธรรมชาติในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย  เปนสิทธิเฉพาะตัวไมอาจจําหนาย  จาย
โอน  ยกเลิก  เพิกถอนไมวากรณีใดๆ  ซ่ึงสิทธิตามธรรมชาตินี้เปนแนวความคิดวาดวยสิทธิสวนตัว
ของเอกชนวาเกิดขึ้นพรอมกับสภาพบุคคล  และหากมีการกาวลวงซึ่งสิทธิสวนตัวยอมเปนการ
หมิ่นศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของผูนั้น   
 ในสมัยกรีกและโรมัน  สิทธิสวนตัวของบุคคลมักใชกลาวอางเพื่อเปนขอเรียกรองตอ 
ผูมีอํานาจในการปกครอง5  โดยที่มาของการใหความคุมครองสิทธิสวนตัวนี้  สามารถพิจารณาได
จากสํานึกที่ประกอบไปดวยศีลธรรมของมนุษยวา มนุษยมีความสํานึกในความถูกตองเหมาะสม  
ตามสิทธิตามธรรมชาติที่มนุษยไดรับมาแตกําเนิด แนวคิดของนักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ใน
สมัยกรีก  ไดแก  พลาโต (Plato)  มีความเห็นวา  กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่
นั้น  มีลักษณะหยาบเกินกวาที่จะนํามาบังคับใชกับมนุษยที่มีความซับซอน  จึงมีเพียงกฎหมาย
ธรรมชาติที่มีลักษณะเปนศีลธรรมที่มนุษยจะสํานึกรูไดเอง  ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดในเรื่องสิทธิ
สวนตัววามนุษยมีสํานึกที่จะรูวา  ตนมีสิทธิในสวนของตนเพียงไร  อันเปนธรรมชาติของความเปน
มนุษยนั่นเอง6  และอริสโตเติล (Aristotle)  เห็นดวยกับแนวความคิดของพลาโต  แตมีความเห็น
เพิ่มเติมวานอกจากจะมีนิติรัฐแลว  ยังตองมีกฎหมายเปนเครื่องกําหนดความยุติธรรมที่มีโดย
ธรรมชาตินั้น  เหตุผลของมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติที่เปนกฎหมาย  ซ่ึงธรรมชาติไดให
ความสามารถในการใชเหตุผลแกมนุษยที่แตกตางจากสัตวโลกชนิดอ่ืนๆ7  เหตุผลที่มนุษยรูวาตนมี 
 

                                                 
 3  George  Wright.  (1983).  “Stoic  Midwives  at  the  Birth  of  Jurisprudence.”  The  American  
Journal  of  Jurisprudence, 28.  p. 154. 
 4  Ibid. 
 5  Edgar  Bodenheimer.  Op.cit.  p. 32-33. 
 6  พินิจ  รัตนกุล.  (2514).  เพลโตและปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม.  หนา  XL VII. 
 7  ปรีดี  เกษมทรัพย  ก  เลมเดิม.  หนา 103- 112. 
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ขอบเขตในการกระทําเพียงไรในเรื่องหนึ่งๆ เปนสิทธิตามธรรมชาติ  ซ่ึงสิทธิสวนตัวของบุคคลที่จะ
ไมถูกกาวลวงเปนเรื่องที่รูไดดวยตนเอง  จากความมีเหตุผลที่เปนคุณสมบัติพิเศษในความเปน
มนุษย 
 ในสมัยโรมันนักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก  ซิเซโร (Cicero)  กลาวถึงกฎหมาย
ธรรมชาติที่รองรับสิทธิธรรมชาติ  หมายความรวมถึงสิทธิสวนตัวอยางชัดเจนวากฎหมายที่แทจริง  
คือ เหตุผลที่ถูกตองสอดคลองกับธรรมชาติแผซานไปในทุกสิ่งอยางสม่ําเสมอเปนนิรันดร  กอให 
เกิดหนาที่ที่ตองทําโดยคําสั่ง  หรือหามไมใหกระทําความชั่ว  ซ่ึงเปนหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะตอง 
ไมบัญญัติกฎหมายใหขัดแยงกับกฎหมายนี้  เราไมอาจยกเลิกหรือทําใหกฎหมายเสื่อมลงได  อันที่
จริง แลวไมวาวุฒิสภา  หรือมวลชน  ก็ไมมีอํานาจปลดปลอยเราใหพนจากกฎหมายนี้  และเราไม
ตองพึ่งบุคคลหรือส่ิงอื่นใด  นอกจากตัวเองที่แสดงออกวากฎหมายนั้นเปนอยางไร  หรือตีความวา
กฎหมายนั้นมีความหมายวาอยางไร   หรืออีกนัยหนึ่งกฎหมายตองเปนอันหนึ่งอันเดียวไม
เปลี่ยนแปลงโดย อนันตกาลและผูกพันบังคับทุกชาติ  ทุกภาษา  ทุกยุค  ทุกสมัย8 
 นอกจากนี้มีความเห็นของนักคิดที่สนับสนุนความเห็นวาแมอํานาจอธิปไตยจะอยูเหนือ  
กฎหมาย  แตก็อยูภายใตกฎธรรมชาติและกฎขั้นพื้นฐาน   เชน 
 โทมัส  ฮอปส  (Thomas  Hoppes)  วิเคราะหวากฎธรรมชาติไดแกความมีอิสรภาพที่จะ 
กําหนดและยอมตัวเขาผูกพัน  เมื่อยกเลิกกฎคนก็มีอิสระสมบูรณ  ทุกคนตองการความสงบภายใน
กรอบที่พอจะหาได  คนจึงยอมสละสิทธิธรรมชาติและตกลงทําสัญญาประชาคม   สิทธิธรรมชาติ 
คือ  ความเทาเทียมกันของคนที่จะอางสิทธิเพื่อความอยูรอดของตนไดตามธรรมชาติ   และแตละคน
สามารถสราง “สมบัติ”  ของตนไดเสมอ  การใชสิทธิธรรมชาติของคนจะถูกจํากัดก็แตโดยสิทธิของ
ผูอ่ืน  ระเบียบของสังคมจึงเกิดขึ้น9  
 จอหน  ล็อค  (John  Locke)  เห็นวา  ธรรมชาติสอนใหมนุษยไมทํารายซึ่งกันและกัน  
เพราะนั่นเปนวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตของตนเองไวไดในสังคมตามธรรมชาติ  คนทุกคนจึงมีสิทธิที่
จะลงโทษผูที่ฝาฝนธรรมชาติ....................ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกชุมนุมชน10  แตเปนอํานาจอันจํากัด  
เพราะมีความมุงหมายสําคัญเพื่อธํารงไวซ่ึงความดีรวมกัน  ไดแก  สิทธิในชีวิต  เสรีภาพและทรัพย 
สินของราษฎร  รัฐจึงใชอํานาจลวงลํ้าเขาไปทําลายสิทธิเหลานั้นของราษฎรมิได  โดยที่สิทธิเหลานี้
เปนสิทธิธรรมชาติของบุคคลที่เปนราษฎร ที่มิอาจจําหนายจายโอนไดและเปนสิทธิที่อยูควบคูกับ
ความเปนมนุษยนั่นเอง 
                                                 
 8  ปรีดี  เกษมทรัพย  ข  (2523).  “อํานาจ  ความชอบธรรมและขอบเขตของรัฐในการบัญญัติกฎหมายที่
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน.”  วารสารนิติศาสตร, 11, 3.  หนา 384. 
 9  Frederick  J. E.  Woodbridge .  (1930).  Hobbes  Sections.  p. 136. 
 10  ปรีดี  เกษมทรัพย  ก  เลมเดิม.  หนา 221. 

DPU



 10 

  ฌอง  จาคส  รูสโซ (Jean  Jacques  Rousseau)  มีความเห็นวา แมคนเราจะมีอิสระแต 
ก็ตองมีความเคารพความคิดเห็นของคนอื่น  เมื่อกอตั้งสัญญาประชาคมและจริยธรรมรวมกัน  
เอกชนแตละคนไดสละเสรีภาพตามธรรมชาติ  ตัวเขาก็แลกเอาเสรีภาพที่ เกิดจากสังคมไป  
เจตนารมณรวม  สามารถกระทําดวยการตกลงรวมกันดวยการออกเสียง  ส่ิงที่ตกลงรวมกัน 
ก็กลายเปนกฎหมาย  ซ่ึงใกลเคียงกับเจตนารมณสามัญที่สุด  เพราะเปนอิสระปราศจากความเห็นแก
ตัว  หากแตขึ้นอยูกับผล ประโยชนรวม11  การยอมรับวาผูอ่ืนมีสิทธิเชนไร  เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
ความสงบในการอยูรวม กันเปนสังคม   
 โทมัส  เพน (Thomas  Paine)  สงเสริมสิทธิอันชอบธรรมของบุคคล  โดยแยกเปนสิทธิ
ตามธรรมชาติและสิทธิของพลเมือง  สิทธิตามธรรมชาติ  หมายถึง  สิทธิที่ติดตัวอยูกับแตละบุคคล
ในฐานะที่เปนมนุษย  เชน  สิทธิในดานจิตใจหรือความเชื่อ  ในการแสวงหาความสุขสบายสวนตัว 
ที่ไมเปนภัยหรือกลํ้ากรายสิทธิตามธรรมชาติของผูอ่ืน  สวนสิทธิของพลเมือง  หมายถึง  สิทธิของ
คนในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม  เชน  สิทธิในความปลอดภัยหรือรับการคุมครอง  สิทธิทั้งสอง
มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  กลาวคือ  สิทธิของพลเมืองมีรากฐานมาจากสิทธิธรรมชาติ  เหตุที่
ตองเปลี่ยนเปนสิทธิของพลเมือง  เนื่องจากมีความขัดของในทางปฏิบัติ  ถาจะใหเอกชนแตละคน
รักษาสิทธินั้นเองจะรักษามิได  จึงตองฝากสิทธิของพลเมืองนี้ไวใชรวมกัน  แตความมุงหมายมิได
เปลี่ยนแปลงคือเพื่อประโยชนของเอกชน12 
 สิทธิสวนตัวเกี่ยวพันโดยตรงกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตย  โดยเฉพาะอุดมการณทางการ 
เมืองประชาธิปไตยเสรีนิยม  ซ่ึงปรัชญาทางการเมืองที่เปนบอเกิด  คือ  ปจเจกชนนิยมที่ย้ําถึงความมี
อิสระในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  และมองความสัมพันธของคนกับรัฐวา  รัฐมีอยูเพื่อเปนเครื่อง 
มือชวยใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่ปลอดภัย  บรรลุถึงความสุขสมบูรณ  โดยรัฐตองใหการคุมครอง
ชีวิตทรัพยสิน  และการแสวงหาความสุขของประชาชน  รัฐตองใหเอกชนทํากิจการและดําเนินชีวิต
ในดานตาง ๆ เอง   โดยรัฐจะเขาไปแทรกแซงไดเมื่อเอกชนไมสามารถกระทําการเองไดแลวเทานั้น     
และความคิดในแนวปจเจกชนนิยม  กอใหเกิดความคิดทางเสรีนิยม  ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในทฤษฎี
ประชาธิปไตย  พวกเสรีนิยมเชื่อวาผลประโยชน  หรือความคิดเห็นสวนบุคคล  มีความสําคัญเหนือ 
กวาอํานาจรัฐ   ฉะนั้น  ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยจึงไดใหความสําคัญแกสิทธิสวนตัวของบุคคลในเรื่อง
ของการเมืองการปกครอง  เชนเดียวกับแนวคิดทางกฎหมาย  ชีวิตมนุษยอาจแบงไดเปน  2 สวน  คอื  
สวนที่เปนชีวิตสาธารณะ มีการดํารงชีวิตที่ตองมีความสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมหรือตอสาธารณชน  
กับสวนที่เปนชีวิตสวนตัว  มีการดําเนินชีวิตอยูในพื้นที่สวนตัวที่มีขอบเขตแยกออกจากสังคม 

                                                 
 11  Michael  Curtis.  (1962).  The  Great  Political  Theories.  p. 382-386. 
 12  Ibid.  p. 61-65. 
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 แนวความคิดของสิทธิความเปนสวนตัวจะแตกตางกันในแตละพื้นที่  สังคมและยคุสมยั  
ตามทัศนคติ  ความเชื่อ  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม  ในสังคมตะวันตกมีการ
ตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิ  การแสดงออกถึงขอบเขตสวนตัว  การแยกตนเองออกจากสังคมโดยมีพื้นที่
สวนตัวที่ชัดเจน  เชน  การแยกหองนอนตั้งแตเด็ก  การอาบน้ําในหองน้ําแบบปด  เปนตน  ในขณะ
ที่สังคมตะวันออกจะอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ  เด็กมักจะอยูรวมกับพอแม  และอาบน้ําในหอง 
น้ําแบบเปดหรือในแมน้ําลําคลอง  และการไดมาซึ่งสิทธิเปนการไดมาโดยผูปกครองรัฐหยิบยื่นให 
ดวยความเมตตาโดยไมมีการตอสูเรียกรอง 

 2.1.2 แนวความคิดในการคุมครองสิทธิสวนตัว  
  การเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิสวนตัวมีมานานกวา 2,000 ปแลว  สิทธิดังกลาวเปน
สิทธิตามธรรมชาติ  มิใชสิทธิตามกฎหมาย  ใชอางไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  ใชเปนขอตอสูเพื่อเรียก 
รองใหปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล  จากการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยการใช
อํานาจรัฐ  หรือจากเอกชนดวยกัน  รัฐจะออกกฎหมายมาขัดหรือแยงไมได  เปนแนวคิดแบบปจเจก
ชนนิยม  จากนักปราชญกลุมสโตอิกที่เช่ือวามนุษยในสภาวะธรรมชาติสมบูรณนั้น  เปนอุดมคติที่
สูงสงของชีวิต  มนุษยมีความเปนตัวของตัวเอง  สามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเองไดอยางอิสระ 
รูจักการดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล  มีความสามารถในการใชเหตุผล  ทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตว
โลกชนิดอ่ืนๆ  มีเกียรติยศ  มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย  ซ่ึงเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยใน
ฐานะปจเจกชน  เปนหลักการสูงสุดทั้งในทางจริยธรรมและทางกฎหมาย 13 
  ในประเทศอังกฤษ มีการเรียกรองของปจเจกชนเมื่อ ค.ศ.1217  เนื่องจากพระเจาจอหน
ซ่ึงใชอํานาจเกินขอบเขตจึงถูกบีบบังคับโดยเหลาขุนนาง  ใหลงพระปรมาภิไธยพระราชทานความ
คุมครองสิทธิเสรีภาพแกราษฎร  ทําใหเกิดหลักเสรีภาพสวนบุคคล  และเกิดระบบการพิจารณาคดี
โดยคณะลูกขุนขึ้น  โดยมีบันทึกไวในเอกสารที่ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก คือ มหากฎ
บัตรแมคนาคารตา  และในสมัยพระเจาวิลเล่ียมที่เรียกวา  ชวงการปฏิวัติอันรุงโรจน ค.ศ.1689 ไดมี
การทําเอกสาร  Bill  of  Rights  เพื่อเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานในสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3 กลุม  คือ สิทธิในจิตสํานึก (Right of Conscience) สิทธิของบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด
ทางอาญา  และสิทธิในทรัพยสิน  ซ่ึง  Bill  of  Rights  นี้ไดถูกนําไปใชเปนตนแบบของกฎหมายใน
ประเทศที่เปนอาณานิคมอังกฤษ  และประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา 14 

                                                 
 13  พนัส  ทัศนียานนท.  (2523).  “สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของชนชาวไทย.”  วารสารนิติศาสตร, 11, 3. 
หนา 431-432. 
 14  จรัญ  โฆษณานันท.  (2545).  สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน  ปรัชญา  กฎหมาย และความเปนจริงทาง
สังคม.  หนา 190-191. 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  ค.ศ. 1776 ในคํา
ประกาศอิสรภาพของนายโทมัส  เจฟเฟอรสัน  มีเนื้อหาที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน
อยางมาก  ตอมามีการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยอาศัย  Bill  of  Rights  กําหนดการคุมครองสิทธิเฉพาะ
อยางไว 23 เรื่อง  ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน 12 เรื่อง  ใหมีผลผูกพันประชาชนในประเทศและรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1789  และมีการแกไขรัฐธรรมนูญในภายหลังอีก 10 คร้ัง  
เพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพอื่นๆ เพิ่มเติม  เชน  เสรีภาพในการพูด  เสรีภาพในทางศาสนา  เสรีภาพใน
การเลือกตั้ง  เสรีภาพในการประชุม  เปนตน  
 ในประเทศฝรั่งเศสมีการปฏิวัติสังคมเพื่อประชาธิปไตย  เพื่อการจํากัดอํานาจผูปกครอง
ประเทศ  การจัดทําเอกสารทางการเมืองประกาศหลักการของการปฏิวัติ  มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคของประชาชน  คือ  คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  ลงวันที่ 
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 เปนลายลักษณอักษร  และไดรับการรับรองตอๆ มาโดยรัฐธรรมนูญหลาย
ฉบับ  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958  ในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 15 
 มาตรา 4  บัญญัติวา  “เสรีภาพก็คือ  ความสามารถที่จะกระทําการใดก็ไดที่ไมเปนการ
รบกวนผูอ่ืน  ดังนั้นการใชสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยแตละคน  จะมีก็แตเพียงจํากัดเฉพาะที่ตอง
ยอมใหสมาชิกอื่นของสังคม  สามารถใชสิทธิเหลานี้ไดเชนเดียวกัน  ขอจํากัดเชนวานี้จะกําหนดขึ้น
ไดก็แตโดยบทกฎหมายเทานั้น” 
 มาตรา 5  บัญญัติวา   “ กฎหมายมีสิทธิที่จะหาม  เฉพาะการกระทําที่รบกวนสังคมเทา 
นั้น   ส่ิงใดที่ไมมีกฎหมายหาม  ใครจะมาหามไมใหทํายอมไมได  และในทํานองกลับกันบุคคลยอม
ไมถูกบังคับใหกระทําการ  ในสิ่งที่กฎหมายไมไดส่ังใหกระทํา” 
 มาตรา 11  บัญญัติวา  “ การติดตอส่ือสารกันทางความคิดและความเห็นเปนสิทธิที่มีคา
ที่สุดประการหนึ่งของมนุษยแตละคน  พลเมืองแตละคนจึงอาจพูด เขียน พิมพโดยอิสระ เวนแต
กรณีที่กฎหมายกําหนดวาส่ิงนั้นเปนการใชสิทธิโดยมิชอบ”16 
 นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวของนักกฎหมาย  เรียกรองความคุมครองสิทธิความเปน
สวนตัวและเสรีภาพของบุคคล  เชน  บทความของ  Samuel D. Warren  และ Louis D. Brandeis ใน 
ค.ศ. 1890  กลาวถึงการแทรกแซงของสื่อมวลชนเขาไปในชีวิตสวนตัวอยางปราศจากขอบเขต  การ
นินทาที่ไมไดเปนการแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค   แตเปนธุรกิจการคาที่ขายไดดี  อันเปนเหตุ
ใหมนุษยมีความจําเปนตองแยกตัวออกจากโลก  เพื่อความสันโดษ  เพราะรูสึกหวั่นไหวตอการถูก
เปดเผยเรื่องราวของตนตอสาธารณชน  การถูกแทรกแซงเรื่องราวชีวิตสวนตัว  ทําใหเขาเกิดความ

                                                 
 15  แหลงเดิม.  หนา 236. 

                16  Scott  Davidson.  (1993).  Human  Rights.  p. 2-3.   
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เจ็บปวดทางจิตใจ  ตองทนทุกขทรมานยิ่งกวาการถูกทํารายรางกาย17  การเรียกรองใหมีการคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวจากการกระทําละเมิดของเอกชนดวยกัน  บทความนี้ทําใหนักกฎหมายและ
ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักถึงสิทธิความเปนสวนตัวของตนมากขึ้น 

 ประเทศเยอรมัน  ในอดีตศาลจะพิพากษาคุมครองใหเฉพาะสิทธิที่มีกฎหมายรับรองไว
เทานั้น  เชน  การทํารายทางกายภาพ  สิทธิในภาพถาย  ลิขสิทธิ์  คุมครองประโยชนเกี่ยวกับชื่อเสียง  
คุมครองชื่อบุคคล  และการตีความโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพง  มาตรา 826  วาดวยการละเมิด 
สิทธิสวนตัวโดยเจตนาเปนการขัดตอศีลธรรมอันดี  ในป ค.ศ.1895  นักกฎหมาย Gierke  ไดเสนอ 
แนะวากฎหมายควรยอมรับ  และใหความคุมครองสิทธิทั่วไปในบุคลิกภาพ  คุมครองสิทธิในเรื่อง 
ราวสวนตัวและเกียรติยศของบุคคล  ปองปรามการลวงละเมิดในชีวิตสวนตัวของผูอ่ืน  ที่กอใหเกิด
ความวุนวายและไมสงบในสังคม  ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  จึงไดมีรัฐธรรมนูญ  และคํา
พิพากษาของศาลสูงที่ใหความสําคัญตอสิทธิมนุษยชน  มีการยอมรับมากขึ้นโดยการตัดสินคดีในป  
ค.ศ. 1954  ดวยกฎหมายละเมิด  เพื่อคุมครองสิทธิทั่วไปแหงบุคลิกภาพอยางชัดเจน 18 
 พัฒนาการการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทย  แมวาประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเพียง 76 ป  แตมิไดหมายความวาจะเพิ่งมีการยอมรับนับถือสิทธิของ
มนุษยชน   พระมหากษัตริยของไทยไดประกาศรับรูถึงสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย  มาตั้งแตสมัย
สุโขทัยตามหลักฐานศิลาจารึก  กลาวถึงการปกครองสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  ที่เปนแบบพอ
ปกครองลูก ประชาชนมีเสรีภาพในการคาขาย  มีการรับรูสิทธิในทรัพยสินของบุคคลโดยใหทรัพย
มรดกของผูตายตกทอดแกทายาท  มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยหลักมนุษยธรรม  ไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติตอคนตางชาติ  หรือการปฏิบัติตอเชลยศึกที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยมีสิทธิไดรับ 
ความเทาเทียมกันทางยุติธรรม  สิทธิในการยื่นเรื่องราวรองทุกข  หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไดรับ
ความเดือดรอน  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดเปลี่ยนเปนการถวายฎีกา  ซ่ึงใชตอมาในสมัยรัตนโกสินทร  
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 
2475   จึงเปลี่ยนเปนการรองทุกข   
 ในสมัยที่ไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  พระมหากษัตริยพระราชทาน
ความคุมครองสิทธิมนุษยชน  เชน  สิทธิในชีวิต  รางกาย  ทรัพยสิน  และสถาบันครอบครัวโดยใช
กฎหมายลักษณะตางๆ  เนื่องจากคนไทยมีอุปนิสัยออนนอมถอมตน  เกรงใจ  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  มี
ความนุมนวลออนโยน  และยอมใหกําหนดชีวิต  โดยแลวแตความเมตตาของพระเจาแผนดิน  จึงไม
                                                 
 17  Samuel D.  Warren  and  Louise D.  Brandies.  (1890).  “The  Right  to  Privacy”.  Harvard  Law  
Review, 4.  p. 193-196.  

18  ชูชีพ  ปณฑะสิริ.  (2525).  การละเมิดสิทธิสวนตัว.  หนา 16-20.   
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มีการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิ  หรือปฏิบัติการที่รุนแรงแบบประเทศแถบตะวันตกที่ตองมีการสูญเสีย
เลือดเนื้อ19   การใหสิทธิแกประชาชนชาวไทยจึงเปนไปดวยความสงบเรียบรอย  เชน  การเลิกทาส  
การจัดทําประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายแพง  การยกเลิกธรรมเนียมหมอบคลานกราบไหวเมื่อ
เขาเฝาในป พ.ศ. 2416  ซ่ึงเปนการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน  และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางคอย
เปนคอยไป  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ยกเลกิ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  เปลี่ยนเปนการเมืองแบบตะวันตกมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ
อยูภายใตกฎหมายในป พ.ศ. 2475   มีรัฐธรรมนูญที่รับรองถึงสิทธิสําคัญของพลเมือง  สิทธิทางแพง  
สิทธิทางเศรษฐกิจ  สิทธิทางการเมือง  แตยังไมมีการกลาวถึง “ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย” ไวโดย 
ตรงในรัฐธรรมนูญฉบับใด  ยังมีการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งจากองคกร และเจาหนาที่
รัฐอยูตลอดเวลา    ประชาชนยังไมมีโอกาสเขารวม  หรือมีบทบาททางการเมือง20  กระทั่งหลังจาก 
เหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ถึง  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519  และพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 
จึงทําใหมีการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ซ่ึงเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และ
เร่ิมมีการรับรองสิทธิความเปนสวนตัวไดอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540  เปนฉบับแรก 
 การเรียกรองใหมีองคกรทําหนาที่ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน  และสิทธิความเปน
สวนตัวในระดับระหวางประเทศ  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1  ประเทศที่ชนะสงครามริเร่ิมกอตั้ง
สันนิบาตชาติ  และจัดทําสนธิสัญญาตาง ๆ  เชน  อนุสัญญาตอตานการคาทาส  ความตกลงเพื่อการ
คุมครองสิทธิของชนกลุมนอยในโปแลนด  เปนตน  การพัฒนาความคุมครองสิทธิมนุษยชนมีความ 
ชัดเจนมากขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2  ยุติลง โดยการตั้งองคการสหประชาชาติเปนศูนยกลาง
ระหวางประเทศ  มีวัตถุประสงคสําคัญ  คือ  การใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน  รักษาไวซ่ึงความ
ผาสุกและสันติของมวลมนุษยชาติ เพราะเห็นถึงปญหาวาสงครามเปนส่ิงทําลายสิทธิและเสรีภาพ
ของมนุษย  ดังกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nation Charter)  มาตรา 1 ที่บัญญัติวา “สงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการเคารพในสิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพข้ันมูลฐานของบุคคลทุกคน โดยไมคํานึง 
ถึงความแตกตางใน  เพศ  ภาษา  และความเชื่อในศาสนาแตอยางใด”  ยึดหลักความเสมอภาค  และ
เทาเทียมกันของมนุษยชาติ  แนวความคิดเรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชน  แมถือวาเปนเรื่องภายใน
ของแตละประเทศที่จะดูแล  ซ่ึงรัฐอื่นจะเขาไปแทรกแซงหรือใหความคุมครองสิทธิของพลเมืองใน
ตางรัฐไมได  เพราะถือเปนการลวงละเมิดอํานาจอธิปไตย  แตเพื่อพิทักษปกปองสิทธิของพลเมือง
อยางแทจริง  ประเทศตางๆ ที่เปนภาคีจึงไดมีการตกลงยอมรับใหเปนสิทธิระหวางประเทศ  หรือ
สิทธิสากล  ซ่ึงรัฐภาคีแหงขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนสามารถอางขอตกลงนั้นเขา

                                                 
19  นพนิธิ  สุริยะ.  (2537).  สิทธิมนุษยชน.  หนา 18-26.     
20  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  (2548).  สิทธิมนุษยชน.  หนา 136-150. 
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ไปตรวจสอบ  หรือมีมติใหใชมาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อยุติการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือ
แกไขเยียวยาความเดือดรอนอันเกิดจากการละเมิดนั้นได  เปนการยืนยันถึงความพยายามรวมกันใน
หลักการใหความคุมครองสิทธิพื้นฐานแกพลเมืองของตน21 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ  จัดทําเอกสารปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)22  ซ่ึงมีการลงมติยอมรับเมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) เปนเอกสารระหวางประเทศที่ไดวางมาตรฐานรวมกันแหงความ 
สําเร็จของมนุษยที่ใหการรับรองสิทธิมนุษยชนไว 30 ขอ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
 1.  สิทธิทางการเมืองและทางแพง (Political and Civil Rights) มี 21 ขอ ซ่ึงเปนสิทธิ
ตามธรรมชาติที่ยอมรับกันมานาน  มุงใหความคุมครองตอสิทธิอันจําเปนตอการดํารงสถานะของ
ความเปนคนที่รัฐตองใหความเคารพ  เปนสิทธิในทางลบ  คือ  จํากัดอํานาจของรัฐมิใหกระทําการ
ใด ๆ แกพลเมืองตามอําเภอใจ  รัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิสิทธิพื้นฐานของบุคคลประเภทนีไ้ด
เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะเทานั้น  ไดแก  เสรีภาพในชีวิต  รางกาย  อนามัย  ทรัพยสิน  
และสิทธิสวนบุคคล  การยอมรับธรรมชาติแหงจิตใจ  ความรูสึกนึกคิดและสติปญญาของพลเมือง  
เชน  สิทธิที่จะไมถูกแทรกแซงในความเปนสวนตัว  ในขอ 12  “การเขาไปแทรกสอดโดยพลการใน
กิจการสวนตัว  ครอบครัว  เคหสถาน  การสงขาวสาร  ตลอดจนการโจมตีตอเกียรติยศ และชื่อเสียง
ของบุคคลนั้นจะกระทํามิได   ทุก ๆ คนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายจากการแทรก
สอดและโจมตีดังกลาว” 23  
 2. สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural Rights) 
สิทธิขอ 22-27   เปนสิทธิชนิดใหมเพิ่งรูจักกันแพรหลาย  หรือสิทธิในทางบวก  คือ  สิทธิที่บัญญัติ
ขึ้นมาเพื่อบังคับใหรัฐตองจัดบริการใหแกพลเมืองของตน  ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  
ไดแก  สิทธิในการศึกษา  สิทธิในการรักษาพยาบาล  สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ  เปนตน 
  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  เปนเพียงธรรมเนียมปฏิบัติระหวางประเทศ  ให
แตละประเทศนําไปปรับใชในการออกกฎหมายภายในประเทศ  เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
แกประชาชนของตนโดยไมมีผลผูกมัดแบบสนธิสัญญา ค.ศ. 1966  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได

                                                 
21  กุลพล  พลวัน.  (2538).  พัฒนาการแหงสิทธิมนุษยชน  (พิมพครั้งที่ 3).  หนา 37-41. 

 22  อัครเดช  สีผึ้ง.  (2550).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิสวนตัว : ศึกษากรณีการถายภาพ.  
หนา 38-41.  
 23  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  article  12  “No  one  shall  be  subjected  to arbitrary  
interference  with  his  privacy,  family   home  or  correspondence,  nor  to  attacks  upon  his honor  and  
reputation.  Everyone  has  the  right  to  the  protection  of  the  law  against  such  interference  or  attacks.” 
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มีการยกรางกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้นสองฉบับ  ทําใหมีสภาพบังคับตอ
ประเทศ ภาคีซ่ึงไดใหสัตยาบันแลว  ตองนําไปแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลอง  คือ 
 1)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  มี 53 ขอ  บัญญัติ
คุมครองสิทธิความเปนสวนตัวเชนเดียวกับในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ไวในขอ 17  ซ่ึง
บัญญัติวา  “1.  บุคคลจะถูกแทรกสอดในความเปนอยูสวนตัว  ครอบครัว  เคหสถานหรือการติดตอ 
ส่ือสารโดยพลการหรือมิชอบดวยกฎหมายหาไดไม  และจะถูกลบหลูเกียรติและชื่อเสียงเกียรติคุณ
โดยมิชอบดวยกฎหมายหาไดไมเชนกัน  2.  บุคคลทุกคนยอมจะมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายจากการแทรกสอดหรือลบหลูเชนวานั้น”   
 2)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  มี 31 ขอ 
  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เปนเครื่องหมายแหงประวัติศาสตรในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน  สิทธิความเปนสวนตัวเริ่มไดรับความคุมครองอยางเปนรูปธรรมเปนครั้ง
แรก  ทําใหประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ  ตองนําไปปรับปรุงการใหความคุมครองสิทธิความ
เปนสวนตัวตามปฏิญญาสากลฉบับนี้24   
  ประเทศไทยมีมติรับรองและใหสัตยาบัน  ตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง  มีผลวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540  และใหสัตยาบันกติการะหวาง
ประเทศวา ดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมมีผลวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542  โดย
พัฒนากลไกและบัญญัติกฎหมายในประเทศใหสอดคลอง  เชน  การแกไขประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  มีการรับรองความเทาเทียมกันของสิทธิชายและหญิง  ประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ร้ือฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม  พ.ศ. 2526   ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่บัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคของประชาชน
ชาวไทยมากที่สุดเทาที่เคยมีมา  ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  และมีการแกไข ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กําหนดสิทธิของ
ผูตองหา จําเลย หรือนักโทษใหมีสภาวะที่ดีขึ้น  เปนตน 
  การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยองคการสหประชาชาติ  มีปญหาจากการขาด
เครื่องมือที่ใชในการบังคับใหเปนไปตามขอบังคับ  และมีขอโตแยงอํานาจของสหประชาชาติ  กลุม
ประเทศในทวีปยุโรปที่เรียกวาที่ประชุมมนตรีแหงยุโรป  ไดรวมมือกันในระดับภูมิภาคประกาศ
แผนการจัดตั้งสภายุโรป (Council  of  Europe)  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1943  เปนองคกรระหวาง
ประเทศโดยเซอรวินสตัน  เชอรชิล  สําเร็จในวันที่  5  พฤษภาคม  ค.ศ. 1949  ซ่ึงในปจจุบันนี้ถือวา
เปนวันยุโรป  มีสมาชิกกอตั้ง 17 ประเทศสํานักงานใหญอยูที่เมือง  Strasbourg  ในประเทศฝรั่งเศส  

                                                 
 24  นพนิธิ  สุริยะ.  เลมเดิม.  หนา 22.  
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นโยบายของสภายุโรปจัดทําในรูปของสัญญาระหวางประเทศเรียกวา  European  Conventions หรือ 
Agreements  สภายุโรปนําหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมาใช  ในการทํา
อนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน  (European  Convention  for  the  
Protection  of  Human  Rights  and  Fundamental  Freedoms)  หรือเรียกยอวา  European  
Convention  of  Human  Rights  ใหความคุมครองแกประชาชนทุกคนในรัฐสมาชิก  รวมถึงผูที่มิใช
ชาวยุโรปแตอยูในความปกครองของรัฐภาคีอีกดวย  มีผลใชบังคับวันที่  3  กันยายน  ค.ศ. 1953  ซ่ึง
ในขอ  8  มีการรับรองสิทธิความเปนอยูสวนตัวและชีวิตภายในครอบครัว  และในขอ 10  ให  การ
รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   เสรีภาพในการรับหรือใหขาวสาร  เปนตน 
  จุดเดนของอนุสัญญานี้คือ  กลไกที่ใชในการคุมครองโดยการเปดโอกาสใหเอกชน
ที่ถูกละเมิด  มีสิทธิยื่นคํารองทุกขดวยตนเองตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน   ซ่ึงเปนเครื่องมือ
อันแท จริงที่ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน   เปนการยอมรับสถานะใหมของเอกชนในกฎหมาย
ระหวางประเทศ  นอกจากนี้อนุสัญญานี้ยังมีรายละเอียดและขอความที่ชัดแจงกวาสิทธิที่ระบุไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  พรอมทั้งการจัดตั้งเครื่องมือที่จะทําใหการ
คุมครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน   ศาลสิทธิมนุษยชน
และคณะ กรรมการรัฐมนตรีแหงสภายุโรป  อีกทั้งอนุสัญญานี้มีผลผูกมัดรัฐสมาชิก  ที่ตองนําเอา
แนวทางในอนุสัญญาไปเปนมาตรฐานขั้นต่ํา  ในการใหความคุมครองตอสิทธิขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
บัญญัติกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกัน  การใหความคุมครองตามกฎหมายภายในจะไม
เทาเทียมกันในแตละประเทศในยุโรป  เนื่องจากมีความแตกตางกันมากของคานิยมทางสังคม    เมื่อ
ศาลในรัฐสมาชิกไดนําเอาแนวทางดังกลาวไปใชในการวินิจฉัยคดี  ยอมเปนการยอมรับหลักการ
ควบคุมรัฐบาลของประเทศหนึ่งโดยรัฐบาลอื่น ๆ  ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวดานการใหความ
คุมครองสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง  เปนแบบอยางสําหรับทวีปอ่ืนทั่วโลก  เชน  การจัดทํา The  
African  Conventionใน ค.ศ.1961 ที่กรุงลากอส  เปนตน25  ศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรป  มีการ
สรางกลไกเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา   ตัวอยางคดีที่ศาลศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปได
ตัดสิน  เชน  ตามมาตรา 1   มาตรา 2  สิทธิในการมีชีวิตอยู  มาตรา 3  ใหความคุมครองสิทธิที่
ประชาชนจะตองไมถูกทรมาน  มาตรา 6  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม  เปนตน   
  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  หลายประเทศในยุโรปตางสรางกลไกในการพิทักษสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน  โดยใหสามารถฟองศาลยุติธรรมไดในกรณีที่มีการใชอํานาจรัฐละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  แตมีอํานาจตรวจสอบไดเฉพาะการกระทําของฝายปกครองเทานั้น  
ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยรมนีไดมีการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธใหม

                                                 
25  กุลพล  พลวัน.  (2538).  เลมเดิม.  หนา  89-106, 118.    
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ในป ค.ศ. 1951  รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนสามารถฟองคดีไดโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ  
เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การกระทําของฝายปกครอง  ฝายนิติบัญญัติ  หรือฝายตุลาการ  เนื่องจากการใชอํานาจรัฐ  หรือ
เอกชนที่ไดรับมอบอํานาจรัฐ  ทําใหมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูฟองคดี
โดยตรง  ที่เกิด ขึ้นทันทีและยังมีอยูในขณะที่มาฟองคดี  โดยประชาชนผูฟองคดีตองไมมีทางอื่นที่
จะไปดําเนินการไดอีกแลว  ไมวาจะเปนการฟองคดีตอศาลยุติธรรม  หรือการรองทุกขตอฝาย
ปกครอง26   

 2.1.3 ความหมายของสิทธิความเปนสวนตัว 
  สิทธิมนุษยชน  เปนสิทธิตามธรรมชาติประจําตัวของมนุษยทุกคน ซ่ึงเกิดขึ้นพรอมกับ
การมีสภาพบุคคล  เชน  สิทธิในชีวิต  รางกาย  ทรัพยสิน  สิทธิในการพูด  การเขียน  การพิมพ  การ
โฆษณา  สิทธิที่จะแสวงหาความสุข  สิทธิความเปนสวนตัว  เปนตน  หรืออาจแบงเปน  2  ประเภท
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ  คือ  สิทธิพลเมืองและการเมือง  
และสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม                
  สิทธิสวนตัวมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู  จากการที่มนุษยมี
ความจําเปนที่จะตองอยูรวมกันเปนสังคม  ยอมเกิดความสัมพันธขึ้นระหวางสังคมกับสมาชิกของ
สังคม  โดยฐานะของสังคมจะอยูสูงกวาสมาชิกของสังคม  สังคมจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑใชบังคับ
แกสมาชิกในสังคม  และสมาชิกของสังคมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้น  อยางไรก็ตาม  โดย
ธรรมชาติของความเปนบุคคลของสมาชิกของสังคมนั้น  ยอมมีกิจกรรมบางอยางที่บุคคลอื่นรวมทั้ง
สังคมไมสมควรกาวลวงเขาไปเกี่ยวของบงการ  นั่นคือ  ความเปนสวนตัวของบุคคล27   
  สิทธิความเปนสวนตัว  หมายถึง  สิทธิที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิด  ในการที่จะสรางปอม  
ปราการกําหนดความเปนตัวของตัวเอง  หรือเปดประตูยอมลดความเปนตัวของตนเอง  เมื่อตองการ
ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน  หรือเลือกที่จะดํารงชีวิตอยูในกรอบของปราการที่ตนเองสรางขึ้น  ความเปน
สวนตัวนี้เปรียบไดกับความงามในแงความมีอยู  กลาวคือ  เปนภาวะขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ไมตอง
ตอสูยื้อแยงเพื่อใหไดมาซึ่งความงามนั้น  ไมตองมีการพิสูจนวาบุคคลนั้นมีความงามอยูจริงหรือไม  
สิทธิดังกลาวนี้จึงเปนพื้นฐานโดยธรรมชาติของความเปนมนุษย  ซ่ึงแฝงอยูในตัวตนของบุคคลนั้น 

                                                 
 26   สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.  (2549).  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนของประเทศสมาชิกภายใตรัฐธรรมนูญยุโรป  และหลักการและแนวทางการสรางพลวัตในคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ.  หนา 28-114.             
 27  ช่ืนอารี  มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.   หนา 9. 
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มาแตเกิด28  ความเปนสวนตัวหรือความเปนอยูสวนตัว  เปนสิทธิในการกําหนดความเปนตัวของตน 
เอง  ในการดําเนินชีวิตและการติดตอส่ือสารของตนกับผูอ่ืน  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพตามที่ตน
ตองการ  มีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามความพอใจเทาที่ไมเปนการลวงเกินสิทธิของผูอ่ืน  
ความเปนสวนตัวนี้แปลความไดหลากหลาย  เชน  หมายถึง  สิทธิที่จะแตงงาน  สิทธิในการทําแทง  
สิทธิที่จะเรียนภาษาอื่น  สิทธิในการมีชีวิตอยู  สิทธิที่จะเปนพวกรักรวมเพศ  สิทธิที่จะเลือกศาสนา
และการเมือง  เปนตน29   
   เมื่อความเปนสวนตัว  ส่ือความหมายวาเปนสิทธิที่ติดตัวคนมาตั้งแตเกิด  เปนสิทธิหนึ่ง
ในสิทธิหลายประเภทที่บัญญัติรวมกันขึ้นเปนสิทธิมนุษยชน  สิทธินี้มีลักษณะเชนเดียวกันและมีอยู
ในตัวทุกคน  อันเนื่องมาจากที่เขาเปนมนุษย  ไมตองทําอะไรทั้งสิ้นเพื่อใหไดมา  ขอเพียงไดเกิดมา
เปนมนุษยยอมมีสิทธิมนุษยชน30  มีความสัมพันธใกลชิดกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  อาจกลาว
ไดวาสิทธิมนุษยชนไดมาจากศักดิ์ศรีอันสืบสายติดตัวมาของบุคคล31   ดอนเนลลี  ไดอธิบายถึงการ  
“มีสิทธิ”  หมายถึง  การทําใหบุคคลอยูในภาวะที่จะไดรับการปกปองคุมครอง  จากการละเมิดสิทธิ  
การกระทําตอสิทธิที่บุคคลมีนี้เปนความผิดเฉพาะตัวที่สําคัญอยางยิ่งตอผูทรงสิทธิ  จึงมีความจําเปน
ที่จะตองไดรับการรับรอง  และคุมครองตอการลวงลํ้าจากการกระทําของบุคคลอื่น  อันจะถือวาเปน
การกระทําละเมิดตอสิทธิที่บุคคลนั้นมี  บุคคลจึงมีอํานาจหรือสิทธิที่จะมีความเปนสวนตัว  ซ่ึงอาจ
เรียกเปนชื่ออ่ืนไดอีก  เชน  สิทธิสวนตัว  สิทธิในบุคลิกภาพ  สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล  สิทธิในชีวิต
สวนบุคคล  หรือสิทธิความเปนอยูสวนตัว  เปนตน  
 ดังนั้นสิทธิความเปนสวนตัวจึงหมายถึง  สิทธิที่จะอยูโดยลําพัง  สันโดษ  ปราศจากการ
กาวลวงเขาไปรบกวน  แทรกแซง  ขัดจังหวะกิจธุระตาง ๆ ของตน  ที่ทําใหตองเสียความเปนอิสระ
สวนตัวจากบุคคลภายนอกหรือสังคม  ทั้งในเรื่องสวนตัวและธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาตหรือยินยอม 
(Right to be let alone)32 เปนสิทธิตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษยที่มีอยูโดยเสมอภาคกัน ใน
การเลือกวิถีทางในการดํารงชีวิต  ความเปนอยูและการทํางาน  สิทธิที่จะสนุกสนานกับชีวิตหรือการ
พักผอนหยอนใจ  สิทธิในชีวิต  รางกาย  สุขภาพอนามัย  จิตใจ  ช่ือเสียงเกียรติคุณ  เกียรติยศ  

                                                 
 28  William  H.  Marnell.  (1973).  The  Right  to  Know:  Media  and  the  Common  Good.  p. 145. 
 29  Hendricks,  Hayden  and  Novic.  (1990).  Your  Right  to  Privacy.   p.  xi. 
 30  Jack  Donnelly.  (1982).  “Human  Rights  and  Human  Dignity”.  The  American  Law  Review, 
76 ,2.  p.303-316.    
 31  บทนําในกติกาสากลวาดวยสิทธิทางแพงและการเมืองของสหประชาชาติ  (International  Covenant  
on  Civil  and  Political  Rights):  Preamble.   
 32  Harold  L.  Nelson  and  Dwight  L.  Teeter.  (1986).   Law  of  Mass  Communication:  Freedom  
and  Control  of   Print  and  Broadcast  Media (5th  ed.).   p.  204-205.   
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ความลับ รวมถึงผลประโยชนตางๆของบุคคลและครอบครัว บุคคลยอมมีเสรีภาพท่ีจะเลือกกระทํา
หรือ ไมกระทําการใดๆ โดยอิสระ ตามความพอใจหรือการตัดสินใจของตน (Right to Autonomy)  
เทาที่ไมลวงเกินสิทธิของผูอ่ืน สิทธิในการจํากัดการเขาถึงของบุคคลอื่น (Right to Control 
Distribution)  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยปราศจากการสังเกตรูเห็น  การรบกวน  การสืบ
ความลับหรือการ เปดเผยขอเท็จจริงสวนตัวในชีวิตของเขาตอสาธารณชนโดยมิไดรับอนุญาต  ไม
วาขอเท็จจริงนั้นจะทําใหเขาเสียช่ือเสียงหรือไมก็ตาม33  เปนสิทธิประเภทหนึ่งที่มีการรับรองไว  คอื  
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (ขอ 12)   กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง  (ขอ 17)   และอนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน  (ขอ  8 )      

 2.1.4  การละเมิดสิทธิสวนตัว 
  วัตถุประสงคของการมีกฎหมายบัญญัติใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน  เพื่อมีแนวทาง 
ในการใหความคุมครองแตละบุคคล  คุมครองสังคมและบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมใหมีการ
เคารพในสิทธิเสรีภาพความเปนสวนตัวของกันและกัน  สามารถเลือกวิถีทางการดํารงชีวิตอยางเปน
อิสระของตนไดโดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ทํา
ใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกันในสังคม  โดยมีขอยกเวนที่จํากัดในกรณีน้ําหนักผลประโยชน
ของสาธารณะมีมากกวาผลประโยชนของปจเจกชน  หรือกรณีที่เปนสาธารณบุคคล  กฎหมายในแต
ละประเทศใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวตางกัน โดยการบัญญัติใหการกระทําที่ฝาฝนบท 
บัญญัติเปนความผิด  และตองรับโทษฐานละเมิด 
  รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ของประเทศสหรัฐอเมริกา  บัญญัติยอมรับความ
เสมอภาค  การมีสิทธิเทาเทียมกันของมนุษย  สิทธิความเปนสวนตัวที่บุคคลใดจะละเมิดหรือลบลาง
มิได  ความปลอดภัยในรางกาย  เคหสถาน  เอกสารและทรัพยสิน  ส่ิงของจากการตรวจคน  ยึดโดย
มิชอบดวยกฎหมายจะกระทํามิได  ซ่ึงในทางกฎหมายมี  Restatement of Torts  มาตรา 867 บัญญัติ
คุมครองสิทธิความเปนสวนตัวโดยสรุปวา “ผูใดสอดแทรกผลประโยชนของผูอ่ืน ในกิจการที่เขา
ไมตองการใหผูอ่ืนรับรู  หรือการแสดงภาพของเขาตอสาธารณชนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  เปน
การละเมิดที่รายแรง  ผูนั้นจะตองรับผิด”  และแนวคิดของนักกฎหมาย Prosser ไดแยกการละเมิด
สิทธิความเปนสวนตัวไว 4 แบบ เปนแนวทางในการแกไขกฎหมาย Restatement (second) of Torts,  
Division 6A  Privacy  Chapter 28A Invasion of Privacy ใน ค.ศ. 1977 ซ่ึงในมาตรา 652  บัญญัติถึง
ลักษณะการกระทําที่เปนความผิดดังนี้ 34 

                                                 
33  ปริญญา  โรหิตาคนี.  (2550).  ปญหาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่.  

หนา 24.  
 34  William  L.  Prosser.  (1960, August).  “Privacy”.  California  Law  Review,  43.   p.383. 
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 1) การรบกวนแทรกแซงความสันโดษ  (Intrusion Upon Seclusion) ตามมาตรา 652 B  
ไดแก การลวงเกินขอบเขตสวนตัวของผูอ่ืนที่ไมไดรับอนุญาต เชน การดักฟงการสนทนาสวนตัว  
การดักฟงขอความทางโทรศัพท การแอบมองทางหนาตาง การดึงขอมูลจากคอมพิวเตอร การดูด
แฟกซ  เปนตน 
 2)  การใชช่ือหรือภาพของบุคคลเพื่อหาผลประโยชน โดยที่ไมไดรับความยินยอมกอน 
(Appropriation of name or likeness) ตามมาตรา 652 C ไดแก การใชช่ือหรือภาพของผูอ่ืนโดยที่
ไมไดรับความยินยอมแลวนําไปเขียนเรื่องหรือทําภาพยนตร หรือไปใชเปนชื่อบริษัท หรือสินคา
เพื่อผลประโยชนของตน 
 3)  การเปดเผยเรื่องราวสวนตัว (Public disclosure of private facts)  ตามมาตรา 652 D  
การเปดเผยเรื่องราวสวนตัวตอสาธารณะโดยไมไดรับความยินยอม  แมเปนความจริงแตทําใหผูนั้น 
ตองไดรับความอับอายขายหนาเมื่อเร่ืองถูกเปดเผย 
 4)  การไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนความจริง  (False light in the public eye) 
ตามมาตรา 652 E  เปนการเผยแพรตอสาธารณะในความเท็จที่ทําใหผูนั้นเปนผูเสื่อมเสียในสายตา
ของประชาชน  เชน  การใชช่ือ  ภาพ  หรือลายพิมพนิ้วมือ  ใสรวมในทะเบียนประวัติอาชญากรโดย
ที่ผูนั้นไมเคยตองรับโทษทางอาญามากอนเลย  ยอมทําใหเกิดความเสียหายแกช่ือเสียง 
 การพิจารณาการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคล  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
จะพิจารณาจากผลของการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายเปนหลัก 
 ประเทศฝรั่งเศส  ใชกฎหมายแพงมาตรา 1382 ในการวินิจฉัยคดี  เพื่อใหความคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวจากการกระทําละเมิด  ซ่ึงมีแนวคําพิพากษาของศาล ดังนี้ 
 1) การคุมครองภาพของบุคคล  เปนการละเมิดผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมายของ
เจาของภาพ  หรือการแทรกแซงชีวิตสวนตัวของผูอ่ืนอยางเหลือทนโดยมิไดรับความยินยอม 
 2) การเผยแพรรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของบุคคลโดยมิไดรับความยินยอม  แม
จะเปนเรื่องจริงและเปนที่ที่รูกันดีโดยทั่วไปแลวก็ตาม  หรือการเปดเผยชีวิตสวนตัวที่ทําใหผูเปน
เจาของเรื่องตองอับอายหรือเส่ือมเสีย 
 3) จดหมายสวนตัว (Confidential letters)  ผูรับจดหมายไมมีสิทธิพิมพเผยแพร
ขอความในจดหมายที่ผูเขียนจดหมายมิไดใหความยินยอม  เพราะสิทธิในความลับของจดหมาย
สวนตัวเปน  สิทธิในบุคลิกภาพ 
 4) การบันทึกการสนทนาสวนตัวจะตองไดรับความยินยอม  หรือไดทําการตกลงกัน
ไวกอน  เชน  การลอบบันทึกเสียงขณะสนทนาทางโทรศัพทโดยมิไดแจงใหคูสนทนาทราบกอน35 

                                                 
35  ชูชีพ  ปณฑะสิริ.  เลมเดิม.  หนา 26-27, 40-42.   
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 5)  การคุมครองตอการละเมิดเกียรติยศและชื่อเสียง 
  ในประเทศเยอรมัน  ศาลไดยอมรับและคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว โดยมีการ
ปรับใชประมวลกฎหมายแพงเรื่องละเมิดมาตรา 823  แตตองเปนความเสียหายในสิทธิเด็ดขาด  
ไมใชใน สิทธิสัมผัส  หรือการใชมาตรา 826  ซ่ึงเปนการกระทําความผิดโดยฝาฝนศีลธรรมอยางจง
ใจและใชรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1949  รับรองสิทธิในบุคลิกภาพไดบัญญัติวา  “ศักดิ์ศรีของบุคคลไมอาจ
ถูกทําลายได  รัฐมีหนาที่ใหความเคารพและคุมครอง  ทุกคนมีเสรีภาพที่จะพัฒนาบุคลิกภาพอยาง
อิสระเทาที่ไมเปนการละเมิดสิทธิตอของผูอ่ืน หรือขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดี”  ซ่ึงมีแนวคําพิพากษาของศาลใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  
ดังนี้  
  1) การลวงเกินขอบเขตสวนตัวของบุคคล  ไดแก  การลอบถายภาพบุคคลในที่
รโหฐาน หรือสถานที่สวนตัว การลอบอัดเสียง การแอบฟงการสนทนา การดักฟงทางโทรศัพท การ
ผาตัดเอาชิ้นสวนของรางกายผูตายออกมาโดยมิไดรับความยินยอมจากญาติของผูตาย 
  2) การเปดเผยเรื่องราวสวนตัว  ไดแก  การเปดเผยจดหมาย  หรือเอกสารโดย
ไมไดรับการยินยอมจากผูเขียนกอน  หรือทําใหผิดไปจากลักษณะที่ผูเขียนไดใหความยินยอมไว  
การนําเอาเรื่องชีวิตของบุคคลอื่นมาสรางภาพยนตร  หรือบรรยายโดยผูนั้นมิไดยินยอม  การเปดเผย
ความลับของผูอ่ืน 
  3) การนํารูปภาพ  รูปถาย  ช่ือ  เครื่องหมาย  หรือส่ิงอื่นในทํานองเดียวกันมาใชใน
การโฆษณาโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของ 
   4) การลวงเกินเกียรติยศของบุคคล36 
   ในประเทศสวิสเซอรแลนด  มีกฎหมายแพงหมวดบุคคลที่ใหการรับรองสิทธิ
ความเปนสวนตัว  หรือสิทธิในบุคลิกภาพอยางชัดเจน  และไมจํากัดการคุมครองเฉพาะสิทธิบาง
ชนิดแบบในประเทศอื่น มาตรา 28 ซ่ึงบัญญัติไววา “บุคคลซึ่งถูกทําใหเสียหายโดยไมชอบดวย
กฎหมาย  ซ่ึงผล ประโยชนสวนบุคคล อาจรองขอตอศาลใหส่ังระงับความเสียหายนั้นได…...” 
คําวา “ผลประโยชนสวนบุคคล” นั้น  หมายถึง  สิทธิในบุคลิกภาพ  ไดแก  ชีวิต  สุขภาพ  ความ
ปลอดภัยในรางกายและจิตใจ  เสรีภาพของบุคคล  เกียรติยศ  ความเปนสวนตัว (Geheimssphäre)  
ช่ือ  ภาพ  ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ชีวิตในครอบครัว  เสรีภาพในทางการคาและเศรษฐกิจ  
เปนตน  ดังนั้นจึงทําใหเปนกฎหมายที่มีแนวคิดในการคุมครองสิทธิในบุคลิกภาพ  ที่สมบูรณที่สุด
ในบรรดากฎหมายของยุโรป  เพราะแมเปนการทําใหทรัพยสินของผูเสียหายลดนอยลง  เชน  

                                                 
36  แหลงเดิม.  หนา 4-5, 16-19.   
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ทรัพยสินตกต่ําเสื่อมเสียราคา  หรือขาดผลกําไร  หรือกรณีความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน  ก็สามารถ
เรียกคาเสียหายได37 
   ประเทศญี่ปุน  มีการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  ตามประมวลกฎหมายแพง  
มาตรา 709  ซ่ึงบัญญัติใหการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนนั้นไมจําตองเปนสิทธิในทรัพยสิน  อาจเปนสิทธิ
ชนิดใดก็ได  เชน  สิทธิในฐานะของบุคคล38  หรือสิทธิความเปนสวนตัว เปนตน  ถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิ  ตอบุคคลนั้น  ผูกระทําละเมิดตองชดใช  แมวาจะเปนความเสียหายที่ไมอาจคํานวณ
เปนเงินได  เชน    ความรําคาญใจก็สามารถฟองรองและเรียกคาเสียหายได  
   สรุปแนวทางการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  จากการลวงละเมิดที่
ประเทศตาง ๆ ไดรับรองคุมครองประโยชนใหมี  4  แนวทางใหญ ๆ   คือ 
   1)  สิทธิความเปนสวนตัวที่เกี่ยวกับชื่อ  เครื่องหมาย  เครื่องหมายประจํา
ตระกูล  เครื่อง  หมายประจําสมาคม  เครื่องแบบหรือสัญลักษณ  เครื่องหมายการคา  ช่ือทางการคา  
ตราของบริษัท  หีบหอสินคา  ของใชสวนตัว  เปนตน 
   2)  สิทธิความเปนสวนตัวที่เปนการรบกวนทางกาย  คือ  สิทธิในชีวิต  รางกาย  
สุขภาพ  อนามัย  และสิทธิความเปนสวนตัวที่เปนการรบกวนทางจิตใจ  คือ  การรบกวนความ
สันโดษ  การอยูโดยลําพัง  การมีเสรีภาพในการกระทําการงานตามใจสมัคร  รวมถึงผลประโยชน
ตางๆ ดวย 
   3)  สิทธิความเปนสวนตัวที่เกี่ยวกับความลับ  เชน  ความลับในสุขภาพกาย  
สภาพจิตใจ  ชีวิตสวนตัว  ครอบครัว  ความลับทางการคาหรือวิชาชีพ  ความเปนอิสระในการ
ดํารงชีวิต  ภาพถาย  สิทธิที่จะไมเปดเผยตอสาธารณะในคําพูดสนทนาและเอกสาร  เชน  สมุด
บันทึก  จดหมาย  เปนตน 
   4) สิทธิความเปนสวนตัวที่เกี่ยวกับเกียรติยศ  ช่ือเสียง  ศักดิ์ศรีของบุคคล  หรือ
ช่ือเสียง ทางวิชาชีพและทางการคา 
   ปจจุบันมีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม  ทําใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวไดงาย  โดยผูถูกละเมิดไมรูตัว  หรือรูตัวแตไมสามารถปองกันได   
เชน   
   1)  การแอบถายภาพ  การแอบฟงเสียงสนทนา  การลอบบันทึกเสียง  ซ่ึง
ผูกระทําละเมิดไมมีการลวงลํ้าทางกายภาพเขาไปในเคหสถานของผูถูกละเมิดแตอยางใด  

                                                 
37  แหลงเดิม.  หนา 9, 27-28.  

 38  แหลงเดิม.  หนา 51-52.    
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   2) การสํารวจ  เก็บขอมูลสถิติ  และการโอนขอมูลสวนบุคคลของกิจการใน
เครือ  ทั้งที่ อยูภายในประเทศและระหวางประเทศ  เพื่อนําไปใชประโยชนในทางธุรกิจอ่ืน  เชน  
ในธุรกิจการ ตลาดโดยตรงที่ใชโทรศัพทในการขายสินคาหรือบริการ  ที่ทําใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญจากการ ถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  และกระทบตอความมั่นคง  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน   
   3)  การเปดเผยเรื่องราวสวนตัวโดยการใหขอมูล  สถานะทางการเงินตามความ
เปนจริงที่ทําใหถูกลดความนาเชื่อถือทางการเงิน  หรือทําใหไมไดรับความไววางใจในฐานะ
การเงิน39 
    ประเทศไทยแมจะยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ใหความคุมครองการละเมิดสิทธิ
ความเปนสวนตัว  แตเร่ิมมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
มาตรา 35 ที่รับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ช่ือเสียงและความเปนอยู
สวนตัว  ใน ปจจุบันการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ที่กฎหมายบัญญัติใหเปน
การกระทําที่มีความผิดตอกฎหมาย   เชน 
    1) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในมาตรา  18  สิทธิในการใชช่ือ  
และมาตรา  423   ที่ใหความคุมครองตอช่ือเสียงเกียรติคุณ 
    2) ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา322  มาตรา323  ที่คุมครอง
ความลับในความผิดฐานเปดเผยความลับของผูอ่ืน   มาตรา   326   คุมครองเกียรติยศชื่อเสียงใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาท  มาตรา 362   ความผิดฐานบุกรุก  มาตรา   393   ความผิดฐานดูหมิ่น   และ
มาตรา   397   ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ  ในที่สาธารณสถาน
หรือตอหนาธารกํานัล 
    3) ตามกฎหมายเฉพาะ เชน  
     (1) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา   23  คุมครอง
ผูบริโภคไม ใหไดรับอันตรายตอสุขภาพ   รางกายและจิตใจ   หรือการกอใหเกิดความรําคาญจาก
วิธีการโฆษณาและมาตรา   24   ใหความคุมครองสุขภาพของผูบริโภคในการโฆษณาขายสินคาที่
กอใหเกิดอันตรายนอกจากนี้เมื่อเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิแลว  การที่ผูบริโภคแตละคน
ไปดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจ   ยอมเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดีมาก  ทําใหตกอยูใน
ฐานะที่เสียเปรียบ   และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการเกิดความเสียหายไดทัน        
     )2(  พระราชบัญญัติขายตรง  และการตลาดแบบตรง  พ .ศ . 2545 มาตรา 

26     บัญญัติคุมครองผูบริโภคในวิธีการเขาไปติดตอของผูจําหนายอิสระ   หรือตัวแทนขายตรง  ใน

                                                 
 39  อัครเดช  สีผึ้ง.  เลมเดิม.  หนา 72-75. 
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การเสนอขายสินคาให แกผูบริโภคโดยตรง  ณ  ที่อยูอาศัย  หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือ
บุคคลอื่น  โดยจะ ตองไดรับคําอนุญาตจากผูบริโภค   หรือผูครอบครองสถานที่นั้นกอน   และตอง
ไมกระทําการที่เปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกบุคคลดังกลาว 
     (3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  ที่ให
ความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในหมวด 3  มาตรา 21 ถึงมาตรา 25 แตคุมครองเฉพาะขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล  ที่มีการจัดเก็บและอยูในความครอบครองดูแลของราชการ  โดยไมมีมาตรการ
ใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บโดยภาคเอกชนแตอยางใด  
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลในกฎหมายนี้จึงหมายถึง  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  
และขอมูลขาวสารที่ทําใหระบุช้ีไดถึงตัวบุคคล  หรือขอมูลสวนตัวเทานั้น  แตไมหมายถึงขอมูล  
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่อาจนําไปสูการระบุตัวบุคคลโดยทางออม  เชน  ขอมูลจากการสอบถาม  
การเก็บสถิติขอมูลของนักสํารวจเอกชน  เพื่อนํามาวิเคราะหเปนผูบริโภคกลุมเปาหมาย  และขาย
ขอมูลใหแกธุรกิจการตลาดโดยตรง  มีผลใหผูบริโภคกลุมเปาหมายถูกรบกวนจากการโทรศัพทที่มี
จุดประสงคเพื่อการขาย  ซ่ึงทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  และรบกวนสิทธิความเปนสวน
ตัวอยางมาก   
     (4) พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544  คุมครอง
ผูใชบริการของกิจการโทรคมนาคมในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากตัวผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  หรือผูรับใบอนุญาตเปนผูกอใหเกิดขึ้นจากการใหบริการกิจการโทรคมนาคม  แตไม
อาจคุมครองไดในกรณีที่การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวนั้น  เกิดจากนักการตลาดนําเอาโทรศัพท  
หรือโทรสารของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมไปใชเปนสื่อกลางในการขายสินคาและบริการ  
ดังนั้น  ในกรณีการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  จากการขายสินคาและบริการของ
นักการตลาด   แมเปน การรบกวนความสงบสุข  และทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญโดยมีสาเหตุ
มาจากการใชกิจการของโทรคมนาคมเปนสื่อก็ตาม  แตไมสามารถปรับใชบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตินี้ได  
       เมื่อมีการละเมิดที่ไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดคุมครองไว  จะปรับ
ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 420  เพื่ออํานวยความยุติธรรมในการชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูตองเสียหายซึ่งบัญญัติวา  “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย  
ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แกรางกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสิน  หรือสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใดก็ดี  ทานวาผูนั้นทําละเมิด  จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  ซ่ึงจะพิจารณาวาเปน
การกระทําละเมิดจากการกระทําที่เปนความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนหลัก  และการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอนั้น  ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางแทจริงแกสิทธิประการหนึ่ง
ประการใดที่มีกฎหมายใหการรับรองไวของผูเสียหาย  ในปจจุบันนี้มีการรับรอง “สิทธิความเปนอยู
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สวนตัว” ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา 35  ซ่ึงเปน “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด”   เมื่อมีการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายตอสิทธิดัง กลาวยอมเปนการละเมิด  ทําใหผูเสียหายเกิดสิทธิเรียกรองใหผูกระทําการ
ละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน  เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได  แมวาการกระทํานั้น ๆ จะไม
มีกฎหมายบัญญัติไววาเปนการกระทําที่มีความผิดก็ตาม    
 
2.2  การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคท่ีเกิดจากการตลาดโดยใชโทรศัพทและโทรสาร        
       ในธุรกิจขายตรง 
 ในอดีตการซื้อขายสินคาเปนการขายโดยตรงภายในทองถ่ิน  จากผูผลิตถึงผูบริโภคโดย
ไมมีพอคาคนกลาง  เชน  สมัยอียิปตที่มีการเดินขายสินคาตามบาน  ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนการ
ขายของบนรถมา40  หรือหาบเรขายสินคาตามบานทั้งทางบกและทางน้ําของประเทศไทย  เปนตน  
เนื่องจากปญหาการคมนาคมขนสงที่ลาชา  มีคาใชจายสูง  และความเสี่ยงจากการสูญหายของสินคา  
แตการขายภายในทองถ่ินก็ทําใหสินคาขายไมไดราคา  และมีการแขงขันสูงจากผลผลิตของสินคา
ชนิดเดียวกันจํานวนมากในทองตลาด  เมื่อมีการพัฒนาทางดานคมนาคม  ทําใหการคาเปลี่ยนเปน
การขายสินคาใหแกรานคาปลีกซึ่งเปนพอคาคนกลาง  เพื่อกระจายสินคาไปตามทองถ่ินอื่น  ซ่ึงขาย
ไดในราคาที่สูงและจํานวนผูบริโภคมากขึ้น  แตมีขอดอยคือ  รานคาปลีกไมอาจเขาถึงผูบริโภคได
โดยตรง  จนกวาผูบริโภคจะเปนผูตัดสินใจเขามายังรานคาเอง  ตองเสียคาใชจายสูงในการตั้งรานคา  
คาโฆษณาตามสื่อเพื่อดึงดูดความสนใจ  ตองมีสินคาจํานวนมากเพื่อกระจายไปยังรานคาปลีก  และ
ตองแขงขันกันที่จุดขาย  ทั้งดานราคาและคุณภาพของสินคาที่เปนประเภทเดียวกันหรือคลายกัน 
 ปจจุบันอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดานเครื่องมือส่ือสาร  มีความเจริญอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับนโยบายการคาระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ  และวิธีการชําระคาสินคาผานบัตร
เครดิต  อีกทั้งการดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนไป  เวลาที่ไปจายตลาดนอยลง  คาใชจายในการ 
เดินทางสูงขึ้น  การจราจรติดขัด  ปญหาที่จอดรถ  การเสียเวลาเขาคิวเพื่อชําระเงิน  ทําใหเกิดการสั่ง 
ซ้ือสินคาที่บานเพราะมีความสะดวก  สามารถซื้อไดตลอดเวลาและการบริการที่รวดเร็ว41  การซื้อ
ขายจึงเปลี่ยนเปนระบบการตลาดโดยตรง  หรือการตลาดแบบตรง ( Direct Marketing  หรือ Direct 
Response Marketing)  สามารถกระจายสินคาไปยังผูบริโภคโดยตรง  และครอบคลุมถึงการซื้อขาย
ระหวางประเทศดวย  ธุรกิจมีความสลับซับซอน  มีการแขงขันสูง  การขายตรงเปนชองทางในการ

                                                 
 40  Earl  W.  Kinter.  (1987).  A  Prime  on  the  Law  of  Deceptive  Practice  (2 nd ed.).  p.  256.   
 41  วิลาสินี  แกววิเชียร.  (2548).  กลยุทธและประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของ
ธุรกิจขายตรง.  หนา 123. 
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จําหนายที่นับวาไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง42  ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการมีสินคาและบริการใหเลือก
มากขึ้นในราคาที่ถูกลง   
 ในการประกอบธุรกิจ  การจําหนายเปนกระบวนการที่สําคัญมากตอการดํารงอยู  หรือ
ลมหายตายจากของธุรกิจ  การจัดจําหนายในตลาดแบบตรงกับการขายตรง  เปนวิธีจําหนายสินคา
หรือบริการซึ่งแตกตางกับการขายในระบบเดิม  ที่มีการสงผานสินคาหรือบริการไปยังผูคาสง  ผูคา
ปลีกเพื่อขายตอใหแกผูบริโภค  ระบบตลาดแบบตรงผูขายเพียงแตใชขอมูลผานสื่อไมวาจะเปนส่ือ
ประเภทใด  เพื่อใหผูบริโภคตอบรับและสั่งซ้ือกลับมายังผูขายโดยตรง  ไมผานบุคคลที่สาม  ไมมีคา 
ใชจายทางการตลาดที่ตองใหสวนลดหรือประโยชนแกพอคาคนกลาง  เปนการขายผานผูขายซึ่งได 
คาตอบแทนตามแผนการจายคาตอบแทนที่กําหนดไวแนนอน  หากผูขายมียอดขายของตนไดตามที่
กําหนดไวในแผน  การขายตรงอาจมีทั้งระบบผูขายรายบุคคล  หรือมีหลายคนเปนเครือขายชวยกัน  
ตามลําดับชั้น  เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2.2.1 การตลาดโดยใชโทรศัพท  (Telemarketing) 
  การตลาดโดยใชโทรศัพท  เปนแผนงานหรือโครงการที่ทําใหเกิดการซื้อขายสินคาหรือ 
บริการ  การลงทุนทางการเงิน  การบริจาคเพื่อการกุศล  การหาเสียงของพรรคการเมือง  มุงเนนผู 
บริโภคกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองทันทีโดยใชเครื่องมือส่ือสารเปนสื่อ  เชน  โทรศัพท  
โทรสาร   โทรศัพทมือถือ  อินเตอรเน็ต  จดหมายตรง  แคตตาล็อก  และการขายทางโทรทัศน วิทยุ
หรือหนังสือพิมพ  ในการสงขาวเกี่ยวกับสินคาและบริการเพื่อการขาย43  
 นักการตลาดหรือตัวแทนขายตรง  ซ่ึงเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจขาย
ตรง ใหทําการแนะนําและขายสินคาหรือบริการ  หรือขอบริจาคเพื่อการกุศลโดยตรงจากผูบริโภค
โดยอาศัยเครื่องมือส่ือสาร  มักใชในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค  สินคาแบบธุรกิจกับธุรกิจ  สินคาทีม่ี
มูลคาสูง  สินคาหายาก  หรือสินคาที่ผูบริโภคไมแสวงซื้อ  เชน  การประกันชีวิต  เครื่องฟอกอากาศ  
บานพักรอนที่ขายแบบเปนเจาของเฉพาะชวงเวลาของป (Time Share Vacation Home) เพื่อเปนการ
กระตุนใหเกิดความสนใจและตองการบริโภคสินคานั้น  นักการตลาดมักใชกลยุทธการพูดโนมนาว
จูงใจและรุกเราใหซ้ือสินคาโดยการโทรศัพทเขาไป  ณ  สถานที่อยู  หรือที่ทํางานของผูบริโภค  ซ่ึง
วิธีนี้ประหยัดเวลาเดินทางและคาใชจาย  ไมตองมีสํานักงานขาย  ไมมีขอจํากัดของเวลาทํางานของ
นักการตลาด  สามารถติดตอผูบริโภคไดทุกขณะในวันและเวลาวางของตน  การเขาถึงผูบริโภคทํา
ไดรวดเร็วไมวาผูบริโภคจะทําอะไร  หรือจะอยูที่ใดก็ตามและรูผลการขายไดทันที  เปนการขายที่มี

                                                 
 42  วราภรณ  ระหงษ.  (2550).  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในธุรกิจขายตรงแอมเวยของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร.  หนา 24. 
 43  แหลงเดิม.  หนา 20.  
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ความเปนสวนตัวสูง  นักการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนการเสนอขายใหเหมาะสมกับลูกคาแตละราย  
นักการตลาดมักจะติดตอสอบถามภายหลังการขาย  เพื่อสรางความสัมพันธอันดี  เปนการแสดงให
เห็นถึงความเอาใจใส  และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกคา  ซ่ึงเปนผลประโยชนตอเนื่องใน
ระยะยาวของนักการตลาดเอง  ธุรกิจขายตรงมีสวนแบงทางตลาดทั้งดานสินคาอุปโภคและบริโภค
สูงมาก  ตลาดจึงเปนที่มาของยอดขายและรายได  เพื่อการชวงชิงสวนแบงทางตลาดใหไดมากที่สุด  
นักการตลาดใชโทรศัพทหรือโทรสารในการขายตองแขงขันกับตัวเองและเวลา  เพราะความสําเร็จ
ของการทําตลาดทางโทรศัพทขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการโทรศัพท  โดยทั่วไปแลวการโทรศัพท
หลาย ๆคร้ัง  จึงจะทําใหเกิดการสั่งซื้อสินคาเพียงครั้งเดียว  ดังนั้นการโทรศัพทมากครั้งก็ยิ่งทําใหมี
โอกาสขายไดสูงขึ้น  ซ่ึงหมายถึงผลประโยชนที่มากขึ้นดวย 
 การตลาดทางตรงมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  สงผลใหเกิดการรบกวนตอสิทธิความเปน
สวนตัวของผูบริโภคมากขึ้น เพราะโทรศัพทและโทรสารเปนสิ่งที่อยูใกลตัวของผูบริโภค  และเปน
ปจจัยหนึ่งที่อํานวยความสุข  ความสะดวกในการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีความสัมพันธกัน   แตใน
ปจจุบันโทรศัพทและโทรสารกลับกลายเปนเครื่องมือในการรบกวนความเปนสวนตัวของผูบริโภค  
ใหเกิดความเดือดรอนรําคาญจากบุคคลแปลกหนา 
 การตลาดโดยใชโทรศัพทในประเทศสหรัฐอเมริกา  ริเร่ิมใชโดยนาย Murray  Roman  
และนาย  Lee  Iacocca  ใน ค.ศ.  1962  ในการแนะนําเพื่อขายรถ  Ford  Mustang  ตอผูบริโภคโดย
การใชนักการตลาด 13,000  คน  โทรศัพทถึงผูบริโภค  20  ลานคน  สามารถขายไดอยางนอยวันละ  
2  คัน  ซ่ึงนับวาประสบความสําเร็จแลว  สําหรับรถใหมที่ยังไมเปนที่รูจักในตลาด  ตอมาเขาไดตั้ง
สํานักงานการตลาดโดยใชโทรศัพท  มีช่ือวา  CCI44               
 ประเทศไทยมีการทําธุรกิจขายตรงมาหลายรอยปแลว  โดยพอคาหรือแมคาหาบสินคา 
ไปขายตามบานเรือนของผูบริโภคโดยตรง  บางรายจะมีกลยุทธดึงดูดใจผูบริโภคดวยการฉายหนัง
กลางแปลง  การแสดงกลสลับกับการสาธิตและโฆษณาขายสินคาหรือบริการ  ในชวง  50  ปมานี้มี
การนําธุรกิจขายตรงโดยใชเครื่องมือส่ือสารเปนส่ือกลางในการขาย  เชน  การขายประกันภัย  การ
ขายเครื่องสําอาง  และบริการทองเที่ยว  เปนตน 45  

       2.2.2  การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวจากการตลาดโดยใชโทรศัพท  
  หลังป ค.ศ. 1978  อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนจากการคาภายใน  มา
เปนการคาขามพรมแดนมากขึ้น  นักการตลาดจํานวนมากติดตอผูบริโภค โดยใชเครื่องมือส่ือสาร  
เชน  โทรศัพท  โทรสาร  ฯลฯ  ซ่ึงติดตอผูบริโภคกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางในทุกพื้นที่ 

                                                 
 44  Jerry  I.  Reitman.  (1994).  Beyond  2000  The  Future  of  Direct  Marketing.  p. 141.  
 45  ไพโรจน  อาจรักษา.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง.  หนา 11.   
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ทุกประเทศ  ดวยคาใชจายที่ประหยัด  การคาขามพรมแดนของผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา  
กับนักการตลาดใน 3 จังหวัดชายแดนประเทศแคนาดา  ทําใหมีการรองเรียนตอคณะกรรมาธิการ
ทาง การคาเปนสถิติใน 10 อันดับตนๆ  จากการใชกลยุทธทางการตลาดที่มีการฉอโกงและ
หลอกลวงผู บริโภค  เนื่องจากปญหาการบังคับใชกฎหมายของแตละประเทศ  ทําใหนักการตลาด
สามารถหลีก เล่ียงการบังคับของกฎหมายได  ผูที่ไดรับความเสียหายไมสามารถดําเนินคดีกับ
ผูกระทําละเมิดที่อยูนอกประเทศ  และประเทศที่บริษัทเหลานี้ตั้งอยู  มักไมสนใจในปญหานี้   และ
ไมใหความคุมครองผูบริโภคของประเทศอื่น จากเหตุดังกลาวสงผลใหผูบริโภคตองถูกรบกวน
ความสงบ  ถูกละเมิดในสิทธิความเปนสวนตัว  และยังเปนการเปดโอกาสใหนักการตลาดที่ไม
ซ่ือตรงใชเปนชองทางในการหลอกลวงผูบริโภคที่ไมรูเทาทัน  ผูบริโภคตองเสียเงินถึง 4 พันลาน
เหรียญตอป  เพื่อซ้ือเครื่องชวยปองกันการรบกวนดังกลาว46   
 การคาขายโดยใชเครื่องมือส่ือสารมีการฉอโกงไดงายเนื่องจาก 
 1)  นักการตลาดและผูบริโภคอยูกันคนละประเทศหรือมลรัฐ  ทําใหนักการตลาดหลบ
เล่ียงการบังคับของกฎหมายได 
 2)  นักการตลาดไมจําเปนจะตองอยูประจําที่หนึ่งที่ใดแนนอนแบบรานคา  เคลื่อนยาย
ที่ทําการไดงาย  ทําใหผูบริโภคไมสามารถติดตามหาตัวไดพบ  หรือไมสามารถติดตอได  หากสินคา
ที่ไดรับไมตรงตามคําเสนอขายและไมไดมาตรฐาน   
  เมื่อนักการตลาดทําการขายตรง  โดยใชโทรศัพทและโทรสารเปนสื่อ  ในการติดตอ
เพื่อผลักดันสินคาหรือบริการใหเขาถึงผูบริโภคโดยเร็ว และใหไดจํานวนมากสุดในแตละวัน 
ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภค  ที่ตองรับโทรศัพทวันละหลายๆ ครั้ง  ทําใหผูบริโภคเกิด
ความเดือด รอนรําคาญ  เพราะถูกรบกวนความสงบสุข  ถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติหนาที่ของตน  
เปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว ซ่ึงนักการตลาดเปนผูมีสวนกอใหเกิดขึ้น จากสถิติในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1990  นักการตลาดที่ใชโทรศัพทเพื่อการทําตลาดทํารายไดจากการขายตรง
สูงถึง 435,000  ลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงเปนสถิติรายไดที่สูงกวา 4 เทาของรายไดที่เคยทําไดเมื่อ 6 ป
กอน  เปนผลจากการเพิ่มจํานวนการโทรศัพทถึงผูบริโภคที่มากขึ้นนั่นเอง47 

                                                 
 46  John  Rothchild.  (1998).  “Making  the  Market  Work:  Enhancing  Consumer  Sovereignty  
Through  the  Telemarketing  Sales  Rule  and  the  Distance  Selling  Directive”.  Journal  of  Consumer  
Policy, 21.  p. 280,303.  

47  Chester   S.  Galloway  and  Steven  P.  Brown.  (2004).  Annoying,  Intrusive,…and    
Constitutional:  Telemarketing  and  the  National  Do-Not-Call  Registry.  Journal  of  Consumer  Marketing,  
21, 1.  p.  27-38.  Retrieved  January  5, 2006, from  
http://www. firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ftas.  
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  ในอดีตนักการตลาดที่ทําการขายสินคาหรือบริการ  ตองเสาะหาขอมูลของผูบริโภค
ซ่ึงเปนบอเกิดของรายได  โดยการสํารวจตลาดดวยตนเอง  ในปจจุบันการหาฐานขอมูลของ
ผูบริโภคที่มีความสนใจสินคาหรือบริการเฉพาะดาน  หรือ “ผูบริโภคกลุมเปาหมาย”  เปนขอมูลที่
สามารถซื้อได  จากผูที่ทําการสํารวจตลาดและวิเคราะหขอมูลไวแลว  เพื่อนําไปติดตอผูบริโภค  
รวมกับการใช กลยุทธทางการตลาดโนมนาวใหผูบริโภคซื้อสินคา ซ่ึงจะมีโอกาสขายสินคาหรือ
บริการของตนไดสูงกวาการใชวิ ธีสุมโทรตามหมายเลขในสมุดโทรศัพท เพราะผูบริโภค
กลุมเปาหมายมีความสนใจในสินคาหรือบริการนั้นอยูแลว 
  วิธีการสํารวจความคิดเห็นของ “ผูบริโภคกลุมเปาหมาย” โดยนักสํารวจเพื่อทํา
ขอมูลทําไดหลายวิธี  เชน โทรศัพทสอบถามขอมูลจากผูบริโภค  ซ่ึงมีคําถามจํานวนมากทําให
ผูบริโภคตองเสียเวลา การสงจดหมายแบบสอบถาม  หรือแผนพับทางไปรษณีย  การจางกลุมบุคคล
ไปสุมเก็บขอมูล  การสอบถามขอมูลจากผูบริโภคเองขณะที่โทรเขาไปติดตอเพื่อใชบริการหรือ
สอบถามในเรื่องอ่ืนๆ  หรือสอบถามขอมูลเมื่อโทรศัพทเขาไปสอบถามความพอใจของผูบริโภค
จากการใชสินคาหรือบริการที่ซ้ือไว  โดยอาจมีขอเสนอ  หรือรางวัลเพื่อกระตุนใหตอบขอสอบถาม  
เชน  การชิงโชคในโอกาสขางหนา  การจับฉลากเมื่อสงคืนแบบสอบถาม  การแจกของที่ระลึก
สมนาคุณเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ  เปนตน  นักสํารวจขอมูลเหลานี้ทําการสํารวจขอมูลหลายๆ 
คร้ัง  เพื่อเก็บขอมูลสะสมจากคนกลุมเดียวกัน  แลวนํามารวบรวมวิเคราะห  เปนฐานขอมูลที่
ครบถวน โดยแยกประเภทความสนใจของผูบริโภคเปนกลุมเปาหมายตางๆ กัน  เพื่อขายขอมูลนั้น
ใหแกนักการตลาดที่สนใจ  นําไปใชติดตอผูบริโภคในการขยายตลาด  ดังนั้น  นอกจากการละเมิด
โดยการขายขอมูลของผูบริโภค  โดยที่ผูบริโภคมิไดใหความยินยอมแลว  ยังสงผลใหผูบริโภคผู
เปนเจาของขอมูลตองถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  จากนักการตลาดจํานวนมากที่ ซ้ือ
ฐานขอมูลนี้ไปใชอีกดวย   
  การตลาดโดยใชโทรศัพทมี  2  ประเภท  คือ 
  1) การโทรศัพทสอบถาม หรือส่ังซ้ือสินคาโดยผูบริโภค (In-bound Telemarketing)  
หมายถึง  ผูบริโภคที่โทรศัพทเขามาเองเพื่อติดตอกับบริษัทในการขอขอมูล  การสั่งซ้ือสินคา  การ
ขอความชวยเหลือ  หรือรองเรียนเกี่ยวกับการใชสินคาตางๆ   
  2) การขายของนักการตลาดโดยใชโทรศัพท (Out-bound Telemarketing)  หมายถึง
การ  ที่นักการตลาดเปนผูโทรศัพทออกไปติดตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย  เพื่อใหขอมูล  ชักจูง  และ
โนมนาวใหเกิดการซื้อและใชสินคาและบริการ  หรือการลงทุนทางการเงิน  หรือเพื่อการรับบริจาค
ตามนิยามศัพทมาตรา  310.2 (u)  ของกฎ  Telemarketing  Sales  Rule  หรือเรียกวาการโทรศัพท
โดยผู บริโภคไมไดรองขอ (Cold Calling) ก็ได  
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   นักการตลาดบางคนอาจไมเขาใจ  หรืออาจละเลยไมใหความสนใจ  เกี่ยวกับ
เร่ืองความแตกตางของเวลา (Time zone) ของผูรับสายปลายทางในกรณีการขายระหวางประเทศ  
หรือในบางประเทศที่มีพื้นที่กวาง  ดังนั้นการโทรศัพทติดตอในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม  หรือการ
โทรศัพทโดยไมเลือกเวลาสําหรับผูบริโภค ยอมเปนการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวอยางมาก  
   โทรศัพทเปนเครื่องมือส่ือสารที่ใชกันอยางแพรหลาย  ถือเปนปจจัยที่มีความ
จําเปนและมีใชกันแทบทุกบาน  เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอระหวางกัน  ทั้งในการทํางาน
หรือในกิจธุระสวนตัว  ทําใหรูผลคําตอบในทันทีจากการสนทนากัน  เมื่อเจาของโทรศัพทมี
ดุลพินิจและตกลงใหหมายเลขนั้นแกบุคคลใด  ยอมแสดงถึงความยินยอมใหผูนั้นโทรศัพทมาหา
ตนไดในกิจธุระที่ตนมีความสนใจ  ไมถือวาเปนการละเมิด  เชน  ญาติพี่นอง เพื่อน  หรือมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันมากอน  แตถาผูที่โทรศัพทเขามาเปนบุคคลที่ไมรูจักคุนเคย  ยอมทําให
เกิดความระแวงในเจตนาของผูที่โทรศัพทเขามา  โดยเฉพาะการโทรศัพทเขามาวันละหลายๆ คร้ัง
จากคนแปลกหนา  เพื่อเสนอขายสินคาหรือใหบริการที่ตนไมสนใจหรือตองการเลย  การถูกกดดัน
จากการขายของนักการตลาด  รบกวนตอสิทธิในการตัดสินใจอยางเปนอิสระ  เปนการรบกวนความ
สงบสุข  และกอใหเกิดความเบื่อหนาย  เดือดรอนรําคาญใจ  รูสึกเสียเวลาที่ตองคอยรับโทรศัพท  
และหาเหตุผลเพื่อบอกปดการขายนั้น  การถูกแทรกแซงความสันโดษในระหวางการทํากิจการงาน  
การถูกรบกวนขณะพักผอนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมาตลอดวัน  การปลุกใหตกใจตื่น
ดวยเสียงโทรศัพทในเวลาที่ไมเหมาะสม  ยอมทําใหผูบริโภคหงุดหงิด  อารมณเสีย  หรือตกใจ  
เพราะคาดเดาไปวาเกิดเหตุรายกับสมาชิกในครอบครัวของตน  อีกทั้งเสียงโทรศัพทรบกวนนี้ไมได
รบกวนเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แตจะมีผลกระทบกับสมาชิกทุกคนที่อยูในบาน การโทรศัพทถึง
ผูบริโภคตามสถานที่ทํางาน ยอมทําใหเสียสมาธิและเสียเวลาทํางาน  ทําใหเสียหายแกผูบริโภค  
และบริษัทที่ผูบริโภคทํางานอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งตอหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน  เชน  โรงพยาบาล  
สถานพยาบาล  คลินิก  สถานีตํารวจ  กองดับเพลิง  บานพักคนชรา  หองพักผูปวย  เปนตน  เพราะ
บุคคลที่อยูในสถานที่ดังกลาว อยูในสภาพที่ไมตองการการรบกวน  โดยเฉพาะการพูดขายสินคาที่
ใชเวลานาน  ทําใหโทรศัพทถูกขัดขวางการใชประโยชนตามปกติ  เกิดผลเสียตอสวนรวม  และ
บุคคลที่กําลังประสบเหตุราย ที่ตอง การความชวยเหลืออยางเรงดวน  หรือรบกวนเวลาพักผอนของ
ผูสูงอายุหรือผูปวยที่กําลังพักฟน 
    ผูบริโภคที่รับโทรศัพทของนักการตลาด  เมื่อปฏิเสธไมซ้ือสินคาหรือบริการ  
และแจงตอนักการตลาดผูนั้นใหเลิกรบกวนตน โดยการหามโทรศัพทเขามาอีก  มีผลตอนักการ
ตลาดเฉพาะคนนั้น  หากวาเขามีจริยธรรมของนักการตลาดพอ  แตไมมีผลใดๆ ตอบริษัท  และ
นักการตลาดคนอื่น ๆ ในบริษัท   การใชกลไกทางตลาดโดยการไมซ้ือและไมใชสินคาของบริษัท
นั้น  ไมอาจแกไขการรบกวนได  เนื่องจากมีความลาชา  เมื่อเทียบกับการเพิ่มจํานวนนักการตลาด  
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และความเจริญรุด หนาทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับนักการตลาดอาศัยเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีช้ันสูง  
เชน  เครื่องหมุนโทรศัพทอัตโนมัติที่มีการบันทึกเสียงเพื่อการขาย  ทําใหประหยัดเวลาในการขาย  
หลังจากที่เครื่องทํางานจนจบขอความแลวเครื่องจะโอนสายไปยังนักการตลาดคนที่วาง  เพื่อขาย
สินคาหรือบริการของตนตอไป  นักการตลาดใชเวลาของตนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อการ
ขายใหสําเร็จเทานั้น  แตเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพสูง  และทํางานไดรวดเร็วกวาการขายสินคาของ
นักการตลาด  สงผลใหเกิด  “สายวาง”  ขึ้นเนื่องจากไมมีนักการตลาดคนใดวางพอที่จะรับโทรศัพท
นั้นได  หลังจากจบขอความแลว  ทําใหผูบริโภคตกใจ  โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมเขาใจในเหตุการณที่
เกิดขึ้น  และทําใหผูบริโภคไมสามารถสนทนากับนักการตลาดเพื่อแจงใหยุติการโทรรบกวนตนใน
อนาคต  ทําใหการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวไมสามารถจะแกไขได   
   กรณีที่ผูบริโภคโทรศัพทเขาไปยังบริษัทหรือสํานักงาน  เพื่อสอบถามหรือขอใช
บริการและไมมีนักการตลาดคนใดวางที่จะมารับสาย  ผูบริโภคตองเสียเวลาฟงขอความโฆษณาจาก
เครื่องบันทึกเสียงโฆษณาสินคาของบริษัทนั้นเปนเวลานาน ๆ  นอกจากนี้เมื่อนักการตลาดรับสาย  
และรูความประสงคแลว  นักการตลาดมักจะถือโอกาสสอบถามขอมูลสวนตัวของผูบริโภค  เชน  
รายได  อายุ  ที่อยู  สถานที่ติดตอ  หมายเลขโทรศัพท  ประเภทสินคาที่สนใจประกอบดวยเสมอ  
เพื่อนําขอ มูลที่ไดไปใชประโยชนตอไป  หรือถือโอกาสขายสินคาชนิดอื่นตอผูบริโภคนั้น  ทําให
เสียเวลาและกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค   
   นักการตลาดโทรศัพทไปติดตอผูบริโภคโดยผูบริโภคมิไดรองขอมักมี
จุดประสงค  คือ 
   1) การโทรศัพทที่ตองดําเนินการอยูแลว  เชน  เพื่อติดตามผลการใชงานของ
สินคาที่ซ้ือไปแลววาผูบริโภคมีปญหาในการใชงานหรือไม  มีความพอใจในสินคาเพียงใด  หรือ
กําลังตองการความชวยเหลืออยางใด  เนื่องจากเครื่องมือบางประเภทจะตองมีการใหบริการ
ติดตอกันไปหลังการขาย  ทําใหนักการตลาดตองโทรศัพทออกไปหาลูกคา  เพื่อนัดหมายการ
ใหบริการตอเนื่อง  โอกาสตาง ๆ  เหลานี้นักการตลาดมักจะถือโอกาสเสนอขายสินคาเพิ่มเติม 
   2)  การโทรศัพทออกไปหาผูบริโภคกลุมเปาหมาย  ใหมาเปนลูกคาใหมของตน  
โดยไม ไดนัดลวงหนา  หรือการโทรศัพทไปหาลูกคาเกาที่ไมมีการติดตอซ้ือขายกันเปนเวลานาน  
เพื่อการเสนอขายสินคาหรือบริการ 
   3)  การโทรศัพทเพื่อสํารวจความคิดเห็น  สํารวจตลาด  ซ่ึงมักจะมีคําถามจํานวน
มากทําใหผูบริโภคเสียเวลานาน 
    การพูดสนทนาทางโทรศัพทจะมีผูรูขอความเพียงสองคนเทานั้น ยอมถือ
เปนเรื่องสวน ตัวอันเปนความลับ  แตหากนักการตลาดทําการบันทึกเสียงการสนทนานั้นไวโดยที่
มิไดแจงหรือขอความยินยอมจากผูบริโภคกอน  รวมถึงการดักฟงทางโทรศัพท  ยอมเปนการละเมิด
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สิทธิความเปนสวนตัว  ในการแทรกแซงเขาไปรูเห็นความลับของผูอ่ืน  เปนการกระทําที่ขัดตอการ
คุมครองสิทธิ ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 35 
    ผูบริโภคที่ถูกรบกวนบอยครั้ง  และขอรองนักการตลาดมิใหโทรศัพทเขาไป
รบกวนอีก  แตไมมีผลในการลดการรบกวนลง  ในขณะที่ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายเขามาชวย  
ผูบริโภคจึง ตองบรรเทาความเดือดรอนรําคาญดวยตนเอง  โดยติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ
โทรศัพทที่โทรเขามา  กอนทําการรับสายเฉพาะรายที่ตนรูจักคุนเคยและตองการพูดคุยดวย  เชน 
    1) การติดตั้งเครื่องแสดงหมายเลขโทรศัพทที่โทรเขา (Caller Identification)  
หรือการซื้อโทรศัพทที่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพทเรียกเขา  ซ่ึงผูบริโภคตองเสียคาบริการพิเศษ
รายเดือนเครื่องสามารถแสดงหมายเลขโทรศัพท  และชื่อเจาของเครื่องโทรศัพทที่โทรเขา  แตวิธีนี้
ไมไดผล เต็มที่  เนื่องจากฝายที่โทรเขามาใชเทคโนโลยีช้ันสูงกวาทําการปดกั้น  ไมยอมใหเครื่องรับ
รูวาผูที่โทรเขามาเปนการโทรศัพทจากที่ใด  ทําใหไมมีการแสดงหมายเลขเรียกเขา หรือแสดง
ขอความวา  private  number  หรือ  unknown  caller  และในกรณีผูที่รูจักคุนเคยกับผูบริโภคมีความ
จําเปนตองใชโทรศัพทของผูอ่ืนหรือโทรศัพทสาธารณะโทรเขามา  ทําใหผูบริโภคยอมไมสามารถ
คาดเดาไดวาผูโทรเขามาเปนใคร  เปนโทรศัพทที่มีความสําคัญควรรับหรือไม  การไมยอมรับ
โทรศัพทอาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภคได  ดังนั้น  ผูบริโภคมักจะตองยอมรับโทรศัพท
เหลานี้ 
    2) การใชเครื่องรับโทรศัพทอัตโนมัติ (Answering Machine) โดยผูที่โทร
เขามาบันทึกขอความ  เชน  ช่ือ  หมายเลขโทรศัพท  และขอมูลที่ตองการแจงแกผูบริโภค  หลังจาก
เครื่องทําการรับโทรศัพทแลว  ผูบริโภคจะไดยินเสียงและขอความที่บันทึก  ทําใหสามารถตัดสินใจ
ไดวาควรจะรับโทรศัพทนั้นหรือไม  วิธีนี้จะชวยกล่ันกรองการรบกวนไดสวนหนึ่ง  แตไมวาจะเปน
วิธีใดก็ตามผูบริโภคตองหยุดกิจกรรมของตนทุกครั้งที่มีโทรศัพทเขามา  เพื่อดูหรือฟงวาเปน
โทรศัพทจากใคร จุดประสงคของผูบริโภคในการติดตั้งเครื่องมือนี้  เพื่อไมใหพลาดเรื่องราวสําคัญ
ตาง ๆ ที่โทรเขามาในขณะที่ไมอยูบาน  หรือไมสามารถรับโทรศัพทไดในขณะนั้น   การที่นักการ
ตลาดโทรศัพทเขามาและบันทึกขอความการขายสินคาหรือบริการจนเต็ม  ทําใหเครื่องไมสามารถ
บันทึกขอความจากผูที่โทรศัพทเขามาภายหลังไดอีก  แมจะมีการพัฒนาเครื่องใหบันทึกขอความสัน้ 
ๆ ไมเกินที่กําหนดไว แตถามีนักการตลาดโทรเขามาวันละหลายๆ ครั้งจนเต็ม  ก็ทําใหผูบริโภค
พลาดขาวที่สําคัญได  
     นอกจากการรบกวนทางโทรศัพทแลว ยังมีการรบกวนโดยการเผยแพร
ขอความโฆษณาขายสินคาและบริการทางโทรสารดวย (Unsolicited  Broadcast  Faxes)  นักการ
ตลาดใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  ตั้งระบบการสงขอความไปยังโทรสารของ
ผูบริโภค  โดยใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติทําใหการสงโทรสารไปยังคนจํานวนมากเปนเรื่อง
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งาย  สะดวก  และเปนวิธี โฆษณาขายตรงตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย  แตการกระทํานี้ทําใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินของผูบริโภค  เชน  คากระดาษ  หมึกพิมพ  ความสึกหรอของเครื่อง  ขัดขวาง
การใชงานตามปกติของผู บริโภคและเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  
     แมคนสวนใหญจะเห็นวาการขายตรงทางโทรศัพทของนักการตลาดจะ
เปนการรบกวนแทรกแซงสิทธิความเปนสวนตัว  ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  รบกวนความ
สงบสุขในบาน ทําใหเสียเวลาและเสียสุขภาพจิต  แตก็มีผูบริโภคบางรายที่ไมเห็นดวยและ
สนับสนุนใหมีการขายตรงทางโทรศัพทตอไป  เพราะเห็นวาการขายของนักการตลาดทําใหตนได
ขอมูลของสินคา  โดยมิตองเดินทางฝามลพิษไปที่ราน  สามารถสอบถามรายละเอียดขอมูลและ
ตอรองราคากับนักการตลาดไดเต็มที่  และการขายโดยนักการตลาดนี้  มักจะมีรายการสนับสนุน
การขายเปนพิเศษหรือมีโปรโมชั่น  รวมทั้งมีการติดตามสอบถามความพอใจของสินคาหลังการขาย  
ซ่ึงแสดงถึงความเอาใจใสตอลูกคา  แตผูบริโภคกลุมนี้มีจํานวนนอย  เมื่อเทียบกับผูบริโภคสวน
ใหญที่มีความเห็นวาการขายตรงทางโทรศัพทเปนการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  ดังนี้   
     1) เปนการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  ความสงบสุข  เสียสมาธิใน
การทํางาน  เสีย เวลา  ขัดจังหวะกิจกรรมที่กําลังทํา  ทําใหตกใจ  เดือดรอนรําคาญ  และเสีย
สุขภาพจิตของทุกคนในครอบครัว 
     2)  การนําเอาขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากการสอบถาม  การสํารวจ  ไปวิจัย
แยกหมวดหมูเปนผูบริโภคกลุมเปาหมายเพื่อขาย  โดยไมไดรับความยินยอม  ทําใหเจาของขอมูล
ตองถูกรบกวนมากขึ้นจากผูที่ซ้ือขอมูลนั้นไป 
     3) ทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแกผูบริโภค  เชน  ตองซื้อ
เครื่องมือเพื่อปองกันการรบกวน  การสึกหรอของเครื่องสื่อสารของผูบริโภค  ถูกขัดขวางการใช
ประโยชนจากเครื่องมือส่ือสารตามปกติของผูบริโภค  ตองเสียคากระดาษ  คาหมึกพิมพ  เปนตน 
     4)  สรางความกดดันแกผูบริโภคจากการพยายามขาย  ทําใหอึดอัดใจใน
การตอบปฏิเสธสินคาและบริการของนักการตลาด  และทําใหผูบริโภคขาดความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจที่จะซื้อสินคา  ถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกไดงาย 
     5) ทําใหลําบากแกรางกายในการลุกมารับโทรศัพทแตละครั้งโดยเฉพาะ
ผูสูงอายุและคนพิการ  อีกทั้งอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดโดยงายหากโทรมาในยามวิกาล 
     6)  การละเมิดโดยจงใจของนักการตลาดที่โทรเขาไปอีก  หลังจากเคย
ไดรับการรองขอ ใหยุติการโทรศัพทรบกวนแลว โดยผูบริโภคไดใชสิทธิในการจํากัดการเขาถึงของ
บุคคลภายนอกที่ตนไมยินยอมใหติดตอเขามาอีก 
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2.3  แนวความคิดเก่ียวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตวัของผูบริโภคโดยการใชโทรศัพทและ 
       โทรสาร  ในธุรกิจขายตรงของประเทศสหรัฐอเมริกา    
 กฎหมายหลักในการควบคุมธุรกิจการคาระดับสหพันธรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  คือ 
The Federal Trade Commission Act of 1914  ซ่ึงแกไขมาตรา 5  โดย  Wheeler –Lea Amendment 
Act of 1938  ใชคุมครองผูบริโภคจากการแขงขันทางการคาอันไมเปนธรรม  ที่มีการกระทํา  หรือ
วิธีปฏิบัติในทางการคาที่ไมเปนธรรมและเปนการหลอกลวง  (Unfair and Deceptive Practices)48  
โดยกําหนดยกเวนอํานาจของคณะกรรมาธิการทางการคาในกิจการบางประเภท  เชน  สถาบันการ 
เงิน  ธนาคาร  การกูและการออมทรัพย  เครดิตยูเนียน  ธุรกิจโทรคมนาคมและการขนสงระหวาง 
ประเทศ  ผูประกอบธุรกิจการบิน  พอคาขายสงและผูประกอบการปศุสัตว49  นอกจากนี้มีกฎหมาย
ระดับมลรัฐที่ใชบังคับไดเฉพาะในแตละมลรัฐ  เพื่อใชควบคุมธุรกิจการขายโดยตรง  เชน กฎหมาย
วาดวยการขายแบบชักจูงถึงบาน (Home  Solicitation Sale Act 1973)  ของมลรัฐโอไฮโอ  กฎหมาย
วาดวยการโฆษณาที่เปนการหลอกลวงและกฎหมายวาดวยการเสี่ยงโชคของมลรัฐมิชิแกน  เปนตน  
แตกฎหมายดังกลาวคุมครองเกี่ยวกับการทําสัญญาใหเปนธรรม  ปองกันการเอาเปรียบ  หลอกลวง
ผูบริโภค  และการเลิกสัญญาเทานั้น  ไมไดใหความคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวแตอยางใด50  
สวนกฎหมายหลักใชควบคุมการโทรคมนาคมระดับสหพันธรัฐ  คือ  The Federal Communications 
Commission Act of 1934  ซ่ึงดูแลการกระทําละเมิดตาง ๆ ที่เกิดจากการใชเครื่องมือส่ือสารและการ 
คาขายที่ใชโทรศัพทภายในมลรัฐเดียวกัน  ซ่ึงไมอยูในอํานาจของคณะกรรมาธิการทางการคา       
 เมื่ออุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากการคาภายในประเทศ  เปนการคาขามพรมแดน  
ที่มีการติดตอผูบริโภคกลุมเปาหมายดวยนักการตลาดจํานวนมาก  อาศัยเครื่องมือส่ือสารในการขาย
สินคาและบริการ  มีการติดตอผูบริโภคกลุมเปาหมายอยางกวางขวางในทุกพื้นที่ทุกประเทศ  ทําให
ผูบริโภคไดรับความเดือดรอนรําคาญอยางมาก  จากการโทรศัพทรบกวนของนักการตลาด  รัฐสภา
และองคกรทางกฎหมายมีความพยายามจะควบคุมอุตสาหกรรมการขายตรงโดยใชเครื่องมือส่ือสาร  
จึงไดตรากฎหมาย  The Telephone Consumer Protection Act of 1991  ออกมาใชบังคับเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม ค.ศ. 1991  ตาม  The Communications Act of 1934  เพื่อตอบสนองปญหาการเพิ่มจํานวน
การโทรศัพทของนักการตลาด  ที่เปนการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวและเสี่ยงกับความปลอดภัย
สาธารณะ  ซ่ึงกฎหมายนี้หามการใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติ (Automatic Telephone  Dialing  
                                                 
 48  ภัคพงศ  สายอุบล.  (2545).  การบังคับใชกฎหมายในพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิด
โดยอาศัยรูปแบบธุรกิจขายตรง : ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไข.  หนา 69.  
 49  ปริญญา  โรหิตาคนี.  เลมเดิม.  หนา  136.  
 50  ภัคพงศ  สายอุบล.  เลมเดิม.  หนา 81. 
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Systems)  เครื่องบันทึกขอความขายสินคาและบริการ (Automatic  Prerecord  Message)  และหาม
ใชเครื่องโทรสารในการสงกระจายขาวเพื่อขายสินคาและบริการ  โดยไมไดรับความยินยอมจาก 
ผู บริโภคกอน (Unsolicited  Broadcast  Faxes)  นักการตลาดตองแจงชื่อของตนและชื่อของบริษัท  
ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอกลับได  ตอผูบริโภคในโอกาสแรกและตองขอความ
ยินยอมจากผูบริโภคกอนจึงจะเปดเครื่องบันทึกเสียงขอความโฆษณาขายสินคาได   อีกทั้งยังหาม
โทรไปที่หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินตาง ๆ  เชน  โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  บานพักคนชรา  
คลินิก  สถานบังคับทางกฎหมาย  กองดับเพลิง  ศูนยบริการรับฝากขอความ   
 เนื่องจากเครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติจะถายทอดขอความโฆษณาสินคาและ
บริการที่ตองการประชาสัมพันธ  ไปยังหมายเลขโทรศัพทของลูกคามากกวาพันรายตอวัน  เปนการ
ใหรายละเอียดของสินคา  และแนะนําตัวของผูขายในขณะที่นักการตลาดยังไมสามารถมาสนทนา
ดวยตนเอง  แตเครื่องมือเหลานี้มีอัตราการทํางานที่รวดเร็วมาก  จึงสิ้นสุดขอความการขายกอนที่จะ
มีนักการตลาดคนใดวาง  เครื่องไมอาจโอนสายทําใหเกิดสายวาง  ผูบริโภคไมเขาใจและจะวางสาย  
แตนักการตลาดก็ยังเห็นถึงประโยชนจากการใชเครื่องนี้  เพราะทําใหตนมีเวลาเพื่อการขายสินคาได
มากขึ้น  โดยไมตองเสียเวลาหมุนโทรศัพทและแนะนํารายละเอียดของสินคาดวยตนเอง 
 แมจะมี The Telephone Consumer Protection  (TCPA)  ในป ค.ศ. 1991  แตการรบกวน
สิทธิความเปนสวนตัวก็มิไดลดลง  ทั้งยังกลับเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว  จากสถิติกอนมีกฎหมายนี้มี
การโทรศัพทรบกวนเพียง 300,000 รายตอวัน  เพื่อขายสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค 18 ลานคน 
โดยมีรายไดจากการขายประมาณ 435 พันลานเหรียญสหรัฐตอป  แตใน ค.ศ. 2002  มีการโทรศัพท
ถึง 104  ลานรายตอวัน  และสามารถทํายอดขายถึง 6,000 พันลานเหรียญสหรัฐตอป  นับเปนระบบ
การขายตรงที่มีขนาดใหญที่สุด  สามารถทํารายไดถึง 34.6%  ของการขายของทั้งประเทศ  ในขณะ 
เดียวกันจํานวนการโทรศัพทที่เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อใหเขาถึงผูบริโภค
โดยตรง  ทําใหประชาชนไมตองการรับโทรศัพทดังกลาว  จากสถิติการโทรศัพท  104  ลานครั้งนั้น 
41% ของการโทรไมสามารถติดตอไดเนื่องจากสายไมวาง  หรือไมมีบุคคลผูตอบรับปลายทางทั้ง ๆ  
ที่มีการยกหูโทรศัพทแลว  เนื่องจากผูบริโภคใหเครื่องรับฝากขอความรับแทน  การรบกวนดังกลาว
สงผลใหแตละมลรัฐตองหาวีธีระงับโดยการออกกฏหมายมลรัฐมาควบคุม  เชน  กําหนดใหนักการ
ตลาดตองลงทะเบียนกอนจึงจะสามารถทําการขายในมลรัฐนั้นได  การกําหนดใหแตละบริษัทตอง
จัดทําบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของแตละบริษัท  ในบางมลรัฐมีการจัดทําบัญชีรายชื่อหาม
โทรศัพทรบกวนของรัฐเอง  เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีกวาของแตละบริษัท  แตกฏหมาย
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มลรัฐเหลานี้ไมสามารถคุมครองผูบริโภคได  ในกรณีการคาขายขามมลรัฐและการคาขายระหวาง
ประเทศ51   
 ในป ค.ศ. 1994  รัฐสภาไดผานกฎหมายระดับสหพันธรัฐ  คือ  The Telemarketing and  
Consumer Fraud and Abuse Act of 1994  หรือ  The  Telemarketing  Act  กฎหมายใหอํานาจคณะ 
กรรมาธิการการคาออกขอบังคับนักการตลาด  ใหโทรศัพทถึงผูบริโภคไดเฉพาะชวงเวลาที่จํากัดไว 
โดยนักการตลาดตองเปดเผยชื่อของตน  ช่ือบริษัท  และตองแจงจุดประสงคของการโทรในทันทีที่
ผูบริโภครับโทรศัพท  ตามกฏ Telemarketing  Sales  Rule  ที่ออกมาภายใต  The  Telemarketing  
Act  มีจุดประสงคเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของนักการตลาด  ไมใหเปนการพูดขมขู  หรือพูดดวย
ภาษากาวราว  หยาบคาย  หามการโทรศัพทถึงหมายเลขเดียวกันซ้ํา ๆ ติดกัน  หรือโทรหาอีกแมวาผู
รับสายไดปฏิเสธและขอรองมิใหโทรรบกวน  เปนตน  โดยมีเงื่อนไขกําหนดเวลาของการโทรศัพท
คือ  การหามโทรกอนเวลา  8.00  น.  และหลังเวลา  21.00  น. ตามเวลาของปลายทางของผูรับสาย     
 มีการรองเรียน 26,900 ราย  ในชวง  2  ป  (เดือนมกราคม ค.ศ. 2000  ถึง  เดือนธันวาคม 
ค.ศ. 2001)  ตอคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม  ซ่ึงเปนการรองเรียนถึงการลวงสิทธิจากนักการตลาด
ที่ใชเครื่องมือสื่อสารในการขายสินคาและบริการมากกวา 11,000 ราย  และป ค.ศ. 2001  มีการรอง 
เรียนถึง 162,000 ราย  ทําใหตองมีการทบทวน  และรางขอบังคับเกี่ยวกับการโทรศัพทรบกวนของ
นักการตลาด  ที่ใหผูบริโภคตองเปนผูเสียคาโทรศัพทที่โทรเขามารบกวนนั้น  รวมทั้งการลวงสิทธิ
โดยทางโทรสารดวย  
 The  Telephone  Consumer  Protection  Act  ใหอํานาจคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม  
ในการกําหนดขอบังคับใหมีฐานขอมูลหมายเลขโทรศัพทของผูบริโภคที่มาลงทะเบียน  ใหเปนอัน 
หนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อใชคุมครองสิทธิสวนบุคคลของผูบริโภค  จากการละเมิดของนักการตลาดที่ใช
โทรศัพท  โดยรวมกับคณะกรรมาธิการทางการคา  จัดทําบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ
ขึ้นเมื่อวันที่  18  ธันวาคม  ค.ศ. 2002   
 วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2003  เร่ิมตนใหมีการลงทะเบียนในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพท
รบกวนแหงชาติ (National  Do-Not-Call  Registry)  สถิติผูลงทะเบียนถึงวันที่ 18  มิถุนายน ค.ศ. 
2004  มีจํานวนมากถึง  62  ลานหมายเลข  แตก็ยังพบการลวงละเมิดสิทธิถึง 428,000 ราย  มีบริษัทที่
ถูกฟองประมาณ 200 บริษัท  แตละบริษัทถูกฟองมากกวา 100  คดี  มลรัฐที่มีการรองเรียนมากที่สุด

                                                 
51  Chester   S.  Galloway  and  Steven  P.  Brown.  (2004).  Annoying,  Intrusive,…and    

Constitutional:  Telemarketing  and  the  National  Do-Not-Call  Registry.  Journal  of  Consumer  Marketing,  
21, 1.  p. 27-38.  Retrieved  January  5, 2006,  from  
http://www. firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ftas     
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คือ  แคลิฟอรเนีย  ฟลอริดา  โอไฮโอ  เท็กซัส  และอิลลินอยส  และมียอดการลงทะเบียนถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม ค.ศ. 2008  สูงถึง 168 ลานเลขหมาย52 
 การรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคมิไดหมดไป  เนื่องจากนักการตลาดใช
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น  ทําใหสามารถปดกั้นขอมูลหมายเลขโทรศัพทและช่ือบริษัทของตน  
ทําใหผูบริโภคไมทราบวาเปนผูใดจากเครื่องแสดงหมายเลขโทรเขา  จึงจําตองรับโทรศัพทรบกวน 
ดังกลาว  ทั้งๆที่ไดลงทะเบียนไวในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติแลว  ทําใหมีการปรับ 
ปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมการสงขอมูลโทรศัพทของบริษัทที่ขายสินคาหรือบริการ  โดยมีขอบังคับ
เพิ่มเติมใหนักการตลาดตองสงขอมูลหมายเลขโทรศัพท  และชื่อสํานักงานของตนไปยังโทรศัพท
ของผูบริโภค  บังคับใชวันที่  29 มกราคม ค.ศ. 2004  เปนไปตาม Telemarketing Sales Rule  ภายใต  
The Telemarketing Consumer Fraud and Abuse Prevention Act  ซ่ึงสอดคลองกับ  The Telephone 
Consumer Protection Act  ที่กําหนดใหผูขาย  หรือฝายบริการลูกคาที่มีผูประจําการในเวลาทําการ
ของบริษัท  หรือขององคการกุศลตองใหขอมูลของตนตอผูบริโภค  หามทําการปดบัง  และในกรณี
ที่ผูขายใชอุปกรณโทรศัพทรุนเกา  ที่ไมสามารถสงขอมูลขางตนแกผูบริโภค  ผูขายจะนํามาเปนขอ 
อางใหพนความรับผิดไมได 53 
 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004   คณะกรรมาธิการทางการคาประกาศใหนักการตลาด  
หรือผูขายตรงตองตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทกอนจะโทรหา  เพื่อไมใหเปนหมายเลขในบัญชีราย 
ช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติทุก 30 วันตามกฎใหม  แทนที่จะเปนทุก  3  เดือนแบบเดิมมีผลให 
ผูบริโภคที่ลงทะเบียนจะไดรับการคุมครองเร็วขึ้น  แตตอมาวันที่  29  มีนาคม  ค.ศ. 2004  มีมติยอม 
รับครั้งสุดทาย  ใหผูขายและนักการตลาดซื้อบัญชีรายช่ือดังกลาวจากคณะกรรมาธิการทางการคา  
และนําไปตรวจสอบกับฐานขอมูลลูกคาที่บริษัทจะโทรไปติดตอ  การตรวจสอบรายชื่อนี้จะตองทํา
ทุกๆ  31 วัน  มีผลบังคับใชวันที่  1  มกราคม  ค.ศ. 2005 
  
 
               

                                                 
52  Chandra-Greene.  (2008).  FTC  Submits  Do-Not-Call  Registry  Improvement  Report.  Retrieved  

March 16, 2009,  from  http://www.audiencedevelopment.com/2008/ftc+submits+do-not-
call+registry+improvement+report         

53  Carolyn  S.  Melvin.  (2005).  Federal  and  State  Telemarketing   Developments.  Retrieved  
January 5, 2006,  from   
http:// www.firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ftas  
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บทที่  3 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค 
ที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรงในตางประเทศ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
 ในประเทศที่มีการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมตองมีการควบคุมเขมงวดขึ้น  เนื่องมาจาก
ปญหาการละเมิดในรูปแบบใหม ทําใหตองพัฒนามาตรการทางกฎหมายเฉพาะ เพื่อใชกํากับดูแล
การประกอบกิจการขายโดยตรงที่ใชโทรศัพทและโทรสาร  ใหสามารถนําความมั่งคั่งมาสูประเทศ  
และในขณะเดียวกันก็ใหมีความสงบสุขของประชาชนภายในรัฐ  โดยปองกันการทํากิจการคาที่เปน
การฉอโกงและการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่ไดสมดุลยกัน 
 ปญหาการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสาร  เปนการ
รบกวนดวยคําพูดเสนอขายสินคาและบริการ  แตกตางจากการละเมิดที่เกิดทางโทรศัพทมือถือ  และ
คอมพิวเตอร  ที่เปนการสงขอความสั้นๆ ชักจูงใจผูบริโภคใหสนใจ  เพื่อขายสินคาและบริการ  การ
สงคลื่นสัญญาณโทรศัพทพื้นฐานและโทรสารเปนการสงทางสายเคเบิล  มีสถานที่ตั้งของโทรศัพท
ที่แนนอน  สวนโทรศัพทมือถือเปนระบบไรสาย  รับสงสัญญาณเสียงผานทางโครงขายอินเตอรเน็ต
(Voice over Internet Protocol หรือ VoIP) ไปยังสงคล่ืนผานอากาศไปยังโทรศัพทเคล่ือนที่  ซ่ึงเปน
สถานที่ที่ไมแนนอน      
 โทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือส่ือสารที่มีความเปนสวนตัวสูง  ผูบริโภคจะเก็บไวใกลตน 
เองตลอดเวลา  การรบกวนและขัดจังหวะยอมมีความรุนแรงกวา  ผูสงขอความสามารถสงขอความ
แตละครั้งถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายจํานวนมาก ๆ ได  ทําใหประหยัดคาใชจายในการขาย  แตผูรับ 
ตองเสียเวลาเปดดูและลบขอความ  ตองถูกรบกวนสมาธิจากเสียงขณะที่ไดรับขอความทุกครั้ง  และ
บางครั้งตองเสียเงินจากการเปดโดยไมรูตัว  การสงขอความทางโทรศัพทมือถือจะไมปรากฏชื่อและ 
ที่อยูของผูสง  ทําใหติดตามหาผูกระทําละเมิดไมได  ตางกับการสงอีเมลในคอมพิวเตอรที่ตองมีการ
ลงทะเบียนจดแจงชื่อ  ที่อยูไวกอน  ประกอบกับอีเมลจะเปนการรบกวนขณะผูบริโภคเปดเครื่องใช
งานเทานั้น  ที่ทําใหตองเสียเวลานานในขณะเปดเครื่องและเพื่อลบจดหมายขยะ   
 มีความพยายามในการดักกรองขอความเหลานี้โดยบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคม  แต
ก็ไมสามารถทําไดทั้งหมด  เพราะเปนการยากในการตรวจจับเนื่องจากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มี
อยูในปจจุบันยังไมมีความสามารถเพียงพอ  ประกอบกับการสงขอความเหลานี้เปนแหลงรายไดที่
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สําคัญของบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคม  ทําใหมีการกลั่นกรองเปนเพียงการลดระดับการรบกวน
เทานั้น  มาตรการทางกฎหมายที่ใชในการควบคุมการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  จึงแตกตางไป
จากการควบคุมการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสาร  จากเหตุผล
ดังกลาว  ในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงจะทําการศึกษาเฉพาะ  การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจาก
นักการตลาดในธุรกิจตลาดโดยตรงที่ใชโทรศัพทและโทรสาร    
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคจากการใช        
       โทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรงของตางประเทศ 
 จุดเริ่มตนที่พบวามีการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1965  โดยคณะ 
กรรมการ California  Public  Utilities 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีความรุนแรงขึ้น  ซ่ึงไมอาจ
แกไขและลดการรบกวนลงโดยกฎหมายที่มีอยูได  มีแรงผลักดันจากการรองเรียนของประชาชนผูที่
ถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  และการฉอโกงจากการขายโดยใชเครื่องมือส่ือสาร  โดยขอใหรัฐ
ทบทวนและออกมาตรการทางกฎหมาย  เพื่ออํานวยความสงบสุขแกประชาชน   
 พัฒนาการของกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  จากการรบกวนทีเ่กดิ
ในการตลาดโดยใชโทรศัพทและโทรสาร  เร่ิมตนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีความชัดเจนในป 
ค.ศ. 1991 โดยมี The  Telephone  Consumer  Protection  Act  และเปนรูปธรรมของการคุมครอง
สิทธิในปค.ศ. 2003  โดย  The  Do  Not  Call  Implementation  Act  สหภาพยุโรปไดนําหลักการนี้
ไปจัดทํากฎหมายกลางในป ค.ศ. 1997 เพื่อใหประเทศภาคีนําไปปรับใช  รวมถึงประเทศอื่น ๆ  เชน
ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 2007  ประเทศออสเตรเลียใน ค.ศ. 2007  และประเทศในแถบเอเซียที่นํา 
มาตรการดังกลาวมาปรับใชเชนกัน  เชน  ประเทศมาเลเซียใน ค.ศ. 1993  ประเทศญี่ปุนในป ค.ศ. 
1988  ประเทศสิงคโปรในป ค.ศ. 2003  และประเทศจีนในป ค.ศ. 2005  เปนตน   

     3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีถึง 50 มลรัฐมารวมกัน  กฎหมายที่ใชกํากับดูแล
ปญหาการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  ที่เกิดจากการขายสินคาและบริการโดย 
นัก การตลาดที่ใชโทรศัพทและโทรสาร  จึงมีทั้งกฎหมายระดับมลรัฐที่เปนเอกเทศ  และใชบังคับ
ไดเฉพาะในแตละมลรัฐ  ซ่ึงมีขอบังคับที่มีความเขมงวดแตกตางกัน  กฎหมายระดับสหพันธรัฐเปน

                                                 
1  Chester   S.  Galloway  and  Steven  P.  Brown.  (2004).  Annoying,  Intrusive,…and    

Constitutional:  Telemarketing  and  the  National  Do-Not-Call  Registry.  Journal  of  Consumer  Marketing,  
21, 1.  p. 27-38.  Retrieved  January  5, 2006, from 
http://www. firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ftas  
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กฎหมายกลางในการดูแลทุกมลรัฐรวมถึงการคาระหวางประเทศ  และการดูแลโดยองคกรเอกชน
เองซึ่งเปนกลไกทางตลาดที่อาศัยการแขงขันในตลาดเปนตัวควบคุม   
 องคกรเอกชนที่ดูแลนักการตลาดโดยใชโทรศัพทในการตลาดโดยตรง  แตละองคกรได
ออกแนวปฏิบัติใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจและนักการตลาด  เพื่อการแกไขปญหาการรบกวนสิทธิ
ความเปนสวนตัวจากการคาขายที่มีการปฏิบัติตนไมเหมาะสมตอผูบริโภคมี  2  วิธี  คือ 
 1) การออกแนวปฏิบัติของนักการตลาดโดยองคกรกลางตาง ๆ  เชน  จริยธรรมของนัก 
การตลาดโดยสมาคมนักการตลาดโดยใชโทรศัพทอเมริกัน  แนวปฏิบัติสําหรับนักการตลาดโดยใช
โทรศัพทโดยสมาคมการตลาดแบบตรงแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  จริยธรรมสําหรับนักการตลาด
แบบตรงระหวางประเทศโดยสภาหอการคา   
 2) การลงทะเบียนในบัญชีผูไมประสงคใหโทรรบกวน (Telephone Preference Service 
หรือ TPS)  ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจเลือกลงทะเบียน  เพื่อขอออกจากการถูกรบกวนทางโทรศัพท  
(Opt-Out  list)  โดยลงทะเบียนตอสมาคมการตลาดแบบตรงแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  เริ่มเปดให
ลงทะเบียนในป ค.ศ. 1997  บังคับใหนักการตลาดที่ใชโทรศัพทตองทําการตรวจสอบ  และไมโทร
หาบุคคลที่มีรายช่ือในบัญชีนี้  ใชบังคับในวันที่  1  กรกฎาคม ค.ศ. 1999  สมาคมนําบัญชีรายช่ือเผย 
แพรแกสมาชิกของกลุมไวใชตรวจสอบกอนโทร  ซ่ึงสถิติในป ค.ศ. 1997  มีผูเขาลงทะเบียนไมให
โทรรบกวนถึง 1,458,947 คน  จาก 876,824 ครอบครัว2 
  ในการควบคุมปญหาการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวในระดับมลรัฐ  แตละมลรัฐ
ไดตรากฎหมายมลรัฐเปนการควบคุมเฉพาะภายในมลรัฐนั้นๆ3  เพื่อใชควบคุมการประกอบธุรกิจ
การ ตลาดโดยตรงที่ใชโทรศัพทและโทรสาร  เชน  การกําหนดใหตองลงทะเบียนกอนเริ่มกิจการ  
ตองมีสํานักงานตั้งอยูในรัฐนั้น ๆ  การวางเงินเปนหลักประกันแกรัฐเพื่อการชดใชแกผูบริโภค  หาก
ทําใหเกิดความเสียหายจากการดําเนินกิจการโดยมิชอบ  บางมลรัฐกําหนดชวงเวลาที่อนุญาตให
โทรศัพท  มีกฎหามใชโทรศัพทที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการใชโทรศัพทตามปกติของผูบริโภค   
การหามใชโทรศัพทขายบริการเกี่ยวกับการจัดงานศพลวงหนา การหามใชเครื่องหมุนหมายเลข
อัตโนมัติ  บางมลรัฐบังคับใหใชบัญชีผูไมประสงคใหโทรรบกวน (TPS)  มี 35 มลรัฐที่จัดทําบัญชี 
รายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของรัฐเอง  ตอมาเมื่อมีบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติใชใน 
ค.ศ. 2003  คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมไดกําหนดใหมลรัฐรวมบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน
แหงชาติไวเปนฐานขอมูลของบัญชีรายชื่อหามโทรรบกวนของมลรัฐ  เพื่อใหการควบคุมเปน

                                                 
 2  John  Rothchild.  Op.cit.  p. 281 - 282, 305.  
 3  Arthur  D.  Postal.  (2004).  Mixed  Regulatory  Decisions  on  Telemarketing.  Retrieved   
http://www.lieberandassociates.com/Do_Not_Call_Registry_FTC_TSR_FCC_TCPA_Compliance         
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แนวทางเดียวกัน  เปนการเสริมใหกฎหมายของแตละมลรัฐมีความเขมแข็งและใหการคุมครอง
ผูบริโภคที่มากขึ้น  
  มีคดีที่นักการตลาดฟองตอศาลโดยโตแยงวา  การหามใชเครื่องหมุนโทรศัพท
อัตโนมัติของรัฐเปนการจํากัดเสรีภาพในการขายสินคาของตน  เปนการเลือกปฏิบัติ  และขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เพราะหามเฉพาะการโทรศัพทของนักการตลาด  แตไมหามองคการกุศลและพรรค
การเมือง  เชน คดี Lysaght  V.  New  Jersey (1993)  และคดี Moser  V.  Frohnmayer (1993) ซ่ึงใน
ปจจุบันมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแลววาไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ เชน ในคดี Bland  V. Fessler 
(1996), Van Bergen V.  Minnesota (1995) และ State V. Carina  Marketing  Group, Inc  (1992)4   
   กฎหมายมลรัฐไมสามารถคุมครองได  ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากการขาย
ระหวางมลรัฐและการขายระหวางประเทศ  เพราะกฎหมายมลรัฐใชบังคับไดเฉพาะในแตละมลรัฐ  
และคําพิพากษาคงมีผลบังคับเฉพาะในมลรัฐนั้น ๆ  นักการตลาดที่ถูกบังคับตามคําพิพากษาก็จะ
หลบเลี่ยงโดยการเลิกดําเนินกิจการในมลรัฐนั้น  แลวไปทํากิจการตอในมลรัฐอื่น  ทําใหผูบริโภค
ไมสามารถบังคับคดีได  นอกจากตองทําการฟองรองกันไปในแตละมลรัฐ  ซ่ึงคาเสียหายที่เรียกรอง
มักไมคุม กับคาใชจาย  จึงทําใหผูเสียหายสวนมากเลือกที่จะไมฟองนักการตลาดที่กระทําละเมิด      
  The  Federal  Trade  Commission  Act  เปนกฎหมายเฉพาะระดับสหพันธรัฐที่ใช
ควบ คุมกิจการคาขายทั้งภายในมลรัฐเดียวกัน  และระหวางมลรัฐ  เพื่อปองกันการคาที่ไมเปนธรรม
และการปฏิบัติทางการคาที่เปนการหลอกลวง  โดยมีคณะกรรมาธิการทางการคาเปนผูกํากับดูแล  
สวน The  Federal  Communications Commission Act   มีคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมกํากับดูแล
ในดานกิจการโทรคมนาคม  เมื่อรูปแบบการคาขายเปลี่ยนแปลงไป  เปนการคาขายแบบการตลาด
โดย ตรงที่มีทั้งการคาภายในมลรัฐ  ระหวางมลรัฐและระหวางประเทศ  โดยการใชเครื่องมือส่ือสาร
ที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทําใหกฎหมายที่อยูไมสามารถใชบังคับครอบคลุมถึงปญหา
ที่ เกิดขึ้นได  สภาคองเกรสแกไขปญหาโดยการตรากฎหมายเฉพาะขึ้น  2  ฉบับ  คือ  The  
Telephone Consumer Protection Act 1991 และ The Telemarketing and Consumer Fraud and  
Abuse Prevention Act 1994 ซ่ึงกฎหมายนี้ใหอํานาจคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมและ
คณะกรรมาธิการทางการคา ในการจัดทํากฎหมาย  Do  Not  Call  Implementation  Act  เพื่อกอตั้ง
บัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติรวมกันขึ้นในป ค.ศ. 2003  มีจุดประสงคสําคัญในการให
ความคุมครองที่สามารถครอบคลุมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 

                                                 
 4  John  Rothchild.  Op.cit.  p. 304.      
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 3.1.1.1   The  Telephone  Consumer  Protection  Act  1991 
    เปนกฎหมายระดับสหพันธรัฐที่ออกตาม  The Federal Trade Commission Act 
ใชควบคุมการกระทําตางๆ ทางดานโทรคมนาคม   คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมเปนผูกํากับดูแล    
จุดประสงคเพื่อการคุมครองผูบริโภคในสิทธิความเปนสวนตัวไมใหถูกรบกวน  และผลประโยชน
ของรัฐดานความปลอดภัยสาธารณะที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในการขายสินคา  บริการ  
และลงทุนทางการเงิน  ที่เปนการติดตอทางการคาภายในมลรัฐ  ระหวางมลรัฐและระหวางประเทศ    
เนื่องจากกฎหมายระดับมลรัฐใชควบคุมการรบกวนไดเฉพาะการซื้อขายภายในมลรัฐเทานั้น  
    ปญหาจากการใชเครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติ  ที่มีการบันทึกเสียงใน
การติดตอลูกคากลุมเปาหมาย  ทําใหมีจํานวนการโทรศัพทถึงผูบริโภคมากถึง 194 ลานครั้งตอวัน 
เครื่องนี้สามารถสงขอความเสียงบันทึกของนักการตลาดใหผูบริโภคฟง  เพื่อประหยัดเวลาแนะนํา
และขายสินคาหรือบริการ  ทําใหมีเวลาขายใหมากที่สุด  กรณีที่เครื่องถายทอดเสียงขอความจบลง  
กอนที่จะมีนักการตลาดคนใดวางมาพูดสายกับลูกคา  ทําใหเกิดสายวางขึ้นเพราะเครื่องไมสามารถ
โอนสายไปได  ผูบริโภคที่ถูกรบกวนมักจะไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น  ทําใหตกใจและวางหูเสียกอน  
ซ่ึงเรียกกรณีนี้วาเปน “การทิ้งสาย”  พราะความผิดของนักการตลาด  กฎหมายนี้จึงวางหลักการหาม
ใชเครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติ  ที่มีการบันทึกเสียงไวเพื่อการขายของนักการตลาดที่ใช
โทรศัพท  และการกระทําที่ถือวาเปนการละเมิดใน  Part 64 - Miscellaneous  Rules  Relating  to  
Common  Carriers  มาตรา  64.12005  ดังนี้ 
    1) หลักเกณฑในการโทรศัพทของนักการตลาด 
     (1)  การโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อติดตอกับผูบริโภค โดยการใชเครื่องหมุน
หมายเลขอัตโนมัติที่มีบันทึกเสียงขายสินคา  ตองไดรับความยินยอมจากผูรับสายกอน    
     (2)  หามโทรศัพทไปยังหมายเลขฉุกเฉิน  เชน  โรงพยาบาล  หองพักผูปวย  
บานพักคนชรา  สถานพักฟนหรือสถานที่คลายคลึงเชนนั้น  สถานีตํารวจ  กองดับเพลิง   
     (3)  หามโทรศัพทไปยังหมายเลขของหนวยงานที่ใหบริการรับฝากขอความ 
วิทยุติดตามตัว  หรือบริการอื่นที่คลายคลึง  ที่ทําใหผูรับโทรศัพทตองเปนผูเสียคาใชจายเพื่อการนั้น 
     (4)  ตองไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน  จึงจะใชเครื่องบันทึกเสียง
เพื่อทําการขายสินคาหรือบริการ  อีกทั้งตองแนะนําตนเอง  ชื่อและที่อยูของบริษัท  และจุดประสงค
ของการโทรศัพทในโอกาสแรกที่ผูบริโภครับสาย 

                                                 
 5  Federal  Communications  Commission.  (2002).  Rules  and  Regulations  Implementing  the  
Telephone  Consumer  Protection  Act  of  1991.  p. 3-8.  
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     (5)  นักการตลาดตองรออยางนอย 15 วินาที หรือ 4  สัญญาณเรียกกอน  จึง
จะสามารถวางสายเพื่อยกเลิกการติดตอได  ในกรณีที่ไมมีผูรับสายปลายทาง 
     (6) หามหมุนหมายเลขไปยังปลายทางมากกวา 1 หมายเลขในขณะเดียวกัน 
     (7) นักการตลาดตองไมใหมีการทิ้งสายที่ผูบริโภครับสายแลว  เกิน 3% 
ของจํานวนการโทรทั้งหมดของบริษัทในระยะเวลา  30  วัน 
     (8) หามนักการตลาดโทรศัพทถึงผูบริโภคกอนเวลา  8.00 น.  และหลังเวลา  
21.00 น. ตามเวลาทองถ่ินของผูรับสาย  และตองไมโทรหาหมายเลขโทรศัพทที่มีอยูในบัญชีรายช่ือ
หามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ 
     (9)  ตองมีขอบังคับปฏิบัติตนเปนลายลักษณอักษร  มีการอบรมพนักงานให
เขาใจวิธีการตรวจสอบรายชื่อ  และการใชบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติที่ถูกตอง 
    2) การสงโทรสารเพื่อการขายไปยังเครื่องโทรสารของผูอ่ืน  ตองไดรับอนุญาต
จากผูนั้นกอน  เวนแตการมีความสัมพันธทางการคากันมา  หรือในเอกสารนั้นมีการแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการขอใหยุติการสงโทรสารในอนาคต  
    3)  ขอยกเวนของการโทรศัพทที่ไมเปนการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  คือ 
     (1) เพราะเหตุฉุกเฉิน 
     (2)   การโทรศัพทนั้นไมมีจุดมุงหมายในทางการคา 
     (3) โทรศัพทที่มุงหมายทางการคา  แตมิใชเปนการแนะนําหรือขายสินคา 
                                 (4)  โทรศัพทถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอน 
                                     (5)  โทรศัพทจากองคกรการกุศลที่มิไดมุงหวังผลกําไร  การมีความสัมพันธ
ทางครอบครัว  เพื่อน  การทวงถามการชําระหนี้ (ผูเรงรัดหนี้สิน)  พรรคการเมือง     
              4) การสงโทรสารและการใชเครื่องบันทึกเสียงขอความ  ใหอยูภายใตขอบังคับ 
ที่จะตองมีการแสดงตนวาเปนใคร  โทรจากสถานที่ใด  มีที่อยูที่ใด  และตองใหผูรับสายยินยอมใหมี
การสงโทรสาร  หรือยินยอมรับฟงจากเครื่องบันทึกเสียงกอน  และเมื่อส้ินขอความหรือในโทรสาร  
ตองใหผูบริโภคมีโอกาสแจงความประสงค  เพื่อขอใหนักการตลาดยุติการรบกวนตนในอนาคตได  
โดยขอใสหมายเลขของผูบริโภคลงในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทนั้น ๆ 
     หากมิไดทําตามขอบังคับ  ผูรับโทรศัพทสามารถฟองรองผูละเมิดสิทธิความ
เปนสวนตัวของตนได  ผูเสียหายจะไดรับการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  หรือเรียก
คาเสียหายไดไมเกิน 500 เหรียญสหรัฐ  แลวแตวาจํานวนใดจะมากกวากันตอการลวงละเมิดแตละ
ครั้ง  แตถาศาลรับฟงไดวาเปนการกระทําโดยจงใจ หรือรูแลวยังทําการละเมิดนั้น ผูเสียหายจะ
ไดรับการชดใชไมเกิน 3 เทาของความเสียหาย  ผูเสียหายอาจฟองการกระทําละเมิดนี้ตอศาล โดย

DPU



 

 

45 

รองเรียนผานอัยการหรือเจาพนักงานอื่น  เชน  คณะกรรมาธิการโทรคมนาคม ที่กฎหมายกําหนดให
เปนผูมีอํานาจทําการแทน  หรือการฟองแบบการดําเนินคดีกลุมก็ได 
     กฎหมายนี้ใหคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม  เปนผูกําหนดขอจํากัดในการ
ใชเครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติ  เครื่องที่มีบันทึกขอความขายสินคาและโทรสาร ให
กําหนดหลักการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  จากการละเมิดของนักการตลาดที่ใช
เครื่องมือส่ือสาร โดย ในมาตรา 227 (C) (1)  กําหนดใหคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมเปรียบเทียบ
และประเมินวิธีดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อปกปองสิทธิความเปนสวนตัวจากการใชขอมูล
ทางอิเลคทรอนิกส  เทคโนโลยีโครงขายโทรศัพท  การบังคับใหมีการจัดทําบัญชีรายช่ือผูบริโภค ที่
หามโทรศัพทรบกวนเฉพาะแตละบริษัท  และใหจัดทําบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ 
โดยใหมีผลหามนักการตลาดโทรศัพทโทรไปรบกวนผูที่ลงทะเบียนในบัญชีนี้เปนระยะเวลา 5  ป
และใหลงทะเบียนใหมไดอีก6 
     ในขอยกเวนบุคคลที่เคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอนนั้น  หมายถึง
การเคยมีนิติสัมพันธทางการคากันภายในระยะเวลาไมเกิน  18  เดือนนับจากวันที่มีการสงมอบ
สินคาหรือบริการ  หรือไมเกิน  6  เดือน  หลังจากที่ผูบริโภคติดตอเพื่อขอขอมูลของสินคาหรือ
บริการ  หรือกรอกใบสมัครไวกับบริษัทนั้น  โดยไมใหรวมถึงการติดตอเพื่อสอบถามที่ตั้งหรือถาม
ทาง  แตไมวาจะเปนเวลาเทาใดหากผูบริโภครองขอใหเลิกโทรหาตน  หรือขอใหใสรายชื่อลงใน
บัญชีหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทแลว  บริษัทนั้นจะโทรศัพทหาผูบริโภคคนนั้นอีกไมได  แมวา
ผูบริโภคจะยังคงซื้อขายหรือทําธุรกิจกับบริษัทตอไปอีกก็ตาม  จากขอยกเวนของการโทรศัพทที่
เปนการซื้อขายภายในมลรัฐเดียวกัน  และการเคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอน  ทําให
นักการตลาดที่ไมอยูในอํานาจของคณะกรรมาธิการทางการคา  เชน  นักการตลาดจากบริษัท
ประกันภัย  หรือธนาคาร  ฯลฯ  สามารถโทรศัพทหาผูบริโภคโดยการใชเครื่องหมุนหมายเลข
อัตโนมัติ  ที่มีการบันทึกขอความเพื่อขายสินคาได  แมวาผูบริโภคจะไมไดใหความยินยอม  ก็ไม
เปนการละเมิดแตอยางใดตามกฎหมายฉบับนี้    
 
 
 

                                                 
6  FCC  &  FTC  Regulation*  Primary  federal  regulations  governing  telemarketing  in  the  U.S.A..  

Retrieved  April  25, 2006, from      
 http://www.lieberandassociates.com/Do_Not_Call_Registry_FTC_TSR_FCC_TCPA_Complian
ce       
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 3.1.1.2 The Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act  of  
19947  
    หลังป ค.ศ. 1978  อุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการคาภายในมาเปนการคาขาม
พรมแดนมากขึ้น  นักการตลาดจํานวนมากของบริษัทติดตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย  โดยใช
เครื่องมือส่ือสาร เชน โทรศัพท  โทรสาร  ฯลฯ  พบวานักการตลาดของบริษัทซ่ึงตั้งอยูใน 3 จังหวัด
ชายแดนประเทศแคนาดา  ทําการคากับผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา  กอใหเกิดปญหา
รองเรียนตอคณะกรรมาธิการทางการ คามากเปนสถิติใน 10 อันดับตนๆ  ซ่ึงการใชกลยุทธทาง
การตลาดวิธีนี้  เปนวิธีที่นิยมและใชหลอกลวงผูบริโภคอยางแพรหลายในประเทศอื่นๆ เชนกัน  
เนื่องจากปญหาในการบังคับใชกฎหมายของแตละประเทศ  ทําใหนักการตลาดสามารถหลีกเลี่ยง
การบังคับทางกฎหมายได  ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย  แตไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทํา
ละเมิดที่อยูนอกประเทศได   และประเทศที่บริษัทผูทําการคาฉอฉลตั้งอยู  ก็ไมใหความสนใจใน
ปญหาเล็กนอยเชนนี้  และไมสนใจใหความคุมครองผูบริโภคของประเทศอื่นดวย  ซ่ึงสงผลให
ผูบริโภคตองถูกขัดจังหวะในภารกิจของตน  ถูกละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  และยังเปนการเปด
โอกาสใหนักการตลาดที่ไมซ่ือตรง  ใชเปนชองทางหลอกลวงผูที่ไมรูเทาทัน  กลไกทางตลาดไม
สามารถแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ  ทําใหผูบริโภคตองเสียเงินหลายพันลานเหรียญตอป  เพื่อ
ซ้ือเครื่องมือชวยบรรเทาการรบกวนดังกลาวในขณะที่ยังไมมีมาตรการอื่นใดมาแกไขได    
    กฎหมายของมลรัฐใชบังคับไดเฉพาะในแตละรัฐ  และคําพิพากษาคงมีผลบังคับ
ไดเฉพาะในรัฐนั้นๆ   นักการตลาดที่ถูกบังคับตามคําพิพากษาก็จะหลบเลี่ยง  โดยการเลิกดําเนิน
กิจการในรัฐนั้นแลวไปทํากิจการตอในรัฐอ่ืน  ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายตองติดตามหาและ
ฟองรองไปในแตละรัฐ  ทําใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการทางการคาใน
อดีต  และความสามารถของนักการตลาดในการหลบเลี่ยงคําพิพากษาของศาลมลรัฐ  สภาคองเกรส
รูถึงปญหาของกฎหมายที่มีอยูไมเพียงพอในการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวแกผูบริโภค  
และการฉอโกงในการคาขายระหวางมลรัฐ  หรือระหวางประเทศจึงแกไขปญหาเหลานี้  โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมการกระทําในการคาขายของนักการตลาดโดยการใชเครื่องมือส่ือสารระดับ
สหพันธรัฐ  คือ  The Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention 1994  หรือ  The 
Telemarketing  Act (15 U.S.C. §§1601-1608)  กฎหมายนี้ใหอํานาจคณะกรรมาธิการทางการคา  
ออกกฎหามการทําตลาดที่ใชกลอุบายหรือกระทําการรบกวน  โดยใหมีอํานาจฟองคดีตอศาล
สหพันธรัฐ  เปนคดีละเมิดตามกฎ  Telemarketing  Sales  Rule และ The Telemarketing  Act  
ครอบคลุมทุกๆ มลรัฐ  และมีหนาที่ดูแลนักการตลาดที่ใชโทรศัพทเพื่อขายสินคาและบริการ  แตไม

                                                 
 7  John  Rothchild.  Op.cit.  p.283 - 286.         
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รวมถึงโทรศัพทเพี่อเตือนการนัดหมาย  การถามทาง  หรือการโทรเพื่อขอขอมูลอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับ
กิจการคา    นักการตลาดที่ไมอยูในอํานาจของคณะกรรมาธิการทางการคา  ไดแก  บริษัทประกันภัย  
ธนาคาร  ตัวแทนซื้อขายหุน  องคกรการกุศลที่ไมมุงผลกําไร  พรรคการเมือง  บริษัทที่มีอาชีพ
ใหบริการ (common  carrier)  และการโทรศัพทขายสินคาระหวางญาติ  เพื่อน  หรือคนรูจักกัน  ซ่ึง
อยูในอํานาจของคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม  เปนผูดูแลการโทรศัพทของบุคคลเหลานี้  
    นอกจากนี้ยังมีเหตุผลท่ีจะตองมีการตรากฎหมายนี้  คือ  เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 5 ของ  The Federal Trade Commission Act  ใหคณะกรรมาธิการทางการคามีอํานาจควบคุม
นักการตลาดที่ทําการคาโดยไมเปนธรรม  หรือเปนการหลอกลวง  (15  U.S.C. มาตรา 45(a))   มี
อํานาจใชมาตรการการปรับทางแพงบังคับ  กรณีที่นักการตลาดทําการคาขายโดยการหลอกลวง  
ตามมาตรา 6106 (4)  ของ The  Telemarketing  Act  เมื่อเกิดคดีใหคณะกรรมาธิการทางการคาทํา
การฟองจําเลยตอศาลสหพันธรัฐแทนรัฐ เอกชนผูเสียหายอาจฟองเพื่อเรียกคาเสียหายไดเองในคดีที่
มีทุนทรัพยไมเกิน 50,000  เหรียญสหรัฐ (มาตรา 6104 (a))  แตเอกชนจะฟองเองไมได  หาก
คณะกรรมาธิการทางการคาเขาฟองคดีนั้น ๆ แลว (มาตรา  6104 (b) และ 6104 (c)) 8 
    กฎหมายนี้ใหอํานาจคณะกรรมาธิการทางการคาออกกฎ Telemarketing  Sales  
Rule มาใชควบคุมปญหาภายใน 1 ป  เพื่อหามการคาขายที่เปนการหลอกลวง  และเปนการรบกวน
ประชาชน  ซ่ึงมีหลักการสําคัญ  คือ 
    1)  นักการตลาดตองไมใชวิธีการขายที่เปนการรบกวน  กดดัน  ขูเข็ญตอสิทธิ
ความเปนสวนตัวของผูบริโภค 9 
    2) มีการกําหนดเวลาในการโทรหาผูบริโภค10 
    3) นักการตลาดตองเปดเผยจุดประสงคในการโทรเขาไปเพื่อขายสินคา 11 
 
 
 

                                                 
 8  John  Rothchild.  Op.cit.  p. 279-287.  
 9  15  U.S.C.  Section  6102 (a) (3) (A)  “requirement  that  telemarketers  may   not  undertake a 
pattern  of  unsolicited  telephone calls which  the  reasonable consumer  would consider  coercive  or  abusive  
of  such  consumer‘s  right  to  privacy.” 
 10  15 U.S.C.  Section  6102 (a) (3) (B) “ restrictions  on  the  hours  of  the  day  and  night  when 
unsolicited telephone calls can be made.”    
 11   15 U.S.C. Section  6102 (a) (3) (C)  a  requirement  that  telemarketers  disclose  “ that  the purpose  
of  the call is to sell goods or services.”   
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 3.1.1.3  Telemarketing  Sales  Rule12   
   คณะกรรมาธิการทางการคาออกกฎ  Telemarketing  Sales  Rule  โดยอาศัย
อํานาจตาม  The Telemarketing  Act  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  31 ธันวาคม  ค.ศ. 1995  จุดประสงค
เพื่อควบคุมการหลอกลวงและการรบกวนผูบริโภคของนักการตลาด  การใชกลยุทธทางตลาดไป
ในทางที่เอาเปรียบซ่ึงเปนการละเมิดตอผูบริโภค  สนับสนุนกลไกการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  โดย
บังคับใหมีการเปดเผย ขอมูลของสินคาหรือบริการที่จําเปนและเพียงพอแกผูบริโภค  ปองกันกล
อุบายที่ทําใหเกิดการซื้อขายที่ลูกคาไมไดมีความประสงคจะซื้อจริงหรือเปนการบังคับซื้อ  ปองกัน
กลอุบายของนักการตลาดเกี่ยวกับการเรียกใหชําระคาสินคา  โดยไมเปนไปตามกลไกการตลาด
ตามปกติ  และสนับสนุนใหการทําสัญญาเปนไปอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหลักการ
ของกฎนี้มีการนําไปใชเปนแบบอยางในการรางกฎหมาย Distance  Selling  Directive  97/7/EC  
ของสหภาพยุโรป  และ  ในประเทศอื่นๆ ดวย 
   ในดานเศรษฐกิจ  โดยปกติแลวการปลอยใหเปนไปตามทิศทางกลไกของตลาด  
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาการใชกฎหมายหรือการควบคุมของรัฐ  แตการปลอยใหเปน
การคาเสรีทั้งหมด  ก็ไมเปนผลดีตอความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเชนกัน  ดังนั้นจึงควรใชกฎหมาย
ควบคุมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  แตใหมีนอยที่สุด  เชน  การควบคุมการทําสัญญา  การใหผูขาย
เปดเผยขอมูลที่จําเปนและพอ เพียง  โดยใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่มีคุณภาพสูงสุด  และหาม
พรรณนาในสิ่งที่ ผิดไปจากความเปนจริงหรือการแสดงขอความเท็จ   รัฐสามารถกระตุน
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนไปในทิศทางที่ตองการได โดยกําหนดเปาหมายและแนวปฏิบัติงานที่มีการ
ตรวจสอบ  การทําสัญญาใหเปนไปดวยความโปรงใส ใหมีมาตรการทางอนุญาโตตุลาการเมื่อเกิด
กรณีพิพาท  รวมทั้งการบังคับทางแพงใหเปนไปตามคําตัดสินชี้ขาดเมื่อมีการการหลอกลวงกัน  จึง
ออกกฎมาเพื่อปรับปรุงการทํางานของกลไกทางตลาดในการซื้อขายของผูบริโภค   
   นิยามศัพทในมาตรา  310.2  ขอ  (n)  การมีความสัมพันธทางการคากันมากอน 
คือ  การที่เคยมีนิติสัมพันธระหวางผูบริโภคและนักการตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร ในการ
ซ้ือ การเชา  การเชาซื้อสินคา  หรือบริการ  หรือการลงทุนทางการเงิน  ภายในระยะเวลา 18 เดือน
นับจากวันที่มีการสงมอบสินคาหรือบริการถึงวันที่นักการตลาดโทรศัพทไปหา  หรือระยะเวลา 3  
เดือน (ปจจุบันไดแกไขเปน 6 เดือน)  นับจากวันที่ผูบริโภคสอบถาม  หรือมีการยื่นคํารองขอที่
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของผูขาย  ถึงวันที่นักการตลาดโทรศัพทไปหา      

                                                 
 12  John  Rothchild.  Op.cit.  p. 286-292. 
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   กฎนี้กําหนดขอบเขตของการกระทําที่เปนการหลอกลวงและการรบกวนที่ถือวา
เปนการละเมิดกฎนี้  มีดังนี้  
   1)   การกระทําที่เปนการละเมิดโดยการหลอกลวง  ตามมาตรา  310.3      
    (1) ไมเปดเผยขอมูลอยางชัดแจงตามความเปนจริงแกผูบริโภค  กอนมีการ
ชําระราคาสินคาหรือบริการ  ในเรื่องราคา  ปริมาณ  ขอจํากัดหรือสภาพของสินคา นโยบายการคืน
หรือการเปลี่ยนสินคา  การเลิกสัญญา  นโยบายขายขาดไมรับคืน  นโยบายการคืนเงินแกลูกคา 
รายการชิงรางวัลและการรับรางวัล  เปนตน   
    (2) ใชคําพรรณนาเสนอขาย  โดยเจตนาใหผูบริโภคแปลผิดจากความเปน
จริงในเรื่องราคา  ลักษณะ  คุณภาพ  ขอจํากัดหรือสภาพของสินคา  การชิงรางวัล  การรับรางวัล  
นโยบายการคืน  การเปลี่ยนสินคา  การเลิกสัญญา  นโยบายการคืนเงินแกลูกคา  เปนตน                                            
    (3)  การหักบัญชีของลูกคาเปนคาสินคา  คาบริการ  หรือการบริจาคโดย
ไมไดรับความยินยอมอยางชัดแจงเปนคําพูด  หรือเปนลายลักษณอักษร  หรือมีการบันทึกเสียงไว 
    (4)  การกระทําหรือการพูดใหเขาใจผิด  เพื่อใหลูกคาจายคาสินคาหรือ
บริจาค 
    (5)  การใหความชวยเหลือแกผูที่ทําผิดกฎหมายนี้ 
                                     (6)  มีการโอนเงินโดยมิชอบดวยกฎหมายโดยการปกปดแหลงเงินที่แทจริง 
   2)  การกระทําที่เปนการรบกวนผูบริโภคที่เปนการละเมิด  ตามมาตรา  310.4    
    (1) การใชถอยคํา  หรือภาษาที่ไมสุภาพ  การขูเข็ญ  การใชกลยุทธหรือ
วิธีการที่ทําใหผูบริโภคสั่งซื้อสินคา  หรือบริการโดยมิไดตั้งใจซื้อจริง  หรือการขมขูถึงขนาดที่ทํา
ใหตกลงใจซื้อสินคาหรือบริการ  ซ่ึงปกติหากไมมีการขมขูจะไมกระทําเชนนั้น   
    (2)  การเรียกคาบริการลวงหนาเพื่อใหปรับประวัติความนาเชื่อถือทางการ
เงิน 
    (3)  การโทรศัพทรบกวนโดยโทรซ้ําๆ ใหรําคาญ  การกลั่นแกลง  การพูด
ติดพันไมยอมใหเลิกการสนทนา  ปฏิเสธการขอใหยุติการรบกวนของผูบริโภค  การโทรศัพทถึง
ผูบริโภคที่เคยปฏิเสธและขอใหยุติการโทรศัพทรบกวนแลว  หรือการโทรศัพทถึงผูลงทะเบียนไว
ในบัญชีรายช่ือหามรบกวนแหงชาติ  เวนแตการไดรับความยินยอมอยางชัดแจงเปนลายลักษณ
อักษร หรือมีความสัมพันธทางการคากันมาโดยผูนั้นยังไมเคยขอใหยุติการโทรศัพทถึงตน และให
ถือวาเปนการทิ้งสายในกรณีที่นักการตลาดโทรศัพทเขาไปโดยใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติ  
แตนักการตลาดไมสามารถมาพูดกับผูบริโภคหลังจากที่ผูบริโภคไดรับสายแลว  2  วินาที 
    (4)  การโทรศัพทรบกวนของนักการตลาดกอน  8.00 น. และหลัง 21.00 น. 
ตามเวลาของผูรับสายปลายทาง  โดยไมไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน 
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    (5) การไมเปดเผยขอมูลแกผูบริโภคในการโทรศัพทเขาไป13  เกี่ยวกับชื่อ ที่
อยูของนักการตลาด  ช่ือบริษัทหรือองคกรการกุศล  หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอในเวลาทํา
การตาม ปกติ  จุดประสงคของการโทรหรือของการบริจาค 
  มาตรา  310.5  นักการตลาดตองเก็บหลักฐานการติดตอในการซื้อขายเปนเวลา  2  ป  
นับจากวันที่ซ้ือขายกัน  รวมถึงเอกสารแสดงความยินยอมของผูบริโภคใหโทรติดตอได  
 มาตรา  310.6  ขอยกเวนใหนักการตลาดสามารถโทรหาผูบริโภคได  ที่ไมถือวาเปนการ
ละเมิด  เชน  การโทรของนักการตลาดจากองคกรการกุศล พรรคการเมือง ในการขายของกิจการ 
แฟรนไชส   ผูบริโภคเปนผูโทรเขาไปติดตอเอง  การโทรศัพทระหวางนักการตลาดกับธุรกิจที่ไม
เปนการเพิ่มยอดขาย14  
 กฎนี้ไมหามการใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติที่มีการบันทึกขอความเพื่อขาย แตมี
ขอบังคับไมใหมีการทิ้งสายเกิน 3 %  ของการโทรศัพททั้งหมดของบริษัทนั้นในชวงเวลา 30 วัน  
เหตุ  ที่ทําใหเกิดการทิ้งสายมักเกิดจากการใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัตินั่นเอง  นักการตลาด
สามารถโทรหาผูบริโภคที่มีความสัมพันธทางการคากันมากอน  โดยตนเองหรือจะใชเครื่องหมุน
หมายเลขอัตโนมัติก็ได  แตตองระวังอัตราการทิ้งสายใหอยูในขอกําหนด  คณะกรรมาธิการทางการ
คาเพิ่มความเขมงวดในการดูแลผูบริโภค  โดยใหนักการตลาดตองมีหลักฐานยืนยันการยินยอมของ
เปนลายลักษณอักษร  เปนจดหมายหรือโดยการใชลายเซ็นตทางอิเลคโทรนิกสกอนทําการติดตอ  
บังคับใชวันที่ 1 กันยายน  ค.ศ.  2009  แตกฎนี้ไมมีผลกระทบตอนักการตลาดโดยใชโทรศัพทที่ทํา
การคาภายในมลรัฐ และองคกรที่ไมอยูในขอบอํานาจของคณะกรรมาธิการทางการคา  เชน  
ธนาคาร บริษัทประกันภัย  ตัวแทนซื้อขายหุน  องคกรที่ไมมุงผลกําไร  การขอรับบริจาค  พรรค
การเมือง    บริษัทที่มีอาชีพใหบริการและการโทรศัพทขายสินคาระหวางญาติ  เพื่อน  หรือผูที่มี
ความสัมพันธกันเปนสวนตัว  
  นอกจากนี้คณะกรรมาธิการทางการคามีขอกําหนด  ใหนักการตลาดที่โทรเขาไปหา
ตองใหโอกาสแกผูบริโภคแสดงความประสงค  ขอใหใสหมายเลขโทรศัพทของตนลงในบัญชี
รายช่ือผูไมประสงคใหโทรศัพทรบกวนของบริษัทนั้นไดในขณะที่โทรนั้น  ในกรณีที่นักการตลาด
โทรศัพทโดยใชเครื่องบันทึกเสียง  ตองจัดใหมีระบบเครื่องรับแจงอัตโนมัติ  เมื่อผูบริโภคทําการ
รับสายแลวสามารถใสหมายเลขโทรศัพทของตนเพื่อขอใหยุติการรบกวนในอนาคต  ในกรณีที่

                                                 
 13  Federal  Trade  Commission  for  the  Consumer.  (2003).  Complying  with  the  Telemarketing 
Sales  Rule.  Retrieved  January  5,  2006,  from  http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/tsrcomp.htm     

14  Telemarketing  Sales  Rule.  Retrieved  November 4, 2008, from           
http://www.ftc.gov/05/2002/12/tsrfinalrule.pdf    
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นักการตลาดฝากขอความในเครื่องรับฝากขอความของผูบริโภค  นักการตลาดตองใหหมายเลข
โทรศัพทฟรี  หรือใหหมายเลขระบบเครื่องรับแจงอัตโนมัติของบริษัท  เพื่อใหผูบริโภคใชโทรแจง
ความประสงคการขอใหยุติการรบกวนในอนาคตได   ขอกําหนดนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่  1 
ธันวาคม  ค.ศ.  2008 
 มีการแกไข  Telemarketing  Sales  Rule  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2008  หามใช
เครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติที่มีบันทึกขอความ  โดยมิไดรับความยินยอมจากผูบริโภค  มีผลใช
บังคับในวันที่  1  กันยายน  ค.ศ. 200915   ซ่ึงเปนขอบังคับที่สอดคลองกับคณะกรรมาธิการ
โทรคมนาคม  ดังนี้ 
 1) หามนักการตลาดโทรศัพทใชเครื่องที่มีการบันทึกเสียงเพื่อขาย  กอนไดรับความ
ยินยอมจากผูบริโภคไมวาจะเปนการรับโทรศัพทโดยผูบริโภคเอง  หรือเครื่องรับฝากขอความ  หรือ
โดยบริการฝากขอความเสียง  การใหความยินยอมอาจทําเปนหนังสือหรือลายเซ็นตอนุญาตใหสง
โทรสาร   
 2) การใหความยินยอมอาจทําเปนลายเซ็นตอิเลคทรอนิกสก็ได 
 3) การโทรศัพทโดยใชเครื่องที่มีการบันทึกเสียง  ในกิจการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
ซ่ึงมีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู  เปนขอยกเวนของการหามโทรตามกฎนี้   
 4) นักการตลาดในองคกรมุงผลกําไร  ทําการเพื่อขอรับบริจาคในกิจการขององคกรที่
ไมมุงผลกําไร  ยอมไดรับการยกเวนใหโทรศัพทโดยใชเครื่องที่มีการบันทึกเสียงได  และไมตองมี
การใหความยินยอมเปนหนังสือในการโทรหาสมาชิก  หรือผูที่เคยบริจาคแกองคกรการกุศลนั้นมา
กอน  แตตองมีชองทางใหผูบริโภครองขอใหยุติการรบกวนในอนาคตได 
    ภายในวันที่  1 ธันวาคม  ค.ศ. 2008  ผูขายและนักการตลาดตองมีระบบการรองขอ 
ใหยุติการรบกวน  ที่ผูบริโภคสามารถเขาใชไดตลอดเวลาโดยงาย  สะดวก  โดยที่ผูบริโภคไมตอง
เสียคา ใชจายใดๆ  อาจเปนแบบกดหมายเลขจากโทรศัพท  หรือระบบขอความเสียงก็ได 
    อัตราการทิ้งสายตองไมเกิน 3% ของจํานวนการโทรทั้งหมดของนักการตลาด  ภาย 
ในเวลา  30  วัน  โดยนับจํานวนโทรศัพทที่นักการตลาดไมสามารถมาพูดสาย  หลังจากผูบริโภค
ไดรับโทรศัพทนั้นแลว  2  วินาที  และการที่นักการตลาดโทรศัพทโดยใชเครื่องบันทึกเสียงเพื่อการ
ขาย  กอนไดรับอนุญาตจากผูบริโภค  ใหถือวาเปนการทิ้งสายดวย  แตไมนับเปนการทิ้งสายในกรณี 
 
 

                                                 
15  Federal  Trade  Commission.  (2008).  FTC  Issues  Final  Telemarketing  Sales  Rule  

Amendments Regarding  Prerecorded Calls.  Retrieved  February  27, 2009, from  http://www.ftc.gov.       
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ที่เปนการรับโทรศัพทโดยเครื่องรับฝากขอความ  หรือโดยบริการรับฝากขอความ  มีผลใชวันที่  1 
ตุลาคม  ค.ศ. 2008  
 3.1.1.4  National  Do –Not- Call  Act  of  2003 
   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2003 ไดมีการออกกฎหมาย Do Not Call Implemen-
tation Act  of  2003  โดยคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมที่มีอํานาจตาม The Telephone Consumer 
Protection Act of  1991รวมมือกับคณะกรรมาธิการทางการคาที่มีอํานาจตามกฎ  Telemarketing  
Sales  Rule  of  1995  จัดทําบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  มาใชควบคุมใหสอดคลอง
กันทั้งประเทศ  เพื่อแกไขการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  จากนักการตลาดที่ใช
โทรศัพทและโทรสารในการขายสินคาและบริการ  ซ่ึงในระหวางการจัดทําบัญชีดังกลาว  
คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมไดใชมาตรการอื่นๆ ที่คลายกันในการควบคุมการรบกวน  ดังนี้ 
   1)   บัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของแตละบริษัท 16 
    ในชวงป  ค.ศ. 1992  ขณะที่ยังไมไดทําเปนขอมูลของผูบริโภคที่ไมประสงค
ใหรบกวนทั้งประเทศ      คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมมีอํานาจตามกฎหมาย  The  Telephone  
Consumer  Protection  Act  บังคับใหมีการจัดทําบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของแตละบริษัท  
 ซ่ึงเปนระบบเลือกที่ผูบริโภคสามารถแสดงความตองการ  วาจะหามการโทรศัพทรบกวนหรือไมก็
ไดโดยมีผลเฉพาะกับบริษัทนั้นๆ  (เปนระบบ Opt-In  หรือรองเพื่อขอเขาในระบบ)  ผูประกอบ
ธุรกิจที่ใชการตลาดโดยใชโทรศัพทและโทรสาร  ตองจัดทําบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนของ
แตละบริษัท  เพื่อเปดโอกาสใหผูบริโภครองขอเพื่อรักษาสิทธิความเปนสวนตัว  เนื่องจากผูบริโภค
บางรายก็ตองการใหโทรเพราะเห็นวาไดประโยชน  เมื่อนักการตลาดโทรหาผูบริโภครายใด  และ
ผูบริโภคแจงความประสงคใหยุติการรบกวน โดยขอใหใสรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวในบัญชี
รายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทแลว นักการตลาดตองจัดการใหตามความประสงค  โดยมี
ผลตอนักการตลาดทุกคนในบริษัท  หามโทรไปหาผูบริโภคคนนั้นเพื่อขายอีก  ถึงแมวาผูบริโภคคน
นั้นจะยังคงทําการติดตอซ้ือขายกับบริษัทตอไปก็ตาม  หากนักการตลาดคนใดในบริษัทนั้นโทร
รบกวนผูบริโภคคนนั้นอีก  ยอมถือวาเปนการจงใจละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  ผูบริโภค
สามารถฟองรองเพื่อเรียกคาเสียหายจากการจงใจละเมิดได  ถามีความตองการยกเลิกการหาม
โทรศัพทรบกวนของบริษัทใด  ผูบริโภคก็สามารถทําไดโดยการใหความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรแกบริษัทนั้น 

                                                 
 16  Greg  T.  Kupniewski.  (2004).  Don’t  Call  Home.  Retrieved  January 5, 2006, from 
http://www.firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ftas  
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    นักการตลาดตองไดรับความยินยอมจากผูบริโภค  กอนใชเครื่องหมุน
หมายเลขอัตโนมัติหรือเครื่องบันทึกเสียงขายสินคาหรือบริการ  และตองใหโอกาสผูบริโภคแสดง
ความประสงค ขอใหยุติการโทรรบกวน  โดยลงทะเบียนชื่อในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน
ของบริษัทในระหวางหรือเมื่อส้ินสุดการโฆษณานั้น    
   2) บัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของมลรัฐ (State  Do-Not-Call  List) 17  
    มีการเพิ่มจํานวนของมลรัฐที่จัดทําบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนของ
ตนเอง  เพื่อใหความคุมครองผูบริโภคภายในของตน  เปนการบรรเทาการรบกวนสิทธิความเปน
สวนตัว โดยมี วิธีการในการควบคุม  การออกขอบังคับ  ที่มีความเขมงวดและมีขอยกเวนแตกตาง
กันไป  บางมลรัฐใหนักการตลาดใชรายนามผูไมประสงคใหรบกวน (Telephone Preference 
Service)  ของสมาคมผูขายตรง เพื่อตรวจสอบกอนโทรศัพทถึงผูบริโภคเพื่อขายสินคา  การ
ลงทะเบียนในบัญชีดังกลาวในบางมลรัฐไมตองเสียคาใชจาย  แตในบางมลรัฐตองจายคาบริการ  
โดยมีระยะเวลาการคุมครองที่ตางกัน  เชน  มลรัฐจอรเจียคิดคาบริการ 5  เหรียญ  ใหการคุมครอง
เปนเวลาสองป  มลรัฐเท็กซัสคิดคาบริการ 2.25 เหรียญ ตอระยะเวลาสามป  เปนตน  ทําใหนักการ
ตลาดในแตละมลรัฐตองซื้อบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนของมลรัฐที่ตนตองการทํากิจการ  
โดยซ้ือจากแตละมลรัฐในราคาที่ตางกัน  และข้ึนอยูกับความตองการขอบเขตพื้นที่มากนอยของ
นักการตลาด  การแกไขปญหาวิธีนี้เปนที่นิยมของผูที่มาลงทะเบียนอยางมาก  เนื่องจากในขณะนั้น
ไมมีมาตรการอื่นใดที่สามารถบรรเทาความเดือดรอนไดเลย  ในมลรัฐมิสซูรีมีผูลงนามมากถึงหนึ่ง
ลานคนในเวลาไมถึงหนึ่งป  ในมลรัฐอินเดียนามีผูลงนามมากกวาหนึ่งลานคน  และในมลรัฐ
นิวยอรคมีผูลงทะเบียนถึงสองลานคน  กฎหมายมลรัฐเหลานี้ยังมีผลใชบังคับแมวาตอมาใน ค.ศ.  
2003  จะมีการประกาศใชกฎหมาย Do Not Call Implementation Act   ก็ตาม   
   3)  บัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ ( National  Do-Not-Call  List)18 
            มีการรองเรียนจากผูบริโภคจํานวนมากถึงปญหาที่นักการตลาดโทรรบกวน
สิทธิความเปนสวนตัวตามบานและสํานักงาน  คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมไดออกกฎเพื่อให
เปนไปตาม The Telephone Consumer Protection Act โดยความรวมมือของคณะกรรมาธิการทาง
การคาตาม The Telemarketing Consumer Fraud and Abuse Prevention Act และ Telemarketing  
Sales  Rule  เร่ิมจัดตั้งบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติตามกฎหมาย  Do  Not  Call  
                                                 
 17  Brendan  B.  Read.  (2002).  “Lawmakers  Stomp  Telemarketing”.  Call  Center  Magazine, 15, 
11.  p. 52-56. 
 18  Federal  Communication  Commission.  (2003).  FCC  Authorizes  Nationwide  Do-Not-Call 
Registry  Consumer  now  have  easy  option  to  eliminate  Telemarketing  Calls.  Retrieved  January  5, 2006, 
from  http://www.fcc.gov/cgb/donotcall  
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Implementation  Act  of  2003  ซ่ึงสภาคองเกรสเปนผูอนุมัติ  เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสจะเลือกรับ
หรือไมรับโทรศัพทเปนระบบ  Opt-In   หรือการรองขอเพื่อเขาสูระบบ  ทําใหไดรับความคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวมากขึ้น   
    คณะกรรมาธิการโทรคมนาคม ไมมีนโยบายใหแตละมลรัฐตองยกเลิกบัญชี
ราย ชื่อหามโทรศัพทรบกวนของมลรัฐ  แมวาบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติมีผลใช
บังคับแลวก็ ตาม  มีการกําหนดใหแตละมลรัฐตองรวมบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  
เขาเปนฐานขอมูลของบัญชีรายช่ือหามโทรรบกวนของรัฐ เปนการทําใหเปนแบบเดียวกัน บัญชี
รายช่ือหามโทรศัพทรบ กวนแหงชาติเปนกฎหมายหลัก  ที่เสริมใหกฎหมายบัญชีรายช่ือหาม
โทรศัพทรบกวนของแตละมลรัฐมีความเขมแข็งขึ้นและมีขอหามมากขึ้น  แตละมลรัฐอาจนํา 
ขอหาม  ขอจํากัด  ไปเพิ่มเติมในกฎหมายมลรัฐเพื่อใชกับการตลาดทางโทรศัพทภายในมลรัฐก็ได 
    ผูบริโภคตองการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทของตน  ไวในบัญชีรายช่ือ
หามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  รองขอไปยังคณะกรรมาธิการทางการคา  โดยไมเสียคาบริการใด ๆ 
และมีผลใชบังคับ 5 ป  โดยคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมเปนผูดูแลขอมูล  ผูบริโภคที่ลงทะเบียน
แลวตอมาตอง การใหบริษัทใดโทรหาตนก็ทําได  โดยการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรแก
บริษัทนั้น  และเมื่อไมตองการใหโทรก็สามารถบอกเลิกได  โดยการขอใหบริษัทนั้นนําชื่อของตน
ใสไวในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของแตละบริษัท 
    ตอมามีการแกไขกฎหมาย  โดยคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมใหการ
ลงทะเบียน ในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  มีผลหามการรบกวนตลอดไปโดย
กฎหมาย  Do-Not-Call  Improvement  Act  of  2007  ซ่ึงจะมีผลใชบังคับในเดือนกันยายน  ค.ศ.  
200819  ผูที่ลงทะเบียนแลว  31  วันจึงจะมีผลใชบังคับตอนักการตลาด    
    คณะกรรมาธิการทางการคาไดวางแนวปฏิบัติ  เพื่อไมใหเปนการโทรหา
บุคคลที่ไดลงทะเบียนไวแลว  โดยใหนักการตลาดตองซ้ือบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน
แหงชาติ  จากคณะ กรรมาธิการทางการคานําไปตรวจสอบกับรายชื่อลูกคากอนที่ตนจะทําการ
ติดตอทุก 31 วัน  ขอยกเวนที่ใหนักการตลาดสามารถโทรหาผูบริโภคที่มีรายช่ือในบัญชีนี้  คือ  การ
เคยมีความสัมพันธทางการคากันมาไมเกินระยะเวลา 18  เดือน  หลังจากวันสงมอบสินคาหรือ
บริการ  หรือไมเกิน  6  เดือนหลังจากที่ผูบริโภคติดตอบริษัทนั้น  แตไมวาจะเปนเวลาเทาใดหาก
ผูบริโภครองขอใหบริษัทเลิกโทรหาตน  หรือขอใหใสรายชื่อลงในบัญชีหามโทรศัพทรบกวนของ

                                                 
 19  Layer.  (2008).  Do  Not  Call  Registry  Set  to  Become  Permanent.  Retrieved  March  16,  2009,   
from  http://www.networkworld.com/community/node/24803.        
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บริษัท  บริษัทนั้นจะโทรศัพทหาผูบริโภคอีกไมได  แมวาจะยังคงมีการซื้อขายหรือทําธุรกิจกับ
บริษัทตอไปอีกก็ตาม   
    มีการกําหนดหามการปฏิบัติที่เปนการหลอกลวง  และการหาผลประโยชน
โดยมิชอบของนักการตลาดที่ทําการขายโดยใชเครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติ  และการใช
เครื่องที่มีการบันทึกเสียงเพื่อขายสินคา  นอกจากจะไดรับความยินยอมโดยแจงชัด  หรือเคยมี
ความสัมพันธทางการคากันมากอน  นักการตลาดตองเปดเผยขอมูลตามที่รัฐกําหนด  หามปดบัง
ขอมูลของตนโดยการใชเครื่องปดบังไมใหสงขอมูลช่ือ  ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทตอ
เครื่องแสดงหมายเลขโทรเขาของผูบริโภค  การหามคิดคาบริการบางประเภทที่กําหนด  นักการ
ตลาดตองสนทนากับผูบริโภคภายใน  2  วินาทีนับแตผูบริโภครับสายเพื่อไมใหเปนการทิ้งสาย  
หามทําใหเกิดการทิ้งสายหรือสายวางเกิน 3% ของจํานวนการโทรทั้งหมดของบริษัทในทุก
ระยะเวลา 30 วัน โดยนักการตลาดตองเก็บหลักฐานนี้ไว  2  ป  การยกเลิกการติดตอแตละครั้ง
เนื่องจากไมมีผูใดรับสาย  นักการตลาดตองรอใหโทรศัพทมีการเรียกนานกวา 15 วินาที หรือ 4  
สัญญาณการเรียกเสียกอน  และการสงโทรสารแตละครั้งจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับกอน   มีการยกเวนในกรณีการติดตอซ้ือขายกันระหวางเพื่อน  คนในครอบครัว  ผูที่
รูจักคุนเคย  และกิจการบางประเภท  เชน  ธนาคาร  เครดิตยูเนียน  บริษัทประกันภัย  กิจการเพื่อการ
ออมทรัพยและสินเชื่อ  บริษัทที่มีอาชีพใหบริการ  และองคการกุศล  เปนตน    
    เพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิการพูดในเชิงการคา ของนักการตลาดโดย
โทรศัพทที่มากเกินไป  และเพื่อใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม  ตลอดจนเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําตองมีขอยกเวน  ใหนักการตลาดสามารถโทรหาผูที่ไดลงทะเบียนไวใน
บัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนได  ในกรณีดังตอไปนี้ 
    1) นักการตลาดโทรถึงลูกคาผูที่ลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อหามโทรศัพท
รบกวนแหงชาติได  หากเคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอน  หรือผูบริโภคที่เคยสอบถาม  
หรือยื่นความจํานงเกี่ยวกับการซื้อสินคา  หรือบริการของตนที่ไดเสนอไว  ภายในเวลาไมเกิน 
6  เดือนนับถึงวันที่ตนโทรถึงผูบริโภคเพื่อการชี้แจงถึงลักษณะของสินคาหรือบริการนั้น  หรือเคยมี
ธุรกรรมทางการเงินกันมาภายในระยะเวลาไมเกิน 18 เดือนในวันที่นักการตลาดโทรหาลูกคา  แต
ขอยกเวนนี้ไมใชในกรณีที่ลูกคาเปนผูขอใหใสหมายเลขโทรศัพทไวในบัญชีรายชื่อหามโทรศัพท
รบกวนของบริษัทนั้น  
    2) นักการตลาดโทรหาลูกคาได  กรณีที่ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรโดยแจงชัดโดยมีหมายเลขโทรศัพทและการลงนามของลูกคา  แตขอยกเวนนี้ไมใชกับผูที่มี
รายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทนั้น 
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    3)  นักการตลาดสามารถโทรศัพทถึงผูบริโภค  เพื่อขอรับบริจาคขององคกร
กุศลได  แมผูบริโภคนั้นจะเปนบุคคลที่มีรายช่ือในบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  แต
กรณีนี้ไมใชกับบุคคลที่เคยขอใหยุติการรบกวนโดยขอใสช่ือในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน
ขององคกรกุศล  
    4)  การกระทําหรือการปฏิบัติที่ไมอยูในขอบังคับของ Telemarketing Sales 
Rule  เชน  การโทรศัพทระหวางนักการตลาดกับธุรกิจตาง ๆ  ที่มิใชเพื่อการขายสินคาหรือบริการ
ของตน  
    5)  กิจการที่ไมอยูในอํานาจของคณะกรรมาธิการทางการคา เชน โทรศัพท
ภาย ในกิจการรานคา ธนาคาร เครดิตยูเนียน กิจการเพื่อการออมทรัพยและสินเชื่อ บริษัทประกันภัย    
องค กรที่ไมมุงผลกําไร  บริษัทที่มีอาชีพใหบริการ  พรรคการเมือง  การขายสินคาระหวางญาติ  
เพื่อน  หรือคนรูจักคุนเคย  และการขายภายในมลรัฐเดียวกัน  ซ่ึงคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมเปน
ผูดูแลอยู 20   
    เมื่อนักการตลาดปฏิบัติตามแนวทางกฎหมายอยางถูกตอง  ยอมยกเปนขอ
ตอสูเพื่อใหพนความรับผิดได  หากไดกระทําการดังตอไปนี้  
    1)  มีแนวทางปฏิบัติ  หรือนโยบายของบริษัทเปนหนังสือในการปฏิบัติตน
ตามกฎหมาย  เกี่ยวกับบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัท 
    2)  มีการแนะนําและอบรมพนักงานทุกคนใหเขาใจตามแนวปฏิบัตินั้น 
    3)  ผูขาย  นักการตลาด  หรือบุคคลที่ทําการขาย  สามารถขอรับบริจาคเพื่อ
องค กรการกุศลที่เขาขอยกเวนได  แมวาผูบริโภคจะมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน
ของบริษัท 
    4)  ผูขายและนักการตลาดไดใชวิธีการเพื่อปองกันการโทรศัพทไปยัง
หมายเลขที่ลงทะเบียน  ทั้งบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติและบัญชีรายช่ือหามโทรศัพท
รบกวนของ บริษัท  หากไดตรวจสอบแลววาผูบริโภคนั้นไมอยูในบัญชีรายช่ือที่นักการตลาดไดมา
ไมเกิน 31วันนับถึงวันที่โทรหาลูกคา  และเขาไดเก็บหลักฐานนี้ไว  2  ป     
 
 
 

                                                 
 20  Jeffrey  E.  Santry.  (2005).  Mainstream  Marketing  Services  v.  FTC :  Privacy  Interest  Trump  
Commercial  Speech  in Upholding  the  National  Do-Not-Call  Registry. Retrieved  April  28, 2006, from  
http://www.web.lexisnexis.com.ezproxy1.lib.depaul.edu/universe/printdoc   
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    5)  การโทรศัพทนั้นเปนความผิดพลาด  โดยไดปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
แลว21 
   จุ ดประสงค ในการ ใช บัญชี ร า ย ช่ื อห ามโทรศัพท รบกวนของ
คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมและคณะกรรมาธิการทางการคาเปนเชนเดียวกัน  แตมีอํานาจหนาที่
ที่แตกตางกันดังนี้  คือ 
  (1)  อํานาจฟองคดีของคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม  เกี่ยวกับโทรศัพท
รบกวน   ครอบคลุมถึงบุคคล  หรือกิจการบางประเภท  ที่ไมอยูในอํานาจฟองคดีของ
คณะกรรมาธิการทางการคา  เชน  ธนาคาร  เครดิตยูเนียน  กิจการเพื่อการออมทรัพยและสินเชื่อ  
บริษัทประกันภัย  องคกรที่ไมมุงผลกําไร  บริษัทที่มีอาชีพใหบริการ  พรรคการเมือง  การขายสินคา
ระหวางญาติ  เพื่อน  หรือคนรูจักคุนเคย  และการขายภายในมลรัฐเดียวกัน   
  (2) การหามโทรศัพทรบกวนตาม The Telephone Consumer Protection  
Act     ใชไดกับการโทรศัพททุกชนิดภายในมลรัฐเดียวกันและระหวางมลรัฐ  แต  Telemarketing  
Sales  Rule  จะใชกับการโทรศัพทระหวางมลรัฐที่มีจุดมุงหมายในการคาขายเทานั้น 
  (3) ขอยกเวนของการมีความสัมพันธทางการคากันมากอนใน The  
Telephone Consumer  Protection  Act  มีความหมายกวางกวา Telemarketing  Sales  Rule  เพราะ
สามารถใชครอบ คลุมถึงการติดตอที่ไมมีคาตอบแทน  และทําใหนักการตลาดสามารถโทรศัพท
ติดตอผูบริโภค  โดยการใชเครื่องที่มีการบันทึกเสียงเพื่อขายสินคาไดโดยไมตองขอความยินยอม
จากผูบริโภค 
  (4) ขอยกเวนของ The Telephone Consumer Protection Act ทําให
นักการตลาดโทรศัพทหาผูบริโภคได  ในกรณีที่มีความสัมพันธเปนสวนตัวกับผูรับสาย22 
 3.1.1.5  The  Junk  Fax  Prevention  Act  of  2005   
   คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมไดแกไขกฎหมาย  เพื่อควบคุมการสงโทรสารที่มี
จุด ประสงคในทางการคาของนักการตลาด  คือ  The  Junk  Fax  Prevention  Act  of  200523  โดย

                                                 
 21  Ibid. 
 22  Charles  V.  Gall  and  Margaret  M.  Stolar.  (2004).  Federal  and  State  Telemarketing  
Developments.  Retrieved  December  26, 2005, from   
http://www.firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ft.  

23  Jennifer  K.  Schroeder.  (2006).  United  States:  Federal  Communications  Commission  Amends  
Rules  Relating  to  Junk  Fax  Prevention  Act  of  2005.  Retrieved  February  27,  2009,  from  
www.mondaq.com                 
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ประกาศในวันที่  9  กรกฎาคม ค.ศ. 2005  ซ่ึงสอดคลองกับ The  Telephone  Consumer  Protection  
Act  มีผลบังคับใชใน  90  วันหลังจากการพิมพประกาศ  มีขอบังคับดังนี้  คือ 
   1) กฎนี้ใหยกเลิกการใหความยินยอมโดยแจงชัดเปนลายลักษณอักษร  กอนที่
จะสงโทรสารที่เปนการโฆษณาเพื่อขายตามกฎเดิม  และกําหนดถึงการใหความยินยอมของ
ผูบริโภคโดยการใหหมายเลขโทรสาร  หรือเปนหมายเลขที่มีการพิมพเผยแพรตอสาธารณชน  และ
กฎหมายกําหนดใหภาระการพิสูจนถึงการใหความยินยอมของผูบริโภคตกแกผูสงโทรสาร  
   2) การใหนิยามศัพทคําวา “การเคยมีความสัมพันธทางการคามากอน” ให
หมายถึงการมีความสัมพันธระหวางผูบริโภคและองคกร  หรือธุรกิจเฉพาะสาขาที่ไดมีการติดตอกัน
จริงเทานั้น  โดยไมหมายรวมไปถึงสาขาอื่นในเครือเดียวกันของบริษัทนั้น  ซ่ึงตางไปจากกฎหมาย
บัญชีรายช่ือหามรบกวนแหงชาติที่ใหหมายรวมทุกสาขาของบริษัทนั้น   ดังนั้นการรองขอใหยุติการ
สงโทรสารรบกวนตองขอไปทุกรานและทุกสาขาที่ตนเคยทําธุรกรรมดวย  การติดตอที่ทําใหมี
ความสัมพันธทางการคามากอน  ตองเปนการติดตอที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ  
การขอขอมูลของผลิตภัณฑ  แตไมหมายรวมถึงการถามถึงสถานที่ตั้ง  หรือการถามทางเพื่อไป
ติดตอ   
   3)  นักการตลาดตองใหผูบริโภคมีสิทธิที่จะขอใหยุติการสงโทรสารรบกวน  
โดยใหขอมูลของชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของนักการตลาด  ที่เห็นชัดเจนและเพียงพอใน
หัวกระดาษหรือทายกระดาษหนาแรกของโทรสาร  โดยตองแยกออกจากการโฆษณาเพื่อขาย  หรือ
การใหเว็ปไซด  อี-เมล   หมายเลขโทรศัพทที่ผูบริโภคไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ในการติดตอขอใช
สิทธิดังกลาว  ใหการลงทะเบียนรองขอใหยุติการรบกวนนี้มีผลภายใน  30  วันและใหมีผลตลอดไป   
   4)  การลงทะเบียนรองขอของผูบริโภคใหยุติการสงโทรสารรบกวน  มีผลทําให
ขอ ยกเวน “การเคยมีความสัมพันธทางการคามากอน”  ตองยุติลง   
    ในกฎนี้ไมมีขอยกเวนใหองคกรที่ไมมุงหวังกําไร  แตคณะกรรมาธิการ
โทรคมนาคมมีคําอธิบายถึงการสงโทรสารที่ไมเปนไปเพื่อการตลาดวาหมายถึง  กิจการทาง
การเมือง  ทางศาสนาและ การขอรับบริจาค  ไมถือเปนการสงโทรสารที่เปนการละเมิด  แตโทรสาร
ที่สงเปนการแจงขาวเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  การสํารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการโฆษณาสินคา  
ใหถือวาเปนการสงโทรสารเพื่อการคา  ในกรณีที่มีความสัมพันธทางการคากันมา  การสงโทรสาร
เพื่อการคาไมจําตองขอความยินยอมกอน  แตถาไมมีนิติสัมพันธทางการคากันมากอน  ผูสงโทรสาร
ตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีอ่ืนใด  เชน  ลายเซ็นตอิเลคทรอนิกส  หรือเปน
คําพูดอนุญาตจากผูบริโภคกอนจึงจะสงได      
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 3.1.2 สหภาพยุโรป  
  สหภาพยุโรปจัดทํากฎหมายใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคจาก
การขายสินคาหรือบริการ  โดยใชเครื่องมือส่ือสารที่มีเทคโนโลยีสูง  และเพื่อดูแลตลาดภายในของ
ประเทศสมาชิก  โดยนําหลักการในกฎ  Telemarketing  Sales  Rule  ของประเทศสหรัฐอเมริกามา
ใชในการราง  Directive  on  the  Protection  of  Consumers  in Respect  of  Distance  Contracts 
(Directive  97/7/EC)  หรือ  Distance  Selling  Directive  ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม  ค.ศ. 1997  
เปนแนวทางแกประเทศในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรปนําไปรางกฎหมายภายใน  เพื่อปองกันการ
รบกวนสิทธิความเปนสวนตัวและการหลอกลวงผูบริโภคที่เกิดจากการขายที่อยูหางกันโดย
ระยะทาง  โดยใหสอดคลองกันกับหลักการในอนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นมูลฐาน  (European Convention of Human Rights)  ในขอ  8  ซ่ึงมีการรับรองถึงสิทธิความเปน
สวนตัวและชีวิตภายในครอบครัว  และนโยบายการคุมครองผูบริโภคที่มีการวางแผนงาน 3  ป 
(ระหวางป ค.ศ. 1990- 1992 )  การสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการตลาด  ความพยายามใน
การควบคุมการตลาดที่มีกลยุทธ  การกดดัน  การหลอกลอมากมายที่มีผลเกี่ยวของกับกฎหมาย 
ตางๆ รวมถึงการฉอโกงระหวางประเทศซึ่งเปนปญหาใหญระดับชาติ ในกฎหมายฉบับนี้ไดวาง
แนวปฎิบัติไว  19  ขอ    มีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้     
 ขอ 14  ใหประเทศสมาชิกยึดแนวกฎหมายนี้เปนมาตรฐานขั้นต่ําในการรางกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศเพื่อการคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค  โดยจะเพิ่มการคุมครองให
มากขึ้นก็ได  
 ขอ  15  ใหประเทศสมาชิกนําแนวทางในกฎหมายฉบับนี้ไปบัญญัติเปนกฎหมาย  และมี
ผลใชบังคับภายในเวลา 3 ป  เปนกฎหมายที่มีจุดประสงคเพื่อใชกับสัญญาที่เกิดขึ้นระหวาง
ผูบริโภคกับคู สัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทาง  การตกลงทําสัญญาเปนผลมาจากการพูดสื่อสารถึง
กันเทานั้น  โดยที่คู สัญญาไมเคยพบปะกันทางกายภาพเลย ในกฎหมายที่รางตองมีหลักการใหญ
ดังนี้  คือ 
 1)  กอนมีการตกลงทําสัญญากับผูบริโภค  ผูขายตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนและพอเพียง
ใน   เรื่อง  ช่ือและที่อยูของผูขาย  ขอมูลเร่ืองคุณภาพและคุณลักษณะของสินคาหรือบริการ  ราคา
รวมถึงภาษี  คาขนสง  การชําระเงิน การสงมอบสินคา สิทธิการยกเลิกคําสั่งซื้อ ระยะเวลาที่คําเสนอ
ราคานั้นมีผล ราคาคาบริการ (ขอ 4) และการติดตอซ้ือขายโดยการใชโทรศัพท  นักการตลาดตอง
แจงผูบริโภคถึงชื่อตน และชื่อ  ที่อยูของบริษัท  จุดประสงคของการโทรในขณะแรกที่ผูบริโภครับ
โทรศัพท  ( ขอ  4 (3))   
 2) ผูบริโภคตองไดรับการยืนยันขอมูลเปนลายลักษณอักษรตามที่ผูขายไดเสนอไว  
ภายในเวลาที่ไมชากวาเวลาที่สงมอบสินคา  รวมถึงแจงสิทธิการเลิกสัญญาและขอมูลเกี่ยวกับ
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บริการหลังการขาย  หากในสัญญามิไดระบุไวใหถือวาผูบริโภคมีสิทธิขอเลิกสัญญาไดภายใน  1  ป  
(ขอ 5 )   
 3)  ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาไดภายใน  7 วันทําการนับจากวันที่ไดรับสินคา  หรือนับ
จากวันทําสัญญาในกรณีที่เปนสัญญาบริการโดยไมตองเสียคาใชจาย  และไมตองแจงเหตุผลของ
การคืน แต อยางไรก็ตามสิทธิเลิกสัญญาตองไมเกินกวาระยะเวลา  3  เดือน  (ขอ 6 (1)) 
 4) สินคาหรือบริการที่ ผูบริโภคสั่งตองสงมอบภายใน 30 วันนับจากวันสั่งสินคา  
นอกจากไดตกลงยินยอมเปนอยางอื่น  (ขอ 7 (1))  ถาไมสามารถสงมอบสินคาหรือบริการผูขายตอง
แจงใหทราบ และคืนเงินอยางชาภายใน  30  วัน  ( ขอ 7 (2)) 
 5) ผูบริโภคมีสิทธิรับคาสินคาหรือบริการคืน  ในกรณีสัญญาซื้อขายที่อยูหางโดย
ระยะทางมีการหลอกลวง  ฉอโกง  จนทําใหชําระราคาไปดวยบัตรเครดิต  (ขอ 8) 
 6) หามใชเครื่องหมุนโทรศัพทอัตโนมัติ  การสงโทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดโทรหาผูบริโภค
ที่มิไดใหความยินยอม  (ขอ 10 (1)) 
 7) วิธีการติดตออ่ืนใหใชไดเฉพาะที่ผูบริโภคใหความยินยอม  หรือเมื่อไมมีการขัดของ
จากผูบริโภคโดยชัดแจง  (ขอ 10(2)) 
 8) ศาลยุติธรรมและศาลปกครองตองใชหลักกฎหมายในประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพและ
พอ เพียงนํามาปรับใชกับคดีเกี่ยวกับสัญญาที่เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทาง  
จนกวาจะมีการรางกฎหมายเฉพาะที่ระบุใหภาระการพิสูจนตกแกผูขาย  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ตอผูบริโภคตาม กฎหมายบังคับ  การสงคํายืนยันขอมูลเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดเสนอไว   การ
ใหความยินยอมของผูบริโภค  ( ขอ  11 )  ใหรัฐมีมาตรการบังคับใหผูขายหยุดการประกอบกิจการ
หากผูขายทํากิจการโดยฝาฝนกฎหมายนี้  และใหผูบริโภคสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดงายโดยใช
การประนีประนอมยอมความและอนุญาโตตุลาการ 
 9) ผูบริโภคในประเทศสมาชิกไมเสียสิทธิการไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้ แมวา
ในสัญญาจะระบุใหใชกฎหมายและตองฟองคดีตอศาลของชาติที่ไมไดเปนประเทศภาคีก็ตาม 
(ขอ 12 ) 
 10) กฎหมายนี้ใชควบคุมกิจการคาที่มีการติดตอกับผูบริโภคที่อยูหางโดยระยะทาง 
ทําใหเกิดการทําสัญญาโดยไมไดมีการพบปะกันทางกายภาพ  มีการใชส่ือตางๆ ดังนี้ คือ ส่ิงตีพิมพ
ทั้งที่ไมมีที่อยูและที่มีที่อยู  จดหมาย  แผนพิมพโฆษณาที่มีใบสั่งซ้ือสินคา แคตาลอก โทรศัพทที่มี 
ผูรับสายและโทรศัพทที่ตอบโดยเครื่องรับฝากขอความ  โทรศัพทที่มีจอภาพ  วีดีโอเท็กซ  อีเมล  
โทรสาร  โทรทัศนที่มีการขายสินคา  รวมถึงเครื่องมือส่ือสาร  (ขอ 2(4)  และภาคผนวก 1 ) 
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  ขอกําหนดมีขอบเขตใหรวมถึงการซื้อขายที่เกิดจากการใชเครื่องสื่อสารไมวาหนึ่งชนิด
หรือมากกวา  วาเปนวิธีการติดตอที่อยูหางโดยระยะทาง (ขอ2 (1))24  
 ใน Distance  Selling  Directive  จะรวมถึงวิธีการติดตอส่ือสารทุกชนิดที่ผูซ้ือและ 
ผูขายตกลงทําสัญญาซื้อขายกัน โดยไมมีการพบกันทางกายภาพ  กําหนดใหใชกฎหมายฉบับนี้ 
ฉบับเดียวบังคับได  แตในประเทศสหรัฐอเมริกาตองใชกฎหมายเฉพาะหลายฉบับควบคุมเพราะ  
Telemarketing Sales Rule มุงตรงตอการเกิดสัญญาซื้อขายโดยการใชโทรศัพท เชน คณะ 
กรรมาธิการทางการคาจะควบคุมการสงสินคาภายใน 30 วันหลังการสั่งของทางจดหมายหรือ
โทรศัพท  สวนสิทธิไดรับการชดใชจากการฉอโกงที่มีการหักเงินจากบัตรเครดิตลูกคา ตองปรับใช
กฎหมาย  Fair  Credit  Billing  Act  การหามใชเครื่องหมุนโทรศัพทอัตโนมัติ  และการสงโทรสาร
รบกวนใหคณะกรรมาธิการโทรคมนาคมกํากับดูแลโดยใชกฎหมาย The Telephone Consumer  
Protection  Act  เปนตน 
 ขอแตกตางที่สําคัญระหวาง Distance  Selling  Directive กับ Telemarketing Sales Rule 
คือ  สิทธิในการเลิกสัญญาซึ่งในสหภาพยุโรปมีสิทธิเลิกสัญญาไดภายใน 7 วัน แตสิทธิการเลิก
สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกันไปตามประเภทของสัญญา เชน การขายของตาม
บาน  การตัดสินใจเกี่ยวกับการจํานอง  การกูยืมเงิน จะใหเวลาผูบริโภคตัดสินใจใหม หรือเปล่ียนใจ
ไดภายใน  3 วัน  การซื้อขายโดยเปนเจาของทรัพยเฉพาะชวงเวลาที่กําหนด  ใหเวลา 5 วัน  สัญญา
ระหวางนักศึกษา กีฬากับตัวการใหเวลาตัดสินใจ  15  วัน  ลูกหนี้มีสิทธิเปลี่ยนใจในคํารับวาตนเปน
บุคคลลมละลายโดยมีเวลาตัดสินใจใหมใน 60 วัน แตไมมีกฎหมายกําหนดใหสิทธิในการเลิก
สัญญาซื้อขายในกรณีที่อยูหางกันโดยระยะทาง  และการซื้อขายทางไปรษณียหรือทางโทรศัพทแต
อยางใด 
 ระยะเวลาในการตัดสินใจใหรอบคอบอีกครั้งหลังเซ็นสัญญา เปนการคุมครองผูบริโภค
ในกรณีสัญญาที่ทําไปไมใชส่ิงที่เปนประโยชนที่ตนมีความตองการอยางแทจริง แตหากทุกสัญญามี
ระยะเวลาดังกลาว  ก็จะทําใหระบบตลาดเกิดความขัดของไดเชนกัน จากความไมแนนอนของ
สัญญาซื้อขาย  ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น  ราคาสินคาที่แพงขึ้น  และทําใหการสงมอบสินคามีความ
ลาชา  เพราะผูขายจะตองรอใหพนระยะเวลาดังกลาวกอนทําการสงสินคา25 
 สหภาพยุโรปไดทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอกําหนด  Distance  Selling  Directive  
เปนระยะ  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2004  ประเทศฟนแลนดไดนําหลักกฎหมายคุมครองผูบริโภค  

                                                 
 24  Directive  97/7/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  20  May  1997.  
Retrieved  November  4, 2008, from  http://www.spamlaws.com/f/docs/97-7ec.pdf   
 25  John  Rothchild.  Op.cit.  p. 292-303.   
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ตาม  EU  Directive  2002/65/EC  ไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในประเทศ  เพื่อใชดูแลดานการ
บริการเกี่ยวกับ  การลงทุนทางการเงินที่อยูหางโดยระยะทาง26  เชน  บริการการฝากเงิน การจายเงิน
วิธีตางๆ รวมถึงการใชเครดิต  บริการประกันภัย  และบริการเกี่ยวกับตลาดเงินทุนหลักทรัพย  มีผล
บังคับใชในเดือนตุลาคม  ค.ศ. 2004  และเปนกฎหมายที่ใชควบคุมการขาย  และการบริการทางดาน
การเงินที่อยูหางโดยระยะทางโดยวิธีตางๆ เชน โทรศัพท  จดหมาย  อีเมล  และอินเตอรเน็ต รวมถึง
การขายระหวางประเทศของนัก การตลาดที่ใชโทรศัพทในการขายสินคา  บริการและการลงทุนทาง
การเงินในกองทุน  ตลาดหลักทรัพย พันธบัตร เปนตน โดยมีระยะเวลาในการตัดสินใจของ
กฎหมายนี้เปนเวลา  14  วัน        

 3.1.3 ประเทศแคนาดา 
  เร่ิมมีการจัดทําบัญชีรายช่ือหามรบกวนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 เพื่อการคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค ตามกฎหมาย  CRTC  Unsolicited  Telecommunications Rule  
มีผลบังคับใชวันที่  30  กันยายน  ค.ศ. 2008 โดยกําหนดใหการลงทะเบียนนี้สามารถคุมครอง 3 ป  
และมีผลเปนการหามนักการตลาดทําการรบกวนภายใน  31 วันนับจากวันลงทะเบียน  มีกําหนดวัน
และเวลาที่ใหนักการตลาดโทรศัพทหาผูบริโภคไดตั้งแตเวลา  9.00  น.  ถึง 21.30  น. ในวันธรรมดา  
และในวัน หยุดตั้งแตเวลา  10.00  น.  ถึง  18.00  น.  ตามเวลาของผูรับสายปลายทาง ใหมีอัตราการ
ทิ้งสายไมเกิน  5%  ของการโทรศัพททั้งหมดในระยะเวลา  30  วัน  โดยมีขอยกเวนใหนักการตลาด
สามารถโทรติดตอไดในกรณีมีความสัมพันธทางการคามากอน  และพรรคการเมืองเชนเดียวกัน 
กับประเทศสหรัฐอเมริกา  แตการกําหนดโทษจะรุนแรงกวา  โดยใหปรับบริษัทที่กระทําการละเมิด
ครั้งละ 15,000  เหรียญแคนาดา   และใหปรับนักการตลาดผูกระทําผิดคนละ 1,500 เหรียญแคนาดา
ตอคดี27            

       3.1.4   ประเทศออสเตรเลีย 
  กฎหมายที่ใชคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค คือ The Telecommunications  
Industry  Standard  2007 หรือ  The  Standard  2007 ซ่ึงมีผลใชบังคับวันที่ 31 พฤษภาคม  ค.ศ.  
2007  มีการลงทะเบียนของผูบริโภคในบัญชีรายช่ือหามรบกวนของประเทศตามกฎหมาย The  Do  
Not  Call Registry  Act  2006  หรือ  The  DNCR  Act  มีผลใชบังคับเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  ค.ศ.  

                                                 
 26  Finland.  International  Financial  Law  Review  (2004, August). Retrieved  January  5,  2006,  
from  http://www.firstsearch.oclc.org.ezproxy2.lib.depaul.edu/WebZ/FSPage?pagename=ftas  
 27  Nicholas  Whalen.  (2008).  CRTC  Do-Not-Call-List  Rules  and  Telemarketing  Rules.  Retrieved  
March 16, 2009, from  http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=58784      

DPU



 

 

63 

2006  การลง ทะเบียนมีผลบังคับเปนเวลา  3  ป  และกําหนดโทษปรับทางแพงไดไมเกิน 250,000  
เหรียญ28   

 3.1.5  ประเทศญี่ปุน 
  ประเทศญี่ปุนมีกฎหมายใชกํากับดูแลการขายตรง คือ Door-to-Door  Sales  Law ใช
บังคับเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1988  ตอมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2001 มีการแกไขเปน The  
Commercial  Transaction  Law  การขายตรงมีสมาคมผูขายตรงทําหนาที่ดูแลผูประกอบธุรกิจขาย
ตรง  กอตั้งใน ค.ศ. 1980   และมีการจัดทําจริยธรรมของผูขายตรง ( Code  of  Ethics)   ตลาดขาย
ตรงเติบโตมากในชวงสิบปมานี้  โดยสถิติในป ค.ศ. 2000  ถึง 2006  สามารถทํารายไดถึง  80%  
ของรายไดของทั้งประเทศ  และ  ในป ค.ศ. 2000    ทํารายไดถึง 3,001  พันลานเยน  เปนกิจการขาย
หนังสือ  เตียง  เครื่องทําน้ําดื่มบริสุทธ  อุปกรณทําน้ําอุน  เครื่องมือส่ือสาร รวมถึงบริการตางๆ  
เชน  การทําความสะอาด  เปนตน29 

 3.1.6 ประเทศมาเลเซีย 
  กฎหมายที่ใชควบคุมการขายตรงคือ Act  500  Direct  Sales  Act  1993  มีผลใชบังคับ
วันที่  1 มิถุนายน  ค.ศ. 1993  ซ่ึงมีขอบังคับใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและนักการตลาดตอง
ลงทะเบียนตอรัฐ  และบังคับใหตองขอรับใบอนุญาตกอนทําธุรกิจในประเทศ  การกระทําละเมิด
กฎหมายนี้มีทั้งโทษปรับและจําคุก  ใหมีผลทั้งผูประกอบธุรกิจขายตรงและนักการตลาดที่กระทํา
ละเมิดดวย  มีขอกําหนดถึงการเสนอขายสินคาและบริการในเรื่องวันและเวลา  คือ  หามขายใน
ชวงเวลาระหวาง  19.00-24.00  น.  และ 24.00-9.00  น.  โดยมีกฎหมาย  The  Consumer  Protection  
Act  of  1999 และ The  Contract  Act  of 1950  ใชในการปองกันสิทธิของผูบริโภคจากการ
หลอกลวง  และใหมีจริยธรรมในการคาขายมากขึ้น30 

 3.1.7 ประเทศสิงคโปร  
  มีกฎหมาย  The  Consumer  Protection (Fair  Trading ) Regulation  2003  ใชควบคุม
และปองกันการขายตรงหลายชั้นในรูปแบบปรามิดที่มีการระบาด  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  

                                                 
 28  Telemarketing  and  The  Do  Not  Call  Registry.  Retrieved  March 16,  2009,  from   
http://www.pwclegal.com.au/legal/pwclegal.nsf/pages/a73190FBDDC13DCCA25738300169179  
 29  Retrieved  March  17,  2009,  from  http://www.jdsa.or.jp/www2/businessprofile.htm    

30 Retrieved  March  17,  2009,  from   
http://www.kpdnhep.gov.my/pub/kpdn/html/akta-jualanlangsung1993.pdf     

DPU



 

 

64 

ค.ศ. 2004  เปนกฎหมายที่มีขอบังคับเรื่องเวลาที่เหมาะสมในการขายตรง (reasonable  hours)  
เชนกัน31 

 3.1.8  ประเทศจีน 
  กฎหมายที่ใชควบคุมการขายตรงคือ  Direct  Sales  Management  Rules (Decree  No.  
443  of  the State Council of the People’s  Republic  of  China)  มีผลบังคับใชวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 
2005 เนื่องจากตลาดขายตรงเติบโตเร็วมาก  สามารถทํารายไดถึง 35 พันลานหยวนในป ค.ศ. 2003  
หรือ 4.23  พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1997  ที่มีรายไดเพียง 180  ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเทานั้น  เปนสาเหตุใหตองมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุม  เพื่อบรรเทาปญหาการ
รบกวนผูบริโภคที่เกิดความเดือดรอนรําคาญจากการขายโดยใชโทรศัพท  และการขายที่เปนการ
หลอกลวงผูบริโภค32 

 3.1.9 ประเทศอินเดีย 
 มีการประกาศใชบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของ Telecom  Regulatory  Authority  
of  India โดยเริ่มลงทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ 2007 และมีผลเปนการหามนักการตลาด
โทรศัพทรบกวนผูบริโภคใน 45 วันหลังจากการลงทะเบียน  นักการตลาดตองตรวจรายชื่อผูบริโภค
กอนที่จะติด ตอ  เพื่อไมใหเปนผูที่ไดลงทะเบียนไวแลว  กฎหมายนี้กําหนดโทษปรับตอผูกระทํา
ละเมิด 500 รูปตอคร้ังหรือตอขอความ  และอาจจะตองหยุดการประกอบกิจการอีกดวย33 
      
3.2  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค ท่ีเกิดจากการใช 
     โทรศัพทหรือโทรสารในธุรกิจขายตรงของประเทศไทย 
 หนวยงานของกระทรวงพาณิชยที่ใหความคุมครองแกผูบริโภค  ในกรณีถูกละเมิดจาก
การประกอบการคา  คือ  กรมการคาภายใน  มีหนาที่ดูแลในเรื่องการปองกันการผูกขาด  การ
กําหนดราคาของสินคาและบริการ  และกรมทะเบียนการคา  มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการชั่ง  ตวง  วัด  
และการควบคุมคุณภาพ  แตหนวยงานดังกลาวไมมีมาตรการที่ใหความคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับ
สิทธิความเปนสวนตัว 

                                                 
 31  Retrieved  March  17, 2009, from  www.dsas.org.sg/dsas/Html/Afterlogin.html    
 32  Retrieved  March  17, 2009, from  http://info.hkdc.com/report/reg/reg_051002.html    
 33  Join  India  Do  Not  Call  Registry:  Stop  Telemarketing  Phone  Calls,  SMS,  E-Mail.  (2007).  
Retrieved  March 16, 2009,  from  
www.quickonlinetips.com/archives/2007/09/join-india-do-not-call-registry-stop-telemarketing-calls/                
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 ประเทศไทยมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดาน
การสื่อสาร  ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตในปจจุบัน  ที่มีการนําเอาเครื่องมือ
ส่ือสารมา  เปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ  ในการขายสินคาหรือบริการ โดยผูขายใหขอมูล
โดยละเอียดผานสื่อ  เชน  โทรศัพท  โทรสาร ฯลฯ  เพื่อใหผูบริโภคตอบรับและสั่งซื้อสินคาจาก
ผูขายโดยตรง  ธุรกิจในรูปแบบดังกลาวนี้เปนที่ยอมรับและรูจักกันมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็สงผล
กระทบสิทธิความเปนสวน ตัวของผูบริโภค   ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ใชคุมครองสิทธิ
ความเปนสวนตัว  มีเพียงการรับ รองในสิทธิความเปนสวนตัววาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล  
เปนประโยชนที่ไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ  กรณีการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ที่เกิดจาก
การใชเครื่องมือส่ือสารจากธุรกิจขายตรง  จึงตองอาศัยการปรับใชกฎหมายตางๆ ที่มีอยู เพื่อศึกษา
ถึงลักษณะของสิทธิที่กฎหมายใหความคุมครอง  และสิทธิที่ยังไมมีการรับรอง  ดังนี้       

 3.2.1 การคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวตามรัฐธรรมนูญ 
  สิทธิความเปนสวนตัวเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลประการหนึ่ง  ซ่ึงมีการบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว  เพื่อเปนหลักประกันสิทธิของบุคคลในรัฐ  มีการรับรอง
สิทธิความเปนอยูสวนตัวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ซ่ึงไดกลาว
ไวใน 
  มาตรา 33  “บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
  บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย 
ปกติสุข..” 
  มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ช่ือเสียงตลอดจนความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 
   การกลาว  หรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใด  ไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ช่ือเสียงหรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได  เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 
  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
  มาตรา  36  “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
  การตรวจ  การกัก  หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  รวมทั้งการกระทํา
ดวยประการอื่นใด  เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  จะกระทํา
มิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

DPU



 

 

66 

 มาตรา  41 “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง  ขอบเขตแหงสิทธิ  
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ......” 
 มาตรา 45 “ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูด  การเขียน  การ
พิมพ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
 การจํากัดเสรีภาพเชนนี้จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อคุมครองสิทธิ  เสรีภาพ  เกียรติยศ  หรือ
ช่ือเสียงของบุคคลอื่น  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือ
เพื่อปองกัน  หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ  หรือสุขภาพของประชาชน......” 
 รัฐธรรมนูญเปนการรับรองสิทธิเฉพาะเรื่องเทานั้นโดยไมไดกําหนดหลักเกณฑ  หรือ
ราย ละเอียดใหชัดเจน  ไมมีการกําหนดขอบเขตการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  และ
ไมมีบทกําหนดโทษในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ  จากบทบัญญัติที่กลาวไวดังกลาวขางตน  เห็นไดวา
รัฐธรรมนูญมีการรับรองเสรีภาพของบุคคลที่จะอยูอาศัย  และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  
ผูอ่ืนไมมีสิทธิเขาไปในเคหสถานโดยทางกายภาพ  เพื่อแยงการครอบครอง  หรือกระทําการใด ๆ 
อันเปนการรบกวนใหเกิดความไมปกติสุขในการอยูอาศัย  หรือทําใหเดือดรอนรําคาญได  แตไมมี
บทบัญญัติคุมครองเกี่ยวกับการกระทําที่รบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  ที่ทําใหเกิดความไมปกติสุข
ในการอยูอาศัยในเคหสถานวาเปนการละเมิด  เชน  การโทรศัพทโดยไมเลือกเวลาหรือสถานที่ของ
นักการตลาดเพื่อขายสินคา  ดวยวิธี การขายที่กดดันใหซ้ือ  เปนการรบกวนจิตใจทําใหเกิดความไม
สงบในการอยูอาศัยในเคหสถาน    รวม ถึงการสงโทรสารถึงผูบริโภคเพื่อเสนอขายสินคาหรือ
บริการที่ผูบริโภคไมมีความตองการ  เปนตน     
 มีการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวและหามกระทําละเมิด  โดยการกลาวหรือไขขาว
แพร หลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน  การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่ง
ขอความ ใหกระทบถึงสิทธิความเปนสวนตัว  โดยมีขอยกเวนใหกระทําได  เฉพาะที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะเทานั้น  และหามการแสวงหาประโยชนจากขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนโดยไมชอบ   หรือ
โดยมิไดรับความยินยอมจากผูที่เปนเจาของขอมูลกอน  แตกฎหมายนี้ไมคุมครองถึงสิทธิความเปน
สวนตัว  ในกรณีการโทรศัพทหรือสงโทรสารเขามาเพื่อเสนอขายสินคา  ไมวาจะเปนการโทรเขามา
วันละกี่คร้ัง  และไมถือวาเปนการละเมิด  เพราะขอความที่ของพูดกันทางโทรศัพทมิไดแพรไปยัง
สาธารณชน  และขอความที่พูดเพื่อการขายสินคาหรือบริการของนักการตลาด  มิไดกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคล  เกียรติยศ  ช่ือเสียงหรือความเปนสวนตัวของผูบริโภคแตอยางใด   
 ทุกคนมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันไดในทุกรูปแบบ  เชน  โทรศัพท  โทรสาร  การสง
ขอความถึงกันทางโทรศัพทมือถือ  อีเมล  เปนตน  ตราบเทาที่ไมมีกฎหมายกําหนดหามหรือกําหนด
วาเปนการสื่อสารที่ไมชอบดวยกฎหมาย  สามารถติดตอกันไดทุกวัน ทุกเวลา โดยไมตองไดรับ
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ความยินยอมจากผูรับสายปลายทางกอน  กฎหมายนี้ไมใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของ
ผูบริโภคจากการสื่อสารที่ขาดจริยธรรม  ทําใหนักการตลาดสามารถใชโทรศัพท  หรือโทรสาร
ติดตอผูบริโภคไดตามวันและเวลาสะดวกของตนเอง  หรือทําเปนอาชีพเสริมในวันและเวลาวาง          
 การบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน  การกําหนดขอบเขตแหงสิทธิและการ
จํากัด สิทธิของบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายอื่นบัญญัติไว  เชน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  กฎหมายเฉพาะอื่นๆ เชน  
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เปนตน  ในกฎหมายอาญาบัญญัติถึงการทําใหทรัพยของผูอ่ืน หรือ
ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยู ดวยใหตองเสียหาย  ทําลาย  ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชน เปนความผิด
ตามกฎหมายอาญา  มาตรา  358  ฐานทําใหเสียทรัพย  ดังนั้นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงไม
สามารถบังคับไดอยางเปนรูปธรรม โดยลําพัง  ยังคงตองอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อรองรับการใหความคุมครองสิทธิดังกลาวอีกชั้นหนึ่ง  แมการโทรศัพทจากนักการตลาด ไมได
ทําใหเครื่องมือส่ือสารของผูบริโภคตองถูกทําลาย แตก็ทําใหเสื่อมคา เปนการขัดขวางการใช
ประโยชนตามปกติของผูบริโภค  และการสงโทรสารทําใหส้ินเปลืองทรัพยสินคากระดาษ 
หมกึพิมพ  คาไฟฟา  รวมทั้งการเสื่อมคาของเครื่องโทรสารดวย 
 กฎหมายใหการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยการพูด  โฆษณา  การ
จํากัดเสรีภาพนี้ทําไดเฉพาะเพื่อเหตุที่ไดบัญญัติไว  ทําใหการพูดโฆษณาเพื่อขายสินคาและบริการ
ของนักการตลาดโดยใชโทรศัพท  เปนการกระทําที่ไมมีลักษณะตองหาม  หรือเปนความผิดแต
อยางใด  มีขอสังเกตุวากฎหมายไมไดใหความคุมครองสิทธิในการรับฟงของผูบริโภค  และไมมี
มาตรการหลีกเลี่ยง  สําหรับผูบริโภคที่ไมตองการรับฟงการขายสินคาและบริการที่ตนไมสนใจ  
นอกจากปลอยใหเปนไปตามกลไกของตลาด  แตมีแนวความเห็นแยงวาสิทธิตามธรรมชาติซ่ึงเปน
สิทธิพื้นฐานของมนุษย  ไมจําเปนตองมีการกฎหมายออกมาบัญญัติรับรองและคุมครองอีกก็เปน
สิทธิของบุคคลที่ผูใดจะทําการละเมิดมิได        

 3.2.2   การใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว
เรื่องการใชช่ือ  มาตรา  18  และมาตรา  423  ใหความคุมครองชื่อเสียงเกียรติคุณ  แตไมมีบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและมาตรการใหความคุมครองการแทรกแซงสิทธิความเปนสวนตัว  
การปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่ชัดเจน  การอาศัยกฎหมายนี้เปนหลักในการเรียกใหชดใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายที่ไดรับของผูบริโภค จากการละเมิดสิทธิความเปน
สวนตัวโดยการใชโทรศัพทหรือโทรสารในธุรกิจขายตรง วาจะไดรับความคุมครองทางแพงหรือไม  
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ตองพิจารณาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวของในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ลักษณะละเมิด มาตรา 
420  ซ่ึงบัญญัติวา 
     มาตรา 420 “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่น  โดยผิดกฎหมายใหเขา
เสียหายถึงแกชีวิตก็ดี   แกรางกายก็ดี   อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด  จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
   ละเมิด  เปนการกระทําที่ลวงสิทธิผิดหนาที่จนกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น  เปน
หนี้ ในทางนิติเหตุที่ผูกระทําไมสมัครใจกอใหเกิดนิติสัมพันธขึ้น  แตเกิดโดยกฎหมายบังคับ  
บทบัญญัติใน มาตรานี้ถือเปนแมบทหลักกําหนดความรับผิดของบุคคล  จากการกระทําของตนเอง
ในทางละเมิด  เปนความรับผิดที่อยูบนฐานของ “ความผิด” เปนเกณฑ  ซ่ึงคํานึงถึงองคประกอบ
ภายในจิตใจของผูกระทํา  มากกวาผลของการกระทํานั้นวามีความสูญเสีย  หรือเสียหายอยางไร  
องคประกอบของบทบัญญัติดัง กลาวอาจแยกได  4  ประการ  คือ 
   1)  ตองมีการกระทําโดยผิดกฎหมาย  
 2)  เปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
 3)  มีความเสียหายแกสิทธิเด็ดขาดตาง ๆ ของบุคคล 
 4)  ความเสียหายเปนผลจากการกระทําของผูทําละเมิด 
  ตามมาตรา  420  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ความรับผิดในทางละเมิด
จะเกิด ขึ้นไดนั้นตองมีความเสียหายแกบุคคลอื่น  เปนความเสียหายตอสิทธิของบุคคลและเปนสิทธิ
ที่กฎหมายรับรองและคุมครองให ไดแก  ชีวิต รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสิทธิ 
อยางหนึ่งอยางใด   คําวา “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด”  เปนคําที่สําคัญซ่ึงเปดกวาง  และเปดโอกาสให
ผูใชกฎหมายใชตีความเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูไดรับความเสียหายได 34 
  เมื่อไดศึกษาที่มาของบทบัญญัติมาตรา 420  พบวา  บทบัญญัติอันเปนตนรางของ
มาตรานี้ตามรายงานการประชุมการยกรางกฎหมายระหวางวันที่ 17-26  ตุลาคม พ.ศ. 2468  
ประกอบกับดรรชนีที่มาของประมวลกฎหมายใน ป.พ.พ. บรรพ 1- 5 พบวามาตรา 420  มีที่มาจาก
ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน มาตรา  823 วรรคแรก35  และประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา  

                                                 
 34  นพรัตน  สนั่นพานิชกุล.  (2538).  สิทธิอยางหนึ่งอยางใดตามบทบัญญัติมาตรา 420 ศึกษาในแง
ประวัติศาสตรและหลักกฎหมายเปรียบเทียบ.  หนา 78.   
 35  Section  823 :  A  person  who,  willfully  or  negligently, unlawfully  injures  the  life,  body, 
health,  freedom,  property  or  any  other  right  of  another  is  bound  to compensate  him  for  any  damage 
arising  there from. 
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70936  ซ่ึงสิทธิของบุคคลที่จะไดรับความคุมครองตามมาตรา 823 วรรคแรก  มีอยู 4 ประการ คือ  
(1) ชีวิต  (2) รางกายและอนามัย  (3) เสรีภาพ  และ(4) ทรัพยสินและสิทธิอ่ืนใด  โดยคําวา “สิทธิ 
อ่ืนใด”  นั้น  ศาลเยอรมันใหตีความรวมไปถึงสิทธิในความเปนสวนตัวดวย  (Right  of  Privacy) 37 
  สวนคําวา “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด” จะมีความหมาย  หรือขอบเขตการคุมครอง
เพียงใดนั้น  นักนิติศาสตรหลายทานไดใหคําอธิบายไวดังนี้ 
  ทานอาจารยประจักษ พุทธิสมบัติ  ไดใหคําอธิบายวาสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตาม
มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตองเปนสิทธิที่มีตามกฎหมาย  คือ  มีกฎหมาย
รับรองคุมครอง ใครทําใหเสียหายแกสิทธิเชนนี้เปนการผิดกฎหมายเหมือนกันหมด  ใครกอใหเกิด
ความเสียหายโดยการกระทําที่ผิดกฎหมายเปนการละเมิด  แตสิทธิอันเกิดจากการที่ไดตกลงกัน  
เปนเรื่องสัญญาผูกพันเฉพาะ คูสัญญา  ใครทําผิดหนาที่ที่ไดตกลงกันไวเปนเรื่องผิดสัญญา  
กฎหมายยอมรับบังคับบัญชาให  หากใชสิทธิเรียกรองนั้นเขามา  แตไมใชทําผิดกฎหมาย” 38 
  ทานอาจารยพจน  ปุษปาคม ไดอธิบายคําวา “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด” จะหมายความ
วาเปนสิทธิชนิดใด  เพราะนิติกรรมสามารถกอใหสิทธิได  สิทธิที่เกิดโดยนิติกรรม  ผูกนิติสัมพันธ
ระหวางคู สัญญาเทานั้น  คือ  บังคับกันไดแตเฉพาะคูสัญญาไมเกี่ยวถึงผูอ่ืน จะไปบังคับใหเขามี
หนาที่ปฏิบัติให ประโยชนแกตนหาไดไม  ใครทําผิดหนาที่ตามที่ตกลงกันไวก็เปนเรื่องผิดสัญญา  
ซ่ึงกฎหมายยอมรับบังคับบัญชาให  หากใชสิทธิเรียกรองนั้นเขามาแตไมใชเร่ืองทําผิดกฎหมาย  
เพราะเรื่องทําผิดกฎหมายนั้นใครๆ ทําอยางเดียวกันยอมผิดเหมือนกันหมด39 
  ความเสียหายในสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเปนความเสียหายอ่ืน  นอกจากความเสียหาย
แกชีวิต รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพยสิน  ซ่ึงมีความหมายกวางมาก อาจกลาวไดวาบรรดาสิทธิ
ที่กฎหมายคุมครอง  ไมวาจะเปนสิทธิในทรัพยสินซึ่งเปนความเสียหายทางวัตถุเปนความเสียหายที่
เปนตัวเงินหรือ ความเสียหายแกสิทธินอกจากทรัพยสิน หรือเรียกวา “สิทธินอกกองทรัพยสิน” ที่
เปนความเสียหายทาง จิตใจ  หรือมีผูเรียกวา “ความเสียหายทางศีลธรรม”  ซ่ึงเปนความเสียหายที่
เปนตัวเงิน  เชนความเสียหายในเกียรติยศ  ช่ือเสียง  สถานภาพสวนตัวหรือครอบครัว  สิทธิเหลานี้
เมื่อมีผูทําใหเกิดความเสียหายยอมเปนละเมิด  นอกจากนี้ยังมีสิทธิทั่วไปในสวนที่บุคคลจะพัฒนา
บุคลิกภาพของแตละคน  โดยปราศจากการรบกวน  รวมทั้งสิทธิความเปนสวนตัวที่จะไมใหใครมา

                                                 
 36  Article  709:  A  person  who  has  intentionally  or  negligently  violated  the  right  of  another  is  
bound  to  compensate  any  damage  resulting  in  consequence.  
 37  นพรัตน  สนั่นพานิชกุล.  เลมเดิม.  หนา 34.   
 38  ประจักษ  พุทธิสมบัติ.  (2536).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดและจัดการงาน
นอกสั่ง.  หนา 8. 
 39  พจน  ปุษบาคม. (2525).  คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด.  หนา 5.  
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รบกวน  เชน  สิทธิที่จะไมใหใครมาบันทึกการสนทนาโดยมิไดขออนุญาต  การเผยแพรส่ิงเหลานี้
โดยไมไดรับอนุญาตถือเปนละเมิด  บุคคลมีสิทธิหามโฆษณาจดหมายสวนตัว  เปดเผยความลับ
สวนตัวและภาพถายสวนตัวของเขา40 
  โดยมีขอยกเวนความรับผิดเพื่อการละเมิดตามกฎหมาย เชน ในกรณีที่กฎหมายให
อํานาจกระทําได  การปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  การมีขอตกลงในสัญญา หรือมีจารีต
ประเพณีที่ทําใหไมเปนความผิด  เชน  การใหความยินยอมของผูเสียหายที่ไมขัดความสงบเรียบรอย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเปนนโยบายสาธารณะ  เปนตน  
  การละเมิดที่กระทําโดยจงใจและประมาทเลินเลอ41  ผูกระทําตองรับผิด  ผลเสียหาย
จะเกิด ขึ้นมากนอยเพียงใดไมสําคัญ  การกระทําโดยไมจงใจแตไมใชความระวังอันสมควรที่จะใช  
อันเปนการประมาทเลินเลอนั้น  การวินิจฉัยความรับผิดใหใชความระวังตามพฤติการณและตาม
ฐานะในสังคม  ซ่ึงตางกับการละเมิดที่เกิดจากความรับผิดทางสัญญาที่ใชความระมัดระวังระดับ
ของวิญูชน  โดยใชหลักความสัมพันธระหวางเหตุกับผล  คือ  ผลที่ผูกอความเสียหายตองรับผิด  
ตองเปนผลที่เปนไปตามปกติของกฎแหงชีวิต  เพียงแตผลนั้นจะไมเกิดขึ้น  ถาไมมีการกระทําของผู
กอความเสียหาย  เทานั้นยังไมถือวาผูกอความเสียหายนั้นจะตองรับผิด  แตผลที่เกิดขึ้นมิจําเปนที่ผู
กอความเสียหายเองควรจะไดคาดเห็น  ซ่ึงเปนหลักที่สําคัญในการพิจารณาคาเสียหายตาม
พฤติการณ  และความรายแรงแหงละเมิดมาตรา  438  ในการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  ที่มี
การกระทําโดยรูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตน  และทําใหเกิดความเสียหายขึ้น
ซ่ึงเปนผลโดยตรงมาจากการนั้น  การแปลมาตรา  420  ในเรื่อง “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด”  จึงไมควร
แปลใหมีความหมายคับแคบเหมือนในกฎหมายเยรมัน มาตรา  823  วรรค 1  ที่มีบทบัญญัติทีรั่บรอง
สิทธิอ่ืน ๆ ไวในมาตราถัดไป  แตในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ลักษณะละเมิดของไทยมี
เพียงมาตรา 420 มาตราเดียวเทานั้น  ไมไดมีบทบัญญัติถึงสิทธิตาง ๆ ในมาตราอื่นอีก 
   กฎหมายแพงและพาณิชยใหการรับรองและคุมครองประโยชน  นอกจากเปนสิทธิ
ในชีวิต  รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพยสินแลว  ยังหมายถึงสิทธิอยางหนึ่งอยางใดที่กฎหมาย
ไมไดกําหนดวาจะตองเปนสิทธิเชนไร  ดังนั้น  จึงตีความใหครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจาก
การถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  การถูกรบกวนความสงบสุข  เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูที่
ไดรับความเสียหายได  ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด  คือ  การชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตอผูเสียหายในสิทธิที่กฎหมายรับรองไว  และความเสียหายนั้น

                                                 
 40  นพรัตน  สนั่นพานิชกุล.  เลมเดิม.  หนา 78-79.  
 41  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2508).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (พิมพครั้งที่  3).  หนา  223-
227 , 242, 250, 284-285.  
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เกิดจากการกระทําที่ผิดกฎหมายของผู กระทําละเมิด  เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ  หรือเปนการ
ลวงสิทธิผิดหนาที่และการใชสิทธิเกินสวนในสิทธิที่กฎหมายรับรองให  ตามมาตรา 421 ทําใหเขา
เสียหายโดยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ  แต ผูเสียหายมีภาระการพิสูจนวาตนไดรับความ
เสียหาย  และตองนําสืบใหรับฟงไดถึงความจงใจ  หรือการประมาทเลินเลอของผูกระทําละเมิด  ซ่ึง
เปนสิ่งที่มีความยากลําบากมาก  ดังนั้น  หากมีกฎหมายกําหนดถึงวิธีการปกปองผูบริโภคยอมทําให
สามารถใชมาตรา 422  ซ่ึงเปนบทขอสันนิษฐานความรับผิด  ทําใหผูทําการฝาฝนขอบังคับของ
กฎหมายนั้นๆ  หรือจําเลยตองเปนผูพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานแทน  
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด มาตรา 420  คุมครองสิทธิ
เด็ดขาดจาก การลวงสิทธิที่ไมจําตองมีการบัญญัติไวโดยชัดแจงใหเปนการกระทําผิดในกฎหมาย
บทใดบทหนึ่งอีก42  หากทําใหเกิดความเสียหายแกสิทธิอยางใดอยางหนึ่งของผูอ่ืนดวยความจงใจ  
เชน  การกระทําความผิดฐานละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  กรณีนักการตลาดใช
เสรีภาพในการติดตอทางโทรศัพทหรือโทรสารและเสรีภาพในการพูดของตน  โทรเขามาเพื่อ
ประโยชนในการขายสินคาหรือบริการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูบริโภค  เปนการใชสิทธิโดย
สุจริตมิใชเปนการกลั่นแกลง    แตมิไดคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูอ่ืน  และผลจากการ
กระทํานั้นเปนการรบกวนความสงบ  รบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  ซ่ึงถือวาเปนการรบกวนสิทธิ
อยางใดอยางหนึ่งของผูบริโภค  และขัดขวางการใชงานตาม ปกติของโทรศัพทหรือโทรสาร  ทําให
เกิดความเสียหายแกทรัพยสิน  แมจะเปนทรัพยที่มีราคานอย  แตก็เปนการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกผูบริโภคโดยจงใจแลว  ศาลมีอํานาจวินิจฉัยกําหนดใหตามควรเกพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิดตามมาตรา 438 วรรค 1 ตามที่โจทกรองขอ โดยไมถือวาเปนคาเสียหายเชิง
ลงโทษ  ในการเรียกคาเสียหายตามกฎหมายไทย  เปนการเยียวยาความเสียหายเพื่อใหกลับคืนสู
ฐานะเดิม  หรือใกลเคียงกับฐานะเดิมใหมากที่สุด  มิใชเปนการลงโทษทางอาญาที่จะกําหนด
คาเสียหายเชิงลงโทษแบบในประเทศที่ใชคอมมอนลอว  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงโทษ
ผูกระทําละเมิดในความประพฤติที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น  ดังนั้น  หากมีการกําหนด
คาเสียหายเชิงลงโทษจะตองใหออกเปนพระราชบัญญัติใหม    

 3.2.3 การคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวตามประมวลกฎหมายอาญา 
  บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติใหความคุมครองตามลักษณะของการ
กระทําเฉพาะอยาง  ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิของผูอ่ืน  มีการกระทําที่ครบองคประกอบของ

                                                 
 42  คําพิพากษาฎีกาที่ 9812531  (ป)  การวินิจฉัยบุคคลใดไดกระทําละเมิดตอบุคคลอื่นโดยประมาท
เลินเลอหรือไมนั้น  จะตองดูวาบุคคลดังกลาวมีหนาที่ที่ตองกระทํา หรือปฏิบัติอยางไรบาง  แตคําวา “หนาที่”  
ในที่นี้หาจําเปนตองเปนหนาที่ที่มีกฎหมาย  หรือระเบียบขอบังคับกําหนดไวโดยชัดแจงไม  
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ความผิดทั้งดานการกระทําที่เปนความผิด  เจตนา  และมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปน
ความผิดและกําหนดโทษไวในขณะที่ทําความผิด  การตีความในกฎหมายอาญาตองเปนไปในทางที่
ไมเปนการขยายความใหเปนผลรายตอจําเลย  กฎหมายอาญาคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวและ
ขอมูลสวนบุคคลมีการกําหนดเฉพาะบางเรื่อง  โดยการกําหนดโทษของการกระทําความผิดดวยการ
จําคุก  ปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับ เพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายและปรามไมใหบุคคลใดลวงละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา  322  “ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใดๆ ซ่ึงปดผนึกของ
ผูอ่ืนไป เพื่อลวงรูขอความก็ดี  เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออก
เปดเผยก็ดี  ถาการกระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  ตองระวางโทษ........”  
 มาตรา 323  “ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืน  โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมี
หนาที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย  เภสัชกร  คนจําหนายยา  นางผดุงครรภ  ผูพยาบาล  
นักบวช   หมอความ  ทนายความ  หรือผูสอบบัญชี  หรือโดยเหตุอ่ืนที่เปนผูชวยในการประกอบ
อาชีพนั้น  แลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  ตองระวาง
โทษ..... 
 ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรกเปดเผยความลับของผูอ่ืนอันตนได
ลวงรูหรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  ตองระวาง
โทษ....” 
 มาตรา326  “ผูใดใสความผู อ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนเสีย
ช่ือเสียง  ถูกดูหมิ่น  หรือถูกเกลียดชัง  ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท  ตองระวางโทษ......” 
 มาตรา362  “ผู ใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผู อ่ืนเพื่อ ถือการครอบครอง
อสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติสุข  ตองระวางโทษ.....” 
 มาตรา  393  “ ผูใดดูหมิ่นผูอ่ืนซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา   ตองระวางโทษ...........” 
 มาตรา  397  “ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล  กระทําดวยประการใดๆ 
อันเปนการรังแกขมเหงผูอ่ืนหรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวาง
โทษ...” 
 กฎหมายอาญาใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล  
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เกี่ยวกับความลับสวนบุคคลและความลับทางการ
คา  โดยการหามเอาเอกสารของผูอ่ืนไปเปดผนึก  เพื่อรูขอความหรือเพื่อการนําขอความนั้นออก
เปดเผย  หามการพูดเผย แพรขาวที่ตนไดลวงรู  หรือไดมาจากการประกอบอาชีพไมวาโดยวิธีใดไป
ยังสาธารณชน และการเปด เผยขอความลับนั้น  นาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  
กฎหมายจึงไดระบุถึงฐานความผิดและกําหนดโทษไว   
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 กฎหมายอาญาคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน  มิใหมีการบุกรุกทางกายภาพของ
ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคโดยมีเจตนาเพื่อแยงการครอบครองอสังหาริมทรัพย  
นอกจากนี้ยังใหการคุมครองสิทธิของบุคคลในชื่อเสียง  เกียรติยศ โดยการหามใสความผูอ่ืนตอ
บุคคลที่สามที่นา จะทําใหผูนั้นตองเสียช่ือเสียง  ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง การหามดูหมิ่นโดยซึ่ง
หนาหรือดวยการโฆษณา  และหามกระทําดวยประการใดๆ ที่เปนการรังแกขมเหงผูอ่ืน  หรือการทาํ
ใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล                  
 แมวาการขายของนักการตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  จะเปนการรบกวน
แทรกแซงความสันโดษหรือกิจกรรมสวนตัว  ลวงเกินขอบเขตสวนตัวของผูบริโภคโดยมิไดรับ
ความยินยอมกอน แตไมมีการบุกรุกทางกายภาพที่แทจริง  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362  
อีกทั้งความเดือดรอนรําคาญที่ผูบริโภคตองรับฟงการพูดเพื่อขายสินคาภายในบานของตน  ก็ไมใช
เปนการขมเหง  และไมไดเกิดในที่สาธารณสถาน  หรือเกิดตอหนาธารกํานัลใหมีความอับอายตาม
มาตรา  397  แตอยางใด  นอก จากนี้การ พูดเพื่อขายสินคาทางโทรศัพทที่มีความเปนสวนตัวสูง  ไม
เปนการพูดเพื่อดูหมิ่น หรือหม่ินประมาทผู บริโภคแตอยางใดตามมาตรา 322 , 323, 326  และ  393  
แมวาอาจมีการใชกลยุทธการพูดจาไมสุภาพ  กดดัน รุกเรา  ทําใหเกิดความอึดอัด  รําคาญใจหรือ
การใหขอมูลที่ไมตรงกับความจริง  เพื่อลวงใหซ้ือสินคาหรือบริการ  เพราะวากฎหมายอาญาไมได
บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุมครองสิทธิความเปนสวน ตัวโดยตรง  จึงไมอาจตีความใหครอบคลุมถึงการ
กระทําละเมิดรูปแบบใหมนี้  โดยเฉพาะในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหการกระทํา  ที่เปนการ
ขายสินคาและบริการของนักการตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร เปนการกระทําที่เปนความผิด
และมีการกําหนดโทษไว  ดังนั้น จึงไมสามารถปรับใชกฎหมาย อาญาเพื่อใหการเยียวยาความ
เสียหายจากความเดือดรอนรําคาญได   

 3.2.4 การคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวตามกฎหมายอื่น  
  จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  ทําใหมีการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวใน
รูปแบบใหม   ซ่ึงกฎหมายที่ใชอยูไมสามารถปรับใชได  จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงบทกฎหมาย
โดยการออกกฎหมายเฉพาะ  เพื่อใชบังคับในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว รวมกับการ
อาศัยกลไกตลาดในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ดังนั้น สิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค 
จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเฉพาะหรือไม  จําตองพิจารณากฎหมายดังตอไปนี้  เชน  
 3.2.4.1 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
   พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  เปนกฎหมายมหาชนที่กําหนดให
องคกรภาครัฐ  คือ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เปนผูบังคับการใหเปนไปตาม
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กฎหมาย  มีบท บัญญัติควบคุมความประพฤติในการดําเนินธุรกิจ  โดยใชระบบปองกันความ
เสียหายอันจะเกิดขึ้นและมีบทบังคับเปนโทษทางอาญา 
   การประกาศใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการในปจจุบัน  ไดใชวิธีการตลาดในลักษณะที่เขาถึง
ผูบริโภคโดย การเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรง ณ ที่อยูอาศัย  หรือสถานที่ทํางานของ
ผูบริโภค  หรือของบุคคลอื่น  หรือสถานที่อ่ืนที่ไมใชสถานที่ประกอบกิจการคาเปนปกติธุระ  โดย
การสาธิตสินคาผานผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง  การเสนอขายสินคาหรือบริการใน
ลักษณะดังกลาว  ทําใหผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ตัดสินใจตกลงซื้อสินคาหรือรับบริการไดอยาง
อิสระและรอบคอบ  นอกจากนี้ยังมีการประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการในลักษณะของการ
ส่ือสารขอมูล  เพื่อการขายสินคาหรือบริการตรงตอผูบริโภค  เชน  โดยอาศัยส่ือส่ิงพิมพและสื่อ
อิเลคทรอนิกส  โดยมุงหวังใหผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะ ทาง  แสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซ้ือสินคา
หรือบริการดังกลาวนั้น  ในกรณีนี้สินคาหรือบริการอาจไมตรงกับคํากลาวอางตามที่ไดโฆษณาไว  
อีกทั้งการทําตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปจจุบัน  ไดมีการใชวิธีการชักชวนและจัดให
ประชาชนท่ัวไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว  โดยตกลงจะใหผล ประโยชนตอบแทนจาก
การหาผูเขารวมเครือขาย  ซ่ึงคํานวณจากจํานวนผูเขารวมในเครือขายที่เพิ่มขึ้น  อันมีลักษณะเปน
การหลอกลวงประชาชนการทําตลาดสินคาหรือบริการ  ในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกลาว  
ทําใหผูบริโภคโดยทั่วไปอยูในฐานะที่เสียเปรียบ  กอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขใน
สังคม  ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  ยังไมสามารถใหความ
คุมครองแกผูบริโภคไดอยางเพียงพอ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 43 
   ในการประกอบธุรกิจ  การจําหนายเปนกระบวนการที่สําคัญตอการดํารงอยู  
หรือลมหายตายจากของธุรกิจ  การจําหนายในตลาดแบบตรงกับการขายตรงเปนวิธีการจําหนาย
สินคาหรือบริการที่แตกตางกับการขายในระบบเดิม ระบบตลาดแบบตรงผูขายเพียงแตใหขอมูล
ผานสื่อไมวาจะเปนส่ือประเภทใด  เพื่อใหผูบริโภคตอบรับและสั่งซ้ือกลับมาโดยตรง  มีทั้งระบบ
ผูขายรายบุคคล  หรือผูขายหลายๆ คนเปนเครือขาย  การขายแบบตรงกอใหเกิดชองทางในการหา
ประโยชน  และหลอกลวงผูบริโภคไดงายกวาการเปดรานขายของแบบดั้งเดิมมาก  จึงจําเปนตองมี
กฎเกณฑที่แตกตางไปจากหลักกฎหมายซื้อขายสากลที่ใชกันอยู  กลาวคือ  มีขอกําหนดใหผูขายสง
มอบสินคาหรือบริการตามกําหนด  และผูซ้ือมีสิทธิคืนไดหากไมตองการ  ภายในระยะเวลาที่เปน

                                                 
 43  สุษม  ศุภนิตย.  (2547, กุมภาพันธ).  “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545:  
ประเด็นขอกฎหมายที่ควรทําความเขาใจ".  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 22, 2.  
หนา 178. 
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ธรรมทั้งแกผูบริโภคและผูขาย  เพื่อเปดโอกาสใหผูบริโภคซึ่งไมมีโอกาสเลือกสินคาหรือบริการได
พิจารณาไตรตรองใหรอบคอบอีกครั้ง 
   ในระบบการขายตรงก็เชนกัน  การขายสินคาหรือบริการผานผูขายโดยวิธีที่
ผูบริโภคถูกรุกเรา  ณ  สถานที่อยูหรือที่ทํางานของผูบริโภค  ยอมแตกตางจากการเลือกซื้อสินคา
หรือบริการตามหางสรรพสินคา โอกาสที่ผูบริโภคจะตัดสินใจผิดพลาดมีไดงาย  จึงมีกฎเกณฑ
พิเศษที่แตกตางจากการซื้อขายธรรมดา  กลาวคือ ใหผูบริโภคมีสิทธิเปลี่ยนใจ  คืนสินคาหรือบริการ
ที่ซ้ือขายกันไดภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด44 
   มาตรา  26  “ในการเขาไปติดตอเพื่อเสนอขายสินคาใหแกผูบริโภคโดยตรง ณ  
ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือของผูอ่ืน  หรือสถานที่อ่ืนซึ่งมิใชสถานที่ประกอบ
การคาเปนปกติธุระ ผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะตองไดรับอนุญาตจากผูบริโภคหรือผู
ครอบครองสถาน ที่นั้นกอน  และตองไมกระทําการอันเปนการรบกวน  หรือกอใหเกิดความรําคาญ
แกบุคคลดังกลาว  ในการนี้ผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง  ตองแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนและบัตรผูจําหนายอิสระ หรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผูประกอบธุรกิจขายตรงดวย” 
   ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง มาตรา 26 เปน
กรณีที่กฎหมายใหความคุมครองผูบริโภค จากการที่ผูขายสินคาเขาไปในที่อยูอาศัยหรือสถานที่
ทํางานของผู บริโภคโดยทางกายภาพ เพื่อการขายสินคาหรือบริการ  โดยไมไดรับความยินยอมกอน  
และกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญตอผูบริโภค  แตการขายโดยการใช
โทรศัพทหรือโทรสารนั้น ผูขายไมไดเขาไปในสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคแต
อยางใด  บทบัญญัติของกฎ หมายนี้ไมคุมครองการขายสินคาและบริการโดยใชโทรศัพทหรือ
โทรสาร  ซ่ึงผูทําการขายตรงไมมีการเขาไปในสถานที่อยูอาศัย  หรือท่ีทํางานของผูบริโภคโดยทาง
กายภาพแตอยางใด  ดังนั้น  แมการขายจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  หรือมีการกระทําอัน
เปนการรบกวนจากการโทรเขามาและการตื้อขาย  ก็ไมสามารถปรับใชกฎหมายเฉพาะฉบับนี้ได 
 3.2.4.2  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   เนื่องจากปจจุบันมีการเสนอ
สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช  มีการสงเสริมการขาย
สินคาและบริการ  ซ่ึงทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ  เพราะผูบริโภคจะกําหนดคุณภาพ
และราคาของสินคาและบริการไมได  อีกทั้งไมอยูในฐานะที่จะทราบภาวะตลาด  และความจริงที่
เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆไดอยางถูกตอง  นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะ

                                                 
 44  แหลงเดิม.  หนา 141-143.  
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มีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรอง เพื่อ
ดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  
ยอมเสียเวลาและคาใชจายที่เปนการไมคุมคา ผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและ
เสียคาใชจายในการดําเนินคดีได  และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความ
เสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการ
ทั่วไป  โดยการกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค 
เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค  และจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพือ่ตรวจตรา  
ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆในการใหความคุมครองแกผูบริโภค  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น45 

   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคถูกกําหนดใหเปนกฎหมาย ที่มีลักษณะเปน
การทั่ว ไปในการใหความคุมครองแกผูบริโภคในดานการโฆษณา ในดานฉลาก ในดานสินคา
อันตราย  และมีลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เปนกฎหมายวาดวยการบริหารการจัดการ  การ
คุมครองผูบริโภคมีองคกรคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
โดยตรงในการบริหารและบังคับใชพระราชบัญญัตินี้  เชน  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ  ดําเนินการเกี่ยวกับ
สินคาอันตรายแกผูบริโภค  การแจง  หรือ โฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  ที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหาย  หรือเสื่อมสิทธิของผูบริโภค  ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค  การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง
ผูบริโภค  และสอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติการตามอํานาจ และหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด  ตลอดจนดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค46  

   พระราชบัญญัตินี้บัญญัติสิทธิของผูบริโภคไว  5  ประการ 
   1) สิทธิที่จะไดรับขาวสาร  คําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ  ไดแก  สิทธิไดรับการโฆษณาหรือแสดงฉลากตามความจริง สิทธิไดรับขอมูล
ของสินคาและบริการที่ถูกตองและเพียงพอ  ที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไม
เปนธรรม 

                                                 
 45  เดือนเดน  นิคมบริรักษ  และ  สุธีร  ศุภนิตย.  (2541).  การคุมครองผูบริโภค.  หนา 29-30. 

46  ราตรี  เนตรพระฤทธิ์.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลสงเสริมผูสํารวจภัยและ 
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย.  หนา 77-78. 
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   2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาและบริการ  ไดแก  สิทธิในการที่จะ
เลือกซ้ือสินคาหรือบริการ  โดยปราศจากการผูกขาดทางการคา และปราศจากการชักจูงใจอันไม
เปนธรรมหรือการสงสินคาโดยมิไดส่ังซ้ือหรือตกลงใจซื้อ 
   3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก  สิทธิ 
ที่จะไดรับสินคาหรือบริการที่ปลอดภัย  มีสภาพและคุณภาพที่ไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช 
ที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีที่ไดใชตามคําแนะนํา หรือความ
ระมัดระวังตามสภาพของสินคาและบริการนั้นแลว 
   4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครองและชดใชคาเสียหาย  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตาม (1) (2) และ (3)  
ดังกลาว 
   5) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  เปนสิทธิที่จะทําสัญญาโดย
ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ  ไดแก  สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคตองมี
ลักษณะ  (1)  ใชขอสัญญาที่จําเปน  ซ่ึงหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผู
ประกอบธุรกิจเกินสมควร  และ (2)  หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค47 
    พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  เปนกฎหมายมหาชนที่มี
แนวความคิดเรื่องการคุมครองผูบริโภคโดยกําหนดมาตรการปองกัน  มีจุดประสงคในการคุมครอง
สิทธิประโยชนของผูบริโภคเฉพาะแตละเรื่อง  กําหนดสิทธิที่ไดรับความคุมครอง  กําหนดหนาที่
ของผูประกอบธุรกิจ  ใหความเปนธรรมแกผูบริโภค  เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ  ใหมีองคกรของภาครัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา  ดูแลและประสานการ
ปฏิบัติงานในการใหความคุมครองแกผูบริโภค  โดยปรับหลักกฎหมายความศักดิ์สิทธิแหงการ
แสดงเจตนา  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา   และหลักความรับผิดในทางละเมิดซึ่งใชบทสนันษิฐาน
ความรับผิด48  หลักการคุมครองผูบริโภคจากการโฆษณาวาตองไมใชขอความที่ไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภค  หรือขอความอันอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม สวนรวม  ไมวาเปนขอความเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพ  หรือลักษณะของสินคา  หรือบริการ  รวมถึงการสงมอบ  การจัดหา   
 
 
 

                                                 
 47  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 7-8.  
 48  ธีรวัฒน  จันทรสมบูรณ.  (2546).  คําอธิบายและสาระสําคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545.  หนา 32-40, 52-69, 142. 
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หรือการใชสินคาหรือบริการ  และการโฆษณาตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ  รางกายหรือจิตใจ  หรือใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค49  ในมาตรา  23   
    การกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูบริโภค  จากการตลาดโดยใช
โทรศัพทเกิดจากวิธีการขายสินคาและบริการ  ซ่ึงไมใชวิธีการโฆษณาที่จะอยูในความคุมครองของ
พระราชบัญญัตินี้ สวนมาตรา  24  บัญญัติใหความคุมครองสุขภาพของผูบริโภค  ที่เนนเฉพาะกรณี
ที่สินคาในการโฆษณาขายเปน “สินคาที่กอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค”   เทานั้น  ไมไดครอบคลุม
ถึงวิธีการขายที่จะกอใหเกิดอันตรายแกสิทธิของผูบริโภคแตอยางใด  ประเทศไทยแมจะมีกฎหมาย
หลายฉบับที่ใหความคุมครองแกผูบริโภค  แตยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดใหความคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  โดย เฉพาะการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวจากการใช
โทรศัพทหรือโทรสาร  ที่เปนเครื่องมือส่ือสารภายใน บานของผูบริโภคเอง  ดังนั้นแมผูบริโภคจะ
ไดรับความเดือดรอนรําคาญ  จากการขายสินคาและบริการโดยใชโทรศัพทและโทรสารของนักการ
ตลาด  และเกิดการรบกวนความสงบสุขในที่อยูอาศัยของตนก็ไมสามารถปรับใชมาตรา  23  แหง
พระราชบัญญัตินี้ได   
 3.2.4.3  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 254450 
   เหตุผลในการประกาศใช  พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
2544 เปนผลมาจากพระราชบัญญัติจัดตั้ งองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศนแหงชาติ  และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ขึ้นเปนองคกรอิสระ   เพื่อมีหนาที่จัดสรรคลื่น ความถี่ และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  โดย กําหนดใหคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  และมีการตรากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมขึ้นดวย  ซ่ึงในมาตรา  
51 (11) ใหมีอํานาจกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพของบุคคล
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว ไดกําหนดหลักการ 
 

                                                 
 49  สุธีร  ศุภนิตย.  (2541).  การคุมครองผูบริโภค.  หนา 31-32. 
 50  ฝายวิชาการสูตรไพศาล.  (2544).  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544.    
หนา 30.  
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ใหมีการอนุญาต ใหเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  จึงตองยกเลิกกฎหมายวาดวย
โทรเลขและโทรศัพท พ.ศ. 2477 เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงไดบัญญัติการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูใชบริการไว  ดังนี้ 
   มาตรา 45  “ผูใดไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาแตการใหบริการโทรคมนาคม
ของผูรับใบอนุญาต  ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการได  โดยทําเปนหนังสือยื่นตอสํานักงาน 
   หนังสือรองเรียนตามวรรคหนึ่งตองระบุขอเท็จจริงแจงชัดและถามีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวก็ใหสงไปพรอมกับหนังสือนั้นดวย 
   ในระหวางการพิจารณาคํารองเรียนของคณะกรรมการ ในกรณีที่ผูรองเรียนรอง
ขอ ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใด เพื่อแกไขเยียวยา
ความเสีย หายใหแกผูรองเรียนเปนการชั่วคราวได” 
   มาตรา 50  “ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการ  เพื่อคุมครองผูใชบริการเกี่ยวกบั
ขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 
   ใหผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตราที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรค
หนึ่ง 
   เมื่อพบวามีบุคคลใดกระทําการละเมิดสิทธิของผูใชบริการตามวรรคหนึ่ง  ให
ผูรับใบอนุญาตหรือคณะกรรมการดําเนินการเพื่อระงับการกระทําดังกลาวและแจงผูใชบริการทราบ
โดยเร็ว” 
   มาตรา 74  “ผูใดกระทําดวยประการใดๆ เพื่อดักรับไวใชประโยชน  หรือเปดเผย
ขอ ความขาวสาร  หรือขอมูลอ่ืนใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ”  
   การความคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของพระราชบัญญัตินี้  เปนการให
ความคุมครองในกรณีเปนความเสียหายที่เกิดจากตัวผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนผูกอให 
เกิดขึ้น  ที่เปนผลมาจากการใหบริการ แตพระราชบัญญัตินี้ไมอาจคุมครองผูบริโภคได  ในกรณีการ
ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจากนักการตลาดที่ใชโทรศัพท  หรือโทรสารของผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  โดยนําไปใชในการขายสินคาและบริการ  ดังนั้น  ในกรณีการถูกละเมิดสิทธิ
ความเปนสวนตัวของผูบริโภคที่เกิดจากการขายสินคาและบริการของนักการตลาด   แมจะเปนการ
รบกวนความสงบสุขและทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  ที่มีสาเหตุมาจากการใชกิจการ
โทรคมนาคมเปนสื่อก็ตาม  แตไมสามารถปรับใชบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได 
   คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดประกาศมาตรการคุมครองสิทธิ
ของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพใน
การสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ประกาศในหนังสือราชกิจจนุเบกษา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 
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2549  ซ่ึงมีการคุมครองขอมูล 2 ประเภท  คือ ขอมูลสวนบุคคลที่บงชี้ตัวบุคคล ไดแก ช่ือ ที่อยู  เลข
ประจําตัวประชาชน  เปนตน  และขอมูลเฉพาะที่บงชี้ถึงตัวบุคคลจากพฤติกรรมการใชบริการ  
ไดแก  หมายเลขโทรคมนาคม  พฤติกรรมการใชโทรศัพท ในเรื่องจํานวนการใช  วันและเวลาใน
การใช  และพื้นที่การใชบริการ  ซ่ึงขอมูลเหลานี้ไดจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรที่สามารถ
ตรวจสอบได  ที่เรียกวา  Call  Detail  Report ( CDR)  ซ่ึงมีหลักการในการจัดเก็บขอมูลเปนไปตาม
มาตรฐานของ  Organization  for  Economic  Co-Operation  and  Development (OECD)  ที่ไดออก
แนวทางการคุมครองความเปนสวนตัว  และการสงขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศ  และเปนไป
ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป51 
   การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประกาศนี้  เปนการกําหนดวัตถุประสงคของ
การจัดเก็บขอมูลเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการโทรคมนาคม  โดยความยินยอมของเจาของ
ขอมูล  เปนการจัดเก็บขอมูลเทาที่จําเปน  และการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช  หรือเปดเผยหรือเก็บ
รักษาเทาที่จําเปน  โดยมีขอกําหนดหามมิใหผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบธุรกิจโทรคมนาคม  
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับลักษณะพิการทางกาย  ลักษณะทางพันธุกรรม  และขอมูลที่
กระทบตอความรูสึกหรืออาจกอให เกิดความเสียหาย  หรือมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ผูใชบริการโดยชัดแจง  แตประกาศนี้ไมอาจใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่เปน
ผูใชบริการโทรคมนาคมได  ในกรณีที่ภาคเอกชนอื่น ที่ไมใชผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมเปนผูจัดเก็บขอมูล  รวมถึงการที่นักการตลาดซื้อขอมูลผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้นมา
ใชในการขายสินคาและบริการในการตลาดโดยใชโทรศัพทดวย            
 3.2.4.4   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
   พระราชบัญญัตินี้ใหความคุมครองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลในหมวด 3  มาตรา  
21 ถึงมาตรา 25 ซ่ึงคุมครองเฉพาะขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่มีการจัดเก็บ  และอยูในความ
ครอบครองดู แลของราชการเทานั้น  แตไมมีมาตรการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวใน
ขอมูลสวนบุคคล  ที่มีการจัดเก็บโดยเอกชนแตอยางใด  คํานิยามของ  “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล”  
หมายความวา“ขอมูลขาว สารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติ
สุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีช่ือของผูนั้น  หรือมีเลขหมายรหัส  
หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรู ตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  
หรือรูปถาย  และใหหมายรวมถึงขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย”     
   ดังนั้น ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามกฎหมายนี้จึงหมายถึง  ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลและขอมูลขาวสารที่ทําใหระบุถึงตัวบุคคลได  หรือขอมูลสวนตัว

                                                 
 51  ปริญญา  โรหิตาคนี.  เลมเดิม.  หนา 95-108.    
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เทานั้น แตไมหมายรวมขอมูล  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่อาจนําไปสูการระบุตัวบุคคลไดโดย
ทางออม  จากการสอบ ถาม  เก็บสถิติขอมูลของเอกชน  เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลเปนผูบริโภค
กลุมเปาหมาย  และขายขอมูลให แกธุรกิจการตลาดโดยตรง            

 3.2.5 การคุมครองสทิธิในความเปนสวนตัวตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
                 มาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  เปนนโยบายของ
องคกรเอกชนแตละแหงที่จะจัดการกํากับดูแลคุมครองผูบริโภคและเพื่อผลประโยชนของตน 
มีขอบังคับของตนที่เปนอิสระตามใจสมัครโดยไมมีขอกฎหมายใดบังคับ  เพื่อตอบสนองตอกลไก
ทางตลาด  เชน  การจัดทําเอกสารแนวทางการปฏิบัติสําหรับผูทําหนาที่ติดตอกับผูลงทุน ของ
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2548  เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นตอตลาดทุน  และใหผูที่ทําหนาที่ติดตอผูลงทุนตระหนักถึงความสําคัญของ
จรรยาบรรณ  ไมใหเปนการรบกวนหรือสรางความรําคาญใจแกประชาชน  จึงไดวางหลักเกณฑการ
ปฏิบัติงานในการติดตอกรณีที่ลูกคาไมไดรองขอ (cold  calling)  ดังตอไปนี้  
        1)   เวลาที่ติดตอลูกคาจะตองอยูภายในชวงเวลา  8.00-18.00 น. 
  2)   ตองแจงและเปดเผยชื่อผูติดตอกับผูลงทุน  และบริษัทที่ตนสังกัด 
  3)   แจงสิทธิของลูกคาที่จะขอไมรับการติดตอ  หากลูกคาแสดงเจตนาไมตองการให
ติดตอ  ตองหยุดการสนทนาทันที 
  4)   ไมเรงรัดการตัดสินใจของลูกคา 
  5)   แจงสิทธิของลูกคาในการยกเลิกคําส่ังซ้ือหรือขายหนวยลงทุนไดภายในเวลาที่
กําหนด 
                 ในการทํา cold  calling นั้น บริษัทหลักทรัพยตองมีการจัดทําบัญชีรายช่ือลูกคาที่
ปฏิเสธไมตองการรับการติดตอ  และตองไมโทรไปติดตอกับลูกคาผูนั้นอีกเปนเวลา 2  ป  นับตั้งแต
ไดนํารายชื่อลูกคานั้นขึ้นบัญชีรายช่ือลูกคาที่ปฏิเสธไมรับการติดตอแลว52  

    การมีกฎระเบียบนี้เปนผลดีตอทุกๆ ฝาย   เปนการระวังและบังคับดูแลกันเองภายใน
องคกรดวยความเต็มใจ  ยอมทําใหไมมีการฝาฝนกฎ  เปนการบรรเทาปญหาการดูแลของรัฐ  การมี
ขอกฎหมายบังคับใหธุรกิจตองกระทําการตางๆที่มากและเกินความจําเปน  ยอมทําใหเกิดความ
ส้ินเปลืองแกรัฐและองคกร  มีความยากลําบากในการดําเนินงาน  และกลไกทางตลาดที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  เปนผลใหมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ถดถอย 
  

                                                 
52  สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  (2548).  แนวทางการปฏิบัติ

สําหรับผูทําหนาที่ติดตอกับผูลงทุน.  หนา 16.     
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วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว 
ที่เกิดจากการใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรง 

 
 จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก การคาขายขามพรมแดนที่มีมาตรการใน
การกีดกันทางการคาลดลง  ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีของเครื่องมือส่ือสารที่ใชในการ
ติดตอกับผูบริโภค   ทําใหวิธีการตลาดโดยใชโทรศัพทและโทรสารของธุรกิจขายตรงและการตลาด
โดยตรงเปนที่นิยมของผูประกอบธุรกิจขายสินคาและบริการ สงผลใหมีการโทรศัพทหาผูบริโภค
มากขึ้น  เพราะสามารถติดตอไดงายดายและรวดเร็ว  ไมวาผูบริโภคจะอยูที่ใดและเวลาใด  เปนการ
ละเมิดในรูปแบบใหม  กฎหมายที่มีอยูไมอาจนํามาปรับใชใหความเปนธรรมได  การใชกลไกทาง
การตลาดโดยการไมซ้ือหรือไมใชสินคานั้น ๆ เพื่อตอสูกับการละเมิดก็ไมไดผล  เพราะมีความลาชา  
ผูบริโภคที่ถูกละเมิดเริ่มตระหนักถึงการสูญเสียสิทธิความเปนสวนตัวของตน  แตในขณะที่ยังไมมี
มาตรการปองกันตนวิธีอ่ืนก็ตองติดเครื่องตรวจสอบ  เพื่อจํากัดการเขาถึงตนเองของบุคคลภายนอก  
เปนการบรรเทาความเดือดรอนรําคาญ  ความเสียหายที่เกิดจากการขายโดยตรงนี้มีความยากลําบาก
ในการฟองรองเพื่อเรียกคาเสียหาย  และกฎหมายที่มีอยูก็ไมอาจครอบคลุมถึงการกระทําดังกลาวให
เปนการกระทําที่เปนการกระทําความผิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  จึงมีแรงผลักดันใหมีการพัฒนา
กฎหมายใหครอบคลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้  เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกผูเสียหาย โดยใหมี
แนวทางในการปองกันการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ควบคูไปกับการแกไขเยียวยาสิทธิของ 
ผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดแลว       
 จากการศึกษาพบวาการตลาดโดยใชโทรศัพทและโทรสารของธุรกิจขายตรง กอใหเกิด
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวจากการโทรศัพทโดยไมเลือกเวลาของ
นักการตลาดหรือผูขาย  ปญหานักการตลาดโทรรบกวนซ้ําอีกหลังจากที่ผูบริโภคไดแจงใหยุติการ
รบกวนแลว  ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนที่ขัดกันของสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค
และเสรีภาพในการพูดของนักการตลาด  ซ่ึงนับวามีความสําคัญตอความเจริญทางดานเศรษฐกิจของ
ชาติ  ปญหาการฟองเรียกรองคาเสียหายทางศาลเพื่อการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจาก
การตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  ในการอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาความเสียหาย  ซึ่ง
ในประเด็นปญหาดังกลาว  ผูเขียนไดศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาในทางกฎหมายที่ใหการคุมครอง
สิทธิความเปนอยูสวนตัวในแตละหัวขอโดยละเอียดดังนี้ 
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4.1  ปญหาการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวจากการโทรโดยไมเลือกเวลาของนักการตลาด    
 สิทธิความเปนสวนตัวเปนสิทธิที่จะอยูโดยลําพัง  สันโดษ  ปราศจากการกาวลวงเขาไป 
รบกวนขัดจังหวะกิจธุระตางๆ  ที่ทําใหตองเสียความเปนอิสระสวนตัวจากบุคคลภายนอกหรือจาก 
สังคม  ทั้งในเรื่องสวนตัวและธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาต  ทั้งมีสิทธิในการจํากัดการเขาถึงของบุคคล
อ่ืน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยปราศจากการสังเกตรูเห็น การรบกวน  การสืบความลับ   
 นักการตลาดที่ใชโทรศัพทหรือโทรสารในธุรกิจขายตรง  โทรติดตอกับผูบริโภคในวัน
และเวลาวางของตนใหไดจํานวนการขายมากสุดในแตละวัน  โดยมิไดคํานึงถึงวาจะเปนชวงเวลาที่
เหมาะสมสําหรับผูบริโภคหรือไม  เมื่อตลาดการขายตรงมีการเติบโตอยางรวดเร็วมีจํานวนนักการ
ตลาดมากขึ้น  เพื่อการแยงชิงสวนแบงทางตลาด  ยอมทําใหตองการติดตอผูบริโภคใหมากและเร็ว
ที่สุด  เมื่อไมมีกฎเกณฑใดมากําหนดหาม  นักการตลาดจึงสามารถโทรไดโดยไมเลือกวันและเวลา  
ของผูรับสายปลายทางทําใหเกิดการขัดจังหวะกิจกรรม และรบกวนความสงบสุขของผูบริโภค  
 จากการศึกษาปญหาการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  ที่เกิดจากการขาย
สินคาหรือบริการของนักการตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  พบวาในปจจุบันนี้ประเทศไทยยัง
ไมมีกฎหมายเฉพาะวาดวยสิทธิความเปนสวนตัว  ที่ใหการคุมครองผูบริโภคจากการกระทําละเมิด
ตอสิทธิดังกลาว  แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550   ไดเร่ิมใหการรับรอง
สิทธินี้ไวในมาตรา   35    โดยบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว   เกียรติยศ   ช่ือเสียง   หรือความ
เปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง”    แตก็ยังไมมีหลักเกณฑที่กําหนดถึงขอบเขตการใหความ
คุมครองแนชัด  โดยเฉพาะจากการสื่อสารถึงกันที่ขาดจริยธรรม  ในการใชโทรศัพทติดตอผูบริโภค
โดยไมเลือกวันและเวลาของนักการตลาด  เมื่อยังไมมีการกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิความเปน
สวนตัว  ไมมีกฎหมายหามหรือกําหนดไววาเปนการสื่อสารที่ไมชอบดวยกฎหมาย  โดยการจํากัด
ชวงของวันและเวลาที่ไมใหนักการตลาดใชโทรศัพทและโทรสาร  โทรเขาไปเพื่อทําการคาขายแก
ผูบริโภคที่ไมตองการใหรบกวน  การที่นักการตลาดจะใชโทรศัพทและโทรสารโทรเขามาเวลาใด  
ยอมไมเปนการละเมิดตอผูบริโภค  โดยการอางถึงเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันไดในทุกรูปแบบ  ทํา 
ใหติดตอกันไดทุกวัน  ทุกเวลา  โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูรับสายปลายทาง      
 การที่เครื่องมือส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงดวยเทคโนโลยีสมัยใหม  และคนสวนมากซื้อ
ไวใชเพื่อประโยชนของตนทางการสื่อสารกับผูใกลชิด  หรือในกิจธุระจําเปน  แตเมื่อนักการตลาด
อาศัยเครื่องมือส่ือสารดังกลาวใชเปนชองทางเพื่อประโยชนของตน  ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิความ
เปนสวนตัวของผูบริโภคจากเครื่องส่ือสารดังกลาวไดโดยงาย  ผูถูกละเมิดอาจไมรูตัว หรือรูตัวแต
ไมสามารถหามปรามได    เชน  การโทรศัพทเพื่อการขาย  การสงโทรสารเพื่อการจูงใจใหซ้ือสินคา  
การลอบบันทึกเสียง  การแอบถายภาพ  การแอบฟงเสียงสนทนา  ซ่ึงผูกระทําละเมิดไมมีการลวงลํ้า
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ทางกายภาพเขาไปในเคหสถานของผูถูกละเมิดแตอยางใด  แมจะเปนการรบกวน  แทรกแซงความ
สันโดษ  ทําใหมีการรบกวนการครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  และมีการลวงเกินขอบเขตสวน 
ตัวของบุคคลแลวก็ตาม  แตไมอาจถือวาเปนการบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาได 
 นักสํารวจและวิจัยการตลาดที่ทําการสุมเก็บขอมูลเพื่อทําสถิติ  โดยวิธีใชโทรศัพทสอบ 
ถามหลายๆ ครั้ง  แลวนําเอาขอมูลเหลานั้นไปวิจัยแยกหมวดหมู  เปนขอมูลผูบริโภคกลุมเปาหมาย  
เพื่อขายแกนักการตลาดที่ตองการ  โดยไมไดขอความยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูลกอน  ซ่ึงมีผล
ทําใหเจาของขอมูลตองถูกรบกวนมากขึ้นจากผูที่ซ้ือขอมูลนั้นไป  การเก็บขอมูลโดยใชโทรศัพทนี้  
แมจะเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ   ทําใหเสียเวลาและรบกวนความเปนสวนตัว  แตเมื่อ
ไมไดกระทําในที่สาธารณะ  หรือตอหนาธารกํานัลในลักษณะที่เปนการรังแกหรือขมเหง    ยอมไม
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  297 
 การเปดเผยเรื่องราวสวนตัวโดยการใหขอมูลสถานะทางการเงินตามความเปนจริง  ทีท่าํ
ใหถูกลดความนาเชื่อถือทางการเงิน  หรือไมไดรับความไววางใจในฐานะการเงิน  การใหขอมูลขาว 
สารนี้แมจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายหรืออับอาย  แตก็ไมถือวาเปนการหมิ่นประมาทแมจะเปน 
ความผิดฐานดูหมิ่นได     
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ. 2545  เปนกฎหมายใหความคุมครอง
แกผูบริโภค  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและสงบสุขในสังคม  ในกรณีสินคาหรือบริการที่ไมตรงกับ
คํากลาวอางตามที่ไดโฆษณา  มีลักษณะเปนการหลอกลวง  ใชบังคับกรณีที่ผูขายสินคาหรือนักการ
ตลาดเขาไปเสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรงในที่อยูอาศัย  หรือสถานที่ทํางานของผู 
บริโภค  หรือของบุคคลอื่น  หรือสถานที่อ่ืนที่ไมใชสถานที่ประกอบกิจการคาเปนปกติธุระ  ดังใน
มาตรา  26  แตไมครอบคลุมถึงกรณีการขายโดยการใชโทรศัพทหรือโทรสารของนักการตลาด  ที่มี
การติดตอถึงผูบริโภคโดยไมคํานึงถึงสถานที่และเวลา  การที่ผูขายไมไดเขาไปในสถานที่อยูอาศัย  
หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคทางกายภาพแตอยางใด  ทําใหบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไม
สามารถปรับใชได  แมการขายสินคาและบริการจะเปนการกระทําอันเปนการรบกวน  หรือกอให 
เกิดความเดือดรอนรําคาญ  และเปนการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัวแลวก็ตาม 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการให
ความคุมครองตอสิทธิประโยชนของผูบริโภค  กําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจเพื่อใหความเปน
ธรรมแกผูบริโภค  เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  จากผูประกอบ
ธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจการโฆษณา  ที่ไดนํากลยุทธทางการตลาดและการโฆษณามาใชใน
การสงเสริมการขายสินคาและบริการ  พระราชบัญญัติมีหลักการคุมครองผูบริโภคจากการโฆษณา
วาจะตอง ไมใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม
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สวนรวม  ไมวาขอความดังกลาวจะเปนขอความเกี่ยวกับแหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพ  หรือลักษณะ
ของสินคาหรือบริการรวมถึงการสงมอบ  การจัดหาหรือการใชสินคาหรือบริการ  และการโฆษณา 
ที่จะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  รางกายหรือจิตใจ  หรืออาจกอใหเกิด 
ความรําคาญแกผูบริโภคซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 23  ดังนั้น  วิธีการขาย  การเสนอ  หรือการชักชวน
จากผูประกอบธุรกิจการตลาดโดยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร  ที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  
จึงมิใชการโฆษณาของนักการตลาดที่จะปรับใหอยูในความคุมครองของพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงไมมี
กฎหมายใดบัญญัติไววาวิธีการขายโดยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร  เปนการกระทําที่เปนความผิด  
ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่ใชในการคุมครองผูบริโภค  แตยังไมมีการคุมครองสิทธิความ
เปนสวนตัวจากการกระทําโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  ซ่ึงเปนเครื่องมือส่ือสารภายในบานของ 
ผู บริโภคเอง  ดังนั้น  แมผูบริโภคจะถูกรบกวนบอยคร้ัง  จนเกิดความเดือดรอนรําคาญจากการขาย
ที่ใชโทรศัพทและโทรสารของนักการตลาดโดยไมเลือกวันและเวลา  แตก็ไมอาจปรับใชมาตรา  23 
แหงพระราชบัญญัตินี้ได 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544 ใหความคุมครองสิทธิใน
ความเปนอยูสวนตัวของผูบริโภคจากกิจการโทรคมนาคม  ในกรณีที่ไดรับความเดือดรอนเนื่องจาก
การใหบริการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต  เปนการใหความคุมครองกรณีความเสียหายนั้นเกิด
จากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  เปนผูกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญขึ้นเทานั้น  
แตมิไดครอบคลุมถึงการกระทําของบุคคลอื่นที่นําเอาบริการของผูรับใบอนุญาตไปใช แลวกอให 
เกิดความเดือดรอนรําคาญ  ดังนั้นแมนักการตลาดจะนําเอาโทรศัพทหรือโทรสารไปใช  ในกิจการ
ขายสินคาและบริการโดยไมเลือกวันและเวลา  ทําใหเกิดการรบกวนความสงบสุข  ความเดือดรอน
รําคาญ  และละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  ก็ไมสามารถปรับใชพระราชบัญญัตินี้ได 
 เมื่อศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศพบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี  
The Telephone  Consumer  Protection  Act  1991  ซ่ึงเปนกฎหมายระดับสหพันธรัฐ  ซ่ึงพัฒนามา
เพื่อใชควบคุมการใชโทรศัพทและโทรสารของนักการตลาด  ในการขายสินคาและบริการ เปนการ
แกไขปญหาการกอใหเกิดการรบกวนความสงบสุขภายในบานเรือนของผูบริโภค  มีผลเนื่องมาจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  มีการเพิ่มจํานวนการใชโทรศัพทอยางมาก  โดยเฉพาะการ
ใชเครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติของนักการตลาด  ที่ใชตั้งตนในการโทรหาลูกคากลุม 
เปา หมาย   กลยุทธการขายตรงใชเครื่องมือส่ือสารนี้มีผลกระทบตอสิทธิความเปนสวนตัวของ
ผูบริโภค และผลประโยชนโดยรวมของสาธารณะ  ในดานความสงบสุขและความปลอดภัยของ
สังคม  
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 กฎหมายนี้มีจุดประสงคเพื่อใหการคุมครองประโยชนของผูบริโภค  ในสิทธิความเปน
สวนบุคคลมิใหถูกรบกวน  ในขณะเดียวกันก็มิใหเปนการเกินจําเปนตอการขาย  เพื่อความเติบโต
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยมีหลักเกณฑการกําหนดชวงเวลาที่หามโทรศัพท
และโทรสารรบกวนผูบริโภค  กอนเวลา 8.00 นาฬิกา  และหลังเวลา 21.00 นาฬิกา  กําหนดหามใช
เครื่องหมุนหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติ  และเครื่องที่มีบันทึกเสียงขอความขายสินคา  นอกจากได 
รับความยินยอมจากผูบริโภค  หรืออยูในขอยกเวนของการเคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอน  
หรือเปนกิจการที่เขาขอยกเวนตามกฎหมายนี้  นักการตลาดทุกคนตองแจงชื่อท้ังของตนและบริษัท  
ที่อยู  และจุดประสงคในการติดตอใหทราบทันทีเมื่อผูบริโภครับสาย  หามการใชเครื่องปดกั้นการ
แสดงหมายเลขของตน  เพื่อปดบังมิใหผูบริโภครูวาตนคือใคร  และโทรศัพทหมายเลขใด  ทั้งตอง
ใหโอกาสผูบริโภครองขอ  ใหนักการตลาดยุติการโทรรบกวนในอนาคต  โดยการใสหมายเลขของ
ผูบริโภคไวในทะเบียนบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทหรือโทรสารรบกวนของบริษัท  นักการตลาดตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 หลังจากนั้นเปนเวลาถึง 13 ป ภายใตการควบคุมของรัฐจึงไดจัดใหมีการลงทะเบียนใน 
บัญชีรายชื่อหามรบกวนแหงชาติขึ้นสําเร็จ ซ่ึงเปนการใหความคุมครองที่แนนอนกวาการใชบัญชี
รายช่ือหามรบกวนของแตละบริษัท   มีผลเปนการบรรเทาการรบกวนลงไดในระดับหนึ่ง 
 มีขอเสนอแนะทางเลือกที่สาม1  ใหผูบริโภคเรียกเก็บเงินเปนคาฟงการขายของนักการ 
ตลาดที่โทรศัพทเขาไปเพื่อขายสินคาหรือบริการได  ใหคิดตามระยะเวลาที่ถูกรบกวน ใหผูบริโภค
มีอิสระในการตั้งราคาอัตราคาปวยการตอนาที  ตามความตองการที่จะรับฟงการเสนอขายหรือไม  
โดยการอนุญาตใหบริษัทโทรศัพทเอกชนจัดตั้งระบบ  outgoing 1-900  เพื่อทําการเก็บคาตอบแทน
ใหแกผูบริโภค  ซ่ึงนาจะขจัดขอขัดของในเรื่องการรบกวนเวลาของผูบริโภค  ในการขายโดยเครื่อง
บันทึกเสียงเพื่อแนะนําสินคาใหหมดไป  แทนที่จะมีทางเลือกเพียงสองทาง  คือ  การรับฟงหรือไม
รับฟงทั้งหมด  ผูบริโภคที่สนใจยอมมีความยินดีรับฟงขอมูลและการเสนอขาย  โดยไดรับผลตอบ 
แทนคาเวลาที่ถูกรบกวน  สวนนักการตลาดยอมยินดีเสียคาตอบแทนแกผูบริโภคแลกกับโอกาสใน
การเสนอขายสินคาหรือบริการ  เพื่อแยงสวนแบงทางตลาด  วิธีการนี้ผูบริโภคที่ไมสนใจรับฟงการ
ขายของนักการตลาด  นาจะไดรับความสงบสุขและลดจํานวนการโทรศัพทรบกวนลงได  แมจะทํา
ใหการตลาดโดยใชโทรศัพทมีคาใชจายที่สูงขึ้น  แตการแกปญหาดวยวิธีนี้  ผูเขียนมีความเห็นวาจะ

                                                 
1  Ian  Ayres  and  Matthew  Funk.  (2003).  Market  Privacy:  A  Solution  for  the  Blight  of  

Telemarketing  ( and  Spam  and  Junk  Mail).  Yale  Journal  Regulation,77,20.  Retrieved April 16, 2009,  
from  http://www.islandia.law.yale.edu/marketing%20privacy.htm   
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ทําใหการติดตอระหวางญาติสนิทมิตรสหายโดยทางโทรศัพท  ตองไดรับผลกระทบที่จะตองจายคา 
ตอบแทนทุกครั้งที่โทรศัพทติดตอกัน   
 ระบบหมายเลข  900  เปนระบบที่ผูบริโภคตองหมุนหมายเลขพิเศษกอนหมุนหมายเลข
ที่ตองการโทรศัพทหา  คิดคาบริการภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 เหรียญตอนาที  และระหวาง 
ประเทศ  5  เหรียญตอนาที  ทําใหผูบริโภคตองเสียคาบริการพิเศษเพิ่ม  และนอกจากนี้อาจใชวิธีซ้ือ
โทรศัพทที่มีสองหมายเลขในเครื่องเดียวกันที่มีสัญญาณเรียกเขาที่แตกตางกัน  เพื่อใหสามารถแยก 
แยะได  โดยสายที่สองใหเปนหมายเลขลับเฉพาะที่ไมลงพิมพในสมุดโทรศัพท  และจะไมปรากฏ
ในเครื่องแสดงหมายเลขโทรเขาเมื่อผูบริโภคโทรออกไปติดตอกับผูอ่ืน2  เปนวิธีการปดบังหมายเลข
โทรศัพท  ทําใหนักการตลาดไมสามารถโทรกลับมารบกวนได  ซ่ึงทําใหคนรวยเทานั้นที่จะมีสิทธิ
ปกปองการรบกวนนี้ได  แตในกรณีกลับกันหากนักการตลาดเปนผูใชเครื่องที่มีการปดบังหมายเลข
โทรศัพทขณะโทรหาผูบริโภค  ก็ยิ่งทําใหเปนการรบกวนหรือมีการกลั่นแกลงกันไดงายขึ้น    
 ดังนั้น  จึงเห็นควรใหมีการยกรางกฎหมายเฉพาะเปนแนวทางในการปองกันการละเมิด  
โดยมีขอกําหนดใหจํากัดเวลาของการใชโทรศัพทหรือโทรสารในการขายของนักการตลาด  เพื่อให
ความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  จากการละเมิดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสารที่ไมเลือกวันและ
เวลาในการติดตอ  ใหความคุมครองสิทธิในการรับฟงของผูบริโภค  โดยมีชองทางหลีกเล่ียงการรับ
ฟงการขายที่ตนไมสนใจได  แมจะเปนเพียงชวงเวลาจํากัดก็ตาม  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนรําคาญ
จากการรบกวนและการขัดขวางการใชประโยชนตามปกติในทรัพยสินของผูบริโภค  จึงเปนวิธีการ
ควบคุมเพื่อประโยชนของทุกคนที่เทาเทียมกัน  โดยผูบริโภคไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  ในกรณีที่มี
การฝาฝนขอบังคับดังกลาว  ยอมเปนการกระทําละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัวดวยความจงใจ  ซ่ึง
เปนความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  420  และการใชสิทธิในการพูดและ
การสื่อสารเพื่อประโยชนของตน  ที่ไมคํานึงวาเปนการรบกวนสิทธิของผูอ่ืน  ยอมเปนการใชสิทธิ
เกินสวนตามมาตรา 421  อีกดวย  เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะจึงควรระบุใหมีความผิดทางแพง  
และใหเยียวยาความเสียหายโดยมีมาตรการปรับทางแพง  เพื่อเปนการปองปรามการกระทําละเมิด                
   
4.2 ปญหาการโทรซ้ําอีกหลังจากผูบริโภคแสดงความประสงคใหยุติการรบกวนแลว 
 แมวาทุกคนจะมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันไดโดยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร  เทาที่
ไมมีกฎหมายกําหนดหาม  หรือกําหนดวาเปนการสื่อสารที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูรับสายปลายทางกอนก็ตาม  แตทุกคนยอมมีสิทธิเลือกวิถีทางการดํารงชีวิตของ
                                                 
 2  Kay  Pauley,  (1990).   1990-1991  Compendium  of  Government  Issue  Affecting  Direct  
Marketing.  p.133. 
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ตนเอง  มีสิทธิในการตัดสินใจโดยมิใหผูอ่ืนบังคับจิตใจ  การขายสินคาหรือบริการโดยใชโทรศัพท 
นั้น  นอกจากจะเปนการรบกวนความเปนสวนตัวแลว  ยังสรางความกดดันทําใหผูบริโภคขาดความ
เปนอิสระที่จะตัดสินใจ  จากการที่นักการตลาดพยายามโนมนาวผูบริโภค  ใหซ้ือสินคาหรือบริการ 
ในขณะนั้น  และการติดตอเขามาบอย ๆ ยอมทําใหลําบากแกกายของผูบริโภค  ในการรับโทรศัพท 
แตละครั้ง  โดยเฉพาะการรบกวนผูสูงอายุและผูพิการในเวลากลางคืนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย   
 นอกจากการรบกวนทางโทรศัพทแลว  ยังมีการรบกวนโดยการแพรขอความขายสินคา
และบริการทางโทรสารดวย  ซ่ึงนักการตลาดจะอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร
และการสื่อสาร   ตั้งระบบการสงขอความไปยังโทรสารของผูบริโภค   โดยใชเครื่องหมุนหมายเลข
อัตโนมัติ  ซ่ึงทําใหการสงโทรสารไปยังคนจํานวนมากทําไดงาย   สะดวกและเปนการโฆษณาขายที่
ตรงตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย  ที่มีความสนใจในสินคาลักษณะดังกลาวอยูแลว    แตการกระทํานี้ทํา
ใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูบริโภคในคากระดาษ    คาหมึกพิมพ  คาไฟฟา  ความสึกหรอ
ของเครื่อง  และเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคอีกดวย 
 เมื่อผูบริโภคแสดงความประสงคไมใหโทรเขามารบกวนอีกตอไป  แตนักการตลาดยัง
ทําการฝาฝน  ยอมเปนการจงใจกระทําการรบกวนตอสิทธิการจํากัดการเขาถึงตนของผูบริโภคแลว  
สิทธิที่กฎหมายแพงและพาณิชยใหการรับรองและคุมครองประโยชน  หมายความถึง  สิทธิในชีวิต  
รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพยสิน  และสิทธิอยางหนึ่งอยางใด  ซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดไววาตอง
เปนสิทธิเชนไร  ดังนั้น จึงสามารถตีความใหครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกรบกวน
สิทธิความเปนสวนตัว  การถูกรบกวนความสงบสุข  เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูเสียหายได  เมื่อ
เกิดการลวงละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหเกิดความเสียหาย  
 การโทรซ้ําอีกหลังจากผูบริโภคแสดงความประสงคใหยุติการรบกวนแลว  เปนการกระ  
ทําโดยจงใจ  หรือรูสํานึกถึงการกระทํานั้น  วาจะเปนการขัดขวางการใชงานตามปกติของเครื่องมือ
ส่ือสาร  ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  ตามหลักกฎหมายละเมิดเมื่อมีความสัมพันธระหวางเหตทุี่
เปนการกระทํารบกวน  และผลที่เกิดขึ้นเปนการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  ซ่ึงเปนสิทธิอยางใด
อยางหนึ่งของผูตองเสียหาย  ความเสียหายนั้นเปนผลโดยตรง  แมจะเกิดความเสียหายเล็กนอยเพียง 
ใดก็ไมทําใหการกระทํานั้นไมเปนละเมิด  
  เมื่อพิจารณาถึงการชดใชคาเสียหาย  ตองอาศัยการปรับใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเร่ืองละเมิด  มาตรา  420  ซ่ึงเปนหลักการพิจารณาจาก   “การกระทํา”  ที่เปนความผิดตามที่มี
กฎหมายกําหนดไวและการกระทํานั้นกอใหเกิดความเสียหาย  ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด  คือ  
การชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตอผูเสียหายในสิทธิที่กฎหมายรับรองไว  
และความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําที่ผิดกฎหมายของผูกระทําละเมิด  โดยความจงใจหรือความ
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ประมาทเลินเลอ  ซ่ึงผูเสียหายมีภาระตองพิสูจนวาตนไดรับความเสียหาย  และตองพิสูจนใหรับฟง
ไดถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกระทําละเมิด  ซ่ึงเปนสิ่งที่มีความยากลําบากมาก 
 การกระทําของนักการตลาดที่  “ใชโทรศัพทเขามาเพื่อการขาย   ใหเชา   การลงทุนใน
สินคา  ผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ”  กอใหเกิดการรบกวน    การแทรกแซงความสงบ   ความสันโดษ  
ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน  และขัดขวางการใชประโยชน
ตามปกติของโทรศัพทหรือโทรสารของผูบริโภค  แมไมใชการกระทําที่มีขอกําหนดหรือบัญญัติให 
มีความผิดตามกฎหมายใด  แตก็ถือวาเปนการกระทําละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ซ่ึงเปนสิทธิที่มี
การรับรองไวในรัฐธรรมนูญแลว  เมื่อมีการหามนักการตลาดไมใหโทรเขามารบกวนอีก หากมีการ
ฝาฝนยอมเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจ  แมวาการพิสูจนถึงการละเมิดเหลานี้มีความยากก็ตาม 
 ประมวลกฎหมายอาญาไมไดบัญญัติขึ้นมา  เพื่อคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวโดยตรง  
จึงไมอาจตีความใหครอบคลุมการกระทํา  “โทรศัพทเขามาเพื่อการขาย  ใหเชา  การลงทนุในสนิคา 
 ผลิตภัณฑ  หรือบริการตางๆ”   ของนักการตลาดที่ใชโทรศัพทหรือโทรสาร  โทรมาซ้ํา ๆ หลังจาก
ผูบริโภคแสดงความประสงคใหยุติการรบกวนแลว  กอใหเกิดการรบกวน  แทรกแซงความสันโดษ  
หรือขัดจังหวะกิจกรรมสวนตัว  ลวงเกินขอบเขตสวนตัว  ทําใหเดือดรอนรําคาญโดยมิไดรับความ
ยินยอมกอน  ซ่ึงแมจะเปนการบุกรุกสิทธิความเปนสวนตัว  แตไมมีการบุกรุกทางกายภาพที่แทจริง  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362  ความเดือดรอนรําคาญที่ผูบริโภคตองทนรับฟงการพูดเพื่อ
ขายสินคาภายในบานของตน  ไมไดเกิดที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล  ไมใชเปนการรังแก
หรือขมเหง  ใหมีความอับอายตามมาตรา  397  แตอยางใด  นอกจากนี้การพูดเพื่อขายทางโทรศัพท  
เปนการพูดที่มีความเปนสวนตัว  ไมใชการพูดเพื่อดูหมิ่น  หรือหมิ่นประมาทผูบริโภคแตอยางใด
ตามมาตรา 322 , 323, 326  และ  393  แมวาอาจมีการใชกลยุทธการพูดจาที่ไมสุภาพ  กดดัน  รุกเรา  
ทําใหเกิดความอึดอัด  รําคาญใจ  หรือการใหขอมูลท่ีไมตรงกับความจริง  เพื่อลวงใหซ้ือสินคาหรือ
บริการ    แตเมื่อไมมีกฎหมายบัญญัติ  ใหการกระทําของนักการตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  
ในการขายสินคาและบริการเปนการกระทําที่มีความผิดและกําหนดโทษไว    ยอมทําใหไมสามารถ
ปรับใชกฎหมายนี้  เพื่อใหการเยียวยาความเสียหายได      
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  ในมาตรา  26  เปนกฎหมายที่ให
ความคุมครองผูบริโภค  ในกรณีผูขายเขาไปในที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคโดยทาง
กายภาพ  เพื่อการขายสินคาหรือบริการโดยไมไดรับความยินยอมกอน  และมีการกระทําอันเปนการ
รบกวน  หรือทําใหเกิดความรําคาญตอผูบริโภค  แตสําหรับการตลาดโดยตรงที่ใชเครื่องมือส่ือสาร
นั้น  ผูที่ทําการขายเสนอขายสินคาหรือบริการ  โดยการติดตอผานเครื่องมือส่ือสารของผูบริโภคเอง  
บทบัญญัติของกฎหมายนี้จึงไมอาจคุมครองผูบริโภคจากการขายสินคาและบริการของนักการตลาด  

DPU



 
 

 

90 

ที่ใชโทรศัพทหรือโทรสารได  เนื่องจากผูทําการขายตรงไมมีการเขาไปในสถานที่ของผูบริโภคโดย
ทางกายภาพแตอยางใด  ดังนั้นแมการขายจะทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญหรือมีการกระทําอื่นๆ 
ที่เปนการรบกวน  เชน  การโทรเขามาซ้ําๆ  การตื้อขาย  การพูดติดพันที่ไมยอมใหวางสาย  เปนตน  
ก็ไมอาจปรับใชกฎหมายเฉพาะฉบับนี้ได  
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ใหการคุมครองผูบริโภคโดยการปองกัน
ความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจการคา  ผูซ่ึงนํากลยุทธทาง
การตลาด  และวิธีในการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ  แตไมมีบทบัญญัติ
ที่ใหการคุมครองการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  จากนักการตลาดที่ไมยอมยุติการใชโทรศัพท
รบกวน  แมวาผูบริโภคจะไดรองขอแลว    
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544  คุมครองผูบริโภคเฉพาะ   
ในกรณีที่ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากการใหบริการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต  และกรณี
ความเสียหายเกิดจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  เปนผูกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญนั้น ๆ ขึ้นเทานั้น  แตไมไดครอบคลุมไปถึงการกระทําของบุคคลอื่นที่นําเอาบริการของผูรับ
ใบอนุญาตมาใช  แลวกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  เชน  ในกรณีนักการตลาดไมยอมยุติการใช
โทรศัพทหรือโทรสารรบกวนแมวาผูบริโภคจะไดรองขอแลว  ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญขึ้น  
ก็ไมสามารถนํามาปรับใชได 
 เมื่อศึกษาบทกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา        คณะกรรมาธิการโทรคมนาคม
ผูมีอํานาจตามกฎหมาย  The  Telephone  Consumer  Protection  Act  ไดกําหนดใหแตละบริษัทจัด 
ทําบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนของตน  ผูประกอบธุรกิจโดยใชการตลาดโดยใชโทรศัพทและ
โทรสาร  ตองเปดโอกาสใหผูบริโภครองขอใหยุติการรบกวน  เพื่อรักษาสิทธิความเปนสวนตัวโดย
ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  เมื่อนักการตลาดโทรหาผูบริโภค  และผูบริโภคแจงความประสงคใหยุติ
การรบกวน  โดยขอใหใสรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของ
บริษัทแลว  นักการตลาดตองจัดการใหตามความประสงค  โดยมีผลตอนักการตลาดทุกคนในบรษิทั  
หามโทรไปหาผูบริโภคคนนั้นเพื่อขายอีก  ถึงแมวาผูบริโภคคนนั้นจะยังคงทําการติดตอซ้ือขายกับ
บริษัทตอไปก็ตาม  หากนักการตลาดคนใดในบริษัทนั้น  โทรรบกวนผูบริโภคคนนั้นอีก  ยอมถือวา
เปนการจงใจละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  ผูบริโภคสามารถฟองรองเพื่อเรียกคาเสียหายจากการ
จงใจละเมิดได  ถามีความตองการยกเลิกการหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทใด  ผูบริโภคก็สามารถ
ทําไดโดยการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทนั้น     

 นอกจากนี้ยังมีการจัดทําบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนของมลรัฐ  ซ่ึงผูที่ลงทะเบียน
ตองเสียคาใชจาย  และมีการคุมครองในระยะเวลาที่จํากัด  ตอมาโดยคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม  
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และคณะกรรมาธิการทางการคา  ไดทําบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติตามกฎหมาย  Do  
Not  Call  Implementation  Act  of  2003  ที่ใหการคุมครองการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวแบบ
ถาวร  และไมตองเสียคาใชจายใดๆ  เมื่อผูบริโภคไดทําการลงทะเบียนในบัญชีนี้  หากผูบริโภคตอง 
การอนุญาตใหบริษัทใดโทรหาตน  ทําไดโดยการใหความยินยอมโดยชัดแจง  เมื่อตองการจะระงับ  
การรบกวนก็รองขอใหใสหมายเลขโทรศัพทในบัญชีรายช่ือหามรบกวนของบริษัทนั้น  มาตรการที่
ใชหลีกเลี่ยงการโทรรบกวนซ้ําๆ ดังกลาวนี้  ทําใหผูบริโภคไดรับความคุมครองสิทธิความเปนสวน
ตัวอยางเปนรูปธรรม         
 จึงเห็นควรใหมีกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  และสิทธิในการรับ
ฟงของผูบริโภค  โดยกําหนดมาตรการใหผูประกอบธุรกิจตองมีทะเบียนบัญชีรายช่ือหามโทรศัพท
รบกวนของแตละบริษัท  สําหรับผูที่ไมตองการรับฟงการขายที่ตนไมมีความสนใจ  โดยรัฐเปนผูดู 
แลใหผูประกอบธุรกิจทําตามโดยเครงครัดเพื่อเปนการปองกันการละเมิด  ในกรณีผูประกอบธุรกิจ
ทําการฝาฝนใหมีมาตรการการปรับทางแพงเปนคาเสียหายเชิงลงโทษ  และกรณีที่กระทําความผิดนี้
ซํ้าอีก  ใหกําหนดใหมีโทษทางอาญาฐานไมเข็ดหลาบดวย  ซ่ึงจะทําใหลดการกระทําละเมิดลงได  
โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจเปนผูมีภาระการพิสูจนหากรับฟงไดวา  มีการกระทําของผูประกอบ
กิจการและการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค 
        
4.3  ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผลประโยชนท่ีขัดกัน  ของสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภคและ 
       เสรีภาพในการพูดของนักการตลาด 
 ทุกคนมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันได  เทาที่ไมมีกฎหมายกําหนดหามหรือกําหนดวา
เปนการสื่อสารที่ไมชอบดวยกฎหมาย  โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูรับสายกอน  ทําใหนัก 
การตลาดสามารถโทรศัพทหรือโทรสารติดตอผูบริโภคได  นักการตลาดมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ในการพูดส่ือสาร  การโฆษณาเพื่อขายสินคาของนกัการ
ตลาด  เปนการกระทําที่ไมมีลักษณะที่เปนความผิดหรือตองหามตามกฎหมายใด  เพราะขอความที่
นักการตลาดพูดในการขายสินคาหรือบริการตอผูบริโภคไมไดเผยแพรตอสาธารณชน  ไมเปนการ
หมิ่นประมาทผูหนึ่งผูใด  ไมไดกระทบถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค    การเสนอขายโดย
ใชโทรศัพทไมเปนการรบกวนการครอบครองเคหสถานของผูบริโภค  เนื่องจากไมมีการเขาไปใน 
ทางกายภาพของนักการตลาด  อันจะเปนความผิดฐานบุกรุก  และการโทรศัพทมิไดทําใหเครื่องสื่อ 
สารของผูบริโภคตองเสียหาย  ทําลาย  ทําใหเส่ือมคา  ทําใหไรประโยชนที่ทําใหเปนความผิดฐาน 
ทําใหเสียทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาแตอยางใด    แมวาการรบกวนจากนักการตลาดจะเปน
ขัดขวางการใชประโยชนตามปกติของเครื่องสื่อสารของผูบริโภค      
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 การโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อขายสินคาของนักการตลาด  ทําใหเกิดการรบกวนความ
สงบสุขภายในบานของผูบริโภค  เปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ในการที่จะอยูโดยลําพัง  
ปราศจากการแทรกแซงของบุคคลภายนอก  ซ่ึงเปนสิทธิของทุกคนที่มีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ตามมาตรา 35 ที่ผูหนึ่งผูใดจะละเมิดไมได นอกจากจะ
ไดรับความยินยอมจากผูบริโภคคนนั้นแลว  จึงทําใหไมเปนการละเมิด  ดังนั้นในกรณีที่ผูบริโภคได
รองขอใหนักการตลาดยุติการโทรเขาไปรบกวนตนอีกในอนาคต  เปนการที่ผูบริโภคไดแสดงความ
ประสงคในการใชสิทธิจํากัดการเขาถึงของบุคคลภายนอกแลว  ซ่ึงเปนสิทธิความเปนสวนตัวของ
บุคคลนั่นเอง  นักการตลาดมีหนาที่ตองใหความเคารพตอการใชสิทธินี้และตองปฏิบัติตามที่ขอ 
 ประเทศไทยไมมีกฎหมายฉบับใดที่ออกขอกําหนด  หรือจํากัดสิทธิของบุคคลในเรื่อง
ของวันและเวลาที่ทําการติดตอ  วิธีที่ใชในการติดตอ  การตองแจงชื่อ  ที่อยูของผูโทรในโอกาสแรก
ที่ผูรับสายรับโทรศัพท  รวมถึงการหามบุคคลบางประเภทติดตอถึงกันแตอยางใด  แตในปจจุบันมี
การรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  จากนักการตลาดที่ใชโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อขายสินคา  จึงทํา 
ใหผูบริโภคไมสามารถหามหรือหลีกเลี่ยงการรบกวนได  เฉพาะผูที่มีฐานะดีพอเทานั้นที่สามารถจะ
บรรเทาความเดือดรอนได  โดยการติดตั้งเครื่องมือชวยกล่ันกรองโทรศัพทที่เรียกเขา    
 เมื่อศึกษาถึงพัฒนาการของกฎหมายในการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของ
ผูบริโภค  กับสิทธิในการพูดเพื่อการคาของนักการตลาดตามรัฐธรรมนูญ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที่มีความขัดแยงเกิดขึ้นอยางชัดเจน  หลังจากการยอมรับกฎหมายบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวน 
แหงชาติของคณะกรรมาธิการทางการคา  ซ่ึงมีการกําหนดหามนักการตลาดโทรศัพทติดตอกับผูที่
ไดลงทะเบียนไวในบัญชีดังกลาว  แมวาจะเปนผูที่เคยมีความสัมพันธทางการคากันมากอน  นักการ
ตลาดของบริษัทที่ทําการขายตรงฟองรองตอศาลวา  การที่หนวยงานของรัฐออกกฎหมายนี้เปนการ
ขัดตอรัฐธรรมนูญ  การหามนักการตลาดโทรศัพทหาผูบริโภคเพื่อขายสินคาหรือบริการ  และการ
หามใชเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติ  เปนมาตรการที่บีบบังคับอยางมาก  ซ่ึงศาลฎีกามีคําพิพากษา
ในคดี Central Hudson Gas Electric Corp. V. Pubic Service Commission และไดวางแนวทางการ
พิจารณา  เปนหลัก  Central  Hudson  Test  วา  กฎหมายที่ตราออกมาเพื่อใชบังคับกับคําพูดทางการ
คา  จะตองมีลักษณะ 4  ประการ ดังนี้ 
 1) ตองเปนคําพูดทางการคาที่อยูในความคุมครองของบัญญัติรัฐธรรมนูญประการที่  1  
คือ  เปนกฎหมายที่ควบคุมคําพูดในการโฆษณาที่ตองเปนความจริง ไมหลอกลวง หรือทําใหเขาใจ
ผิด  หรือผิดตอกฎหมาย 
 2) จุดประสงคของการหามตองทําเพื่อบรรลุถึงผลประโยชนอันสําคัญของรัฐ 
 3) วิธีการที่ใชหรือขอหามตองเหมาะสม  เมื่อเทียบกับผลประโยชนสําคัญของรัฐ 
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 4) ใหมีการจํากัดสิทธินอยที่สุดและขอหามที่ไมเกินจําเปน  ใหตีความในทางแคบ 
   แมนักการตลาดจะเห็นวา  การทําบัญชีนี้ไมเขาหลักการขอ 3, 4  และบางประการใน
ขอ 2  เพราะเปนการจํากัดสิทธิการพูดในเชิงการคา  แตเพื่อทําใหเกิดความสงบสุขภายในบาน  จึง
ตองใหมีการควบคุมปญหานี้  ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประการที่ 1 ซ่ึงแมจะให
ความคุมครองสิทธิในการพูดแกทุกคน  การพูดทางการคา  การพิมพ  แตสิทธิที่ผูบริโภคจะอยูดวย
ความสงบสุขโดยปราศจากการรบกวน  ก็เปนสิ่งสําคัญที่รัฐจะตองใหความคุมครองเชนเดียวกัน  
รัฐจะออกกฎหมายมาขัดหรือแยงไมได            
  แตเพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิการพูดในเชิงการคา ของนักการตลาดโดยทาง
โทรศัพทที่มากเกินไป  และเพื่อใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม  ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  จึงจําตองมีขอยกเวน  ใหนักการตลาดสามารถโทรหาผูบริโภคที่ลงทะเบียนในบัญชี
ดังกลาวได  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1)  นักการตลาดสามารถโทรหาลูกคาที่ลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อหามโทรศัพท
รบกวน  แหงชาติได  หากมีความสัมพันธทางการคากับลูกคาผูนั้นมากอน  ยกเวนลูกคาไดขอ
ลงทะเบียนในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทนั้นแลว  
  (2)  นักการตลาดโทรหาลูกคาได  หากลูกคาใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
แจงชัดโดยมีหมายเลขโทรศัพทและการลงนามของลูกคา  ยกเวนลูกคาที่ไดลงทะเบียนในบัญชี
รายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัท 
  (3)  นักการตลาดสามารถโทรศัพทถึงผูบริโภค  เพื่อขอรับบริจาคขององคกรการ
กุศลได  แมผูบริโภคนั้นจะเปนบุคคลที่มีรายช่ือในบัญชีรายชื่อหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  
ยกเวนลูกคาที่ไดลงทะเบียนในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนขององคกรการกุศลนั้นแลว  
  (4)  การกระทําหรือการปฏิบัติที่ไมอยูในบังคับของ Telemarketing Sales Rule  เชน  
การโทรศัพทระหวางนักการตลาดกับธุรกิจตาง ๆ  ที่มิใชการขายสินคาหรือบริการของตน  
  (5)  กิจการที่ไมอยูในบังคับของคณะกรรมาธิการทางการคา เชน  โทรศัพทภายใน
ของกิจการ  ธนาคาร  เครดิตยูเนียน  ธนาคารเพื่อการออมทรัพยและสินเชื่อ  บริษัทประกันภัย  สาย
การบิน  และกิจการที่ใหมีอาชีพใหบริการ  แตการใชบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติของ
กิจ การดังกลาวขางตน   ตองใหสอดคลองกับ The Telephone Consumer Protection Act  ในการ
ดูแลของคณะกรรมาธิการโทรคมนาคม 
   นอกจากนี้  ยังมีกฎหมายมลรัฐที่มีการคุมครองที่มีความเขมงวดตางกัน เชน  
ในมลรัฐหลุยสเซียนา  กฎหมายมีขอยกเวนใหบุคคลบางประเภท  ในกรณีที่เปนการโทรเพื่อติดตาม
ผล  และแสดงถึงการดูแลเอาใจใสตอผูบริโภค  คือ  ศัลยแพทย  ทันตแพทย  จักษุแพทยและสัตว
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แพทย  ในมลรัฐนิวเจอรซ่ี  กําหนดใหนักการตลาดโดยใชโทรศัพทตองเปดเผยวาตนเปนใคร ทั้งชื่อ
ตนเอง  ช่ือบริษัท  ช่ือบริษัทที่จะไดรับประโยชนและจุดประสงคของการโทรศัพท โดยตองแจงแก
ผูรับสายในขณะแรกของการสนทนา 
   กฎหมายมลรัฐนิวเจอรซ่ี  กําหนดในกรณีลูกคาที่เคยมีความสัมพันธทางการคา
กันมาไดรองขอตอบริษัทมิใหโทรรบกวนแลว  บริษัทนั้น ๆ จะโทรศัพทหาไดเพื่อเก็บเงินที่คาง
ชําระเทานั้น แตหามทําการเสนอขายสินคาเด็ดขาด  ซ่ึงตางจากมลรัฐอ่ืน ๆ ที่อนุญาตใหันัก
การตลาดโทรหาผูเคยเปนลูกคากันมากอนได  แมวาจะลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อหามโทรศัพท
รบกวนแหงชาติแลวก็ตาม 
   จากการที่มลรัฐวางขอกําหนดตอนักการตลาดและบริษัททําใหเกิดการ
หลีกเลี่ยงโดยใชขอยกเวนของกฎหมายที่อนุญาตใหกิจการบางประเภท  เชน  การโทรศัพทเพื่อ
องคกรการกุศล หรือเพื่อสอบถามความคิดเห็น  เปนตน  โดยมีจุดประสงคแทจริง  คือ  การขาย
สินคาหรือบริการของตน  แมการกระทํานี้เปนความผิดตอ Telemarketing  Sales  Rule  แตนักการ
ตลาดและผูประกอบธุรกิจก็ยังทําตอไปจนกวาจะถูกรัฐหรือคณะกรรมาธิการทางการคาดําเนินคดี  
หรือการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการใชขอยกเวนของการเคยมีความสัมพันธกันมากอน  ดวยวิธีการ
สงแผนซีดีโปรแกรมแผนที่หรือของขวัญอ่ืนๆ ใหกับลูกคาฟรี  เมื่อลูกคาเปดดูหรือเปดเพื่อใชงาน  
โปรแกรมจะเรียกรองลูกคาใหยินยอมรับการโทรศัพทติดตอจากนักการตลาด โดยใหลูกคาเปน 
ผูกําหนดวัน  เวลา  จํานวนครั้งที่อนุญาตใหโทรหา แมจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ แตก็มีผูตอบรับให
ความยินยอมถึง  10-35% 
   การใหความคุมครองทางดานขอมูลขาวสารในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช
กฎหมาย The Privacy  Act  of  1974  และ Safe-Harbor  Privacy  Principles   ซ่ึงมีหลักการเกี่ยวกับ
การเก็บ  และ  การใชขอมูลที่ตองแจงเจาของขอมูล  โดยเจาของขอมูลมีสิทธิปฏิเสธไมใหขอมูล
ของเขาถูกเปดเผย  หรือนําไปใชผิดไปจากจุดประสงคเดิม  หามถายโอนขอมูลไปยังบุคคลภายนอก
โดยไมไดรับความยินยอม  มีมาตรการในการจัดเก็บที่ปลอดภัย  และใหเจาของขอมูลมีสิทธิเขาถึง
ขอมูลของเขา  และแกไขได  ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  ก็มีกฎหมายบัญญัติใหนักการตลาดตองเปดเผย
ขอมูล  แมวาตนจะอยูนอกอาณาจักรสหรัฐอเมริกา  เพื่อปกปองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของ
ผูบริโภคภายในรัฐ  ไมใหมีการลักขอมูลและนําไปใชในทางที่มิใชจุดประสงคของรัฐหรือประเทศ 
   ในสหภาพยุโรปจะใชแนวทางของ OECD  ขอบังคับสหภาพยุโรป 95/46/EC  
และขอ ตกลงของรัฐสภาแหงยุโรป  ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใชบังคับเกี่ยวกับการสงและ
การรับขอมูลขาวสารระหวางประเทศ  ใหมีหลักการในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกตองชอบดวย
กฎหมาย  วิธีการจัดเก็บที่เปนธรรม  และเหมาะสมภายใตการรับรูของเจาของขอมูล  การจัดเก็บที่
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เปนไปตามวัตถุประสงคของการใช  เปนขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ  มีการจํากัดการใชขอมูลท่ีเจาของ
ขอมูลใหความยินยอม โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ปองกันการเขาถึง  การทําลาย  
การใช  การเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมไดรับอนุญาต   
   จะเห็นวากฎหมายของประเทศไทยในปจจุบัน  มีการรับรองทั้งสิทธิความเปน
สวนตัวของผูบริโภค  และเสรีภาพในการสื่อสารและเสรีภาพในการพูดเพื่อการขายของนักการ
ตลาด  ตามรัฐธรรมนูญ  แตยังไมมีกฎหมายฉบับใดที่มีขอกําหนดหรือหลักเกณฑตอนักการตลาด  
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทหรือโทรสารโทรเขาไป  เพื่อการขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค  ทําให
นักการตลาดสามารถโทรหาผูบริโภคไดโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ  ดังนั้น  เพื่อเปนการคุมครองสิทธิที่
เสมอภาคกัน  จึงเห็นสมควรใหมี  มาตรการการควบคุมการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัวของ
ผูบริโภคจากนักการตลาด  โดยการกําหนดชวงเวลาที่โทรไดโดยไมเปนการละเมิด  แตในกรณีที่มี
การรองขอใหเลิกการรบกวน  นักการตลาดตองจัดการใหตามความประสงค  ดวยการนําหมายเลข
โทรศัพทนั้นใสลงในบัญชีรายชื่อหามโทรรบกวนของบริษัท  และเพื่อใหประเทศชาติมีความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  ก็ตองมีขอยกเวน  โดยใหนักการตลาดสามารถโทรหาผูบริโภค  ที่เคยมี
ความสัมพันธทางการคากัน  หรือผูที่เคยใหความยินยอมใหโทรหาได  ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหได
ประโยชนดวยกันทุกฝาย  โดยตางฝายตางก็ยอมผอนผันใหกัน 
   สวนการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล  มีการหาม
กระทําละเมิดโดยการกลาว  หรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความ  หรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน  โดยมีขอยกเวนใหทําไดเฉพาะที่จะเปนประโยชนตอสาธารณะเทานั้น  หามแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนโดยไมชอบ  หรือโดยไมไดรับความยินยอมจากผูที่เปน
เจาของขอมูลกอน  ซ่ึงเปนการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ  แตจากการศึกษาไมพบวามี
กฎหมายเฉพาะคุมครองดานขอมูลสวนตัว  และยังไมมีการกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในครอบครองดูแลของเอกชน  เชน  การเก็บและการใชขอมูลที่ตองแจง
เจาของขอมูล  ใหเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมใหขอมูลของเขาถูกเปดเผย  หรือนําไปใชผิด
ไปจากจุดประสงคเดิม การหามโอนขอมูลไปยังบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมกอน  
บังคับใหมีมาตรการในการจัดเก็บที่ปลอดภัย  ใหเจาของขอมูลมีสิทธิเขาถึงขอมูลของเขาและแกไข
ได  และกําหนดโทษเมื่อมีการฝาฝนขอกําหนด  เปนตน  ดวยเหตุนี้แมวานักการตลาดจะนําขอมูล
สวนตัวของผูบริโภคไมวาจะไดมาโดยวิธีใด  และใชโทรเขามาเพื่อประโยชนทางการคา  ซ่ึงเปน
การหาประโยชนโดยมิชอบแลวก็ตาม  แตก็ไมทําใหมีความผิดแตอยางใด  และเจาของขอมูลเอง 
ก็ไมสามารถหามการนําเอาขอมูลของเขาไปใชเชนกัน  ดังนั้น  เพื่อเปนการปองกันการละเมิดสิทธิ
ความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล  จึงสมควรที่จะมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะใชกํากับดูแล 
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4.4 ปญหาการเรียกรองคาเสียหายเพื่อการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวจากการตลาดโดยใช 
 โทรศัพทหรือโทรสาร   
 เมื่อมีการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเลอ  ทําใหเกิด
ความเสียหายอยางแทจริงตอสิทธิที่กฎหมายใหการรับรองคุมครอง  ยอมเปนการกระทําละเมิดตอผู
ที่ไดรับความเสียหาย  ผูกระทําละเมิดตองใชคาสินไหมทดแทนตามคาความเสียหายนั้น  ผูที่ไดรับ
ความเสียหายสามารถดําเนินการฟองรองตอศาล  กฎหมายที่ใชในการดําเนินคดีมีดังตอไปนี้   

 4.4.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   
  การนําหลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชในการดําเนินคดีแพงนี้  
พบวามีขอขัดของเกิดขึ้น  ดังตอไปนี้   
  1) ปญหาในกระบวนการยุติธรรมและความลาชาของคดี  ในกรณีที่ผูเสียหายตั้งแต  2  
คนขึ้นไปเขารวมกันเปนโจทก  เพราะมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี  แตหามมิใหถือวา
บุคคลเหลานั้นแทนซึ่งกันและกัน  ยกเวนในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง  เชน  กระบวน
พิจารณาที่กระทําไปโดยไมเปนที่เสื่อมเสียแกคูความรวมคนอื่น ๆ  การเลื่อนคดี  เปนตน  การเปนคู 
ความรวมตามมาตรา 59  ทําใหผูเสียหายทุกคนในคดีตองดําเนินกระบวนพิจารณาดวยตนเอง  แมวา
จะแกปญหาดวยการมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทนตามมาตรา 60 ไดก็ตาม  หรือวิธีการรองสอดตาม
มาตรา  57  เพื่อขอเขามาเปนโจทกรวม  หรือการขอใหรวมการพิจารณาคดีเขาดวยกันตามมาตรา 28  
ซ่ึงทุกวิธีมีปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  เชน  กลุมคนจํานวนมาก  เอกสารมีความซ้ําซอน  การดําเนิน 
คดีแบบสามัญทําใหยุงยากและไมสะดวกแกทุกฝาย  ตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง  ปริมาณ
คดีมากทําใหคดีตองใชเวลานาน  ภาระการพิสูจนซ่ึงโจทกผูเสียหายตองนําสืบ  พิสูจนถึงขอเท็จจริง
ที่มีความยุงยากเพราะไมอยูในความรูเห็นของตน  ความไมเทาเทียมกันทางความรูเทคโนโลยี  ตอง
อาศัยผูมีความรูเชี่ยวชาญ  นอกจากนี้มาตรา 145  ที่บัญญัติใหคําพิพากษา  หรือคําส่ังผูกพันเฉพาะ
คูความในคดี  ไมผูกพันบุคคลภายนอก  ทําใหเกิดปญหาคําพิพากษาที่แตกตางกันและไมมาตรฐาน  
ในคดีการกระทําละเมิดที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกัน  แตไดรับการเยียวยาความเสียหายที่
ไมเทาเทียมกัน  โดยมีสาเหตุมาจากการดําเนินคดีผิดพลาดของผูเสียหายบางคนในคดี  เปนเหตุให
เกิดผลที่ไมพึงปรารถนาขึ้น   
  2) ผูเสียหายตองทําการฟองรองดําเนินคดีเองโดยไมมีความชวยเหลือจากภาครัฐ หรือ
พนักงานที่มีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมายเขาชวยดําเนินคดีแทนกลุมผูเสียหาย  จากปญหาความไม
เทาเทียมกันทางอํานาจ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และการศึกษา  ความไมแนนอนของผลแหงคดี  ความ
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ยากลําบากในการหาพยานหลักฐานมาพิสูจนเมื่อตนมีภาระการพิสูจน  ทําใหผูเสียหายเลือกที่จะ 
ไมฟองผูกระทําละเมิด  และพยายามหาทางแกไขเพื่อบรรเทาความเดือดรอนนั้น ๆ  ดวยตนเอง 
  3)  ปญหาการเรียกคาตอบแทนของทนายความในการฟองคดีใหเรียกเปนคาจางทําของ  
แตไมสามารถคํานวณจากผลสําเร็จของงาน  หรือคาเสียหายที่ลูกความจะไดรับตามผลของคดี เพื่อ
ไมใหทนายความในคดีเปนผูมีสวนไดเสียจากผลของคดีนั้น  ซ่ึงการเรียกคาตอบแทนทนายความที่
มากกวาคาเสียหายที่ผูเสียหายจะไดรับ  ประกอบกับความไมแนนอนในผลแหงคดี  ปญหาคาใชจาย
ที่สูงจากคาฤชาธรรมเนียม  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 161  ที่ไดบัญญัติให
ความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมตกอยูกับคูความฝายที่แพคดี  ยอมทําใหผูเสียหายเลือกที่จะไมฟอง
คดีตอผูที่กระทําการละเมิดสิทธิของตน               
   จากขอขัดของทั้ง 3 ประการในการดําเนินคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
แมวาปจจุบันมีการแกไขในบางเรื่องใหมีกระบวนการพิจารณาที่เร็วขึ้น  เปนการอํานวยความ
ยุติธรรมแกผูเสียหาย  เชน  คดีมโนสาเร  การพิจารณาโดยขาดนัด  การบังคับคดี  เปนตน  แต
โดยรวมยังพบวามีปญหาของการเขาถึงความยุติธรรมทางแพงที่ทําไดยาก  ซ่ึงถือวาเปนการปฏิเสธ
ความยุติธรรม  ทําใหผูเสียหายละเลยไมทําการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายจากผูที่กระทําละเมิดตน  
เนื่องจากไมคุมกับคาใชจายที่สูง  ความลาชาของกระบวนการยุติธรรมในการทําใหคดียุติ  และ
ความไมแนนอนในผลแหงคดี     
   ดังนั้นในคดีที่มีผูเสียหายจํานวนมาก  ไดรับผลกระทบจากการกระทําละเมิดของ
จําเลย  จากสาเหตุเดียวกันทําใหเกิดสิทธิอยางเดียวกัน หรือมีปญหารวมกัน มีขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายเดียวกันตอกลุมผูเสียหายที่มีที่อยูกระจัดกระจายหลายพื้นที่  มีลักษณะเฉพาะของกลุมที่
เหมือนกันแมจะมีลักษณะของความเสียหายแตกตางกัน  ซ่ึงไมอาจดําเนินคดีแบบคูความรวมได
ในทางปฏิบัติ  ทุนทรัพยในคดี  หรือคาเสียหายที่เรียกรองของสมาชิกกลุมผูเสียหายแตละรายมี
จํานวนนอยและไมเทากัน  ใหโจทกผูเร่ิมคดีเสียคาขึ้นศาลตามคําขอบังคับเฉพาะในสวนของโจทก
ผูเร่ิมคดีเทานั้น  การฟองรวมกันแบบการดําเนินคดีกลุมยอมเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูเสียหาย  
โดยถือวาผูเสียหายทุกคนผูกพันเขาเปนสมาชิกกลุมโดยอัตโนมัติ  หากไมตองการเปนสมาชิกกลุม
ก็สามารถแจงขอออกจากการเปนสมาชิกกลุมได (ระบบ Opt Out)  แตจะรองขอกลับเขามาเปน
สมาชิกกลุมอีกไมไดและจะรองสอดเขามาเปนโจทกรวมตามมาตรา 57 ไมไดเชนกัน ผูเสียหาย 
ไมตองเสียคาทนายความหากแพคดี  ทนายความโจทกไดรับเงินรางวัลตามที่ศาลกําหนดเปนรอยละ
ของจํานวนเงินที่โจทก และสมาชิกกลุมมีสิทธิไดรับเมื่อชนะคดี  แตตองไมเกินรอยละ 30  ซ่ึงเปน
แรงจูงใจใหทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเขามาชวย  เนื่องจากการหาหลักฐานมาพิสูจนในคดีมักมี
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ความยากลําบาก  และจูงใจผูเสียหายใหดําเนินการฟองคดี  เพราะตนไมมีความเสี่ยงที่จะตองเสีย
คาใชจายใดๆ หากแพคดี 
   ในการดําเนินคดีจะใชมาตรการที่ไมมีการจูโจมทางพยานหลักฐาน โดยการใหทุกฝาย
ตองนําพยานหลักฐานทั้งหมดมาแสดงพรอมกันในวันนัดพรอม  เพื่อใหศาลและคูความอีกฝายได
ตรวจดู  มีการนํามาตรการระงับขอพิพาท  เชน  การไกลเกล่ีย  หรือวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชในวัน
นัดพรอมนี้ดวย  และกําหนดใหอายุความในการฟองคดีของสมาชิกกลุมสะดุดหยุดลงนับแตวันที่ 
โจทกยื่นคําฟองและขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุม  ซ่ึงคดีที่มีการดําเนินคดีกลุมนี้มักจะมีการเจรจา
และยุติลงโดยการประนีประนอมยอมความกัน  ทําใหคดียุติลงรวดเร็วกวาคดีสามัญ         
   การดําเนินคดีกลุมสามารถบรรเทาภาระของรัฐจากการขาดแคลนองคกรที่ใหความ
ชวย เหลืออํานวยความยุติธรรม  และแกไขปญหาที่มีในการดําเนินคดีทางศาล เพราะสะดวก 
ไมยุงยาก ประหยัดเวลาและคาใชจาย  มีความเปนเอกภาพของคําพิพากษาตอกลุมบุคคลที่อยูใน
สภาพการณที่ คลายคลึงกัน  ไมเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการเยียวยาความเสียหายที่ทําให
กระบวนพิจารณาของศาลตองสูญเสียความเปนธรรม  หรือกอใหเกิดผลอันไมพึงปรารถนาขึ้น  ลด
ปริมาณคดีในศาลและบรรเทาความลาชาในการเขาถึงความยุติธรรมได       
 ในประเทศไทยแมจะยังไมมีกฎหมายการดําเนินคดีกลุมเปนการเฉพาะ เพื่อใชใหความ
ชวยเหลือในการดําเนินคดีแกผูเสียหายจํานวนมาก  ที่ไดรับผลกระทบจากมูลเหตุเดียวกัน  ซ่ึงแตละ
รายมีคาเสียหายไมมากพอที่จะยอมเสียเวลา  และเงินคาทนายความในการดําเนินการทางศาล  ทาํให
ผูเสียหายตองหาวิธีการแกไขและเยียวยาความเสียหายดวยตนเอง  แตก็มีความพยายามในการยกราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ......... ในหมวด  4  มาตรา  
222/1  ถึงมาตรา  222/45  ภายใตทานสมบูรณ   บุญภินนท  โดยลอมาจาก  Federal  Rules  of  Civil  
Procedure  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  Rules  23  ( Latest  Amendment  1998)  เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการควบคุมการดําเนินคดีกลุมในประเทศไทย  มีการระงับขอพิพาทโดยใชวิธีการ  Alternation  
Dispute  Resolution  เชน  การเจรจาตอรอง  การไกลเกล่ีย  และ  อนุญาโตตุลาการ ปจจุบันนี้มีการ
นําเอาวิธีการบางสวนของการดําเนินคดีกลุมมาใชแกไขขอขัดของขางตนในกฎหมายเฉพาะ  เชน   
 1) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  มีการฟอง
กลุมตามมาตรา 35 วรรค 3 ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณีที่มีโจทกหลายคน  ศาลจะจัดใหโจทกเหลานั้น 
แตงตั้งโจทกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูแทนในการดําเนินคดีก็ได”  เนื่องจากมีความตองการ
ใหการดําเนินการกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเปนไปโดยประหยัด  สะดวก  รวดเร็วและเที่ยงธรรม
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 29 และในมาตรา 36 บัญญัติวา “นายจางหรือลูกจางจะมอบอํานาจให
สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานซึ่งตนเปนสมาชิก  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจดําเนินคดี
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ตามกฎหมาย.......ดําเนินคดีแทนก็ได”  นอกจากนี้มาตรา 27 บัญญัติใหการยื่นคําฟองตลอดจนการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานใหไดรับการยกเวนไมตองชําระคาฤชาธรรมเนียมดวย  
 2) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  มาตรา  
45  วรรค 3  บัญญัติ  “ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน  บุคคล
เหลานั้น อาจยื่นคําฟองเปนฉบับเดียว  โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดี
ทุกคนในการดําเนินคดีตอไปก็ได  ในกรณีเชนนี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนฟองคดีในกระบวน
พิจารณา ผูกพันผูฟองคดีทุกคน”  ในวรรค  4  “การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล  เวนแตการ
ฟองคดีขอใหส่ังใชเงิน  หรือสงมอบทรัพยสิน...........”  และวรรค  5  กําหนดให  “ในการดําเนิน
กระบวน พิจารณา  คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเอง  หรือจะมอบอํานาจใหทนายความหรือ
บุคคลอื่น..........ฟองคดีหรือดําเนินการแทนได”  ซึ่งเปนการดําเนินคดีกลุมระบบ  Opt  In  ใหผูที่
ประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคน  ในเหตุเดียวกัน  ใหยี่นคําฟองรวมกันเปนฉบับเดียว  โดยจะ
มอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดีตอไปก็ได  ในกรณีเชน
วานี้ใหถือวา การกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน 
  จากปญหาผูบริโภคถูกรบกวนใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  และเสียหายทาง
ทรัพยสินจากนักการตลาดที่ใชโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อประโยชนในการขายสินคาหรือบริการ  
แตเนื่องมา จากคาเสียหายแทจริงของผูบริโภคแตละคนมีจํานวนนอยเกินกวาจะยอมเสียคาฤชา
ธรรมเนียมและ  คาใชจายวาจางทนายความเพื่อทําการฟอง  ตลอดจนความลําบากในการหา
พยานหลักฐานในการนําสืบ  ที่ผูเสียหายมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําละเมิดและความเสียหาย 
ที่ไดรับ  หากมีกฎหมายการดําเนินคดีกลุมที่อํานวยความสะดวก ยอมทําใหผูเสียหายไดรับความ
เปนธรรมในการเยียวยาความเสียหาย  และทําใหปญหาการรบกวนเหลานี้ลดนอยลงได 

 4.4.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว  และมีการนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
สินคาและบริการมากขึ้น  ในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคาหรือ
บริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ  ทั้งยังขาดอํานาจตอรองในการเขาทําสัญญา
เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ  ทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ  นอกจากนี้ เมื่อเกิดขอ 
พิพาท  กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความยุงยากใหแกผูบริโภค
ที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ  ซ่ึงมิอยูในความรูเห็นของตนเอง  อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินคดีสูง  ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการใชวิธีที่รุนแรงและกอให 
เกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรม  อันสงผลกระทบ
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ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  สมควรใหมีระบบวิธีพิจารณาที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรอง
ของผูบริโภค  เพื่อใหผูบริโภคที่รับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว  ประหยัด  
และมีประสิทธิภาพ  อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  ในขณะเดียวกัน  ก็เปนการสงเสริมให
ผูประกอบธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอผูบริโภค  ในการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดี
ยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้   
  พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเฉพาะคดีแพงเกี่ยวกับ “คดีผูบริโภค” ที่ไดยื่นฟองตั้งแต 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551  สวนคดีที่ยังคางพิจารณาอยูในศาลใหพิจารณาพิพากษาคดีตอไปและ
ใหบังคับตามกฎหมายซึ่งใชอยูกอนจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด  โดยไมนํากฎหมายนี้ไปใชบังคับ  แต  
หากเปนคดีที่มีการระบุโทษทางอาญาไว  ก็ไมจัดวาเปนคดีผูบริโภคที่จะนําวิธีพิจารณาของพระราช 
บัญญัตินี้ไปใชได     
  ซ่ึงในมาตรา 3  ของพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติถึง  “คดีผูบริโภค”  หมายความวา 
 (1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค  หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19  หรือ
ตามกฎหมายอื่น  กับผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมา 
จากการบริโภคสินคาหรือบริการ 
 (2)  คดีแพงตามกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
 (3)  คดีแพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม  (1)  หรือ  (2) 
 (4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูบริโภค”  หมายความวา  ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  และให
หมายความรวมถึง  ผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่
ไมปลอดภัยดวย 
 “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา  ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคและ 
หมายความรวมถึง “ผูประกอบการ” ตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัยดวย 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  มาตรา 3  บัญญัติถึง  “ผูบริโภค”  หมายความวา  ผูซ้ือหรือผูไดรับ
บริการจากผูประกอบธุรกิจ  หรือผูซ่ึงไดรับการเสนอ  หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อให
ซ้ือสินคาหรือรับบริการ  และหมายความรวมถึงผูใชสินคา  หรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ
โดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม  และ  “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา  ผูขาย  ผูผลิต
เพื่อขาย  ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย  หรือผูซ้ือเพื่อขายตอ  ซ่ึงสินคาหรือผูใหบริการ
และหมายความรวมถึง  ผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 
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 สวนพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 
2551  มีผลใชบังคับวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  ในมาตรา 4  บัญญัติวา  “ผูเสียหาย”  หมายความ
วา  ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย  และ  “ผูประกอบการ”  หมายความวา   
 (1)  ผูผลิต  หรือผูวาจางใหผลิต 
 (2)  ผูนําเขา 
 (3)  ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต  ผูวาจางใหผลิต  หรือผูนําเขาได 
 (4)  ผูซ่ึงใชช่ือ  ช่ือทางการคา  เครื่องหมายการคา  เครื่องหมาย  ขอความหรือแสดงดวย
วิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต  ผูวาจางใหผลิต  หรือผูนําเขา 
  จากนิยามศัพทขางตน  ผูเสียหายที่ถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว จากการขาย
สินคาหรือบริการของนักการตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  ยอมเปนผูบริโภค  และนักการ
ตลาดโดยใชโทรศัพทหรือโทรสาร  ผูชักชวน  หรือเสนอขายสินคาหรือบริการยอมเปนผูประกอบ
ธุรกิจ  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  แตขอพิพาทในคดีแพงกรณีดังกลาว  ยังไมมีกฎหมาย
เฉพาะฉบับใดที่รับรองถึงสิทธิหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  จึง
ทําใหไมอาจนําวิธีพิจารณานี้มาใชไดในปจจุบัน   
  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคนี้จํากัดการใชเฉพาะการ
พิจารณาคดีแพงเทานั้น  หากเปนคดีอาญา  หรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องดวยคดีอาญา  แมเปนการพิพาท
กันระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ  ก็ไมจัดวาเปนคดีผูบริโภคตามกฎหมายนี้  ทําใหเกิด
ขอขัดของในการนํากฎหมายนี้มาปรับใชเพื่ออํานวยความยุติธรรมในการฟองรองเยียวยาความ
เสียหายที่ไดรับ         
  จากการศึกษาการกระทําละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวในตางประเทศที่เกิดจากการ
ขายสินคาหรือบริการของนักการตลาดโดยใชโทรศัพท  ในกรณีระหวางประเทศแคนาดา  กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยนักการตลาดในแคนาดาที่ทําการคากับผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา ได
กอใหเกิดปญหาเนื่องจากมีการใชกลยุทธทางการตลาด  ทําการฉอโกงผูบริโภคโดยนักการตลาด
อาศัยปญหาการบังคับใชกฎหมายของแตละประเทศในการหลีกเลี่ยงการถูกบังคับทางกฎหมาย  มี
ผลทําใหไมสามารถเอาผิดกับผูกระทําละเมิดที่อยูนอกประเทศได  และประเทศที่บริษัทที่ทําการ
ฉอโกงนี้ตั้งอยูไมสนใจใหการคุมครองผูบริโภคของประเทศอื่นดวย  The  Telemarketing  Act  จึง
ใหอํานาจคณะ กรรมาธิการทางการคาออกกฎหามการทําตลาดที่ใชกลอุบาย  หรือทําการรบกวน
อันมีลักษณะของการคาขายโดยใชเครื่องมือส่ือสารที่เปนการฉอโกงในการคาระหวางประเทศ  เพื่อ
ปองกันการเลี่ยงกฎหมายของนักการตลาด   
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  กรณีการคาขายขามมลรัฐภายในประเทศ  ใชกฎหมายระดับสหพันธรัฐในการให
ความ คุมครอง  เนื่องจากศาลมลรัฐจะบังคับใชกฎหมายของมลรัฐไดเฉพาะคดีเกิดขึ้นภายในแตละ
มลรัฐเทานั้น  ในอดีตเมื่อนักการตลาดแพคดีและถูกบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลมลรัฐ  มัก
เล่ียงโดยการเลิกดําเนินกิจการของตนในมลรัฐนั้น  ยายไปทํากิจการตอไปในมลรัฐอ่ืน  โดยการ
จัดตั้งบริษัทใหม  ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  หรือถูก
หลอกลวงใหซ้ือสินคาตองสืบหาที่อยูใหมนี้  เพื่อทําการฟองรองกันไปในแตละมลรัฐที่ธุรกิจนั้น
ยายไปตั้งอยู  ทําใหผูบริโภคสวนมากตองยอมรับความเสียหาย  และเลือกที่จะไมดําเนินคดีผูกระทํา
ละเมิด  เพราะตองเสียคาใชจายสูง เสียเวลามาก  และคาเสียหายที่จะไดรับตอบแทนไมคุมกัน  
ดังนั้น  เมื่อมีกฎหมาย The  Telephone Consumer Protection Act  ใหอํานาจคณะกรรมาธิการ
โทรคมนาคม  ในการฟองคดีเมี่อมีการละเมิดกฎหมายการหามโทรศัพทรบกวนตามกฎหมาย Do 
Not Call Implementation Act ทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย  สามารถรองเรียนให
คณะกรรมาธิการฯ  ทําการฟองคดีแทนได      
  ในมลรัฐเวอรจิเนีย  ประชาชนที่ไดลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพทของตนไวใน
บัญชีราย ช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติแลว  สามารถฟองนักการตลาดที่โทรมารบกวนได  โดย
กฎหมายของมลรัฐที่มีการกําหนดใหมีการชดใชคาเสียหายสูงถึง 500 เหรียญสหรัฐ  ตอการกระทํา
ละเมิดแตละครั้ง  หลักการนี้ไดใชในมลรัฐเวอรมอนตและมลรัฐแมรี่แลนดดวย  โดยเฉพาะมลรัฐ
เวอรมอนตคาปรับจะสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐตอการละเมิดครั้งหนึ่งๆ  ทําใหนักการตลาดกังวลวา
จะทําใหมีการฟองคดีละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวไปยังศาลอยางมากมาย  เพราะนอกจากผูเสียหาย
จะไดรับคาเสียหายแลว  ยังไดรับการชดใชคาทนายความและคาธรรมเนียมของศาลดวย  แมมีความ
เสียหายเพียงเล็กนอยจากการโทรศัพทรบกวนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว  แตไดรับชดใชมากมายเปน
การตอบแทนทําใหเกิดแรงจูงใจใหผูเสียหายนําคดีมาฟองตอศาล  เทากับประชาชนเห็นทางหา
ประโยชนไดงาย  และไมใชประชาชนเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากกฎหมายนี้  รัฐก็ไดผล
ประโยชนจากคาปรับ  และการขายบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนใหแกบริษัทตางๆ   
                  แตศาลในมลรัฐวิสคอนซิน  แกไขใหเรียกคาเสียหายไดสูงสุดเพียง 100 เหรียญ
สหรัฐแทนที่จะเปน 10,000 เหรียญสหรัฐเพราะเห็นวาเปนคาปรับที่สูงไป แตหนังสือพิมพออนไลน
ผูเร่ิม ทําทะเบียนบัญชีรายชื่อหามรบกวนแหงมลรัฐวิสคอนซิน แยงวาการลดคาปรับจะทําให
กฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์   เพราะบริษัทใหญจะเห็นการเสียคาปรับจํานวนเล็กนอยเปนเพียงคาใชจาย
ทั่ว ๆ ไปของกิจการเทานั้น  แตมลรัฐหลุยสเซียนาและมลรัฐแคลิฟอรเนียก็มีมติใหลดคาปรับลง
เชนกัน 
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  ในสหภาพยุโรปมีขอกําหนดใหประเทศสมาชิกตองออกกฎหมายภายใน 
ที่กําหนดใหศาลยุติธรรมและศาลปกครองตองใชหลักกฎหมายในประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพและ
พอเพียง  เพื่อปรับใชกับคดีที่เกี่ยวกับสัญญาที่เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทาง  
จนกวาจะมีการรางกฎหมายเฉพาะที่ระบุใหภาระการพิสูจนตกแกผูขาย  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ตอผูบริโภคตาม กฎหมายบังคับ  การสงคํายืนยันขอมูลเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดเสนอไว   การ
ใหความยินยอมของผูบริโภค  ( ขอ  11 )  และใหรัฐมีมาตรการบังคับใหผูขายหยุดการประกอบ
กิจการไดหากผูขายทํากิจการโดยฝาฝนกฎหมายนี้  ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงความยุติธรรมโดยงาย  
ใหมีการใชวิธีการประนีประนอมยอมความและอนุญาโตตุลาการ 
  จากการศึกษาพบวา  มีการกระทําละเมิดตอผูบริโภคใหไดรับความเสียหาย  แตก็ 
ไมอาจปรับใชกฎหมายที่มีอยูใหครอบคลุมถึงการกระทําที่เปนการละเมิดได  อีกทั้งมีความขัดของ
ในการดําเนินคดีตอผูกระทําละเมิดจากการใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  การที่
ผูเสียหายไมมีความเทาเทียมกันทางคดีทั้งทางฐานะการเงิน  ความรูความเชี่ยวชาญ  อํานาจ  การมี
ภาระการพิสูจนถึงการกระทําละเมิดที่ตนไมอาจเขาถึงพยานหลักฐาน  โดยไมมีหนวยงาน  หรือ
องคกรใหความชวย เหลือในการดําเนินคดีแทน  เนื่องมาจากความเสียหายที่ไดรับนี้ไมไดเกิดจาก
การละเมิดที่มีกฎหมายกําหนดสิทธิหนาที่ตอกันไว  หรือมีการใหความคุมครองโดยชัดแจง  คา
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นเปนจํานวนเพียงเล็กนอย  จึงไมทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การฟองรองเพื่อการรักษา สิทธิความเปนสวนตัว  แมวาจะมีการกระทําละเมิดตอขอมูลขาวสารของ
ตน  และการรบกวนความสงบสุขภายในบานหรือสถานที่ทํางานก็ตาม   
  จึงสมควรใหมีการแกไขกฎหมายใหสามารถปรับใชใดจริงกับการละเมิดสิทธิความ
เปนสวนตัว  และการละเมิดขอมูลสวนบุคคล  กําหนดใหมีมาตรการปรับทางแพงเปนการเยียวยา
ความเสียหายแกผูถูกละเมิดในกรณีฝาฝนขอกําหนดเรื่องเวลาที่โทรรบกวน ใหใชมาตรการปรับที่
เปนคา เสียหายเชิงลงโทษในกรณีจงใจโทรหาผูที่มีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือหามรบกวนของบริษัท
ตนแลว  และใหกําหนดโทษทางอาญาฐานไมเข็ดหลาบในกรณีที่กระทําความผิดซํ้าซาก  ที่
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  รบกวนการอยูอาศัยในเคหสถานโดยปกติสุขของผูบริโภค ให
นักการตลาด  หรือผูประกอบธุรกิจมีภาระการพิสูจน  ใหมีการกําหนดพนักงานที่มีหนาที่ตาม
กฎหมายเปนผูมีอํานาจดําเนินคดีแทน  ใหใชการดําเนินคดีกลุมโดยมีทนายความชวยเหลือทางคดี
แกผูเสียหาย  เพื่อใหเปนทางเลือกแกผูเสียหาย  และใหใชการประนีประนอมยอมความและ
อนุญาโตตุลาการที่มีการกําหนด ใหอายุความสะดุดหยุดอยูในระหวางการเจรจา    
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  
5.1 บทสรุป 
  การใชมาตรการทางกฎหมายเขาควบคุมกิจการโทรคมนาคมที่มากเกินไป จะทําใหเกิด
ความขัดของทางเศรษฐกิจ  การใหบริการมีความลาชาและราคาแพง  ประชาชนในประเทศที่ไมอาจ
เขาถึงขอมูลขาวสารสําคัญ  จะทําใหมีความลาสมัยทางเทคโนโลยี  เปนอุปสรรคในการพัฒนาดาน
โทรคมนาคมของประเทศ    การที่ไทยเขารวมเปนภาคีในขอตกลงระหวางประเทศ เชน อนุสัญญา 
โทรคมนาคมระหวางประเทศ  ขอบังคับการโทรศัพท  เปนตน  ที่มีผลผูกพันใหตองปฏิบัติตามเพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในการติดตอส่ือสาร  ผนวกกับนโยบายการคาเสรีระหวางประเทศ  ทําใหตอง
เปดตลาดภายในประเทศใหแกประเทศอื่น  มีการติดตอคาขายระหวางประเทศมากขึ้น ดังนั้น การ
คุมครองประโยชนของผูบริโภคภายในประเทศมิใหถูกหลอกลวง  ฉอโกง  หรือการถูกรบกวนสิทธิ
ความเปนสวนตัวจากนักการตลาด  จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่รัฐตองควบคุมดูแลดวยเชนกัน 
 สิทธิความเปนสวนตัวเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย  ที่มีวิวัฒนาการในการให
ความคุมครองมาเปนลําดับ  โดยเฉพาะในตางประเทศจะมีความตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการ
คุมครองสิทธินี้  โดยศึกษาไดจากพัฒนาการของกฎหมายและกฎเกณฑใหมๆ ที่ใหความคุมครอง
และปองกันความเสียหายของผูบริโภคภายในประเทศ  เพื่อใหเกิดความสงบสุขของสังคมสวนรวม  
ดวยการควบคุมการกระทําที่เปนการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัว  ที่เกิดจากการตลาดแบบตรง
ของนักการตลาดที่ใชโทรศัพทหรือโทรสารโดยไมเลือกเวลาและไมใสใจวาผูบริโภคตองการ  หรือ
จะไดรับความเสียหายจากการขายของตนหรือไม  ผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงการรบกวน  ทําใหมีการ
รองทุกขเพื่อใหไดรับความเปนธรรม  มีการฟองรองนักการตลาดและผูประกอบธุรกิจขายตรงที่ใช
โทรศัพทหรือโทรสารเปนคดีละเมิดจํานวนมาก  แตเพราะมาตรการของรัฐที่มีอยูไมอาจปรับใชได  
ทําใหตองพัฒนากฎหมายเฉพาะขึ้น  เพื่อใหความคุมครองแกสิทธิความเปนสวนตัว  ที่หมายรวมถึง
สิทธิการอยูอยางสันโดษ  สิทธิจํากัดการแทรกแซงในเรื่องสวนตัวและงาน  เกียรติยศชื่อเสียง  สิทธิ
การจํากัดการเขาถึงของบุคคลอื่น  เสรีภาพในการตัดสินใจ  และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 การตลาดแบบตรงโดยใชโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อจุดประสงคทางการคา  ที่กอใหเกิด
การรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  เปนการกระทําละเมิดของนักการตลาดและผูประกอบธุรกิจ 
มีการแกไขปญหาการรบกวนเหลานี้โดยการตรากฎหมาย  กําหนดชวงเวลาไมใหนักการตลาดทํา

DPU



 105 

การติดตอกับผูบริโภคกอนเวลา  8.00 น. และหลังจาก  21.00 น. ตามเวลาทองถ่ิน  การหามใช
เครื่องมือตาง ๆ  เชน  เครื่องหมุนโทรศัพทอัตโนมัติที่มีการบันทึกขอความ  เครื่องปดกั้นหมายเลข
โทรศัพทเรียกเขา  การใชโทรสารสงกระจายขาวเพื่อขายสินคา  เปนตน  การบังคับใหจัดทําบัญชี
รายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของแตละบริษัทและบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนแหงชาติ  การ
ใหผูประกอบธุรกิจลงทะเบียนและวางเงินประกันความเสียหายจากการทําธุรกิจ ตองเปดเผยขอมูล
ช่ือตน  บริษัท  และจุดประสงคของการโทรตอผูบริโภค ไมใหใชวิธีการขายที่เปนการรบกวน  
กดดัน  ขูเข็ญ  หามการโทรศัพทถึงหมายเลขเดียวกันซ้ําๆ ติดกัน  หรือการโทรซ้ําอีกเมื่อผูรับสาย
ปฏิเสธและไดรองขอไมใหรบกวน  การสงโทรสารเพื่อการขายตองไดรับความยินยอมกอน  ซ่ึง
ขอกําหนดตาง ๆ เหลานี้มีขอยกเวนใหทําการติดตอโดยถือวาไมเปนการละเมิด  เพื่อมิใหเปนการ
จํากัดสิทธิในการพูด  การสื่อสารของนักการตลาดที่มากเกินไป  ใหธุรกิจดําเนินตอไปได  เชน  การ
มีความสัมพันธทางการคากันมากอน  หรือความสัมพันธกันทางครอบครัว  เพื่อน  ญาติ  ความ
ยินยอมของผูบริโภค  ผูบริโภคเปนผูโทรเขาไปติดตอ  องคกรการกุศล  และพรรคการเมือง  เปนตน     
 จากการศึกษากฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคในประเทศไทย  พบวาเปน
กฎหมายที่มีลักษณะบัญญัติเปนการเฉพาะเพื่อใชคุมครองในแตละเรื่อง  ปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมาย
เฉพาะฉบับใดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  จากการละเมิดของการตลาดโดยตรง
ที่ใชโทรศัพทและโทรสารเปนส่ือในการขาย  กฎหมายที่มีอยูไมอาจนํามาปรับใชใหครอบคลุมถึง
การกระทําที่เปนการรบกวนของนักการตลาด  ทั้งการโทรศัพทเขามาโดยไมเลือกวันและเวลา การ
ไมยอมยุติการโทรศัพทรบกวนแมวาผูบริโภคไดแจงความประสงคขอใหยุติการรบกวน หรือแสดง
เจตนาไมยินยอมใหโทรเขามาแลว  นอกจากนี้ความยุงยากในการฟองคดีละเมิดเปนคดีสามัญ  ซ่ึงมี
ขอขัดของทางกฎหมายในการใหความคุมครองแกผูบริโภคที่ถูกละเมิด  ทําใหไดรับความเดือดรอน
รําคาญ  มีความเสียหายแตกลับไมไดรับการเยียวยา  หรือกําหนดใหมีมาตรการที่เปนการปองกัน
การกระทําละเมิดแตอยางใด 
 นอกจากนี้ยังมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลในทุกขั้นตอน เนื่องจากไมมีกฎหมายฉบับ
ใดใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่อยูในการครอบครองของเอกชน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่
อาจนําไปสูการระบุถึงตัวบุคคลไดโดยทางออม  ขอมูลที่จัดเก็บโดยการสอบถามของนักสํารวจภาค 
เอกชนหลาย ๆ คร้ังแลวนําไปวิเคราะห  และขายขอมูลเหลานี้แกผูที่ตองการไปโดยไมมีการแจงตอ
เจาของขอมูล  หรือขออนุญาตแตอยางใด  การใชขอมูลที่ผิดไปจากวัตถุประสงคของการจัดเก็บและ
การถายโอนขอมูลไปยังบุคคลภายนอกที่ควรตองมีการแจงเจาของขอมูลกอน  มาตรการเก็บรักษา
ขอมูลที่ไมอาจปองกันการเขาถึง  หรือการแกไข  จากการละเมิดขอมูลสวนบุคคลดังกลาวมานี้  เมื่อ
นักการตลาดนําขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่ไดทําเปน “ผูบริโภคกลุมเปาหมาย” มาใชสงผลให
ผูบริโภคตองถูกรบกวนสิทธิความเปนสวนตัว  ไดรับความเดือดรอนรําคาญมากจากโทรศัพท  หรือ

DPU



 106 

โทรสารที่มุงประสงคเพื่อการขาย   แมวาจะเปนการหาประโยชนโดยมิชอบแลวก็ตาม  แตการฟอง 
รองดําเนินคดีตอผูกระทําละเมิดก็เปนเรื่องที่ยากในการหาพยานหลักฐาน  และการพิสูจนที่ไมอยูใน
ความรูเห็นของตน  ทั้งในเรื่องการกระทําโดยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ตลอดจนการพิสูจน
ถึงคาเสียหายที่ยากจะคํานวณเปนตัวเงินไดจากความเดือดรอนรําคาญที่ตนไดรับ 
 แมการแกกฎหมายอื่นหลาย ๆ ฉบับ  โดยมีจุดประสงคใหกฎหมายนั้นๆ มีขอบังคับที่
ครอบคลุมถึงปญหาการกระทําละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  แตก็ยังพบวามีขอขัดของ  
เชน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ. 2545  การแกไข “วิธีการเสนอขายสินคา”ให
ครอบคลุมถึง “การใชโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อการขาย  ใหเชา  การลงทุนในสินคา  บริการ  หรือ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ของผูขาย  หรือการขายโดยวิธีการอื่นใด”  ที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ   
ขอบังคับใหแจงชื่อของผูขาย  ผูประกอบธุรกิจ  ที่อยูและจุดประสงคของการติดตอทันทีในโอกาส
แรกที่ผูบริโภครับสาย  และตองใหโอกาสแกผูบริโภคแสดงความประสงคไมตองการใหรบกวนอีก
ตอไปในอนาคต  โดยใหลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อหามรบกวนของบริษัทนั้น  แตการแกไขเหลานี้
ไมสามารถแกไขความขัดของเกี่ยวกับการฟองคดี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่มี
คาใชจายสูง  ตองเสียเวลามากจากความลาชาแหงคดีและปญหาภาระการพิสูจนของผูเสียหาย  เปน
ตน  และพระราชบัญญัตินี้ใชระบบที่เปนการปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้น  มีโทษทางอาญา  
ทําใหไมเปน “คดีผูบริโภค”  ไมอาจปรับใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  
 อีกทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ลักษณะละเมิด  มาตรา 420  การเยียวยาความ
เสียหายเปนการพิจารณาคาเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  เนื่องมาจากแนวคิดวาละเมิดเปน
หนี้ในทางนิติเหตุ  ดังนั้น  การลงโทษโดยการชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวนเล็กนอย  จนถือไดวา
เปนเพียงคาใชจายนี้  ไมอาจใชปรามผูประกอบธุรกิจผูกระทําละเมิดได  แตแนวคิดในการกําหนด 
คาเสียหายเชิงลงโทษ  ทําใหมีความจําเปนตองตราเปนกฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม     
    จึงไดขอสรุปวา  บทบัญญัติของกฎหมายในประเทศไทยในปจจุบันนี้  ยังไมมีมาตรการ
ที่เพียงพอใชในการปองกันการกระทําละเมิด  และมาตรการที่ใชแกไขเยียวยาความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว  ที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคจากโทรศัพทหรือโทรสารในการตลาดแบบตรง  
ที่ทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร  และการขยายตัวของตลาดภาคอุตสาหกรรม  
จึงเห็นสมควรใหมีการแกไข  ปรับปรุง  และยกรางกฎหมายเฉพาะ  เพื่อใหมีมาตรการคุมครองสิทธิ
ความเปนสวนตัวที่เปนรูปธรรม  ที่มีบทบัญญัติทั้งที่เปนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ  สามารถใชได
จริงโดยใหการอํานวยความยุติธรรมเปนไปดวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และเปนธรรม   
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากปญหาความขัดของของกฎหมายในการใหคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  และการ
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหครอบคลุมถึง  ซ่ึงแมจะทําไดงายกวาการตรากฎหมายขึ้นมาใหมทั้ง
ฉบับ  แตพบวาไมสามารถแกไขปญหาวิธีการพิจารณาความได  จึงมีความเห็นวาควรจะมีกฎหมาย
เฉพาะใหความคุมครองที่มีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง  
ดังขอเสนอแนะตอไปนี้  

 5.2.1 ควรมีการยกรางกฎหมายเฉพาะเพื่อใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค  
โดยใหมีขอกําหนดดังนี้ 
               1) กําหนดให  “การโทรศัพทเขามาเพื่อการขาย  ใหเชา  การลงทุน  ในสินคา  บริการ
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของนักการตลาด”  เปนการกระทําที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย  หาก 
มีการฝาฝนใหถือวาเปนการกระทําที่มีความผิด  ฐานละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูบริโภค 
  2)  กําหนดชวงเวลาหามนักการตลาดใชโทรศัพท  หรือโทรสารที่มีจุดประสงคทางการ 
คาโทรหาผูบริโภค  โดยหามโทรกอนเวลา 8.00 นาฬิกา และหลังเวลา 21.00 นาฬิกา  เพื่อใหมีความ
ปกติสุขในการอยูอาศัยและการครอบครองเคหสถานของผูบริโภคโดยเฉพาะในยามวิกาล    
            3)  กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อหามรบกวนของแตละบริษัท  ใหแตละบริษัทมี
ระเบียบปฏิบัติและอบรมพนักงานในบริษัทใหมีจริยธรรม  เคารพในสิทธิของผูบริโภค  มีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชบัญชีรายช่ือหามรบกวนของบริษัท  และใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  เพื่อใหผูบริโภคที่ไมตองการใหรบกวนมีโอกาสรองขอตอ
นักการตลาดหรือผูขาย 
  4)  ใหผูบริโภคมีสิทธิหามการโทรเขามาอีก  โดยการขอใหนักการตลาดใสช่ือตนไวใน
บัญชีรายช่ือหามรบกวนของแตละบริษัท  นักการตลาดตองปฏิบัติตามที่ขอ  โดยรัฐเปนผูกํากับดูแล
ใหผูประกอบธุรกิจทําตามโดยเครงครัด          
               5)   การบันทึกเสียงขอตกลงในการซื้อขาย  นักการตลาดตองแจงผูบริโภคและขอความ
ยินยอมกอนทุกครั้ง  โดยจะตองมีสัญญาณจากเครื่องบันทึกเสียงดังเปนระยะเพื่อเตือนใหผูบริโภค
ทราบวามีการบันทึกเสียงตนอยู   
             6)  ใหมีมาตรการควบคุมการคาขาย  โดยขอกําหนดไมใหนักการตลาดใชกลยุทธกดดัน  
การพูดเพื่อขายที่เปนการหลอกลวง  หรือฉอโกง            
  7)  หากรับฟงไดวามีการกระทําของผูประกอบธุรกิจ  และการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูบริโภคแลว  ใหสันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิด  ผูประกอบธุรกิจตองมีภาระ
การพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนในเรื่องตาง ๆ  เชน  การเปดเผยขอมูลที่จําเปนและเพียงพอ  การสง
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คํายืนยันขอมูลเปนลายลักษณอักษรตามที่ผูขายเคยเสนอไว  ไมเปนการโทรหาในชวงเวลาที่หาม
การรบกวน  ไมเปนการโทรหาบุคคลที่ไดลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อหามรบกวนของบริษัท  การ
โทรที่เปนขอยกเวนของกฎหมาย  และการไดรับความยินยอมของผูบริโภคแลว  เปนตน  
  8)  การคุมครองผูบริโภคโดยความชวยเหลือจากองคกรของรัฐ  ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหมีอํานาจฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหาย  ในกรณีการทําละเมิดของนักการตลาดจากการตลาด
โดยตรง  เชน  คณะกรรมาธิการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  เปนตน  และในการดําเนินคดีใหนําวิธีการดําเนินคดีกลุมมาใชบังคับ  
  9) ใหกําหนดโทษของการละเมิดกฎหมายเปนมาตรการปรับทางแพง  ทั้งนักการตลาด
และผูประกอบธุรกิจเพื่อการเยียวยาความเสียหาย  ในกรณีที่กระทําละเมิดโดยการโทรในชวงเวลา
ตองหาม  แตถามีการกระทําโดยจงใจโทรซ้ํา ๆ ตอผูบริโภคที่เคยรองขอใหยุติการรบกวน  หรือเปน
ผูที่ไดลงชื่อในบัญชีรายช่ือหามโทรศัพทรบกวนของบริษัทนั้นแลว  ใหมีโทษปรับที่เปนคาเสียหาย
เชิงลงโทษตามความรายแรงแหงพฤติการณ  และมีโทษทางอาญาฐานไมเข็ดหลาบในกรณีที่กระทํา
ละเมิดซ้ําๆ ในความผิดตามกฎหมายนี้    
  10) ใหรัฐมีมาตรการลงโทษโดยการบังคับใหผูขายหยุดการประกอบกิจการได  หากมี
การทํากิจการโดยฝาฝนกฎหมายนี้    
            11) ใหใชมาตรการระงับขอพิพาท (Alternative  Dispute  Resolution) ไดกระทั่งคดีถึง
ที่สุด  เชน   การเจรจา  การไกลเกลี่ย  การประนีประนอมยอมความและอนุญาโตตุลาการ  โดยการ
กําหนดใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจานั้นไมสามารถจะตกลงกันได     
               12) กําหนดขอยกเวนใหนักการตลาดโทรหาผูบริโภคไดโดยไมเปนการละเมิด  คือ  ใน
กรณีที่มีความสัมพันธทางการคากันมากอน  ไดรับความยินยอมจากผูบริโภคเปนลายลักษณอักษร  
ญาติ  เพื่อน  องคกรการกุศล  ผูบริโภคเปนผูโทร  โทรศัพทภายในกิจการ  การโทรศัพทเพื่อเตือน 
การนัดหมาย  เปนตน  แตถาผูบริโภคไดลงทะเบียนไวในบัญชีรายช่ือหามรบกวนของบริษัทนั้น ๆ  
แลว  นักการตลาดจะไมสามารถโทรหาเพื่อการขายไดอีกแมวายังมีการติดตอกันทางการคาอยูก็ตาม 
  13) ใหนําวิธีการดําเนินคดีกลุมมาใชในการดําเนินคดีทางศาล  ใหมีหลักการดังตอไปนี้ 
    (1) ใชในกรณีมีผูเสียหายจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําละเมิดของ
จําเลย  จากสาเหตุเดียวกันซึ่งทําใหเกิดสิทธิอยางเดียวกัน  หรือการมีปญหารวมกันโดยมีขอเท็จจริง
และขอกฎหมายเดียวกัน  หรือมีลักษณะเฉพาะของกลุมที่เหมือนกัน  ผูเสียหายมีที่อยูกระจายหลาย
พื้นที่  คํารองขอดําเนินคดีกลุมนี้ใหยื่นพรอมคําฟองตอศาล 
               (2) ใหถือวาผูเสียหายทุกคนผูกพันเปนสมาชิกกลุมโดยอัตโนมัติ  ผูไมตองการจะ
เปนสมาชิกกลุม  สามารถแจงความประสงคตอศาลขอออกจากการเปนสมาชิกกลุมได  การกระทํา
ของผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาและคําพิพากษาในคดีใหมีผลผูกพันสมาชิกกลุมทุกคน 
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                (3) ใหโจทกผูตั้งตนฟองคดีเสียคาขึ้นศาลเฉพาะในสวนของตน  
                 (4) ใหทนายความโจทกไดรับเงินรางวัลตามที่ศาลกําหนด  คิดเปนรอยละของเงินที่
โจทกและสมาชิกกลุมมีสิทธิไดรับเมื่อชนะคดี  โดยตองไมเกินรอยละ 30  และใหทนายความเปน
ผูทําการบังคับคดีแทนโจทกและสมาชิกกลุม  โจทกผูเสียหายไมมีภาระคาตอบแทนทนายความแต
อยางใดหากแพคดี       

     5.2.2 ควรใหมีการยกรางกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล  ที่มีมาตรการในการให 
ความคุมครองดานการเก็บ  และการใชขอมูลที่ตองแจงถึงวัตถุประสงคแกเจาของขอมูลใหเจาของ
ขอมูลมีสิทธิปฏิเสธไมใหขอมูลของเขาถูกเปดเผย  หรือนําไปใชผิดไปจากจุดประสงคเดิม การหาม
โอนขอมูลไปยังบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล  ใหมีมาตรการในการ
จัดเก็บที่ปลอดภัย  ใหเจาของขอมูลมีสิทธิเขาถึงขอมูลของตนและแกไขใหถูกตองได  และใหมีการ
กําหนดโทษทั้งทางแพงและอาญาเมื่อมีการฝาฝนขอกําหนดนี้ โดยใหความคุมครองขอมูลทั้งที่มี
การจัดเก็บโดยภาคเอกชนและของทางราชการ 

 5.2.3 ใหรัฐมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริม  การใหความรู ขาวสารขอมูลแกผูบริโภค  
เพื่อใหผูบริโภคมีจิตสํานึก  ตื่นตัว  ตระหนักถึงสิทธิความเปนสวนตัว  ทําใหเกิดความหวงแหนและ
สนใจดูแลรักษาสิทธิความเปนสวนตัวและผลประโยชนของตน  สามารถปองกันตนเองจากการถูก
ละเมิดสิทธิ  การถูกหลอกลวงและการฉอโกงจากการคาระหวางประเทศ  ซ่ึงผูขายมักมีภูมิลําเนาใน
ตางประเทศ 

 5.2.4 สนับสนุนใหมีการกํากับดูแลโดยองคกรเอกชน  เชน  สมาคมผูขายตรง เปนตน การราง
แนวปฏิบัติ  จริยธรรม  หรือจรรยาบรรณการประกอบอาชีพการขายโดยตรง เพื่อใชควบคุมความ
ประพฤติของผูประกอบการและนักการตลาดที่ทําการขายโดยตรง   
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