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บทคัดย่อ 
 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเร่ิมมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กล่าวคือ มีการตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550  
ประเทศไทย ได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดขึ้นและบัญญัติหลักการคุ้มครอง
สิทธิในข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 303 (1) นอกจากนี้ยังได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล นอกจากกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติแล้วยังมีการ 
ตรากฎหมายโดยอาศัยตามอ านาจของพระราชบัญญัติอีกด้วย เช่น ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  
ในประเด็นเร่ืองของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ประชาชนชาวไทยยังคงถูกล่วงละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองเป็นจ านวนมากและยังไม่ได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเพียงพอ  ซึ่งเป็นปัญหา 
ทางกฎหมายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล  
เป็นการเฉพาะ การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรที่จะมีกฎหมายก าหนดวิธีการ 
และเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในวงกว้าง  
และยากต่อการเยียวยาหากว่ามีการจับตัวผู้กระท าการละเมิดมาลงโทษได้  จึงควรที่จะมีกฎหมาย 
ที่ก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ
นั่นเอง 
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2.  ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล  
การให้ความยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะหากว่าไม่มีการ
ก าหนดวิธีการให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เมื่อมีการลักลอบหรือกระท าละเมิดต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจที่จะเสียหาย
ได้ กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ ท าให้สิทธิส่วนบุคคลของประชาชนไม่ได้รับ 
ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ 

3.  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ปัจจุบันมีปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
และสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในทางชื่อเสียง เกียรติยศและความเป็นอยู่
ส่วนตัว ตลอดจนผลกระทบในทางเศรษฐกิจทั้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเศรษฐกิจ  
ในภาพรวมอย่างกว้างขวาง แต่ทว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังขาด
มาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
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ABSTRACT 

 
Protection of personal data has been enforced in Thailand since 1997 as to an 

enactment of the two substantive acts, namely, the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) 
and the Electronic Transaction Acts B.E. 2544 (2001). Subsequently, the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) was the first Constitution which provided for the 
protection of rights to the personal data under section 35 section 56 and section 303 (1). The 
provisions for safeguarding the personal data has also been stipulated in the Act on Computer 
Crime B.E. 2550 (2007). Besides legislative acts, there are laws or regulations authorized by the 
Act, such as the Notification of the Electronic Transactions Committee on the Policy and 
Guidelines on the Protection of Personal Information by government agencies B.E. 2553  

Even if several legal measures have been exercised, it is apparent that rights to 
personal data recognized by this Constitution have still been violated and legal remedies are 
inadequate. These remaining legal problems are in need of solutions as follows: 

1. A lack of specific laws in relation to the protection of rights to personal data  
It is necessary that the laws should specifically provide for procedures and 

requirements for the protection of personal data. Due to the fact that an infringement of personal 
data has wide scale impacts on owners of those data and results in a difficulty to seek to remedy 
even though the punishment is imposed on offenders. As such, the specific law which prescribes 
all procedures relating to an infringement of personal data is requisite.  

2. Problems stemming from a certain extent of owners’ permission to disclose 
his/her own personal data  

Since owners’ permission for disclosure of such personal data is a core matter of this 
issue, any acts of infringing the rights to personal data by way of stealing are unlawful. If a 
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specific legal measure on such permission does not clarify and the infringement on personal data 
occurs consistently, it will cause damage to owners of those personal data. In the Thai legal 
system, it is obvious that owners’ permission for disclosure of personal data seems irrelevant.  

3. Problems pertaining to provision of remedies for owners affected by an 
encroachment of the personal data 

In the current situation, an infringement of personal data can cause detrimental effects 
to owners in a variety of aspects such as reputation, dignity and the right of privacy. These 
problems not only adversely affect owners of personal data on his/her economic status, but also 
obstruct a wide scale of economic system. Nonetheless, the provisions of laws are still lacking in 
measures of remedies for owners of affected by an encroachment of the personal data.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ด้วยความเมตตาและอนุเคราะห์จากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และให้ความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ตลอดจนตรวจความเรียบร้อย 
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ตัณศิริ และ ดร.ปัญญา อุดชาชน คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาชี้แนะประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเมตตา ตลอดจนช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเนื้อหาจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณดร.ปัญญา อุดชาชน ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เขียนและ 
เป็นผู้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับผู้เขียนทั้งในเร่ืองของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และในเร่ือง
ของการท างาน 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา (นายณรงค์ – นางวันเพ็ญ มณีรอด) อันเป็น 
ผู้ให้ก าเนิดและเป็นที่รักเคารพของผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง  ที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาพร้อมทั้ง 
เป็นก าลังใจให้ผู้เขียนเสมอมารวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาแก่ผู้เขียนและ
ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนและเข้าใจในการศึกษาเป็นอย่างดี  
ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ค าแนะน าข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์   

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ  
อยู่บ้าง ผู้เขียนขออุทิศให้แก่บุพการี คณาจารย์ ตลอดจนผู้แต่งต ารา บทความต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ใช้ 
ในการศึกษาค้นคว้า หากมีความบกพร่องประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว  
 

 
ธาริณี  มณีรอด 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคล 
(Rights of Privacy) ในฐานะที่เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด มนุษย์ย่อมมีอิสระ
ที่จะก าหนดวิถีชีวิตของตนเองอย่างไรก็ได้  ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหรือ 
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่สงบสุขแก่สังคม โดยสิทธิส่วนบุคคลมีสาระส าคัญ 
หลายประการ อาทิเช่น การรักษาความลับในการจ ากัดมิให้ผู้อ่ืนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การปิดบัง
ไม่เปิดเผยตัวตน และการอยู่ตามล าพังไม่ให้ผู้อ่ืนมารบกวนความเป็นส่วนตัวของตนเอง เป็นต้น 
ข้อมูลส่วนบุคคลจึงถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลประการหนึ่งที่ประชาชนควรได้รับความคุ้มครอง  
จากกฎหมายอย่างเพียงพอ 

จากความส าคัญดังกล่าว องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ  
โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ได้จัดท าแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลข้ามเขตแดน 
(Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) ในปี ค.ศ. 1980 
และแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2013 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) 
ได้เปิดให้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและ 
การประมวลผลโดย อัตโนมัติ  (Convention for the Protection of Individuals with Regard to 
Automatic Processing of Personal Data) ในปี ค.ศ. 1981 และสหภาพยุโรป (European Union) โดย
สภาแห่งยุโรป (European Parliament) ได้มีข้อมติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (Resolution on the Protection of the Rights 
of the Individual in the Face of Technological Development in Data Processing) ในปี ค.ศ. 1982 
สหประชาชาติได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
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(Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files) ค.ศ. 1990 และสหภาพยุโรปได้ออก
กฎที่ 95/46 ค.ศ. 1974 (Directive 95/46/EC ค.ศ. 1974)1 ในปี ค.ศ. 1995 

นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ยังได้มีการจัดท ากฎหมายที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการเฉพาะ เช่น สหรัฐอเมริกาได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว (Privacy Act 1974)  
ในปี ค.ศ. 1974 สวิสเซอร์แลนด์ได้ตรากฎหมายระดับสหพันธรัฐที่เรียกว่า กฎหมายสหพันธรัฐ 
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Federal Law on Data Protection 1993) ในปี ค.ศ. 1993 
โปรตุเกสได้ตรากฎหมายชื่อว่าพระราชบัญญัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Act on the 
Protection of Personal Data 1995) ในปี ค.ศ. 1995 อิตาลีได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองบุคคล
และเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Protection of Individuals 
and other Subjects With Regard to the Processing of Personal Data 1996) ในปี ค.ศ. 1996 เยอรมัน
ได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลจากกิจการโทรคมนาคม (Teleservices Data Protection Act 
1997) ในปี ค.ศ. 1997 และอังกฤษได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Act 
19982) ในปี ค.ศ. 1998 เห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ด้วยการตรากฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิ 
ส่วนบุคคลของประชาชนไว้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในวิทยานิพนธ์นี้ผู้เขียนขอจ ากัดการศึกษา
เฉพาะกฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วย  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การสหประชาชาติ  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสหภาพยุโรป กฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระบบ 
คอมมอนลอว์ (Common Law) ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา และประเทศในระบบ 
ซีวิลลอว์ (Civil Law) ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่น 

ส าหรับกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
อาจแบ่งพัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลออกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก 
เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะทั่วไป อันได้แก่ การคุ้มครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในลักษณะละเมิดตามมาตรา 420 หรือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ
มาตรา 328 ในเร่ืองของการหมิ่นประมาท เท่านั้น ส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะที่สอง
เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ 

                                                           

 1  จาก ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รายงานผลการวิจัย) (น. 9), 
โดย ทวีเกียรต ิดุริยะประพันธ์, 2547, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม. 
 2  แหล่งเดิม.  
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ภายหลังที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเร่ือยมา มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสื่อและอุปกรณ์
ประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมาก การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระยะที่สองนี้เป็นการ
ละเมิดข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการละเมิด  
ซึ่งมีความแตกต่างกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระยะแรก คือ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ในระยะแรกนั้นเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง  เช่น มีการน าเอารูป
ถ่ายของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปกล่าวแสดงกับบุคคลในวงจ ากัด  เป็นต้น แต่การ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระยะที่สองนั้นเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่กระท าได้ง่ายและส่งผล
ต่อบุคคลเป็นจ านวนมาก เป็นการกระท าละเมิดขึ้นภายหลังที่เทคโนโลยีเร่ิมมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลาย หรืออาจมีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปจัดเก็บไว้ในลักษณะของฐานข้อมูลออนไลน์  
วิธีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระยะที่สอง เช่น การน าเอารูปของดารานักแสดงไปแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือแสดงว่ามีความใกล้ชิดกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระยะแรกนั้นไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้หรือความเชี่ยวชาญ 
อย่างใด ๆ ก็สามารถที่จะละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้โดยง่าย  แต่การละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลในระยะที่สองนั้นเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
ที่เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะของผู้ที่กระท าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะที่สอง ประเทศไทยเร่ิมมีการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กล่าวคือ มีการตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดขึ้นและบัญญัติหลักการ
คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 303(1) นอกจากนี้ยังได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล นอกจากกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติแล้วยังมีการตรา
กฎหมายโดยอาศัยตามอ านาจของพระราชบัญญัติอีกด้วย กล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก 
ทั้งกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีสถานะที่ต่ ากว่าพระราชบัญญัติ
เป็นจ านวนมากแต่การให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเพียงพอดังจะเห็นได้จากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนชาวไทย
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อยู่ตลอดเวลา เช่น ในคดีหมายเลขด าที่ อ.233/2555 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ฟ้อง
นายประเสริฐ เบญจวรเดชกุล อายุ 33 ปี ประกอบอาชีพส่วนตัว ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เป็นจ าเลยในความผิดฐานน าเข้า เผยแพร่ ส่งต่อ ภาพลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดย 
นายประเสริฐ เบญจวรเดชกุล ในฐานะจ าเลยได้เผยแพร่ภาพการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างจ าเลย 
กับ น.ส.ชมพู่ (นามสมมติ) อดีตแฟนสาว ผู้เสียหาย ลงในคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ที่จ าเลยเป็นผู้ดูแล ท าให้ น.ส.ชมพู่  ได้รับความเสียหาย ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลย 
ได้กระท าความผิดจริงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 มาตรา 14(4) และมาตรา 27 เป็นความผิดหลายกรรม ฐานน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  
3 กระทง จ าคุกกระทงละ 1 ปี รวมจ าคุก 3 ปี ฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานปรับ 50,000 บาท 
และปรับวันละ 300 บาท จ านวน 353 วัน รวมเป็นเงิน 105,900 บาท จ าเลยรับสารภาพลดโทษกึ่ง
หนึ่งคงจ าคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 77,950 บาท3 หรือกรณีของนายศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์  หรือแมน4  
บี้ สุกฤษฏิ์ หรือ บี้ เดอะสตาร์5 ดารานักแสดงชื่อดัง เข้าให้ปากค าต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีมีภาพถ่าย
ร่วมกับแม่ข่ายบริษัทยูฟันฯ ถูกเผยแพร่ออกมาว่าเป็นผู้ร่วมกับธุรกิจดังกล่าว เป็นต้น 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นข้อเท็จจริง 
เชิงประจักษ์ แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในประเด็นเร่ืองของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ประชาชนชาวไทยยังคงถูกล่วงละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองเป็นจ านวนมากและยังไม่ได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาในเร่ืองดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศไทยและ  

ในต่างประเทศ 

                                                           

 3  คดีหมายเลขด าที่ อ.233/2555. 
 4  มติชน. สืบค้นจาก www.matichon.co.th 
 5  ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จ ากัด. สืบค้นจาก http://www.innnews.co.th 
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4.  เพื่อศึกษาปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมีปัญหาหลายประการ  
ที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการให้ความยินยอมในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกใช้ข้อมูลอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือต้องมีการ  
ตรากฎหมายเฉพาะมาให้ความคุ้มครอง อาจจะท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังนี้จะมุ่งศึกษาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศไทย 
และในต่างประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การสหประชาชาติและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา 
ประเทศในระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศฝร่ังเศสและประเทศญี่ปุ่น 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังนี้  ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
การศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมาย ต ารากฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนค าสั่ง  
ค าพิพากษาของศาล เอกสาร บทความวิชาการ หนังสือพิมพ์ วารสารและจุลสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อศึกษาถึงปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประมวลข้อมูลและน าข้อมูลมาเรียบเรียง 
โดยวิธีการพรรณนาและวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีแนวทางการปฏิบัติตามแบบแผนของกฎหมายที่ถูกต้อง 
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1.6   ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในประเทศไทย 
2. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3. ท าให้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศไทย

และในต่างประเทศ 
4. ท าให้ทราบถึงปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมทั้ง

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว DPU



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพการคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือเป็น
สิทธิประเภทหนึ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกเกิด หรืออีกนัยหนึ่งคือสิทธิมนุษยชนที่รัฐในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญและการคุ้มครองเป็นพิเศษ  บทนี้ผู้ เขียน 
จะน าเสนอแนวคิดทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย 
เร่ิมจากแนวคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม แนวคิดเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และทฤษฎีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามล าดับ ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ก่อนที่มนุษย์จะมีการรวมตัวกันจนเป็นสังคมรัฐได้นั้น มนุษย์ยังมีความเป็นอยู่ที่เป็น
เอกเทศ ต่อมาภายหลังได้มีการรวมตัวกันขึ้นจึงได้ก่อก าเนิดรัฐหรือสังคมรัฐขึ้น  โดยมีการอธิบาย
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก าเนิดรัฐไว้ว่ารัฐหรือสังคมรัฐเกิดขึ้นโดยเจตจ านงของมนุษย์
หรือจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แนวคิดหรือทฤษฎีดังกล่าวมี 4 ทฤษฎีด้วยกัน ประกอบด้วย 
ทฤษฏีเทวสิทธิ์ ทฤษฎีพละก าลัง ทฤษฎีสัญญาประชาคมและทฤษฎีวิวัฒนาการ1 การก าเนิดขึ้น 
ของรัฐหรือสังคมรัฐ ไม่ว่าจะมีการอธิบายถึงการเกิดขึ้นโดยเจตจ านงของมนุษย์ เอง  หรือ 
จากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติก็ตาม มนุษย์รวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นรัฐก็เพราะมนุษย์ค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะมีขึ้นจากการอยู่ร่วมกันนั่นเอง เหมือนกับนักปราชญ์ในสมัยโบราณ คือ อริสโตเติล 
ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยเชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคล
อ่ืนๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามล าพังแต่เพียงผู้เดียวได้ 

                                                                 
 1  จาก หลักกฎหมายมหาชน (น. 41), โดย ผจญ คงเมือง, 2550, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 
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สังคมจึงเกิดขึ้น2 ในยุคแรกของการปกครองของสังคมรัฐ มีการปกครองโดยบุคคลที่ถูกแต่งตั้ง 
หรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดก็ได้ บุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่ผู้น าอาจมีชื่อเรียกขาน
แตกต่างกันไป เช่น ผู้น าชนเผ่า กษัตริย์ ฮ่องเต้ จักรพรรดิ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนนั้น ๆ แต่ไม่ว่าจะเรียกบุคคลที่เป็นผู้น าของสังคมรัฐว่าอะไรก็ตาม ในทางวิชาการเรียก
รูปแบบการปกครองนั้นว่า การปกครองในระบอบเผด็จการ  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นคร้ังแรกในกรุงเอเธนส์  ในสมัยของ 
Cleisthenes (ช่วง 507 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งขึ้นเป็นผู้ปกครองเอเธนส์ต่อมาจาก Peisistratos โดย 

Cleisthenes ได้มีการปฏิรูปการปกครองของเอเธนส์เสียใหม่  ตามหลักความเชื่อที่ว่าทุกคนต้องมี
สิทธิและเสรีภาพที่ เท่าเทียมกัน ต่อมาภายหลังจากที่  Cleisthenes ตายลงมีการเปลี่ยนแปลง 
ในเอเธนส์ จนท าให้ชนชั้นต่ าซึ่งไร้สมบัติแห่งเอเธนส์เร่ิมมีความมั่นใจในตนเองและในที่สุดโดย
การน าของ Ephialtes และ Pericles สามารถน าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาสู่เอเธนส์  
ได้ในปี 462 ก่อนคริสตกาล3 

Ephialtes และ Pericles ได้จัดให้มีสภาประชาชน หรือ Ekklesia ที่ประกอบไปด้วย
พลเมืองทุกคนที่เป็นเพศชายและบรรลุนิติภาวะแล้ว  โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการพูด  
สิทธิในการเสนอญัตติและมีสิทธิในการลงคะแนน มีการก าหนดให้ในแต่ละปีจะต้องมีการประชุม
ไม่น้อยกว่า 40 คร้ังต่อปี ส่วนตุลาการนั้นในสมัยของ Ephialtes และ Pericles ก็จัดให้มีการเลือก
บุคคลที่จะเข้ามาท าหน้าที่ตุลาการด้วยวิธีการจับสลากกัน โดยก าหนดให้พลเมืองของเอเธนส์ 
ที่จะสามารถท าหน้าที่ตุลาการและมีสิทธิจับสลากได้นั้นต้องมีอายุเกินกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยเรียกศาล
ที่เกิดจากการจับสลากนี้ว่าศาลประชาชนหรือ Heliaia ตุลาการในศาลประชาชนจะมีจ านวน 
ที่แตกต่างกันไปตั้งแต ่201 คน จนถึง 1,501 คน4 

ต่อมาทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตยได้พัฒนามากขึ้นดังแนวความคิดของนักทฤษฎี 
หรือนักปรัชญาทางการเมือง เช่น จอห์น ล็อค (John Locke) ฌองฌาค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 
และมองเตสกิเออ (Montesquieu) เป็นต้น จอห์น ล็อค ปฏิเสธลัทธิเทวสิทธิ์และเชื่อว่า โดยธรรมชาติ
มนุษย์จะมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ทุกคนมีเสรีภาพจะกระท าอะไรก็ได้ภายในขอบเขตของ

                                                                 
 2  จาก หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ, โดย ภัทระ ลิมป์ศิระ, 2557 (กันยายน – ธันวาคม), 
2557, หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ, วารสารกระบวนการยุติธรรม, น. 35. 
 3  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 9), โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ก, 2553, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 
 4  แหล่งเดิม.  
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กฎหมายธรรมชาติ เช่น สิทธิในทรัพย์สินและมีความเสมอกัน จากสิทธิเสรีภาพที่แต่ละคนมีอยู่ 
ตามธรรมชาติและแต่ละคนจะสละสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่ออยู่ภายใต้อ านาจรัฐโดยลักษณะ
สัญญาประชาคม (Social Contract) และขณะเดียวกันรัฐจะต้องปกครองด้วยความชอบธรรมเคารพ
ในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามธรรมชาติ ดังนั้นหากรัฐใช้อ านาจเกินขอบเขตตามที่ได้ก าหนด
ไว้ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะขัดขืนการใช้อ านาจรัฐได้ แนวความคิดของล็อคดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อ
การปฏิวัติในอเมริกาและฝร่ังเศสต่อมา และเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย ฌองฌาค รุสโซ มองว่าประชาชนทุกคนได้มอบสิทธิและเสรีภาพของตนให้อยู่ภายใต้
เจตจ านงทั่วไป (General Will) กล่าวคือ อยู่ภายใต้ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และแต่ละคน
จะมีภาระผูกพันกันทั้งหมดในประชาคมความเสมอภาคกัน ฌองฌาค รุสโซ จะให้ความส าคัญกับ
เจตจ านงร่วมกันของประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพโดยตรง ในรูปลักษณะ
การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง ส่วนมองเตสกิเออเชื่อว่าเสรีภาพในการกระท าสิ่งใดที่
ปราศจากความรับผิดชอบมิใช่เสรีภาพที่แท้จริง เสรีภาพในความหมายที่แท้จริง คือ เสรีภาพภายใต้
กฎหมายที่อนุญาตให้กระท าในสิ่งที่ควรกระท าและห้ามกระท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท า  ดังนั้น รัฐจึง
สามารถออกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้  แต่การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ต้องเป็นกรณีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น เขาจึงเชื่อมั่นในทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย5  

เมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าว่าประชาธิปไตย ซึ่งมาจากค า 2 ค าที่น ามารวมกัน คือ 
ค าว่า “ประชาชน” และค าว่า “อธิปไตย” ซึ่งแปลว่าอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อค า 2 ค านี้
มารวมกันเข้าจึงมีความหมายถึง การปกครองที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั่นเอง6  

นักกฎหมายประเทศต่าง ๆ ให้ค านิยามความหมายของประชาธิปไตยไว้แตกต่างกัน 
เช่น Prof. Carl Schmitt ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในช่วงปลายสมัยของรัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ของเยอรมัน 
กล่าวว่า ประชาธิปไตย คือ การที่ผู้ปกครองกับผู้ที่ถูกปกครองหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  
ผู้ออกค าสั่งกับผู้รับค าสั่งกลายมาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันหรือเป็นคน ๆ เดียวกันนั่นเอง7 

                                                                 
  5  จาก สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย,  โดย ปัญญา อุดชาชน, 2558, 
รวมบทความทางวิชาการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 13 “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้
หลักนิติธรรม, น. 380-381. 
 6  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  (น. 103), โดย พรชัย เลื่อนฉวี, 2555, กรุงเทพฯ:  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 7  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 330). เล่มเดิม. 
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ชาลส์ อี.เมอเรียม ได้อธิบายว่า ประชาธิปไตยเป็นแนวความคิดและการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่
ความผาสุกร่วมกันของปวงชน โดยมีเจตนาร่วมกันของปวงชนเป็นเคร่ืองน าทาง8 

กมล สมวิเชียร เห็นว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักเกณฑ์ขั้นต่ าสุด  
3 ประการ คือ ผู้ปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้ปกครอง ผู้ใต้ปกครองมีสิทธิที่จะ
เปลี่ยนตัวผู้ปกครองได้เป็นคร้ังคราว และสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานของประชาชนจะต้องได้รับการ
ปกป้องคุ้มครอง9 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมือง คือ 
การจัดรูปแบบการปกครอง ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง บทบาท อ านาจ 
และหน้าที่ของสถาบันการเมือง ตลอดจนวิธีที่ใช้ในการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติตาม
แนวความคิดประชาธิปไตย10 

นอกจากความหมายโดยทั่วไปดังกล่าวแล้ว ประชาธิปไตยยังมีการแบ่งความหมายได้
เป็น ประชาธิปไตยในความหมายอย่างกว้าง และประชาธิปไตยในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ 
ประชาธิปไตยในความหมายอย่างกว้าง  เป็นการมองลักษณะของประชาธิปไตยในลักษณะ 
ของกิจกรรม สัมพันธภาพและความเกี่ยวข้องกันในระหว่างประชาชนด้วยกันในลักษณะ  
3 ประการคือ การเคารพสิทธิของกันและกัน การตกลงกันโดยสันติวิธี และความยุติธรรมในสังคม  
ส่วนประชาธิปไตยในความหมายอย่างแคบ เป็นการมองประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบ
การเมืองหรือในฐานะที่เป็นรูปแบบของการปกครองเท่านั้น11 

ระบอบประชาธิปไตยมีรูปแบบของการแสดงสิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองหรือมี  
ส่วนร่วมในการปกครองในอดีตนั้นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ12 คือ รูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงและ
รูปแบบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน ส าหรับรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงนั้น หมายความว่า
ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหา เมื่อฝ่ายเสียงข้างมากตัดสินใจไปใน
ทิศทางใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นหรืออาจท าในรูปแบบของสภาโซเวียต  กล่าวคือ จะมีการแบ่ง
ประชาชนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ แต่ละกลุ่มย่อยก็จะส่งผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่ในสภาโซเวียต โดยที่
ผู้แทนเหล่านั้นต้องผูกพันกับการตัดสินใจภายในกลุ่มย่อยที่ตนเป็นผู้แทน ส่วนรูปแบบประชาธิปไตย 

                                                                 
 8  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น. 103). เล่มเดิม. 
 9  จาก เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน (น. 192-193), โดย วีระ โลจายะ, 2531, กรุงเทพฯ. 
 10  แหล่งเดิม. 
 11  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น. 104). เล่มเดิม. 
 12  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 343-346). เล่มเดิม. 

DPU



11 

โดยทางผู้แทนนั้น ประชาชนในรัฐยังคงต้องมีการท ามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพในชีวิตประจ าวันทั้งของ
ตนเองและของครอบครัว เมื่อประชาชนมีภารกิจอ่ืน ๆ ที่ต้องกระท าจนไม่อาจที่จะเข้าร่วม 
การตัดสินใจในระดับชาติด้วยตนเองตลอดเวลาจึงอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าไปด าเนินการ 
แทนตน โดยการเลือกตัวแทนเข้าไปตัดสินใจแทน รูปแบบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนนั้นมีขึ้น
คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1265 แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปแบบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนที่มาจากการคัดเลือก
โดยประชาชนโดยตรงหรือประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนโดยตรงก็ตาม แต่ก็เทียบเคียงได้กับการที่
ประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดงานในการบริหารประเทศ โดย ซีมอง เดอ มองฟอร์ด 
(Simon de Montfort) ได้ท าการเรียกตัวอัศวิน 2 คน จากแต่ละซายร์13 และผู้แทน 2 คนจากแต่ละ
มณฑลให้มาร่วมประชุมกับพวกชนชั้นขุนนางเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย  
เรียกการประชุมในคร้ังนี้ว่า พาเลียเมนท์ (Parliament) ซึ่งถือเป็นคร้ังแรกภายหลังที่มีการประกาศใช้ 
Magna Carta ที่ให้ตัวแทนจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 14 แต่ในยุค
ปัจจุบันได้มีการควบรวมรูปแบบประชาธิปไตยทั้ง 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Democracy) คือ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง ตลอดจน
การก าหนดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
กับเร่ืองสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ตามระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่ไปก้าวก่ายหรือก่อความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ดังนั้นหลักเกณฑ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย จึงมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ15 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ  

(1) ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  เนื่องจากการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ถือว่า ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศหรือเป็นเจ้าของรัฐและเป็นเจ้าของการ
ปกครอง ดังนั้น อ านาจของรัฐบาลจึงมาจากการเห็นชอบของราษฎรทั่วไป อ านาจอธิปไตยในระบบ
ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มาจากอ านาจแบบเทวสิทธิ์หรือมาจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด หลักนี้ถือตาม
ทรรศนะของอริสโตเติ้ลที่ว่า ประชาชนเป็นที่มาหรือเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครอง ผู้ปกครอง
                                                                 
 13  ซายร์ คือ เขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุด โดยการปกครองในสมัยนั้นมีการแบ่งการปกครองออกเป็น  
4 ส่วนด้วยกันคือ ซายร์ (Shire) ฮันเดร็ด (Hundred) ทาวน์ชิพ (Township) และวิล (Vill). 
 14  จาก ระบบกฎหมายอังกฤษ (น. 79), โดย สุนัย มโนมัยอุดม, 2555, กรุงเทพฯ: โครงการต าราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 15  โดยในส่วนนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาเนื้อหามาจากอาจารย์ทางกฎหมายมหาชนที่มีช่ือเสียง 2 ท่าน คือ  
ผศ.ดร.พรชัย เลื่อนฉวี และ ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ โดยในข้อที่  1-4 นั้น ปรากฏจากต ารากฎหมายของ 
ผศ.ดร. พรชัย เลื่อนฉวี และในข้อที่ 5 นั้นปรากฏจากต ารากฎหมายของ ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. 
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เป็นเพียงตัวแทนของปวงชน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความยินยอมไปท าหน้าที่บริหารแทนตน
เท่านั้น 

(2) ประชาธิปไตยจะต้องมีการเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งผู้น าโดยเสรี  กล่าวคือ  
การเลือกตั้งผู้น าน้ันประชาชนทุกคนที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดสามารถ
ที่จะไปใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้งผู้น าได้โดยเสรี  ไม่ได้เกิดจากการบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด 
นอกจากการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าแล้วประชาชนที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดยังสามารถที่จะลงรับสมัครเพื่อเป็นผู้น าได้อีกด้วย 

(3) ผู้ปกครองจะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งที่แน่นอน ผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งให้ 
เข้ามาเป็นตัวแทนของปวงชนนั้นเป็นการเข้ามาเป็นตัวแทนเพียงชั่วคราว หาได้เป็นผู้แทนโดยถาวร 
แต่อย่างใดไม่ เมื่อวาระดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้ปกครองก็ต้องพ้นออกจากต าแหน่ง 

(4) สิทธิขั้นมูลฐานของประชาชนจะต้องได้รับการปกป้อง แม้ว่าประชาชนจะมีสิทธิ
เลือกผู้ปกครองโดยเสรีแล้วก็ตาม แต่ถ้าหากผู้ปกครองยังคงล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นก็ตาม การปกครองนั้นก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สิทธิขั้นมูลฐานนี้เป็นสิ่งที่องค์การสหประชาชาติเรียกว่า  
“สิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน” ซึ่งได้แก่สิทธิในร่างกาย ในเคหสถาน ในการเลือกประกอบอาชีพ  
ในการพูด เขียนและพิมพ์โฆษณา เป็นต้น  

(5) การถือเสียงข้างมาก ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ  
ความหลากหลายในด้านความคิดเห็นในหมู่ประชาชน ผิดกับการปกครองแบบสังคมนิยมหรือ 
เผด็จการซึ่งจะมีการผูกขาดความคิดเพียงด้านเดียวเท่านั้น  การต่อสู้ด้านความคิดตามครรลอง
ประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับระบอบประชาธิปไตย แต่ในระบอบการปกครอง
นี้ยังต้องมีการตัดสินใจท่ามกลางความหลากหลายทางความคิดจึงต้อง ใช้หลักเสียงข้างมาก 
มาตัดสินใจว่าการถือเสียงข้างมากนี้ต้องเคารพเสียงส่วนน้อยไปในทิศทางใด 
 
2.2  หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นสิ่งที่น ามาใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยผู้มีอ านาจปกครองมีหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อน ามาใช้
บังคับกับมนุษย์ในสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการปกครองด้วยกฎหมาย ผู้ปกครองจะกระท า
การใด ๆ ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไม่ได้ ซึ่งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเป็นหลักการที่ได้รับ
การพัฒนามาจากโลกตะวันตกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองให้อยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 2.2.1  หลักนิติรัฐ  
นิติรัฐ (Legal State) เป็นค าที่นักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาการเมืองทางตะวันตก 

ใช้เรียกรัฐประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของราษฎร  
ไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่ราษฎรจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่านั้นพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้  
ตามแต่ละคนเห็นสมควร16 นิติรัฐ มีการศึกษาทางวิชาการในปลายศตวรรษที่  19 โดยในช่วงนั้น  
นิติรัฐ หมายถึง รัฐที่ออกกฎหมายอย่างมีเหตุมีผล มิได้หมายถึงเป้าหมายหรือเนื้อหาของรัฐ  
แต่หมายถึงวิธีการหรือลักษณะของการกระท าเป้าหมายหรือเน้ือหาของรัฐให้เป็นรูปธรรม17 

การ์เร่ เดอ มาลแบร์ นักนิติศาสตร์ชาวฝร่ังเศส อธิบายว่า “นิติรัฐในแง่ของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนนั้น หมายถึงรัฐที่ยอมตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพัน 
การกระท าใด ๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายซึ่งส่วนหนึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพต่างๆ 
ของประชาชนเอาไว้ อีกส่วนหน่ึงได้บัญญัติไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ เกี่ยวกับ
วิธีการซึ่งฝ่ายปกครองจะกระท าได้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ” 
ค าอธิบายลักษณะนี้ “นิติรัฐ” จึงหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญ่หรือรัฐที่ปกครอง
โดยกฎหมายมิใช่โดยมนุษย์ (Government of law, not of men) เพราะแม้แต่องค์กรผู้ตรากฎหมาย
และใช้บังคับกฎหมายก็ต้องถูกผูกพันอยู่ภายใต้อ านาจแห่งกฎหมายที่ตนได้ตราขึ้นด้วย18  

ดังนั้น ใน “นิติรัฐ” การกระท าของรัฐต่อปัจเจกชนจึงมีอยู่สองนัย คือ19 รัฐก าหนดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และรัฐก าหนดวิธีการและมาตรการซึ่งรัฐหรือหน่วยงานของรัฐสามารถ
ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด กฎเกณฑ์ทั้งสองประการนี้จึงท าให้เกิดผล คือ “การจ ากัด
อ านาจรัฐ” หมายความว่า การใช้อ านาจรัฐต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่รัฐก าหนดเท่านั้น 

กฎหมายมหาชนจึงมีหลักทั่วไปว่า “หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ย่อมกระท าไม่ได้” 
ในขณะที่กฎหมายเอกชนมีหลักว่า  “หากไม่มีกฎหมายห้ามไว้ย่อมกระท าได้” ด้วยเหตุนี้ 
เมื่อฝ่ายปกครองเข้าไปมีนิติสัมพันธ์กับประชาชน ฝ่ายปกครองก็ไม่สามารถจะฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง
                                                                 
 16  จาก ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน, โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ก, 2540,  
รวมบทความบางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ, น. 1. 
 17  จาก หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (น. 107), จาก กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ก, 2537, กรุงเทพฯ:  
นิติธรรม. 
 18  จาก “หลักนิติธรรม” เรื่อง มุมมองหลักนิติธรรมในสังคมไทย (หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 2) (รายงานผลการวิจัย), โดย อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์, 2557, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ 
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 
 19  อังกูร วัฒนรุ่ง. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://www.bpp.go.th 
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กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นได้  ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเป็นนิติรัฐที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
สมบูรณ์แล้ว กรณีก็จะเข้มงวดถึงกับว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นให้อ านาจฝ่ายปกครองไว้  
ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจจะกระท าการใด ๆ อันเป็นการบังคับประชาชนได้เลย ถ้าประชาชนไม่สมัครใจ 
กล่าวคือ ถ้าไม่มีกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นให้อ านาจฝ่ายปกครองไว้โดยตรงหรือโดยปริยาย   
ฝ่ายปกครองก็จะไม่สามารถใช้มาตรการอย่างใด ๆ ต่อประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองได้  

ผลอีกประการหนึ่ งที่ เกิดตามมาก็คือใน “นิติ รัฐ” แม้จะมีกฎหมายให้อ านาจ 
ฝ่ายปกครองไว้ ฝ่ายปกครองก็ยังจะต้องด าเนินการตาม “รูปแบบ” “ขั้นตอน” และ “วิธีการ”  
ที่กฎหมายซึ่งให้อ านาจนั้นก าหนดไว้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้นิยามของนิติรัฐไว้หลายประการ เช่น นิติรัฐหมายความว่า  
รัฐซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ 
เพื่อที่ราษฎรจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่านั้น  พัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่แต่ละคนจะ
เห็นสมควร ดังนั้นรัฐประเภทนี้จึงเป็นรัฐที่มีอ านาจจ ากัดโดยยอมอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด20 
ความคิดเร่ืองนิติรัฐเป็นความคิดของประชาชนที่ฝักใฝ่ในลัทธิปัจเจกนิยมและรัฐธรรมนูญของรัฐ  
ที่เป็นนิติรัฐนี้ จะต้องมีบทบัญญัติบางประการที่ให้ความส าคัญถึงเสรีภาพของราษฎร เช่น เสรีภาพ
ในร่างกาย ในทรัพย์สิน ในการท าสัญญาและในการประกอบอาชีพ ในฐานะนี้รัฐจึงมีสภาพเป็น 
คนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด  จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจะเคารพต่อเสรีภาพต่าง ๆ 
ของราษฎรได้มีอยู่วิธีเดียว คือ ยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดเท่านั้นและตราบใด 
ที่กฎหมายยังใช้อยู่ กฎหมายนั้นก็จะผูกมัดเสมอ และการที่มีบทบัญญัติให้ราษฎรเป็นองค์กรของรัฐ
ในการบัญญัติกฎหมายโดยตรง ส าหรับรัฐที่ใช้หลักประชาธิปไตยโดยตรงหรือให้เลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎรมาออกกฎหมายแทนตน (ส าหรับรัฐที่ใช้หลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน) การที่รัฐ
จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ก็โดยความยินยอมของราษฎรให้จ ากัดสิทธิเสรีภาพเอง  
ฉะนั้นกรณีที่รัฐเป็นนิติรัฐจึงเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎร21 หรือนิติรัฐเป็นรัฐที่ก าหนด
เป็นเป้าหมายที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประกันความเป็นธรรมภายในรัฐ และในขอบเขตที่รัฐ
สามารถแผ่อิทธิพลเข้าไปถึงได้ ในรัฐดังกล่าวนี้ การใช้อ านาจรัฐจะกระท าโดยกฎหมายหรืออาศัย

                                                                 
 20  จาก ค าอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป  (น. 127), โดย สมยศ เช้ือไทย ก, 2535, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 21  จาก หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป (น. 123-124), โดย หยุด แสงอุทัย ก, 2538, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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อ านาจตามกฎหมายเท่านั้น22 หรือนิติรัฐหมายถึง รัฐที่ออกกฎหมายอย่างมีเหตุมีผลหรือรัฐที่ให้
ความส าคัญในเร่ืองความยุติธรรม หมายถึงวิธีการหรือลักษณะของการท าเป้าหมายหรือเนื้อหา  
ของรัฐให้เป็นรูปธรรม คือ รูปแบบที่ท าให้เกิดความมั่นคงในเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้
อ านาจของรัฐหรือล้มเลิกการปกครองโดยตัวบุคคลมาเป็นการปกครองโดยกฎหมาย23 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า นิติรัฐ คือ รัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมาย องค์กรของรัฐทุกองค์กร 
จะกระท าการใด ๆ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่อาจกระท าได้ เว้นแต่มีกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติให้อ านาจกระท าได้เท่านั้น เมื่อพิจารณาหลักการส าคัญของหลักนิติรัฐ  
พบว่าประกอบด้วยหลักส าคัญหลายประการ อันได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักประกันการ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ  หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง  
หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มีความผิด
และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ24 จึงกล่าวโดยสรุป
ได้ว่า หลักนิติรัฐเป็นหลักที่มีความมุ่งหมายในการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลจากการใช้อ านาจ
มหาชนของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจรัฐ หรือเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบการใช้
อ านาจของรัฐ 

ส่วนหลักการปกครองโดยกฎหมายในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศอังกฤษนั้น เกิดขึ้น
ภายหลังจากการปฏิวัติฝร่ังเศสในปี  ค.ศ. 1789 ได้มีการเผยแพร่แนวความคิดเสรีนิยมโดยเน้น 
ในหลักเร่ืองของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท าให้เกิดแนวความคิดว่ากฎหมาย 
ที่ถูกตราขึ้นโดยรัฐหรือองค์กรภายในของรัฐจะต้องมีเหตุผล ในประเทศเยอรมันจะเรียกหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายนี้ว่า หลักนิติรัฐ ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 หลักนิติรัฐจะหมายถึงรัฐที่ออก
กฎหมายอย่างมีเหตุผลหรือรัฐที่ให้ความส าคัญในเร่ืองความยุติธรรม ต่อมาภายหลังหลักนิติรัฐจะ
ไม่ได้หมายเฉพาะถึงเป้าหมายหรือเนื้อหาของรัฐ แต่หมายถึงวิธีการหรือลักษณะของการท า
เป้าหมายหรือเน้ือหาของรัฐให้เป็นรูปธรรมหรือก็คือรูปแบบที่จะท าให้เกิดความมั่นคงในสิทธิและ

                                                                 
 22  จาก ค าอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมัน  (น. 157), โดย บุญศรี  
มีวงศ์อุโฆษ ข, 2535, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 23  หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
 24  จาก หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ  (น. 25-36), โดย 
บรรเจิด สิงคะเนติ ก, 2547, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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เสรีภาพของประชาชนต่อการใช้อ านาจของรัฐหรือการล้มเลิกการปกครองโดยตัวบุคคลมาเป็นการ
ปกครองโดยตัวบทกฎหมาย25 

พัฒนาการแนวคิดในการปกครองภายใต้หลักนิติรัฐจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อ
การปกครองในทุกประเทศทั่วโลก ปัจจุบันไม่มีประเทศใดหรือรัฐใดในโลกที่ไม่ใช้กฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการปกครอง และการจ ากัดอ านาจของรัฐ26 รัฐแม้ว่าจะมีอ านาจอธิปไตยและเป็นผู้ใช้
อ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดก็ตาม แต่ก็ใช่ว่ารัฐจะมีอ านาจสูงสุดเด็ดขาดอย่างไร้ขอบเขต 
เพราะว่ารัฐเองก็ถูกจ ากัดอ านาจด้วยกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยรัฐเช่นกัน ซึ่งการที่รัฐต้องถูกจ ากัด
อ านาจนั้นสามารถอธิบายได้จากทฤษฎี 2 ทฤษฎีด้วยกัน คือ ทฤษฏีว่าด้วยการจ ากัดอ านาจรัฐด้วย
ความสมัครใจ และหลักนิติรัฐ 

ทฤษฏีว่าด้วยการจ ากัดอ านาจรัฐด้วยความสมัครใจ  (Auto-limitation)  มีหลักว่า 
รัฐไม่อาจถูกจ ากัดอ านาจโดยกฎหมายได้ เว้นแต่รัฐจะสมัครใจผูกมัดตนเองด้วยกฎหมายที่ตนสร้าง
ขึ้นและกฎหมายหลักที่รัฐสร้างขึ้นก็คือ รัฐธรรมนูญที่ก าหนดสถานะของอ านาจการเมืองในรัฐว่า
อยู่ที่องค์กรใด ต้องใช้อย่างไรและมีข้อจ ากัดเพียงไร ส่วนหลักนิติรัฐนั้นมีหลักว่า รัฐและหน่วยงาน
ของรัฐท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและอยู่ในฐานะที่อยู่เหนือกว่าหน่วยงานเอกชนมีอ านาจ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิหน้าที่แก่เอกชนฝ่ายเดียวโดยปัจเจกชนไม่ต้องสมัคร ใจก็ได้ 
กฎหมายมหาชนให้อ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้
ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน แต่กฎหมายนั้นเองก็จ ากัดอ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้
อ านาจนอกกรอบที่กฎหมายก าหนด27 

หลักนิติรัฐ มีหลักว่า รัฐและหน่วยงานของรัฐท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและ  
อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน มีอ านาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิหน้าที่แก่เอกชนฝ่ายเดียว  
โดยปัจเจกชนไม่ต้องสมัครใจก็ได้28 

                                                                 
 25  จาก พื้นฐานความรู้ทั่วไปหลักกฎหมายปกครองเยอรมัน  (น. 72), โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ข, 
2537, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
 26  แม้จะมีการอธิบายในตอนต้นว่าเป็นการจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองหรือกษัตริย์ แต่ไม่ว่ากษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองก็ดีล้วนแล้วแต่ต้องใช้อ านาจของรัฐหรืออ านาจรัฐทั้งสิ้นในการปกครอง. 
 27  จาก รัฐประศาสนศาสตร์: ว่าด้วยกฎหมายปกครอง  (น. 68-69), โดย จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2551, 
ปทุมธานี: Punch Group. 
 28  แหล่งเดิม. 
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หยุด แสงอุทัย ได้อธิบายหลักนิติรัฐ ไว้ว่า รัฐตามรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ย่อมเป็น 
นิติรัฐ คือ เป็นรัฐที่ยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมาย ซึ่งรัฐเป็นผู้ตราขึ้นเองหรือยอมบังคับใช้
กฎหมายประเทศที่ใช้การปกครองโดยใช้หลักนิติรัฐน้ันจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้29 

1.  ประเทศนั้นจะต้องก าหนดให้กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและอยู่ เหนืออ านาจอ่ืนใด  
การกระท าต่าง ๆ ในทางปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าของต ารวจจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรอยู่ที่กฎหมาย ถ้าเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้ามากล้ ากรายสิทธิและเสรีภาพของราษฎรโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ เจ้าพนักงานผู้นั้น
ก็จะต้องมีความผิดกฎหมายอาญา 

2.  ในประเทศที่เป็นนิติรัฐน้ัน ขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของรัฐย่อมก าหนดไว้แน่นอน 
เร่ิมตั้งแต่การแบ่งแยกอ านาจออกเป็น 3 อ านาจ คือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจตุลาการ 
อีกทั้งยังต้องมีกรอบหรือขอบเขตของการใช้อ านาจทั้ง  3 นี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีการจ ากัด 
การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องมีกฎหมายก าหนดกรอบหรือขอบเขตของเจ้าหน้าที่
ต ารวจอย่างชัดเจน บุคคลหรือประชาชนในรัฐต้องทราบว่าต ารวจมีหน้าที่เพียงใด 

3.  ในประเทศที่เป็นนิติรัฐ ผู้พิพากษาจะต้องมีอิสรภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี 
โดยจะต้องมีการประกันหลักการดังกล่าวนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของหลักความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษานั้นอยู่ที่จะต้องให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ควบคุมฝ่ายปกครอง 
กล่าวคือ ต้องให้อ านาจผู้พิพากษาที่จะวินิจฉัยการกระท าของเจ้าพนักงานได้ โดยนัยนี้นิติรัฐจึงเป็น
รัฐยุติธรรม 

ส่วนบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ได้อธิบายว่าประเทศที่ใช้การปกครองโดยใช้หลักนิติรัฐนั้น
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้30 

1.  หลักการแบ่งแยกอ านาจ คือ การที่จะไม่ยอมให้อ านาจรัฐทั้งหมดแก่ผู้ใดผู้หนึ่งใช้
อ านาจแต่เพียงผู้เดียว โดยจะต้องมีการแยกอ านาจรัฐออกไปยังองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรบริหาร 
องค์กรนิติบัญญัติ และองค์กรตุลาการ เป็นต้น เพื่อให้แต่ละองค์กรมีอ านาจตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกัน
และกัน 

2.  หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ คือ การด าเนินการของฝ่ายปกครองหรือรัฐนั้น  
หากจะด าเนินการใด ๆ จะต้องมีกฎหมายให้การรับรองหรืออ านาจให้ด าเนินการได้ 

                                                                 
 29  จาก ค าอธิบายรัฐธรรมนูญทั่ วไป  (น.  96 -97) ,  โดย หยุด  แสงอุทัย  ข , 2520 , กรุง เทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 30  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 419-428). เล่มเดิม. 
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3.  ต้องมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและต้องมีการก าหนดให้สิทธิ  
แก่ประชาชนที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ต้องรับผิดได้  กล่าวคือ ต้องมีมาตรการในการให้ความ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจะต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ 

4.  กฎหมายจะต้องมีลักษณะที่แน่นอนชัดเจน กล่าวคือ กฎหมายต้องมีความแน่นอน
และความน่าเชื่อถือ โดยอาศัยการบัญญัติกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะผูกมัดส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในรัฐด้วยกันเอง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง 

จากค าอธิบายของความหมายของหลักนิติรัฐของหยุด แสงอุทัย และบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 
สรุปได้ว่าหลักนิติรัฐควรที่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.  รัฐต้องก าหนดให้กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและอยู่เหนืออ านาจอ่ืนใดและกฎหมายนั้น
จะต้องมีลักษณะที่แน่นอนชัดเจนอีกด้วย 

2.  รัฐต้องปกครองโดยยึดถือหลักการแบ่งแยกอ านาจ  
3.  การใช้อ านาจของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจ และจะต้องมี

กรอบหรือขอบเขตของการใช้อ านาจของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4.  ผู้พิพากษาจะต้องมีอิสรภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี 
5.  ต้องมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและต้องมีการก าหนดให้สิทธิ  

แก่ประชาชนที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ต้องรับผิดได้ 
 2.2.2  หลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรมมีพัฒนาการมาจากการปกครองของอังกฤษภายหลังจากปี  ค.ศ. 1215  
ซึ่งเป็นปี ค.ศ. ที่มีการประกาศใช้แมกนาคาร์ตา (Magna Carta) และถูกพัฒนาจนเป็นหลักกฎหมาย
ที่มีความชัดเจน โดย Dicey (มีชีวิตในช่วง ค.ศ. 1835 ถึง 1922) Dicey เป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ชาวอังกฤษได้อธิบายหลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law ไว้ในต าราที่มีชื่อว่า Introduction to the 
Study of the Law of the Constitution (พิมพ์คร้ังแรก ค.ศ. 1885) ว่าจะต้องประกอบด้วยลักษณะ  
3 ประการที่ส าคัญ31 คือ 

1. ฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจตามอ าเภอใจ ซึ่งหมายถึงบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา
ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษนั้นจะต้องเป็น

                                                                 
 31  จาก เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน (น. 73-74), โดย วิษณุ เครืองาม, 2531, กรุงเทพฯ. 
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โทษตามกฎหมาย อันแสดงให้เห็นว่าบุคคลจะถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพก็แต่โดยอ านาจ  
ของกฎหมายเท่านั้น เจ้าพนักงานของรัฐจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจไม่ได้ 

2. บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและศาลเดียวกันจะเป็นผู้พิจารณาพิพากษา 
ซึ่งหมายถึง บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกฐานะและ
ต าแหน่งหน้าที่เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ ทั้งตาม
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ  

3. หลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญต้องเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดาของประเทศ กล่าวคือ 
ศาลนั่นเองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวด้วยสิทธิและเสรีภาพของเอกชน 

กล่าวโดยรวมแล้ว Dicey เห็นว่า บรรดาการกระท าทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและ 
ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย จะต้องไม่กระท าการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรตามอ าเภอใจ หากปรากฏว่ารัฐบาลหรือฝ่ายปกครองกระท าการอันขัดต่อกฎหมาย  
การกระท าดังกล่าวย่อมต้องถูกฟ้องคดียังศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได้ เพราะรัฐบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ย่อมจะมีสิทธิพิ เศษใด ๆ เหนือกว่าราษฎรไม่ได้  จะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมตาม
แนวความคิดของ Dicey นี้มุ่งเน้นไปที่ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายบริหาร ไม่ได้เรียกร้อง 
ฝ่ายนิติบัญญัติให้ต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์อื่นใดในการตรากฎหมาย 

การที่  Dicey อธิบายเนื้อหาของหลักนิติธรรมในแง่ที่คนทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้
กฎหมายและภายใต้ศาลเดียวกันตามหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ส่งผลให้ Dicey ปฏิเสธ
การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาเป็นอีกระบบศาลหนึ่งเคียงคู่ขนานกันไปกับศาลยุติธรรม  หรือ 
ศาลธรรมดา โดย Dicey เห็นว่าหากจัดให้มีศาลปกครองหรือองค์กรอ่ืนซึ่งไม่ใช่ศาลยุติธรรมหรือ
ศาลธรรมดาท าหน้าที่ตัดสินคดีปกครอง (ดังที่ปรากฏอยู่ในประเทศฝร่ังเศสในเวลานั้น)  แล้ว 
บรรดาข้าราชการต่างๆ ที่ถูกฟ้องในศาลปกครองว่ากระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมอยู่ใน
ฐานะที่ได้เปรียบกว่าราษฎรทั่วไป ซึ่ง Dicey เห็นว่าไม่ถูกต้อง แนวความคิดนี้ได้รับการยึดถือและ
เดินตามในบรรดาประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้แล้ว บรรดาสิทธิทั้งหลายทั้งปวงของราษฎรนั้นย่อมเกิดจากกฎหมาย  
ที่รัฐสภาได้ตราขึ้นและเกิดจากกฎหมายประเพณีที่พัฒนามาโดยศาล อาจกล่าวได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของราษฎรอังกฤษไม่ได้รับการคุ้มครองและปกป้องโดยรัฐธรรมนูญ แต่ได้รับการปกป้องและ
คุ้มครองโดยรัฐสภาและศาล โดยเหตุที่ในระบบกฎหมายอังกฤษ รัฐสภาเป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุด  
ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ศาลของอังกฤษไม่มีอ านาจที่จะตรวจสอบว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือชอบด้วยกฎหมายใดๆ หรือไม่ กล่าวในทางทฤษฎีแล้ว รัฐสภาอังกฤษสามารถ
ตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสาระอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้น สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไม่ได้มีฐานะ 
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เป็นกฎหมายที่สูงกว่ากฎหมายอ่ืนใดที่จะผูกพันรัฐสภาอังกฤษได้  ระบบการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในอังกฤษจึงแตกต่างจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ถือว่าสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นมีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ และย่อมผูกพันรัฐสภาในการตรา
กฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามไม่พึงเข้าใจว่าระบบกฎหมายอังกฤษไม่คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ  
ส่วนบุคคล ในทางปฏิบัติสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐสภา
และโดย Common Law ที่พัฒนามาโดยศาลในมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน ๆในภาคพื้นยุโรปเลย32 

ปัจจุบันได้มีการอธิบายความหมายของหลักนิติธรรมไว้ โดยนักนิติศาสตร์เป็นจ านวนมาก
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะขอหยิบยกเอาค าอธิบายของนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง 4 ท่าน คือ Lon L. Fuller, 
Rachel Kleinfeld Belton ซึ่งทั้ง 2 ท่านนี้เป็นนักกฎหมายชาวสหรัฐอเมริกา Joseph Raz นักกฎหมาย
เชื้อสายอิสราเอลและวิษณุ เครืองาม นักกฎหมายชาวไทย  

Lon L. Fuller นักนิติศาสตร์ชาวอเมริกันเห็นว่ากฎหมายที่จะท าให้หลักนิติธรรมปรากฏ
เป็นจริงได้นั้นต้องมีลักษณะส าคัญ คือ33 

1. กฎหมายจะต้องบังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทุกคน ไม่เว้นแม้แต่องค์กรเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

2. กฎหมายจะต้องได้รับการประกาศใช้อย่างเปิดเผย 
3. กฎหมายจะต้องได้รับการตราขึ้นให้มีผลบังคับไปในอนาคต ไม่ใช่ตราขึ้นเพื่อใช้

บังคับย้อนหลังไปในอดีต 
4. กฎหมายจะต้องได้รับการตราขึ้นโดยมีข้อความที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการ

บังคับใช้ที่ไม่เป็นธรรม 
5. กฎหมายจะต้องไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกันเอง 
6. กฎหมายจะต้องไม่เรียกร้องให้บุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ 
7. กฎหมายต้องมีความมั่นคงตามสมควร แต่ก็จะต้องเปิดโอกาสให้แก้ไขให้สอดคล้อง

กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
8. กฎหมายที่ได้รับการประกาศใช้แล้วจะต้องได้รับการบังคับให้สอดคล้องต้องกัน 

กล่าวคือ ต้องบังคับการให้เป็นไปตามเนื้อหาของกฎหมายที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น 
Rachel Kleinfeld Belton นักกฎหมายชาวสหรัฐอเมริกาให้ค าจ ากัดความว่า หลักนิติธรรม

จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้34 

                                                                 
 32  จาก หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม, โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555 (มกราคม-กุมภาพันธ์), จุลนิติ, น. 60. 
 33  แหล่งเดิม. 
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1. รัฐบาลผูกพันภายใต้กฎหมาย 
2. มีความเสมอภาคทางกฎหมาย 
3. มีการออกกฎหมายและค าสั่งที่ชัดเจน 
4. ความมีประสิทธิภาพและความคาดหมายได้ของความยุติธรรม 
5. ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
6. กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของประชาชน 
7. มีสถาบันตุลาการที่เป็นระบบ 
8. มีการจัดตั้งหน่วยงานทางกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
Joseph Raz นักกฎหมายเชื้อสายอิสราเอลเห็นว่า หลักนิติธรรมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ

ดังนี้35 
1. หลักการกฎหมายต้องไม่ใช้บังคับย้อนหลังและต้องเปิดเผยและชัดเจน 
2. หลักการกฎหมายจะต้องมีความมั่นคงตามควร 
3. บทกฎหมายจะต้องเป็นไปตามแนวทางของหลักการทั่วไปที่เปิดเผยมั่นคงและ

ชัดเจน 
4. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
5. มีกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม  
6. ศาลจะต้องมีอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นและ 

มีอ านาจในการตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง  
7. บุคคลต้องสามารถน าคดีเข้าสู่ศาลได้โดยง่าย (ขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายไม่สูง

ระยะเวลาพิจารณาคดีไม่นานเกินไป)  
8. องค์กรป้องกันอาชญากรรมไม่ควรมีดุลพินิจที่บิดเบือนกฎหมาย 
ส่วนวิษณุ เครืองาม นักกฎหมายชาวไทยได้อธิบายหลักนิติธรรมของอังกฤษไว้ว่า  

เป็นการปกครองประเทศโดยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลเสมอกันโดยกฎหมายและบุคคลจะต้อง 
รับโทษเพื่อการกระท าผิดอันใดต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า  การกระท านั้นเป็นความผิดและ 

_________________________________ 

 34  จาก หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการวิจัย) (น. 17), โดย ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, 2556, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 35  จาก หลักนิติธรรม (Rule of Law), โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2541, รวมบทความทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์, น. 32. 
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ได้ก าหนดโทษไว้ อีกทั้งจะต้องได้รับการพิจารณาจากศาลยุติธรรม ที่มีความเป็นอิสระชี้ขาดตัดสิน
คดีไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองหรือเอกชนกับรัฐ36 

เมื่อยอมรับว่ารัฐสภามีอ านาจสูงสุดในทางทฤษฎี กรณีจึงอาจเป็นไปได้ที่รัฐสภานั้นเอง
จะกระท าการอันก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรากฎหมายจ ากัดตัดทอนสิทธิของบุคคลเสีย
โดยไม่เป็นธรรม และเมื่อหลักความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภาอยู่เหนือกว่าหลักนิติธรรมเสียแล้ว  
ก็ไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการคุกคามโดยรัฐสภาได้ แต่ทางปฏิบัติ 
ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะตามจารีตประเพณีแล้วรัฐสภาจะไม่ตรากฎหมายที่ขัด
หรือแย้งกับหลักนิติธรรม ยิ่งไปกว่านั้นโดยเหตุที่การตรากฎหมายของรัฐสภาย่อมขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนของรัฐบาล และพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลย่อมเป็นพรรคการเมืองที่ครองเสียงข้างมาก 
ในสภาผู้แทนราษฎร หากพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลซึ่งครองเสียงข้างมากสนับสนุนให้ตรากฎหมาย
ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงแล้ว ผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งถัดมา
ย่อมเป็นที่คาดหมายได ้ในที่สุดแล้ว การตรากฎหมายของรัฐสภาจึงขึ้นอยู่กับเจตจ านงของประชาชน 
กล่าวให้ถึงที่สุดแล้วประชาชนอังกฤษนั้นเองที่จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางหลัก ๆ ของการตรากฎหมาย 
และเมื่อกล่าวว่ารัฐสภาเป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุด ในระบอบประชาธิปไตยที่พัฒนามาในอังกฤษ  
ย่อมต้องเข้าใจว่ารัฐสภาย่อมทรงอ านาจสูงสุดในหมู่องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ แต่ในที่สุดแล้ว ในทาง
การเมืองก็อยู่ใต้ประชาชน ดังนั้น ในประเทศอังกฤษ การจ ากัดอ านาจของรัฐสภาจึงไม่ได้เกิดจาก
กฎหมายเหมือนกับในภาคพื้นยุโรป แต่เกิดจากธรรมชาติทางการเมืองและจารีตประเพณีที่รับสืบต่อ
กันมา ในประเทศที่สิทธิเสรีภาพฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณประชาชาติเช่นประเทศอังกฤษนี้  ย่อมไม่มี
ความจ าเป็นแต่อย่างใดเลยที่จะต้องบัญญัติกฎเกณฑ์ว่าด้วยความเป็นนิติธรรม  หรือบัญญัติ
รัฐธรรมนูญก าหนดสิทธิเสรีภาพเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นมาตราๆไป37 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ   

แนวคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีจุดเร่ิมต้นในศตวรรษ
ที่ 16 ซึ่งเป็นยุคของอ านาจนิยม ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่ารัฐมีความส าคัญกว่าปัจเจกชน ประชาชนจึงต้อง
ยินยอมให้รัฐใช้อ านาจในการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ ค าสั่ง เพื่อให้รัฐได้เข้ามาจัดระเบียบทางสังคม
เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐในยุคอ านาจนิยมนี้ ใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามา
ก ากับดูแลประชาชนของรัฐ โดยนักปรัชญาที่มีอิทธิพลในยุคนั้นได้สนับสนุนให้รัฐมีอ านาจเด็ดขาด

                                                                 
 36  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน (น. 74). เล่มเดิม. 
 37  หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม (น. 61-62). เล่มเดิม. 
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ที่จะให้เสรีภาพกับประชาชนในรัฐหรือที่เรียกว่าหลักการอ านาจนิยม ซึ่งหมายถึงรัฐต้องมั่นคงที่จะ
ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมือง รักษาไว้ซึ่งอ านาจทางการเมืองและมุ่งที่จะขยาย
อ านาจโดยแยกหลักการแบ่งแยกอ านาจและความเชื่อในเร่ืองคุณธรรมออกจากกัน กล่าวคือ รัฐต้อง
มีความปลอดภัยที่จะรักษาชีวิตของผู้ปกครองและเสรีภาพของรัฐให้ยั่งยืน เสรีภาพของประชาชนจึง
เป็นเร่ืองที่ไม่ได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึง 38 ดังนั้นในยุคของอ านาจนิยมนี้รัฐจะไม่ค านึงถึงเร่ือง
คุณธรรมและจริยธรรม เพราะรัฐจะท าทุกวิถีทางเพื่อรักษาอ านาจและขยายอ านาจของรัฐไปพร้อม ๆ กัน 

ต่อมาในศตวรรษที่  17 และศตวรรษที่  18 ได้มีกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งเป็นประชาชน 
ส่วนใหญ่ที่มีความไม่พอใจต่อการใช้อ านาจรัฐของผู้มีอ านาจปกครองและเร่ิมมีการต่อต้านการใช้
อ านาจรัฐของผู้มีอ านาจปกครองที่ใช้อ านาจดังกล่าวมากระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ที่น ามาใช้กับผู้ที่มีอ านาจปกครอง
หรือผู้ที่ใช้อ านาจรัฐในการปกครองรัฐด้วย ทฤษฎีใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ในการปกครองรัฐ ได้แก่ ทฤษฎี
อิสรภาพนิยมหรือทฤษฎีเสรีนิยม ด้วยเหตุผลพื้นฐานที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่รวมตัวกันเป็นสังคม
ย่อมมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐเป็นสิทธิของประชาชนที่รัฐจะต้องให้ความเคารพ  
และให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่รัฐ 
ไม่อาจจะลิดรอนได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีเสรีนิยมหมายถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะมีอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอ านาจรัฐที่เป็นอ านาจภายนอกเข้ามาควบคุมเป็นความ
ต้องการสิทธิของมนุษย์ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออก39 

การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีจุดเร่ิมต้นจากสมัยของพระเจ้าจอห์น
(King John) ของอังกฤษที่มีการปกครองที่อ่อนแอต้องเสียดินแดนหลายแห่ง พระเจ้าจอห์นมีเร่ือง
บาดหมางกับพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม ทรงท าสงครามกับฝร่ังเศส มีการริบทรัพย์สินของ 
ชาวนอร์แมน มีการเรียกเก็บภาษีจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องของ 
ชนชั้นกลางในประเทศอังกฤษ จนน าไปสู่การจัดท า “มหากฎบัตรที่ยิ่ งใหญ่” หรือที่ เรียกว่า  
Magna Carta ในปี ค.ศ. 1215 มีการเรียกร้องให้พระเจ้าจอห์นลงนามในเอกสารที่เรียกว่า Magna Carta 
โดยมีสาระส าคัญประการหนึ่งที่ว่า พระมหากษัตริย์จะเก็บภาษีบางอย่างโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ

                                                                 
 38  จาก กฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชน (น. 19), โดย พิศิษฐ ์ชวาลาธวัช, 2547, กรุงเทพฯ: โกสินทร์. 
 39  จาก ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 9), โดย วิทวัส ออรัตนชัย, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 
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จากสภาขุนนางไม่ได้  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบจากศาลของ
พระมหากษัตริย์ จึงได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 39 ว่า “อิสระชนไม่อาจถูกจับกุม คุมขัง ถูกประหาร
หรือถูกเนรเทศหรือถูกกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  เว้นแต่จะอาศัยพื้นฐานค าวินิจฉัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย”40 (“No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way 
destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his 
peers or by the law of the land.”) 

นอกจากมาตรา 39 ที่ เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้าน 
ของกระบวนการยุติธรรมแล้วยังมีมาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากการพิจารณาคดีโดยศาลและการเก็บภาษีจากรัฐอีกด้วย41 เช่น มาตรา 17 ก าหนดให้ 
มีศาลคอมมอนพลีส์ตั้งอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะแทนที่จะติดตามกษัตริย์ไป มาตรา 18 ผู้พิพากษา
จากศาลหลวงต้องเดินทางไปพิจารณาคดี Possessory Assize ทุก 4 เดือน มาตรา 34 กษัตริย์จะไม่ออก 
Writ of Praecipe ลิดรอนอ านาจศาลฟิวดัล เป็นต้น 

ปี ค.ศ. 1628 สภาขุนนางและสภาสามัญของประเทศอังกฤษได้ร่วมกันยื่นเอกสาร 
ต่อกษัตริย์ อังกฤษโดยบังคับให้พระองค์ทรงยอมรับเอกสารที่ เ รียกว่า  “Petition of Right”  
ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ (1) บุคคลจะไม่ถูกบังคับให้เสียภาษีใดๆ โดยปราศจากความยินยอม  
โดยพระราชบัญญัติของสภา (2) บุคคลจะไม่ถูกจ าคุกหรือคุมขังเว้นไว้จะเป็นไปตามกฎหมาย  
หรือพระราชบัญญัติของราชอาณาจักร (3) การบังคับให้หาที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูแก่ทหารบก 
ทหารเรือจะต้องถูกยกเลิก (4) การสั่งให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยอาศัยกฎอัยการศึกจะต้อง
ถูกเพิกถอนและแสดงว่าเป็นโมฆะ42 

ต่อมาในสมัยของพระเจ้าเฮ็นรีที่ 3 พระองค์ทรงพยายามที่จะแย่งชิงอ านาจของกษัตริย์
กลับคืนมา โดยมีการประกาศยกเลิก Magna Carta แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ผลจากการกระท าการ 
เพื่อประกาศยกเลิก Magna Carta ของพระเจ้าเฮ็นรีที่ 3 ในครั้งนั้นท าให้พระองค์ถูกขุนนางบังคับให้
พระองค์ทรงออกบทบัญญัติออกซ์ฟอร์ด (Provisions of Oxford) เพื่อท าการแก้ไข Magna Carta 
โดยเป็นการจ ากัดอ านาจของกษัตริย์เพิ่มมากขึ้น จากแต่เดิมอ านาจบริหารประเทศเป็นของกษัตริย์
เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่บทบัญญัติออกซ์ฟอร์ดนั้นก าหนดให้มีสภาประกอบด้วยขุนนาง  

                                                                 
 40  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 40). เล่มเดิม. 
 41  ระบบกฎหมายอังกฤษ (น. 46). เล่มเดิม. 
 42  จาก ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. 2511) เรียงมาตรา (น. 134), โดย หยุด  
แสงอุทัย ค, 2511, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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15 คน โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย43 ซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าสภาในสมัยนั้น คือ 
ซีมอง เดอ มองฟอร์ด (Simon de Montfort) 

ในปี ค.ศ. 1265 ซีมอง เดอ มองฟอร์ด (Simon de Montfort) ได้ท าการเรียกตัวอัศวิน  
2 คนจากแต่ละซายร์และผู้แทน 2 คนจากแต่ละมณฑลให้มาร่วมประชุมกับพวกชนชั้นขุนนาง 
เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย  เรียกการประชุมในคร้ังนี้ว่า  พาเลียเมนท์ 
(Parliament)44 ซึ่งถือเป็นคร้ังแรกภายหลังที่มีการประกาศใช้  Magna Carta ที่ให้ตัวแทนจาก
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 45 

แนวคิดของความต้องการของประชาชนในการได้รับการคุ้มครองตามสิทธิและเสรีภาพ
ของตนจากรัฐนั้น ได้ขยายวงกว้างและมีอิทธิพลต่อนานาประเทศในสมัยต่อ ๆ มา เช่น ในประเทศ
อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส เป็นต้น ประเทศอังกฤษได้มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรองสิทธิเสรีภาพมาเป็นล าดับที่สืบเนื่องมาจาก Magna Carta ค.ศ. 1215 และ Petition of Right 
ค.ศ. 1628 หลายฉบับ เช่น Bill of Right ค.ศ. 1689, Act of Settlement ค.ศ. 1701 เป็นต้น เอกสาร 
ต่าง ๆ เหล่านี้คือหลักประกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการ
กระท าตามอ าเภอใจของกษัตริย์  แต่การคุ้มครองดังกล่าวต้องเป็นไปตามสภาพและเงื่อนไข 
แห่งยุคสมัยของเอกสารแต่ละฉบับด้วย ด้วยเหตุนี้ อ านาจของกษัตริย์จึงลดน้อยลงและอ านาจของ
รัฐสภาได้เข้ามาแทนที่อ านาจของกษัตริย์ เอกสารเหล่านี้ได้แสดงรูปธรรมที่ชัดเจนถึงการคุ้มครอง
เสรีภาพของประชาชนอังกฤษ หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ ซึ่งเรียกเอกสารนี้ว่า “ค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา” 
The Declaration of Independence ซึ่งร่างโดย นายโทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jafferson) และได้
ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ค าประกาศอิสรภาพนี้ได้ยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในลักษณะที่เป็นการสากล ซึ่งได้ฝังรากลึกในชีวิตจิตใจของประชาชนชาวอเมริกันตลอดมา ดังนี ้

“เราถือความจริงซึ่งได้แจ้งประจักษ์โดยตัวของมันเองแล้วว่า  มนุษย์เราเกิดมาย่อม 
เท่าเทียมกัน พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างมนุษย์ได้ทรงประทานสิทธิติดตัวบางประการ อันไม่อาจพราก 
จากมนุษย์ไปได้ สิทธิเหล่านี้ก็คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุข 
และเพื่อที่จะป้องกันสิทธิดังกล่าวนี้  มนุษย์จึงได้จัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับมอบอ านาจอันชอบธรรม  
โดยความยินยอมของประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลด าเนินการปกครอง 

                                                                 
 43  ระบบกฎหมายอังกฤษ (น. 48). เล่มเดิม. 
 44  แหล่งเดิม. 
 45  แหล่งเดิม. 
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ไปในทางที่ท าลายจุดมุ่งหมายดังกล่าวก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนหรือล้มเลิกรัฐบาลนั้น
เสียได้ และก่อตั้งรัฐบาลใหม่ให้ด าเนินการตามหลักการเช่นว่า และให้มีอ านาจที่จะบันดาลความ
ปลอดภัยและความผาสุกให้ได้มากที่สุด” 

ส าหรับการจัดท ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
ค.ศ. 1787 นั้น ไม่ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจเป็นด้วย
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีแนวความคิดว่า “ผู้มีอ านาจปกครอง” ในระดับสหรัฐ ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับประชาชน พลเมืองของสหรัฐ จนต่อมาในปี ค.ศ. 1789 ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ตั้งแต่บทที่  1 ถึงบทที่  10 แต่ได้รับสัตยาบันใน ค.ศ. 1791 บทแก้ไข
เพิ่มเติมเหล่านี้ ได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจนและกว้างขวาง มีการเรียกบทแก้ไข
ทั้ง 10 บท นี้ว่าเป็น อเมริกัน “Bill of Right” นอกจากนี้ ก็ยังมีบทแก้ไขที่ 15 (ค.ศ. 1868) ที่ห้าม 
มลรัฐต่าง ๆ ออกกฎหมายพรากชีวิต เสรีภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลโดยปราศจาก Due Process of 
Law” เป็นต้น 

ส าหรับประเทศฝร่ังเศสภายหลังที่ได้มีการปฏิวัติใหญ่ของชาวฝร่ังเศสเมื่อวันที่  
14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 ได้มีการตั้งสมัชชาแห่งชาติขึ้น ท าหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติและสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ แต่พอวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 สมัชชาแห่งชาติได้ประกาศใช้ “ค าประกาศสิทธิ
ของมนุษยชนและพลเมือง” ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 17 มาตราด้วยกัน ค าประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ได้วางหลักการส าคัญไว้ดังนี้ 

1.  หลักว่าด้วยเสรีภาพถือว่าเป็นสิทธิประการแรกของมนุษย์ มาตรา 4 อธิบายเสรีภาพ
ว่าหมายถึง “อ านาจที่จะกระท าในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน” และมาตรา 5 “...สิ่งที่
กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ไม่อาจถูกขัดขวางไม่ให้กระท าได้...” จะเห็นว่าเป็นการวางหลักเร่ือง เสรีภาพ
ไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถ้าพิจารณาโดยเจาะจงแล้ว ย่อมหมายความครอบคลุมถึงเสรีภาพบุคคล 
เสรีภาพในความคิด เสรีภาพในการประท้วง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการ
รวมกลุ่ม ฯลฯ 

2.  หลักว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ในมาตรา 6 กฎหมาย คือ การแสดงออก 
ของเจตจ านงทั่วไป และค าว่ากฎหมายนี ้ค าประกาศฯ ใช้ทั่วไปในเกือบทุกมาตรา (มีทั้งหมด 17 มาตรา 
นั่นคือยอมรับว่า การจ ากัดขอบเขตของเสรีภาพต้องกระท าโดยกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันผู้ร่างฯ ก็มี
ความวิตกว่า กฎหมายอาจก้าวเข้าไปล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพอย่างไม่ถูกต้องได้  ด้วยเหตุนี้ ในเร่ืองที่
กระทบถึงสิทธิเสรีภาพที่ส าคัญที่สุดคือ เสรีภาพในร่างกาย มาตรา 8 แห่งค าประกาศฯ จึงต้องก าหนด
ว่า “กฎหมายพึงก าหนดโทษไว้อย่างเคร่งครัดและจ าเป็นเท่านั้น และบุคคลจะถูกลงโทษก็โดยอาศัย
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กฎหมายที่มีอยู่แล้วได้ประกาศใช้ก่อนการกระท าความผิด ทั้งต้องบังคับใช้อย่างถูกต้อง” หรือ
มาตรา 9 “บุคคลทุกคนได้รับการสันนิษฐานว่า บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิด...” 

หลักข้างต้นได้กลายมาเป็นหลักที่ปรากฏในกฎหมายอาญา และในรัฐธรรมนูญของ
หลายประเทศต่อมา 

3.  หลักว่าด้วยความเสมอภาค มาตรา 1 บัญญัติไว้ว่า “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมาอิสระและ
เสมอภาคกันในทางสิทธิ...” มาตรา 6 รับรองความเสมอภาคในการเข้ามาท างานในภาครัฐ  
และมาตรา 13 รับรองความเสมอภาคในการเสียภาษี ความเสมอภาคที่นักปฏิวัติฝร่ังเศสมองในที่นี้
หมายถึงความเสมอภาคในทางกฎหมาย 

ดังจะเห็นได้ว่าในสังคมมีการเรียกร้องหลักประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการถูก
ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากการกระท าหรือใช้อ านาจของรัฐหรือกษัตริย์ในฐานะ
ผู้ปกครองรัฐเร่ือยมาจนกระทั่งปัจจุบันการเรียกร้องให้มีหลักประกันการรับรองคุ้มครองสิทธิ  
ของประชาชนได้รับการยอมรับในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากบัญญัติของกฎหมาย 
ที่มีผลบังคับในรัฐต่างๆ นั่นเอง 
 2.3.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

การให้ความหมายของสิทธิและเสรีภาพมีการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของ  
ค าว่า “สิทธิและเสรีภาพ” อยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนักกฎหมายในต่างประเทศและประเทศไทย ดังนี้ 

สิทธิ (Right) ในทางกฎหมายนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
Thomas Aquinas ได้ให้ความหมายว่า สิทธิเป็นบางสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่บุคคลพึงมี

และเป็นคุณค่าในทางศีลธรรม สิทธิมีความเป็นพิเศษในตัวเอง46 
Thomas Hobbes ได้ให้ความหมายว่า สิทธิเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคน

พึงมีสิทธิในการกระท าทุกเร่ืองและเห็นว่าสิทธินั้นมีความใกล้เคียงกับเสรีภาพ47 
Michacl S. Berliner ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองไว้

ให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าได้ตามสิทธิที่บัญญัติไว้48 
                                                                 
 46  จาก ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาค: ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในความเสมอภาคของผู้พ้นโทษใน
การศึกษาและท างาน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 28), โดย ศรัณยา กล่ินสุคนธ์, 2554, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 47  แหล่งเดิม.  
 48  จาก ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 10), โดย นิศารัตน์ ท้าวโสม, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 
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หยุด แสงอุทัย ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้และเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ประโยชน์แก่บุคคลไว้โดยเจาะจงและกฎหมายได้
คุ้มครองประโยชน์นี้ โดยบุคคลผู้ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิทางศาล49 

โภคิน พลกุล ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง
และคุ้มครองให้50 

วิษณุ เครืองาม ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้ กล่าวคือ สิทธิของประชาชนได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิ 
ในครอบครัว  สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการรับมรดก สิทธิในชีวิตร่างกาย เป็นต้น51 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจที่จะให้ผู้อ่ืนต้องกระท า  
หรืองดเว้นกระท าการบางอย่างตามที่เรามีสิทธิอันเป็นการบังคับให้คนอ่ืนต้องกระท าการตามสิทธิ
ของเรา52 

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่
บุคคลในอันที่จะกระท าการใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนหรือบุคคลอ่ืน  
(เช่น สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธิ์ ฯลฯ) เป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้อง
ให้ผู้อ่ืนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระท าการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือให้ 
ละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง53 

คณิน บุญสุวรรณ ได้ให้ความหมายว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจอันชอบธรรมที่บุคคลสามารถ
ที่จะมีหรือกระท าอะไรก็ได้ที่มีกฎหมายรองรับ แต่ค าว่าจะท าอะไรก็ได้ในที่นี้  มิได้หมายความว่า 
ท าอะไรได้ตามใจ เพราะหากท าอะไรลงไปแล้วเกิดไปกระทบสิทธิของคนอ่ืน หรือท าให้คนอ่ืนต้อง
เดือดร้อนเสียหาย หรือสูญเสียอะไรบางอย่าง การกระท าดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ต้องห้าม เช่น สิทธิในการ
มีทรัพย์สินส่วนตัว สิทธิในที่ดิน สิทธิในการป้องกันตัวเอง หรือสิทธิในการใช้รถใช้ถนน สิทธิใน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นต้น54 
                                                                 
 49  จาก ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (น. 23), โดย หยุด แสงอุทัย ง, 2518, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 50  จาก หลักกฎหมายมหาชน (น. 138-139), โดย โภคิน พลกุล, 2539, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
 51  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 640), โดย วิษณุ เครืองาม, 2530, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
 52 จาก กฎหมายมหาชนเล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี (น. 348), โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538, กรุงเทพ: นิติธรรม. 
 53  จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 21), โดย วรพจน์ 
วิศรุตพิชญ ์ข, 2543, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
 54  จาก คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน (น. 20 – 21), โดย คณิน บุญสุวรรณ, 2547, กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
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บรรเจิด สิงคะเนติ ได้แบ่งแยก “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ออกจากความหมายของค าว่า 
“สิทธิตามความหมายทั่วไป” โดยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อ านาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
สูงสุดได้บัญญัติให้การรับรอง คุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท าการใด หรือไม่กระท าการใด 
ซึ่งการให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซง
ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงใน
ขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึง การให้หลักประกันในทางหลักการ ซึ่ง
หมายถึงการมุ่งคุ้มครองต่อสถาบันในทางกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กร
ผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ55 

หากน าหลักการและความคิดเกี่ยวกับสิทธิมาประมวลแล้วก็จะเห็นได้ว่าสิทธิมีลักษณะ
ส าคัญที่ตรงกันอยู่หลายประการ  ได้แก่56 

1.  สิทธินั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิ สิทธิจะเป็นการรับรองให้
เจ้าของสิทธิมี  “อ านาจ” สามารถ “ใช้” สิทธินั้นได้ หรืออาจจะไม่ใช้สิทธินั้นก็ได้ตามเจตจ านง 
ของเจ้าของสิทธิ ในบางกรณีก็อาจจะให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแทนได้ ซึ่งการให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแทนนี้มักพบใน
กฎหมายแพ่ง 

2.  สิทธินั้นเรียกร้องให้ผู้อ่ืนมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิของตน กล่าวคือ ถ้าเป็นสิทธิในทาง
แพ่งจะสามารถเรียกร้องต่อทรัพย์ (ทรัพยสิทธิ) บุคคลอ่ืนมีหน้าที่ต้องยอมรับและไม่ละเมิดต่อสิทธิ
ในทรัพย์อันผู้อ่ืนมีสิทธิอยู่นั้น หรือเรียกร้องให้บุคคลด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ (บุคคลสิทธิ) หรือ
ในทางกฎหมายมหาชน สิทธินั้นจะเรียกร้องให้รัฐโดยหน่วยงานของรัฐกระท าการ หรือไม่กระท า 
การใด ๆ เพื่อตนได้ ทุกกรณีนั้นแสดงถึง “หน้าที่” ที่ผู้อื่นจะกระท าต่อสิทธินั้น  

3.  สิทธิจะเกิดขึ้นก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากสิทธิเป็นเร่ืองของอ านาจและหน้าที่ 
ที่จะบังคับต่อบุคคลอ่ืนหรือรัฐ โดยปัจเจกชนทั่วไปจะบังคับต่อบุคคลอ่ืนหรือรัฐได้ก็ต่อเมื่อมี
กฎหมายรับรองสิทธิของตน และก าหนดหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนเท่านั้น ทั้งนี้แม้ในทางแพ่งบุคคลมีสิทธิ
จะท านิติกรรมผูกพันได้โดยเสรี แต่การที่บุคคลสามารถท านิติกรรมกันได้นั้นก็ต้องชอบด้วยเงื่อนไขที่

                                                                 
 55  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 58). เล่มเดิม. 
 56  จาก การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ (รายงานผลการวิจัย) (น. 7), โดย 
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และกล้า สมุทวณิช, 2546, กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 
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กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น โดยกฎหมาย
อาจจะก าหนดสิทธิไว้โดยชัดเจน หรือให้อ านาจแก่ปัจเจกชนไปก่อตั้งสิทธิระหว่างกันและกันได้
โดยเสรี ตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน ส าหรับสิทธิต่อรัฐจะต้อง
เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติเท่านั้น 

จากความหมายของสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า “สิทธิ” (Right) หมายถึง 
อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลอ่ืนบุคคลใดแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิทธิที่จะเรียกร้องต่อรัฐหรือองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตแห่ง
สิทธิของตนได้ 

เสรีภาพ (Liberty) ในทางกฎหมายนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี ้
Michacl S. Berliner ได้ให้ความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง บุคคลที่ไม่อยู่ในภาวะ 

ถูกควบคุม หรือครอบง าจากผู้หนึ่งผู้ใด57 
Horace M. Kallen ได้ให้ความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง ความเคลื่อนไหวหรือกระท าสิ่งต่าง  ๆ

ตามใจปรารถนา โดยปราศจากการยับยั้งหรือการจ ากัดตัดทอน58 
Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง ความอิสระที่จะกระท าการ

ใด ๆ59 
โภคิน  พลกุล ได้ให้ความหมายว่า  “เสรีภาพ”  หมายถึง  สถานภาพของมนุษย์ที่จะไม่ตก

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นอ านาจที่จะกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือที่จะไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด60 

วิษณุ เครืองาม ได้ให้ความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการ เสรีภาพจึงมีความหมายต่างจากสิทธิ  แต่ถ้าเสรีภาพใดมีกฎหมายรับรองและ
คุ้มครอง เสรีภาพนั้นก็อาจเป็นสิทธิด้วย จึงมักเรียกรวม ๆ กันว่าสิทธิและเสรีภาพ หรือสิทธิ 
ในเสรีภาพ61 
                                                                 
 57  ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 10). เล่มเดิม. 
 58  จาก การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ, โดย สาโรช โชติพันธ์ุ, 
2549, รวมบทความทางวิชาการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 6, น. 287. 
 59  แหล่งเดิม.  
 60  หลักกฎหมายมหาชน (น. 138-139). เล่มเดิม. 
 61  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 641). เล่มเดิม. 
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ให้ความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง อ านาจที่จะกระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง (มีอ านาจที่จะเลือกปฏิบัติ) ซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่เชิงปฏิเสธแก่ผู้อ่ืนที่จะได้เข้ามารบกวน
การใช้อ านาจเลือกปฏิบัติของเรา และในท านองเดียวกันก็ก่อให้เกิดหน้าที่ให้เราไม่สามารถเข้าไป
รบกวนการใช้อ านาจเลือกประพฤติปฏิบัติของผู้อื่น62 

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่ตกอยู่
ภายใต้การครอบง าของผู้อื่น เป็นภาวะที่ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะกระท าและไม่ถูก
หน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่เขาประสงค์จะกระท า โดยสรุปแล้ว เสรีภาพ คือ อ านาจของ
บุคคลในอันที่จะก าหนดตนเอง โดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเองตามใจ
ปรารถนา เสรีภาพจึงเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง63 

พิชัย พืชมงคล อธิบายว่า เสรีภาพ หมายถึง “ความมีเสรีหรือสภาพที่ท าได้โดยปลอด
อุปสรรค สภาพที่มีสิทธิที่จะท า จะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน” กล่าวคือ เสรีภาพเป็นอ านาจอัน
ชอบธรรมที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการใด ๆ ตามที่ 
เขาต้องการได้โดยอิสระ หรือโดยปลอดจากอุปสรรคหรือการบังคับขัดขวาง เสรีภาพจึงก่อให้เกิด
หน้าที่ตามกฎหมายให้รัฐและบุคคลอ่ืนในการที่จะต้องเคารพและไม่ไปรบกวนขัดขวางการใช้เสรีภาพ
ของเขา64 

จากความหมายของเสรีภาพดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า “เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง อ านาจ
ของมนุษย์ในอันที่จะก าหนดตนเอง และภายใต้อ านาจนี้บุคคลย่อมสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้
ตามความต้องการ หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ตามความประสงค์ของตนเอง โดยบุคคลจะมีเสรีภาพได้นั้นจะต้องไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่งที่ตน 
ไม่ประสงค์ และจะต้องไม่ถูกขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่ตนประสงค์  ด้วยเหตุนี้การที่กฎหมาย
ก าหนดรับรองเสรีภาพอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่บุคคลก็ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืนที่จะต้อง
เคารพเสรีภาพดังกล่าว โดยผู้ทรงเสรีภาพย่อมสามารถเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนละเว้นจากการรบกวน
ขัดขวางการใช้เสรีภาพของตน แต่ผู้ทรงเสรีภาพไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องบุคคลอ่ืน
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการใช้เสรีภาพของตนแต่ประการใด  

                                                                 
 62  กฎหมายมหาชนเล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี (น. 348). เล่มเดิม. 
 63  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 22). เล่มเดิม. 
 64  พิชัย พืชมงคล. (ม.ป.ป.). การปฏิรูปทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญใหม่  (ตอนที่  2). สืบค้นจาก, 
www.dlo.co.th 
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สิทธิกับเสรีภาพมีความคล้ายคลึงกันในข้อที่ว่าต่างก็เป็นอ านาจอันชอบธรรมที่กฎหมาย
รับรองให้แก่บุคคล และยังมีความเกี่ยวพันอีกหลายประการ กล่าวคือ สิทธินั้นหมายความรวมถึง
สิทธิที่จะมีเสรีภาพต่าง ๆ ตามควรแก่สภาพและฐานะของบุคคลด้วย และเสรีภาพที่ส าคัญคือ
เสรีภาพที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการใด ๆ ได้ตามสิทธิของตน สิทธิยังเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญถึง
ระดับความมีเสรีภาพ เนื่องจากความหมายของสิทธิและเสรีภาพใกล้เคียงกัน และสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ปัจจุบันจึงมีการใช้ปะปนกัน บางคร้ังก็ใช้สลับกันหรือแทนกัน อาทิค าว่า  สิทธิมนุษยชน 
(Human Right) นั้น หมายความรวมถึงบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีในฐานะที่เกิดมา  
เป็นมนุษย์ มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะแต่สิทธิเท่านั้น เป็นต้น แต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้ควบคู่กันไปโดย
เรียกรวม ๆ ว่า “สิทธิเสรีภาพ” ซึ่งหมายถึง อ านาจอันชอบธรรมตามกฎหมายของบุคคลที่จะกระท า
หรือไม่กระท าการต่าง ๆ โดยปลอดจากการรบกวนขัดขวางของรัฐหรือบุคคลอ่ืน65 

อย่างไรก็ตาม เสรีภาพมีความแตกต่างจากสิทธิ เนื่องจากสิทธิเป็นอ านาจที่บุคคลใช้ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน โดยการเรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท าการหรือละเว้นกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่ตน แม้ว่าการที่กฎหมายรับรองเสรีภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้แก่บุคคล ย่อมมีผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อ่ืนด้วยก็ตาม แต่หน้าที่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนอันเนื่องมาจาก
กฎหมายรับรองเสรีภาพให้แก่บุคคลคนหนึ่งนี้  เป็นแต่เพียงหน้าที่ที่จะต้องเคารพเสรีภาพของเขา  
ผู้ทรงเสรีภาพคงมีอ านาจแต่เพียงที่จะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนละเว้นจากการรบกวนขัดขวางการใช้เสรีภาพ
ของตนเท่านั้น หาได้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการใช้เสรีภาพของตน หรือเอ้ืออ านวยให้ตนใช้เสรีภาพได้สะดวกขึ้นไม่ 

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถือเป็นสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนหรือ
เป็นสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองแก่ปัจเจกชนในอันที่จะกระท าการใด 
หรือไม่กระท าการใดได้ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐ ดังนั้นสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมิใช่เพียงท าหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองปัจเจกชนจากรัฐเท่านั้น  
หากแต่ยังสามารถสร้างอ านาจในการเรียกร้องต่อรัฐให้กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดได้อีกด้วย 
ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างปัจเจกชน
กับรัฐขึ้น ส่งผลให้รัฐหรือองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐต้องให้ความเคารพ  ปกป้องและคุ้มครองสิทธิและ

                                                                 
 65  จาก สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ 
อย่างเหมาะสม) (รายงานผลการวิจัย) (น. 39), โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ค, 2538, กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 
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เสรีภาพของปัจเจกชน ให้มีผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมีภาระ 
ในการก่อความผูกพันต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บทบังคับของรัฐธรรมนูญเดียวกัน ดังนี้66 

1.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่ในการปกป้องปัจเจกชนให้ปลอดจากการ
แทรกแซงของอ านาจมหาชน เพื่อคงความมั่นคงหรือสร้างหลักประกันให้แก่ปัจเจกชนในอันที่จะ
ไม่ถูกบังคับหรือแทรกแซงจากรัฐหรือองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งปวง 

2.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่คุ้มครองปัจเจกชนมิให้ถูกเลือกปฏิบัติ   
โดยพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพแล้วนั้น ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือต้อง
ได้รับความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกันต่อการใช้อ านาจของฝ่ายมหาชน สิทธิและเสรีภาพในประการ
ดังกล่าวนี้ เช่น สิทธิและเสรีภาพในการเรียกร้องต่อรัฐให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เหมือนกัน 
ในสิ่งที่มีสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และแตกต่างกันในสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกัน โดยรัฐต้องให้
เหตุผลด้วยว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  และ 
มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้กระท าเช่นนั้นหรือไม่ เป็นต้น  

3.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่เรียกร้องให้รัฐกระท าการ สิทธิและเสรีภาพ 
ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องให้รัฐกระท าการนี้มักจ ากัดอยู่กับสิทธิและเสรีภาพที่เรียกว่า  “สิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานทางสังคม” อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกชน 
ในเร่ืองที่เกี่ยวกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์  

4.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่คุ้มครองบุคคลให้พ้นจากการแทรกแซง  
ของบุคคลที่สาม แม้ว่าตามหลักทั่วไปแล้วจะมีสิทธิและเสรีภาพบางอย่างที่มีผลผูกพันต่อบุคคลที่
สามโดยทางอ้อม ซึ่งในกรณีนี้ย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในประการ
ดังกล่าวแก่บุคคลด้วยมาตรการคุ้มครองของรัฐอาจกระท าได้ทั้งในรูปของการออกกฎหมายเพื่อ
รับรองคุ้มครองสถานะของบุคคลเป็นการเฉพาะ  หรืออยู่ในรูปแบบของข้อห้ามมิให้สาธารณะกระท า
การอันเป็นการรบกวนปัจเจกชนที่เรียกว่า “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพความเป็นอยู่ส่วนบุคคล
นั่นเอง”  

5.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นหลักประกันในเชิงสถาบัน หมายถึง หลักประกัน 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองหลักกฎหมายทั่วไปในทางหลักการต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากสิทธิและเสรีภาพที่ให้
ความคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล และยังมีลักษณะที่มุ่งหมายในการคุ้มครองต่อสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์หรือ
หลักการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลคนใดคนหน่ึงเป็นการเฉพาะด้วย ซึ่งสิทธิและ

                                                                 
 66  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 66-72). เล่มเดิม. 
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เสรีภาพในฐานะที่เป็นหลักประกันเชิงสถาบัน ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในการเป็นครอบครัวของ
การสมรส เสรีภาพในการแสดงออกโดยสื่อทางวิทยุ โทรทัศน ์หรือสื่อสารมวลชนอื่น ๆ เป็นต้น 

6.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งสิทธิและเสรีภาพ
ประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนดภาระผูกพันให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการ
เฉพาะ เช่น การก าหนดให้ผู้สูงวัยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น 
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญจะผูกพันมิให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนอกเหนือไปจากหลักการ
ดังกล่าว หากฝ่ายนิติบัญญัติละเมิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวปัจเจกชนหรือมหาชนย่อมยกสิทธิ
และเสรีภาพในกรณีเช่นน้ีขึ้นต่อสู้และเรียกร้องจากรัฐได้  

7.  สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นหลักประกันในทางศาล ถือเป็นเร่ืองที่มีสาระส าคัญ
ส าหรับการใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ทรงสิทธิ เพราะหากมีเพียงการรับรองคุ้มครองว่าปัจเจกบุคคล
หรือสาธารณชนมีสิทธิและเสรีภาพกว้างขวางมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าไม่มีหลักประกันในกระบวนการ
ทางศาล ที่จะท าให้สิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้ว สิทธิและเสรีภาพที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีความหมายหรือประโยชน์อันใดทั้งสิ้น การรับรองให้สิทธิและเสรีภาพเป็น
หลักประกันในทางศาล จึงเท่ากับเป็นการยอมรับว่าสิทธิและเสรีภาพมีฐานะเป็นสิทธิเรียกร้อง และ
เป็นสิทธิเรียกร้องของมหาชนอันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรง  
 2.3.2  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 

การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งด าเนินการโดย 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ มีการพิจารณาอย่างเป็นระบบและมีการกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพต่าง  ๆ โดย
การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง จนถือได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิและเสรีภาพประชาชนชาวไทยมากที่สุดฉบับหนึ่ง  
โดยในการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แยกประเภทของสิทธิเสรีภาพโดยพิจารณาจากภารกิจของสิทธิ
เสรีภาพได ้2 ประเภท คือ 

ประเภทแรก “สิทธิขั้นมูลฐาน” หรือสิทธิที่มีมาแต่ก าเนิด เป็นสิทธิที่ส าคัญยิ่งซึ่งบุคคล
มีมาตั้งแต่เกิด เช่น สิทธิเสรีภาพในร่างกาย ชีวิต การนับถือศาสนา และสิทธิในความเป็นส่วนตัว  
เป็นต้น 

ประเภทที่สอง “สิทธิเสรีภาพของพลเมือง” เป็นสิทธิที่ได้มาเพราะการเป็นพลเมืองของรัฐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพไว้ในมาตรา 27 ว่า “สิทธิและเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้โดยชัดแจ้ง  
โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา 
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คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 
การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”  

สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้การรับรอง
และคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายนี้ อาจจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น จ าแนกตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน จ าแนกตามวัตถุ
หรือเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพ จ าแนกจากก าเนิดของสิทธิและเสรีภาพ และจ าแนกตามอาการที่ใช้ 
ดังนี ้ 

1)  การจ าแนกสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน67 
Georg Jellinek เป็นผู้เสนอแนวคิดในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว โดย Jellinek  

ได้แบ่งแยกสิทธิออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
1.  สิทธิปฏิเสธ (Status negativus) หมายถึงสิทธิที่จะป้องกันแดนสิทธิเสรีภาพส่วน

บุคคลจากการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งโดยสิทธินี้ ราษฎรย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐและเจ้าพนักงานของรัฐ
ละเว้นที่จะไม่กล้ ากรายหรือล่วงสิทธินี้ สิทธิดังกล่าวนี้ ได้แก่ สิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน 
(Human Right)  

สิทธิประเภทนี้ สมยศ เชื้อไทย ยกตัวอย่างคือ สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญประเภท
เสรีภาพของพลเมือง68 หยุด แสงอุทัย ยกตัวอย่างสิทธิประเภทนี้  คือ สิทธิตามรัฐธรรมนูญและ 
สิทธิมนุษยชน69 

2.  สิทธิกระท าการ (Status actives) หมายถึง สิทธิที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการปกครอง
ประเทศซึ่งเป็นสิทธิที่ราษฎรที่จะมีต่อรัฐ สิทธิประเภทนี้ได้มีการบัญญัติรับรองออกมาในรูปของ  
“สิทธิของพลเมือง” เช่น สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิที่ให้ไว้แก่ราษฎรในการที่จะก่อตั้งชีวิตในทาง
การเมืองของรัฐ 

3.  สิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการ (Status positivus) หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่ใช้สิทธิ
ของปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จากฝ่ายรัฐ สิทธิประเภทนี้แสดงออกมาในรูปของสิทธิประเภท “สิทธิเรียกร้อง” สิทธิเรียกร้องให้

                                                                 
 67  แหล่งเดิม. 
 68  จาก ค าอธิบายกฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป (น. 60), โดย สมยศ เชื้อไทย ข, 2548, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.        
 69  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (น. 37), โดย หยุด แสงอุทัย จ, 2545, กรุงเทพฯ: 
ประกายพรึก. 
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กระท าการ สิทธิในการด าเนินคดี ตามทัศนะของ Jellinek เห็นว่าสิทธิที่เป็นศูนย์กลางของสิทธิ
ประเภทนี้คือสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

2)  การจ าแนกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากวัตถุหรือเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพ70 
เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพแล้วอาจจ าแนกสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ ออกได้เป็น 7 ประเภท คือ 
1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย 

ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ความคุ้มครองจากการใช้อ านาจรัฐป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
ทางอาญา เช่น บทบัญญัติที่ว่าบุคคลจะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่
ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนัก
กว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้  ซึ่งเป็นการรับรองหลัก  
“ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” บทบัญญัติที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยในคดีอาญาไม่มีความผิด ก่อนที่จะมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด 
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้  บทบัญญัติที่ห้ามจับกุม คุมขัง หรือ 
ตรวจค้นตัวบุคคล เว้นแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการเลือก
ถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย  

2. สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น ได้แก่ เสรีภาพในการ 
ถือศาสนา นิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการ 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เสรีภาพในทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการเท่าที่ไม่ขัดต่อ
หน้าที่พลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  

3. สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในการ 
สืบมรดก สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรมในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ถูกเวนคืน เสรีภาพในการ
ท าสัญญาก่อนิติสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สิทธิในการประกอบกิจการหรืออาชีพและการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และสิทธิที่จะได้รับการ

                                                                 
 70  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 33-39). เล่มเดิม. 
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รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่ เป็นผู้ยากไร้  
สิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวในอันที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม สิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลในอันที่จะได้รับ
การเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ สิทธิของบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพในอันที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ สิทธิของบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ 
ในอันที่จะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

4. สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ได้แก่ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพ สหพันธ์ 
สหกรณ ์กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 

5. สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง  ได้แก่  เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้ง เป็น 
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ  
สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนในอันที่จะเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภาพิจารณากฎหมาย สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอันที่จะออกเสียงประชามติเพื่อประโยชน์ใน
การให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่อาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศ สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนในอันที่จะ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ  

6. สิทธิที่จะตรวจสอบการกระท าของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ สิทธิของ
บุคคลในอันที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น สิทธิของบุคคลในอันที่จะได้รับข้อมูล ค าชี้แจง 
และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาต
หรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนในเร่ืองดังกล่าว สิทธิของบุคคลในอันที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของตน สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
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ท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 

7. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ บทบัญญัติที่รับรองว่า
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  บทบัญญัติ 
ที่รับรองว่า ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน บทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง บทบัญญัติที่คุ้มครองบุคคลมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิ
หรือท าให้เสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทาง
ศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

3)  การจ าแนกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากก าเนิดของสิทธิและเสรีภาพ71 
การจ าแนกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากก าเนิดของสิทธิและเสรีภาพ  สามารถจ าแนก

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้เป็น 2 ประเภท คือสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 
1.  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่ตามสภาพธรรมชาติ

ที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่ก าเนิด เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของมนุษย์แต่ละคน และมนุษย์ทุกคน
มีสิทธิและเสรีภาพนี้อยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะเกิดรัฐขึ้น โดยรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธินี้  
แก่คนทุกคน โดยเท่าเทียมกัน และมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนของชาติใด เชื้อชาติใด หรือ
ศาสนาใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในขอบเขตอ านาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นย่อมได้รับความ
คุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นด้วย เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน 
เสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่
ส่วนตัว เสรีภาพในการถือศาสนา นิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และเสรีภาพในการ
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน  เสรีภาพในการศึกษาอบรม 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมาย
โดยวิธีอ่ืน สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการท าสัญญาก่อนิติสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

2.  สิทธิพลเมือง (Citizen Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลซึ่งเป็นพลเมือง 
ของรัฐน้ัน ๆ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพได้ โดยเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถเรียกร้อง
จากรัฐในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบในรูปของบริการสาธารณะ

                                                                 
 71  แหล่งเดิม. 
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และไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือด้วยการละเลยเพิกเฉย  ไม่กระท าการ
ตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนได้  ทั้งนี้ สิทธิของพลเมืองจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 
“รัฐ” เกิดขึ้นแล้วและสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมักจะเป็นสิทธิในทางการเมือง เช่น สิทธิในการ
เลือกตั้ง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง 
เป็นต้น 

นอกจากนั้น หลักเกณฑ์การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพอาจแบ่งได้ตามแนวคิดด้าน
เน้ือหาสามารถที่จะแบ่งแยกได้ดังนี้ 

1.  สิทธิตามธรรมชาติกับสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ  การพิจารณาประเภทนี้ 
ต้องพิจารณาว่าสิทธิที่ปัจเจกชนในรัฐพึงได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิที่มีอยู่ติด
ตัวของปัจเจกชนแล้วตั้งแต่แรกเกิดของความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิดังกล่าวนั้นมีอยู่หลังจากที่มีความ
เป็นมนุษย์แล้วตามอ านาจของกฎหมาย สิทธิที่มนุษย์มีอยู่และติดตัวมนุษย์มาไม่มีอ านาจใดที่จะ
สามารถพรากสิทธิดังกล่าวไปจากมนุษย์ผู้ทรงสิทธิได้แม้จะเป็นอ านาจรัฐก็ตาม สิ่งที่สามารถพราก
สิทธิดังกล่าวไปจากมนุษย์ได้นั้นมีเพียงธรรมชาติเท่านั้น เช่น ความตาย หรืออาการป่วย เป็นต้น 
สิทธิประเภทนี้เรียกว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เช่น สิทธิในความคิด สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่หรือ 
สิทธิในการกินอาหาร เป็นต้น ส่วนสิทธิที่มีขึ้นภายหลังจากที่มีความเป็นมนุษย์แล้วนั้นอาจเรียก  
ได้ว่า “สิทธิที่ได้รับจากกฎหมาย” สิทธิดังกล่าวไม่ได้มีอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ สิทธิดังกล่าวไม่ได้
เกิดจากธรรมชาติเป็นผู้ก าหนดแต่หากเป็นสิทธิที่กฎหมายเป็นผู้ก าหนด ดังนั้นกฎหมายจึงสามารถ
ที่จะพรากหรือท าลายสิทธิดังกล่าวได้ เช่น สิทธิในการรับมรดก แม้ว่าผู้ทรงสิทธิจะอยู่กินกับผู้ตาย
อย่างเปิดเผยเป็นที่รับรู้กันในสังคมว่าเป็นสามีภริยากัน แต่เมื่อใดที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสทั้งคู่ 
ก็หาได้เป็นสามีภริยากันในทางกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายสิทธิในการรับมรดกก็หา
ได้เกิดขึ้นแต่ประการใดไม่ สิทธิในการรับมรดกนี้เป็นสิทธิที่ เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
หรือสิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินที่มีโฉนดก็เป็นสิทธิในทรัพย์สินประเภทหนึ่ง
ที่มีขึ้นก็แต่ด้วยอ านาจของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การที่รัฐจะพรากสิทธิดังกล่าวไปจากปัจเจกชน 
ผู้ทรงสิทธิก็สามารถท าได้ ด้วยอาศัยอ านาจของบทบัญญัติของกฎหมายเช่นกัน เป็นต้น 

2.  สิทธิในเสรีภาพกับสิทธิในความเสมอภาค สิทธิดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญ
ของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” สิทธิทั้งสองประการนี้เป็นส่วนส าคัญของสิทธิและเสรีภาพใน
ระบอบประชาธิปไตย เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในเสรีภาพไว้
ในมาตรา 2 โดยในวรรคหนึ่งเป็น “เสรีภาพทั่วไปในการกระท าการ” โดยถือว่า “เสรีภาพทั่วไปใน
การกระท าการ” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหลัก (Muttergrundrecht) ซึ่งจากสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพเฉพาะเร่ืองอ่ืน ๆ ตามมามากมาย แต่ในมาตรา 3 วรรคที่หนึ่งของ
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รัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนีได้บัญญัติถึง “หลักความเสมอภาคทั่วไป” ถือว่าเป็นหลักความเสมอภาค
ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป จากหลักความเสมอภาคทั่วไป ยังแบ่งแยกออกเป็นความเสมอภาคเฉพาะ
เร่ืองต่าง ๆ อีกหลายเร่ืองด้วยกัน เช่น ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ความเสมอภาคของ 
ชาวเยอรมนีในการรับราชการ เป็นต้น72 กล่าวได้ว่าสิทธิในเสรีภาพนั้นเป็นการเรียกร้องให้ยึดถือ
ตามสิทธิที่มีการรับรองไว้ แต่สิทธิในความเสมอภาคนั้นเป็นสิทธิที่จะเรียกร้องให้ท าการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันเท่านั้น 

ในทางกฎหมายมหาชนอาจแบ่งแยกย่อยได้อีกโดยเฉพาะเจาะจงที่จะเป็นบ่อเกิดแห่ง 
สิทธิได้ การให้ความยอมรับสิทธิทางกฎหมายมหาชนนั้นเร่ิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ทั้งนี้นับได้ว่า 
เป็นชัยชนะของเอกชนที่มีต่อรัฐซึ่งเป็นฝ่ายปกครอง และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิที่ เกิดจาก
กฎหมายมหาชนนี้จึงเกิดการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นให้เป็นต่างหากจากศาลยุติธรรมทั่วไป 73  
สิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดด้านประเภทสิทธิมหาชนมีดังต่อไปนี้74 

1. สิทธิเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในทางปฏิเสธ (Negative Status) ซึ่งได้แก่สิทธิที่จะ
ปัดป้องและสิทธิในเสรีภาพที่มีต่อรัฐ ซึ่งสิทธินี้ราษฎรย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเว้นที่จะไม่กล้ ากรายสิทธินี้ สิทธิดังกล่าวนี้ได้แก่สิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

2. สิทธิเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในทางที่จะด าเนินการ (Active Status) เป็นสิทธิ 
ที่ราษฎรที่จะมีต่อรัฐ เช่น สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิที่ให้ไว้แก่ราษฎรในการที่จะก่อตั้งชีวิตในทาง
การเมืองของรัฐ เป็นต้น 

3. สิทธิที่จะเรียกร้องการปฏิบัติการบางประการจากรัฐ (Positive Status) เป็นสิทธิที่จะ
เรียกร้องให้รัฐคุ้มครองสิทธิของบุคคล สิทธิที่จะให้คุ้มครองตนจากการกระท าของรัฐต่างประเทศ
และสิทธิที่จะเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับข้าราชการ  เช่น  
สิทธิเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินเดือน เป็นต้น 
 
  

                                                                 
 72  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 56). เล่มเดิม. 
 73  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แก้ไขปรับปรุงโดย สมยศ เช้ือไทย (น. 175), โดย หยุด 
แสงอุทัย ฉ, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 74  แหล่งเดิม. 

DPU



41 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) เป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสังคม               

ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ จากการที่มนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องรวมกันเป็นสังคม ย่อมเกิดความสัมพันธ์ขึ้น 
ระหว่างสังคมกับสมาชิกของสังคม โดยฐานะของสังคมจะอยู่สูงกว่าสมาชิกของสังคม สังคมจะ
เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์มาใช้บังคับแก่สมาชิกของสังคมและสมาชิกของสังคมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติของความเป็น “บุคคล” ของสมาชิกของสังคมนั้น 
ย่อมมีกิจกรรมบางอย่างที่โดยธรรมชาติแล้วบุคคลอ่ืนรวมทั้งสังคมไม่สมควรก้าวล่วงเข้าไปบงการ 
นั่นคือ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของบุคคล อันประกอบด้วยเสรีภาพในร่างกาย การด ารงชีวิต  
มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย มิให้ผู้อ่ืนมาล่วงเกินความเป็นส่วนตัว  
คือ สถานะที่บุคคลจะรอดพ้นจากการสังเกต การรู้เห็น การสืบความลับ การรบกวนต่าง ๆ และ 
มีความสันโดษไม่ติดสัมพันธ์กับสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวได้ให้ความหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว  
เป็นค าที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมในหลายเร่ือง ซึ่งได้มีผู้ให้ค าอธิบายไว้หลายความหมาย
ดังต่อไปนี้75 

Alan Westin ให้ความหมายว่า สิทธิในชีวิตส่วนตัวเป็นเร่ืองความสมัครใจของบุคคล 
ที่จะเลือกถอนตนเองจากสังคมส่วนร่วมไม่ว่าโดยการแสดงออกทางด้านร่างกายหรือจิตใจ  รวมถึง
เร่ืองที่ต้องการจะอยู่อย่างสันโดษหรือเฉพาะกลุ่มภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ถูกรบกวนหรือขัดขวาง 

Arthur Miller ได้ให้ค านิยามโดยสรุปสาระส าคัญของสิทธิส่วนบุคคลว่า  หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตน 

Blacks Law Dictionary ได้ให้ความหมายของสิทธิในชีวิตส่วนตัวไว้ว่า  หมายถึง  
สิทธิของบุคคลที่จะอยู่โดยล าพังเสรี ปราศจากการรบกวนจากบุคคลภายนอก กล่าวโดยทั่วไปสิทธิ
ในชีวิตส่วนตัวเป็นสิทธิที่ปลอดจากการแทรกแซงจากรัฐในกิจกรรมของแต่ละบุคคลโดยเป็น
เสรีภาพขั้นมูลฐานของแต่ละบุคคลที่จะเลือกในการด าเนินชีวิตของตนไม่ว่าในเร่ืองครอบครัว   
หรือเร่ืองความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หรือเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะถอนตนเองจากการที่จะถูก
พิจารณาโดยสังคมถ้าเขาเลือกที่จะท าเช่นน้ัน 

Richard A. Spinello ได้ให้ความหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัวว่าหมายถึง76 การจ ากัด 
การเข้าถึงตัวปัจเจกชนโดยบุคคลอ่ืน (The limitation of others access to an individual) ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

                                                                 
 75 จาก การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (น. 14-15), โดย ชูชีพ ปิณฑะศิริ, 2525, กรุงเทพฯ. 
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1.  การเก็บรักษาความลับ (Secrecy) ซึ่งหมายถึง การจ ากัดมิให้บุคคลอ่ืนทราบข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง (Limiting the dissemination of knowledge about oneself) 

2.  การปิดบังชื่อหรือไม่เปิดเผยตัว (Anonymity) ซึ่งหมายถึง การป้องกันมิให้คนอ่ืน
ทราบว่าตนเองเป็นใคร (Protection from undesired attention) 

3.  การอยู่ตามล าพัง (Solitude) ซึ่งหมายถึงการที่ไม่มีบุคคลอ่ืนเข้ามาอยู่ใกล้ชิดในทาง 
กายภาพ (Lack of physical proximity of others) 

ความหมายของที่ประชุม ICJ (International Commission of Jurists) ได้ให้ความหมาย
ของสิทธิส่วนบุคคลในการประชุมเมื่อปี ค.ศ. 1967 ที่กรุงสต็อกโฮลมสวีเดน ว่าเป็น “สิทธิที่จะอยู่
โดยล าพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงในระดับที่น้อยที่สุด ซึ่งมีการขยายความว่า หมายถึง สิทธิ
ของปัจเจกชนที่จะด าเนินชีวิตโดยได้รับการคุ้มครองจากสิ่งเหล่านี้คือ77 

1. การแทรกแซงในชีวิตความเป็นส่วนตัว ครอบครัว และเคหสถาน 
2. การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทาง

ความคิด 
3. การกระท าต่อเกียรติยศและชื่อเสียง 
4. การไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนความจริง ซึ่งท าให้เป็นที่เสื่อมเสียในสายตา

ของสาธารณชน 
5. การเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องอันเป็นที่น่าอับอายเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว 
6. การใช้ชื่อ หรือเคร่ืองหมายชี้เฉพาะหรือภาพโดยไม่มีอ านาจ 
7. การสืบความลับ การสอดรู้สอดเห็น การติดตามเฝ้าดูและการรบกวน 
8. การแทรกแซงการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ซึ่งผู้กระท าได้รับมาอันเนื่องมาจากการ 

ประกอบวิชาชีพนั้น 
10. การใช้ในทางที่มิชอบซึ่งการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล 
การให้ความหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวของ ICJ นี้เป็นการให้ความหมายภายใต้ทฤษฎี 

การจ ากัดการเข้าถึง (Restricted Access Theory) ซึ่งมีหลักการส าคัญว่า ความเป็นอยู่ส่วนตัว คือ  

_________________________________ 

 76 จาก ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (น. 9), โดย ปฏิวัติ  
อุ่นเรือน, 2547, กรุงเทพฯ. 

77  จาก การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 19), โดย วีรพงษ์ บึงไกร, 2543, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์แห่งประเทศไทย. 
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การจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างแน่แท้ (Privacy amounts to restricting 
access to information about oneself contexts) ในส่วนนี้จะได้แบ่งแยกแนวคิดการคุ้มครองสิทธิ 
ในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์และประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์   
เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการทางแนวคิดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2.4.1  แนวความคิดและทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศที่ใช้ระบบ
คอมมอนลอว์ 

ประ เทศที่ ใช้ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  เช่น  ประ เทศสหราชอาณาจักร  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
ประเทศเหล่านี้ไม่มีหลักการทั่วไปในการรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 78 อย่างไรก็ตาม  
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งในบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีก าเนิดมาจาก
แนวทางปฏิบัติในรัฐธรรมนูญ การให้ความคุ้มครองและให้การเยียวยาความเสียหาย เป็นการปรับใช้
บทบัญญัติกฎหมายหมายว่าด้วยละเมิดประกอบกับการให้เหตุผลโดยยึดถือ  ค าพิพากษาที่เป็น
บรรทัดฐานเป็นส าคัญ 

หลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการกระท าอันเป็นละเมิดในระบบ
คอมมอนลอว์ประกอบไปด้วยหลักส าคัญ ดังนี ้

1.  ความรับผิดฐานบุกรุก ความรับผิดฐานบุกรุกมีลักษณะส าคัญ คือ ต้องเป็นการ 
บุกรุกทางกายภาพ ได้แก่ การบุกรุกเข้าไปในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการเข้าไปรบกวนทางกายภาพ
ต่อบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีบุคคลภายนอกหรือเพื่อนบ้านบุกเข้ามาในบ้าน การบุกเข้ามา 
จะเพื่อท าร้ายหรือเพื่อเข้าพบหรือรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวก็ตาม การบุกรุกเข้ามานี้ต้องเป็นการ
กระท าในทางกายภาพต่อบุคคลหรือต่อทรัพย์สินโดยตรง หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่า บุคคลภายนอก
ได้ใช้กล้องส่องทางไกลสอดแนมดูบริเวณบ้าน ดูทรัพย์สิน หรือสอดส่งดูพฤติกรรมของบุคคล หรือ
ใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพื่อสอดแนมจากภายนอก ลักษณะนี้ไม่มีการกระท าในทาง
กายภาพต่อบุคคล การกระท าดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดฐานนี้  แต่หากมีการลักลอบเข้า
ไปติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไมโครโฟน หรือเคร่ืองไม้เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอดแนม  
แม้จะไม่เกิดการท าลายหรืองัดแงะข้าวของหรือทรัพย์สิน กรณีนี้ย่อมเกิดความรับผิดฐานบุกรุกได้

                                                                 
 78  From Privacy and the Law (p. 8 ), by Mark Liftman and Peter Carter-Ruck,  1970.  (อ้ างถึ งใน  
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทยพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 30), โดย ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์ , 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 
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เพราะมีการกระท าทางกายภาพแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ด้วยเหตุผลว่าความรับผิดบุกรุกนี้ไม่ได้มี
ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยตรง ดังนั้น ความรับผิดในฐานความผิดนี้จึงไม่ประสบ
ความส าเร็จในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในปัจจุบัน เพราะความเจริญทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบันท าให้การสอดแนมการลักลอบบันทึกภาพหรือเสียงหรือการดักฟัง  ท าได้ง่ายและมี
พัฒนาการไปมาก ขนาดที่ว่าเคร่ืองมือบางอย่างไม่ต้องอาศัยการยึดติดในทางกายภาพ ก็สามารถใช้ได้ 
ดังนั้น เมื่อไม่มีการกระท าก็ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดฐานบุกรุกได้เลย 

ปัญหาที่เพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเคร่ืองดักฟังหรือเคร่ืองมือสอดแนมในปัจจุบันไม่สามารถ
ปรับในฐานความผิดบุกรุกได้เลย และการน าความรับผิดฐานบุกรุกไปปรับใช้กับบุคคลนั้น ต้องปรากฏ
ว่ามีการเข้าไปจู่โจมและลักษณะที่เป็นการปะทะกัน เช่น การตรวจค้นสินค้าที่ตัวลูกค้าหากสงสัยว่า
ลูกค้าได้ขโมยของ ผู้จัดการร้านไม่สามารถท าการค้นได้สิ่งที่ต้องกระท าคือให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจค้นจึงจะไม่มีความผิดฐานบุกรุก ท้ายที่สุดพบว่าหากจะน าความรับผิด
ฐานบุกรุกไปปรับใช้ในการให้การเยียวยาความเสียหายในการละเมิดซึ่งปัจจุบันนี้ ด้วยสถานการณ์
ที่ซับซ้อนเนื่องจากข้อจ ากัดทางกายภาพที่นับวันการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่  ท าให้ความรับผิด
ฐานบุกรุกทางกายภาพมีน้อยลง ท าให้ความรับผิดฐานบุกรุกไม่เหมาะสมกับการปรับใช้เยียวยา
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  การก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ เป็นลักษณะการท าให้เกิดมลภาวะทางเสียง 
ทางกลิ่นหรือมลภาวะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือการก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญโดยการ
สอดส่องเห็นหรือรบกวนความเป็นส่วนตัวโดยเพื่อนบ้าน ในกรณีนี้ศาลได้เคยวางบรรทัดฐานไว้ว่า
ความรับผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญมีได้แม้ว่าผู้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  
อาจต่อสู้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังถึงที่สุดแต่ก็เหลือความสามารถที่จะระงับได้ก็ยังต้องรับผิดเสมอ 
กรณีที่เห็นบ่อยคร้ัง เช่น การที่บริษัท ห้างร้าน โทรศัพท์ชักชวนให้ซื้อสินค้าและบริการบ่อยคร้ัง 
จนเกินความจ าเป็น สร้างความอึดอัดใจหรือร าคาญหรือแม้กระทั่งการที่เพื่อนบ้านโทรศัพท์มาที่
บ้านเพื่อพูดคุยในเวลากลางดึกโดยที่ไม่ได้มีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือมีความจ าเป็นใด ๆ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแล้วยังเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย 

3.  หมิ่นประมาท เป็นการแสดงข้อความหรือความหมายใดๆ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ให้เขาได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือถูกประเมินคุณค่าให้ต่ าลง หรือ ถูกดูหมิ่น
เกลียดชังในสายตาของคนทั่วไป  ในการกระท าหมิ่นประมาทเป็นบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการเผยแพร่ความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลต่อสาธารณะ เช่น การกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ การพูดจาเยาะเย้ย ถากถาง หรือ
การกระท าที่เป็นสาเหตุท าให้เขาต้องอับอายขายหน้าหรือต้องหลีกหนีจากผู้คน เช่น การกล่าวร้ายว่า
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เป็นคนไม่มีความรู้สึกเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรี เป็นตัวส ารอง ซึ่งเป็นสาระส าคัญท าให้ชีวิตแต่งงาน
ล้มเหลวเนื่องจากค ากล่าวนั้น ในกรณีนี้นอกจากจะเป็นการหมิ่นประมาทแล้ว ยังเป็นการละเมิด
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับ และละเมิดชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวด้วย ในบางกรณี เช่น  
การให้บริการข้อมูลข่าวสารการเงินขององค์กร Credit Reference หรือเครดิตบูโรอาจเป็นการลดฐานะ
ความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคล หรือเป็นการท าให้บุคคลได้ความไม่ไว้วางใจในฐานะทางการเงิน 
แต่ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์การให้ข้อมูลข่าวสารอันอาจเป็นการท าให้เขาได้รับความเสียหาย
หรืออับอายจากการถูกประเมินฐานะทางการเงินไม่ถือว่าเป็นหมิ่นประมาทเนื่องจากการกล่าวนั้น
เป็นการกล่าวข้อความจริง ซึ่งความรับผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ได้มีความหมายรวมถึงการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงส่วนตัว แม้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นการเปิดเผยโดยไม่จ าเป็นหรือไม่มีเหตุผลอันควร
และเป็นการที่มุ่งประสงค์ร้ายต่อบุคคลอ่ืนก็ตาม 

4.  ความรับผิดต่อความไว้วางใจต่อกัน โดยหลักเมื่อมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ 
อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รับข้อมูล ผู้รับข้อมูลมีหน้าที่ต้องก่อให้เกิดความไว้วางใจในการรักษาข้อมูล โดย 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลที่ เป็นความลับและบุคคลภายนอก  
เกิดรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นภายในเวลาที่ผู้รับข้อมูลนั้นได้รับรู้เช่นกัน และโดยที่ผู้ที่บอกเล่านั้นไม่ได้
อนุญาต ถือว่าผู้รับข้อมูลข่าวสารท าให้เกิดการไม่ไว้วางใจต่อภาระหน้าที่ ดังกล่าว ซึ่งภาระหน้าที่นี้
จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อข้อมูลข่าวสารได้ถูกบอกหรือแจ้งให้ทราบและในการกล่าวอ้างนั้นผู้กล่าวอ้าง
ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ รับข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่ เนื่องจากมีการรับรู้เร่ืองที่ เป็นความลับนั้น 79 
ภาระหน้าที่นี้อาจเกิดขึ้นหรืออาจเรียกว่าเป็นหน้าที่ตามศีลธรรม เป็นความผูกพันที่บุคคลพึงปฏิบัติ
ต่อกันหรือเป็นหน้าที่ตามสัญญาคือมีการท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.  การกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายในกฎหมายลักษณะ
ละเมิดการเยียวยาความเสียหายในความรับผิดฐานประมาทเป็นมาตรการทั่วไป ในการเยียวยาความ
เสียหาย องค์ประกอบความรับผิดฐานประมาทนั้นเป็นการกระท าที่ไม่ได้เกิดจากการจงใจเป็นการ
ขาดความระมัดระวัง จริงอยู่ที่การละเมิดความเป็นส่วนตัวส่วนมากเกิดจากความจงใจแต่ในบางกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ผู้กระท าจะไม่ได้ตั้งใจ แต่หากเกิดจากการประมาทเลินเล่อท าให้เกิดการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้กระท าก็มีโอกาสที่จะต้องถูกฟ้องในความรับผิดฐานประมาทเลินเล่อ 
ท าให้เขาได้รับความเสียหายได้ 

                                                                 
 79  จาก Personal Information: Privacy and the Law (p. 51), by Raymond Wacks, 1993. (อ้างถึงใน  
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทยพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 32). เล่มเดิม). 
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6.  การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในเร่ืองการค้นและการยึดทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิ
ส่วนตัวที่ส าคัญอีกประการหนึ่งถูกตีความให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของ The Fourth Amendment จาก
การตีความของศาลเห็นพ้องตรงกันว่าห้ามมิให้มีการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินของประชาชน  
ความคุ้มครองนี้ได้แก่ ในบ้าน เอกสาร และต่อตัวบุคคลเอง โดยไม่มีเหตุอันควรหรือตามอ าเภอใจ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิส่วนบุคคลในการค้นและยึดนี้มีความเกี่ยวข้องกับ Due Process of Law 
หรือวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะกระบวนการการ Due Process of Law คือ กระบวนการ
คุ้มครองสิทธิของจ าเลยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา 
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในสังคม80 ผู้ต้องหาไม่สามารถถูกบังคับให้ตอบค าถามเพื่อเป็นพยานหลักฐานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเอง และไม่สามารถถูกค้นและยึดสิ่งของเพื่อน าไปเป็นหลักฐานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
การค้นสื่อลามกในบ้านของจ าเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าจะไม่เป็นการบังคับขู่เข็ญในทางกายภาพ  
แต่ศาลมองว่าการครอบครองและควบคุมสื่อลามกเป็นความผิดอาญา แต่การตรวจค้น ต้องชอบด้วย
วิธีการเพื่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย การค้นและยึดโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการอ่าน 

กระบวนการ Due Process of Law มีพื้นฐานความคิดมาจากกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
ของจ าเลย มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดต้อง
ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ผู้ต้องหาไม่สามารถถูกบังคับ
ให้ตอบค าถามเพื่อเป็นพยานหลักฐานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง และไม่สามารถถูกค้นและยึดสิ่งของ
เพื่อน าไปเป็นหลักฐานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งหลักการดังกล่าวศาลได้วินิจฉัยไว้ในคดี 
Gliswold V. Connecticut ในกรณีที่เจ้าพนักงานได้ตรวจค้นในห้องนอนของคู่สามีภรรยา เพื่อตรวจค้น
เคร่ืองมือ หรือยาที่ใช้ในการคุมก าเนิด ศาลวินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลด้วย81 

                                                                 
 80  จาก ละเมิดอ านาจศาล: โทษที่ขัดต่อกระบวนการ Due Process, โดย นริศ ช านาญชานันท์, 2539 
(มกราคม), วารสารอัยการ, 19(215), น. 138-139. 
 81 จากคดีนี้ ศาลพิจารณาว่าสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่มีมาก่อน The Bill of Right มีมาก่อนสถาบันทาง 
การเมือง และมีมาก่อนโรงเรียนสอนกฎหมายเสียอีก ชีวิตแต่งงานเป็นการก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อความดีขึ้นหรือ 
เลวลง เป็นการคงอยู่ซ่ึงความหวัง และเป็นส่วนตัวอย่างมากอันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถล่วงเกินได้  การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในการล าเนินชีวิต ไม่เป็นเรื่องที่เป็นความกันในโรงในศาล ไม่ใช่การยึดมั่นในนโยบายทาการเมือง 
การแต่งงานเป็นความจงรักภักดีของบุคคลสองฝ่าย ไม่ใช่การค้าขายหรือเป็นการวางแผนการอยู่ร่วมกันในสังคม. 
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หลักว่าด้วยวิธีการที่เหมาะสมนี้ศาลได้น ามาใช้ในกรณีที่มีการน าพยานหลักฐานมา  
โดยการใช้เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยในการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ เช่น ในคดี Katz 
V United States การติดเคร่ืองดักฟังโทรศัพท์ ซึ่งกรณีนี้เคร่ืองดักฟังไม่ได้ติดอยู่กับเคร่ืองโทรศัพท์บ้าน 
หรือภายในบริเวณบ้านอันเป็นที่ส่วนบุคคล การกระท าดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการไม่ชอบด้วย
หลักว่าด้วยวิธีการที่ เหมาะสมแล้ว  ยังเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย  แต่ปัญหาคือ  
เคร่ืองดักฟังดังกล่าวติดอยู่กับตู้โทรศัพท์สาธารณะ กรณีนี้จะคาดหวังความเป็นส่วนตัวได้หรือไม่ 
ซึ่งผู้พิพากษาได้ให้เหตุผลว่าการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลเป็นสิทธิที่ติดไปกับตัว  
ของบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในที่ส่วนตัวหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะก็ย่อมต้องได้รับความ
คุ้มครองด้วยเช่นเดียวกัน และภายใต้ The Fourth Amendment ฉบับนี้ยังขยายขอบเขตการคุ้มครอง
ไปถึงสิทธิในความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลในบ้าน ดังนั้นการติดเคร่ืองดักฟังกับตู้โทรศัพท์
สาธารณะจึงเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
 2.4.2  แนวความคิดและทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศที่ใช้ระบบ
ซีวิลลอว์ 

สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวในระบบกฎหมายซีวิลลอว์นั้น ได้แก่ สิทธิในชีวิตร่างกาย 
เคหสถาน การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร เกียรติยศ ชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ฯลฯ 
แนวความคิดเร่ืองสิทธิในความเป็นส่วนตัวได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีทางกฎหมาย ในศตวรรษ
ที่ 1982 ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อยู่ภายใต้หลักนิติศาสตร์เชิงคุณค่าที่เป็นผลผลิตทางความคิด และมีพื้นฐาน
ความคิดของนักปราชญ์ชาวเยอรมันแทบทั้งสิน โดยเร่ิมจากการให้ความคุ้มครองสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวบนพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และความคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวในกฎหมายอาญาว่าด้วยความรับผิดฐานหมิ่นประมาท จากแนวความคิด
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวของเยอรมันมีอิทธิพลและถือได้ว่าเป็นต้นแบบแก่ประเทศซีวิลลอว์อ่ืน  ๆ ใน
การให้ความคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลในระดับของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน  (Basic Law)  
เพื่อใช้เป็นการป้องกันการกระท าของรัฐในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  ในมาตรา 1 
และมาตรา 2 บัญญัติให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  อันเป็นหลักการพื้นฐาน คือ  

                                                                 
 82  Privacy and the Law (p. 21). Op.cit. (อ้างถึงใน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทย
พาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 33).  
เล่มเดิม). 
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รัฐต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์83 ที่ปรากฏในกฎหมายพื้นฐาน ในเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของ
มนุษย์ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยเสรี84 ทั้งสองมาตรานี้ ก่อให้เกิดการรับรองสิทธิในความ 
มีตัวตนของบุคคล ภายใต้สิทธิดังกล่าวปัจเจกชนมีอ านาจในการควบคุม  พัฒนาและแสวงหา
ประโยชน์ในสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของตน และสิทธิในการได้รับความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ได้แก่ จดหมาย หรือวัสดุไปรษณีย์ และการติดต่อสื่อสาร จากการกระท าใดที่เป็นการ
แทรกแซงใด ๆ 

ในปี ค.ศ. 1954 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันได้วินิจฉัยไว้ว่าสิทธิในความ  
มีตัวตนของบุคคลประกอบไปด้วยสิทธิ  2 ประการ คือ สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการใช้
ประโยชน์ในชื่อเสียง รูปพรรณหรือเรียกว่าสิทธิในความมีตัวตนของตนเอง โดยสิทธิในส่วนหลังนี้
มีความส าคัญเพราะไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์หรือจ าแนกตัวบุคคลได้เท่านั้น  แต่ยังเป็นสิ่งที่
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลด้วย ดังนั้น ชื่อของบุคคล จึงพึงได้รับความคุ้มครองในฐานะ 
ที่ชื่อเป็นวัตถุแห่งสิทธิตามสภาพบุคคลประการหนึ่ง85 ซึ่งนอกจากชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลแล้ว 
กฎหมายให้ความคุ้มครองไปถึงชื่อที่ใช้เรียกขานบุคคลอ่ืนๆ  เช่น นามแฝง ฉายา บรรดาศักดิ์  
หรือราชทินนามที่กษัตริย์พระราชทานให้ตามราชประเพณีโบราณ กรณีท านองเดียวกันนี้รูปภาพ
ของบุคคล บุคคลย่อมมีสิทธิในรูปภาพในท านองเดียวกันกับชื่อ  บุคคลมีสิทธิที่จะไม่ให้มีผู้ใด
จ าลองภาพของตนไปท างานเขียน หรือแสดงละคร หรือถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งในความเห็นทางกฎหมาย
เยอรมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  และนอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครอง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งภายใต้ชื่อหลักการคุ้มครอง “สิทธิอ่ืนๆ” (Other right) มาตรา 823(1)  
ในการรับรองสิทธิและความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพ
หรือความมีตัวตนของบุคคลในรูปภาพและสิทธิในการใช้นามของบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Personal data) และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป บนพื้นฐานของมาตรา 826 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ง บุคคลใดจงใจท าให้คนอ่ืนได้รับความเสียหายในการละเมิดศีลธรรมอันดี
ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 

                                                                 
 83  จาก หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ , โดย บรรเจิด สิงคะเนติ ข, 2541 
(สิงหาคม), วารสารปกครอง, 17(2), น. 31. 
 84  จาก ศักดิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ, โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ค, 
2542 (กันยาน-ธันวาคม), วารสารรัฐธรรมนูญ, 1(3), น. 29-30. 
 85  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล  (น. 28), โดย จิตติ ติงศภัทิย์, 2529, 
กรุงเทพฯ. 

DPU



49 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประเทศที่ใช้ระบบ  
ซีวิลลอว์ในภาคพื้นเอเชีย เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ที่มีการพัฒนาของการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวจากปัญหาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ในเร่ืองการใช้และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น  ในระหว่างช่วงปี  
ค.ศ. 1980 และเป็นปัญหาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวจึงเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเป็นส าคัญ  เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลในการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานฝ่ายปกครอง (Act for the 
Protection of Computer Processed Personal Data Held by Administrative Organ, Act No. 95, 16 
December 88) และในภาคเอกชนกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของญ่ีปุ่นได้
ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลผลโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับเป็นแนวทางแก่องค์กรภาคเอกชนน าไปปฏิบัติ ส่วนในประเทศซีวิลลอว์อ่ืน ๆ 
เช่น ประเทศอิตาลี การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้พื้นฐานของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยังมีการอ้างอิงถึงการรักษาความลับอีกด้วย86 

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงต่อมาในปัจจุบันเนื่องด้วยพัฒนาการและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีส่วนพัฒนาและเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับแนวความคิดของสิทธิ 
ความเป็นส่วนตัวให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยแต่เดิมจะเน้นในเร่ืองของการเก็บรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่ความสามารถในการควบคุมการเปิดเผยและการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่สามารถคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนบุคคลได้ดีกว่า 
ซึ่งทฤษฎีการควบคุม มีหลักการส าคัญว่า “บุคคลจะมีความเป็นอยู่ส่วนตัวได้ต่อเมื่อสามารถควบคุม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเองได้” หรือการควบคุมการเผยแพร่และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตนเอง
โดยบุคคลอ่ืน ซึ่งจากพื้นฐานของทฤษฎีความเป็นส่วนตัวที่มุ่งเน้นถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของบุคคลแต่ละคน จะน าไปสู่การให้ค าจ ากัดความของสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้รับ  
การยอมรับทั่วไป 
 
  

                                                                 
 86  From “ITALY : Data Protection,” by Valentina Ranno and Elisabetta Racca, 1998, International 
Company and Commercial Law Review, 5(13), pp. 3-4. (อ้างถึงใน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทย
พาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 37).  
เล่มเดิม. 
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2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในเบื้องต้นจ าเป็นต้องกล่าวถึงความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Information) 

ซึ่งมีความหมายกว้าง และยังมีความเห็นที่หลากหลายที่โต้แย้งกันอยู่ว่าอะไรบ้างคือข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศก็ได้มีการบัญญัติให้ค านิยามที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง
นิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในกฎหมายบางประเทศและนักกฎหมายที่น่าสนใจ ดังนี ้

ความหมายตาม EU Directive “ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)” หมายถึง
“ข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (Natural Person) อันระบุตัว (Identified) หรืออาจระบุตัว 
(Identifiable) บุคคลนั้นได้ ซึ่งบุคคลที่อาจถูกระบุตัวได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนี้อาจท าได้  
โดยการอ้างอิงจากหมายเลขเฉพาะของบุคคล (Identification Number) หรือจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะในทางร่างกาย จิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมของ 
บุคคลนั้นเป็นต้น”87 

ความหมายตามแนวทางของ OECD “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า “ข้อความใด ๆ 
อันระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลได้”88 

Privacy Act 2000 ของประเทศออสเตรเลียให้ความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
หมายความว่า ข้อมูลหรือความเห็นไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ และไม่ว่าจะบันทึกไว้ในสื่อประเภทใด 
โดยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลอันปรากฏลักษณะเฉพาะตัวอย่างชัดแจ้งหรืออาจสืบหา
ตัวบุคคลได้ (Ascertain) จากข้อมูลหรือความเห็นดังกล่าว89 

Protection of individuals and other subjects with regard to the processing of personal 
data Act no. 675 of 31 December 1996 ของประเทศอิตาลีให้ความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
หมายความว่า ข้อความที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล องค์กร สมาคม และ

                                                                 
 87  Person data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (data 
subject); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to 
an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, 
cultural or social identity). 
 88  Personal Data means any information relating to an identified or identifiable individual (data 
subject). 
 89  Personal Information means information or an opinion (Including information or an opinion 
forming part of a database), whether true or not, and whether recorded in a material form or not, about an 
individual whose identity is apparent, or can reasonably be ascertained, from the information or opinion. 
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สามารถระบุถึงบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การอ้างอิงข้อความ
อ่ืนๆ กับหมายเลขบัตรส าคัญประจ าตัว90 

Data Protection Act 1998 ของประเทศอังกฤษได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลนั้นเอง 
หรือจากข้อมูลหรือจากข่าวสารจากการควบคุมของผู้ควบคุมข้อมูลและรวมถึงการ  แสดงความ
คิดเห็น ค าบอกเล่าใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่บุคคลอ่ืนหรือบุคคลที่สามได้กล่าวถึงเจ้าของข้อมูล91 

Federal Data Protection Act 2001 ของสหพันธรัฐเยอรมันให้ความหมายของ “ข้อมูล
ส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับบุคคล หรือข้อความแวดล้อมใด ๆ ที่บ่งชี้ หรือ
สามารถชี้เฉพาะถึงตัวบุคคล (บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ได้92 

Privacy Act 1974 ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลว่า 
หมายถึง การบันทึกใด ๆ การจัดเก็บรวบรวมหรือการจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งเก็บรักษาไว้ 
โดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง โดยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน 
ประวัติการแพทย์  และประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน และข้อมูลนั้นได้ระบุชื่อ  
หรือหมายเลขประจ าตัว สัญลักษณ์ หรือรหัสบ่งชี้อ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแสดงได้ว่าหมายถึงบุคคลใด  
เช่น ลายนิ้วมือ หรือแผ่นบันทึกเสียง หรือภาพถ่าย 

Alan F. Westin อธิบายว่าภายในขอบเขต “ส่วนตัว” สามารถพิจารณาได้ใน 3 ลักษณะ 
คือ93 

                                                                 
 90  Personal data shall mean any information relating to natural or legal persons, bodies or associations 
that are or can be identified, even indirectly, by reference to any other information including a personal 
identification number. 
 91  Personal data means data which relate to a living individual who can be identified (a) from those 
data or (b) from those data and other information which is in the possession of, the data controller, 
And includes any expression of opinion about the individual and any indication of the intentions of the data 
controller or any other person in res”ect of the individual. 
 92  Federal Data Protection Act 2001. Section 3 Further Definitions 
  (1)  “Personal Data” means any information concerning the personal or material circumstances of 
an identified or identifiable individual (the data subject). 
 93  จาก ความเป็นส่วนตัว: ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย (น. 65), โดย นคร เสรีรักษ์, 2557, กรุงเทพ ฯ: พี.เพรส. 
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1.  เป็นเร่ืองของการอยู่อย่างสันโดษ ซึ่งเป็นการมองในทางกายภาพ คือเป็นการจ ากัด
การเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก 

2.  เป็นความลับเฉพาะตัวบุคคล คือ ข้อเท็จจริงที่สามารถรู้เห็นได้เฉพาะบุคคล 
บุคคลภายนอกหรือสาธารณชนไม่สามารถเข้าร่วมรู้เห็นได้ 

3.  การมีอิสระในการปกครองตนเอง คือ บุคคลมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของตน การมีชีวิตที่เป็นอิสระปราศจากการควบคุมโดยรัฐ ถือว่าเป็นสถานะ 
ที่บุคคลอ่ืนหรือแม้กระทั่งรัฐก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายรู้เห็นในการกระท าหรือความสัมพันธ์  
กับบุคคลในเร่ืองส่วนตัวของบุคคลได้ 

จากการให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้น าเสนอมาข้างต้น จึงอาจสรุปการ 
ให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

ประเภทที่หนึ่ง การให้ความหมายข้อมูลส่วนบุคคลในความหมายกว้าง ในกรณีเป็นการ
บัญญัติตามแนวทางของ EU Directive 95/46/EC ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิก EU และประเทศที่ไม่ได้
เป็น สมาชิกแต่ต้องการมีกฎหมายที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกันในระดับสากล เช่น ประเทศอังกฤษ 
ประเทศฝร่ังเศสและประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 

ประเภทที่สอง การให้ความหมายข้อมูลส่วนบุคคลในความหมายแคบ ในกรณีนี้ 
มักจะพบในประเทศที่ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในลักษณะที่เป็น  
กฎหมายกลาง แต่จะมีการตราบทบัญญัติเฉพาะขึ้นเป็นเร่ือง ๆ ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การที่จะถือว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามการให้ความหมายของข้อมูล 
ส่วนบุคคลอย่างกว้างซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศว่าจะสามารถ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลได้มากกว่านั้น  จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการส าคัญ 
กล่าวคือ 

1)  ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  คือ ข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของบุคคลและมีผลเฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ได้แก่ 

1.  คุณสมบัติติดตัวบุคคล ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวบุคคลไปตลอดชีวิต  
หรือลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคล เช่น เชื้อชาติ  กลุ่มเลือด สีผิว สีตา ลายพิมพ์นิ้วมือ  
ความพิการของร่างกายที่มีมาแต่ก าเนิดอันมีลักษณะติดตัวของบุคคลไปจนตาย  หรือเป็นสิ่ง
เฉพาะตัวของบุคคลที่เป็นคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา  เช่น น้ าหนัก อายุ 
ส่วนสูง วุฒิการศึกษา ความสามารถ ต าแหน่งหน้าที่การงาน ประวัติการท างาน ประวัติสุขภาพ 
ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น 
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2.  การประเมินคุณค่าในตัวบุคคล เช่น ทัศนคติ การประเมินความประพฤติ และ
ความเห็นเกี่ยวกับการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล เน่ืองจากข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึง
ความคิด ความสามารถและการแสดงออกถึงความมีตัวตนของบุคคลได้ 

3.  แนวความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและเวลา เช่น 
ความสนใจทางการเมือง ความสนใจทางเพศ ความรักหรือความชอบ ความสามารถ 

2)  ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ กล่าวคือ สิ่งที่บอก 
ลักษณะที่ท าให้รู้จักบุคคลจากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ หรือเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่บอกถึงความเป็น
ตัวตนของบุคคล หรือเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ได้แก่ 

1. เคร่ืองหมายบ่งชี้ตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ฉายาหรือนามแฝงหรือเลขรหัส 
กล่าวคือ หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขในใบอนุญาตขับขี่  หมายเลขประกันสังคม 
หมายเลขบัญชีสมุดฝากธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ 

2. ลักษณะทางกายภาพของบุคคลภายนอก เช่น ความสูงต่ า ด าขาว ความสมบูรณ์  
หรือความพิการของบุคคลในทางกายภาพ 

3. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นบุคคลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
เช่น ยศ ต าแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นสถานะที่สามารถแสดงออกได้ชัดว่าหมายถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่ง 
ดังกล่าวในขณะนั้น เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

4. ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการประเมินคุณค่าของบุคคล ทัศนคติต่อบุคคล การประพฤติ
ปฏิบัติและการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความคิด 
ของบุคคลสามารถแสดงออกถึงความมีตัวตนของบุคคลได้ทั้งสิ้น เช่น ผลการสอบ การประเมินผลงาน 
หรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและการกระท าของบุคคลเป็นการแสดงให้เห็นถึง
คุณค่า คุณสมบัติที่จะแสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลออกตาม 
ความส าคัญหรือความอ่อนไหวของข้อมูล เพื่อให้การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
การใช้ และการเปิดเผยที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
หลายประการ ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลทั่วไป (Non-sensitive 
Data) และข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Information) โดยข้อมูลทั้งสองประเภท 
มีความแตกต่างกันดังน้ี94 

                                                                 
 94  จาก ข้อความคิดว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (น. 83), โดย ศิริกุล ภู่พันธ์, 2548, กรุงเทพฯ. 
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1.  ข้อมูลทั่วไป (Non-sensitive Data) เป็นข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  
ซึ่งสามารถบ่งชี้ เฉพาะตัวบุคคล95 ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน สถานภาพสมรส และลักษณะทางกายภาพของบุคคล ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว 
สามารถน ามาประมวลกันเป็นข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตัวบุคคลได้  โดยสภาพของข้อมูล
เหล่านี้เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เป็นเร่ืองปกติธรรมดา 

ข้อมูลทั่วไปแตกต่างจากข้อมูลที่มีความอ่อนไหวซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษกว่า คือ 
ข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหวหากมีการเปิดเผยจะกระทบถึงความรู้สึกของประชาชนทั่วไป
ในทางลบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ และการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลได้ เช่น การเปิดเผย
เชื้อชาติบางเชื้อชาติอาจน ามาซึ่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลได้  ดังนั้น 
โดยทั่วไปแล้วกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแทบทุกประเทศจึงเคร่งครัด กับข้อมูล
ประเภทนี้มากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยก าหนดห้ามมิให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ห้ามใช้และ
ห้ามประมวลผลข้อมูลประเภทนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

การให้ค านิยามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ศึกษาเห็นว่าข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหวท าให้
เป็นนัยที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายมุ่งหมายจะคุ้มครอง แต่อย่างไรก็ดี หากกฎหมาย
คุ้มครองเพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจะท าให้ข้อมูลทั่วไปบางลักษณะที่ควรได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็น  และเมื่อศึกษาจากค านิยาม  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” และการคุ้มครองของกฎหมายของประเทศต่าง ๆ พบว่าได้ก าหนดขอบเขตการ
คุ้มครองไว้อย่างกว้างขวางมากกว่าที่จะมีความหมายเฉพาะข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหวเท่านั้น 
กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองนั้นมีทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลและข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวด้วย 

2.  ข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Information) ได้แก่ข้อมูลที่ถือว่าเป็น
เร่ืองเฉพาะตัวของบุคคลโดยเฉพาะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่พึงประสงค์ที่จะให้มีการ 
เปิดเผย ข้อมูลประเภทนี้ ได้แก่ การนับถือลัทธิความเชื่อทางศาสนา ปรัชญาชีวิต การด าเนินชีวิต
ส่วนตัว ลัทธิทางการเมือง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางอาญา เช่น 

                                                                 
 95  From Propose reform of the law relation to information privacy in Hong Kong, by Donna Nicholls, 
1994, European Intellectual Property Review, pp. 42-43. (อ้างถึงใน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 17). 
เล่มเดิม. 
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ค าพิพากษาในคดีอาญา มาตรการในการด าเนินการทางอาญาหรือการกระท าของฝ่ายปกครองที่เป็น
การจ ากัดเสรีภาพ96 เป็นต้น 

จากความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจท าให้เห็นว่าข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่มีอยู่มากมาย แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็มีความส าคัญหรือความอ่อนไหวที่แตกต่างกัน  
การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละข้อมูลก็ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามแต่
ประเภทของข้อมูล จึงท าให้มีการศึกษาและจัดแบ่งประเภทของข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง 
กล่าวโดยกว้าง ๆ ได้ว่าการแบ่งประเภทของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น หลักการทั่วไปที่ได้รับ
การยอมรับจะขึ้นอยู่กับการประเมินประเภทของข้อมูลในประเด็นความอ่อนไหว ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อเจ้าของข้อมูลหากมีการเปิดเผยหรือล่วงรู้ข้อมูลนั้น โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับ97 ดังนี ้

1.  ข้อมูลข่าวสารประเภทที่มีความอ่อนไหวระดับต่ า (Low Sensitivity) 
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวระดับต่ า  ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  

เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเนื่องด้วยข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีระดับความ
อ่อนไหวสูงขึ้น ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างคนเก่าช่วยปูทางให้เข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
ระดับสูงยิ่งขึ้นไป 

2.  ข้อมูลข่าวสารประเภทที่มีความอ่อนไหวระดับกลาง (Moderate Sensitivity) 
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวปานระดับกลาง เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมากในแง่ที่มี

โอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อข้อมูลถูกน าเอาไปใช้ในทางที่ผิดอยู่ในระดับสูง  ข้อมูล
ประเภทนี้ครอบคลุมข้อมูลประเภทที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งมีความครอบคลุมทุกเร่ือง
ของชีวิต ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวระดับปานกลางนี้ก็เช่นเดียวกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวระดับสูง 
คือไม่ควรถูกเก็บรวบรวมโดยสิ้นเชิง 

3.  ข้อมูลข่าวสารประเภทที่มีความอ่อนไหวระดับสูง (High Sensitivity) 
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวระดับสูง ข้อมูลประเภทนี้ ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว 

ของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติทางการแพทย์ พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อเท็จจริงด้านอ่ืน ๆ 
                                                                 
 96  From The changing face of privacy protection in the European union and the United State, by Fred 
H. cate, 1999, Indiana Law Review, 33, pp. 193-194. (อ้างถึงใน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทย
พาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 18).  
เล่มเดิม. 
 97  From Personal Information, by Raymond Wacks, 1993, Privacy and the Law, pp. 229-230. (อ้างถึงใน 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทยพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 19). เล่มเดิม. 
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ในชีวิตของบุคคลซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเร่ือง “ส่วนตัว” หรือ “ลับเฉพาะ” ส าหรับข้อมูล
ประเภทความอ่อนไหวระดับสูงนี้ เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องปกปิดข้อมูลก็มีความเหมาะสมมากที่สุด 
และเป็นข้อมูลที่ไม่ควรมีการเก็บโดยสิ้นเชิง 
 
2.6  ทฤษฎีและหลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเพื่อมิให้รัฐกระท าการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติและกฎหมายนั้นมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐ หากรัฐจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้
สิทธิและเสรีภาพโดยไปกระทบกระเทือนต่อปัจเจกชนอื่นหรือไปกระทบต่อประโยชน์ของมหาชน
ส่วนรวมแล้ว รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดยอมให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายขึ้น 
เพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
ค.ศ. 1948 ข้อ 29.2 “ในการใช้สิทธิและเสรีภาพของตน แต่ละคนจะถูกจ ากัดก็แต่โดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นด้วยความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อประกันให้มีการยอมรับและเคารพสิทธิ  
และเสรีภาพของผู้อ่ืน และเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการอันชอบธรรมของศีลธรรมอันดี 
ความสงบเรียบร้อย และความผาสุกของทุกคนในสังคมประชาธิปไตย” ดังนั้น การจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพจะกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ  
ก าหนดไว้ แต่รัฐจะต้องสร้างหลักประกันให้แก่ปัจเจกจนเพื่อให้ปัจเจกชนมั่นใจว่ารัฐจะไม่กระท า
การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้เท่านั้น 

หัวใจส าคัญแห่งการสร้างหลักประกันในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติหลักการใหม่ที่เกี่ยวกับการให้หลักประกัน 
ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้อย่างสมบู รณ์สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามบทบัญญัติมาตรา 29 ว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่ รั ฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิ ได้  เ ว้นแต่ โดยอาศั ยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นและจะกระทบกระเทือน
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ  
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม” 
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จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 29 สามารถแยกพิจารณาถึงหลักประกันในการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่ประกอบด้วย หลักการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องมีผลเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง หลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือน
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ และหลักการให้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ
ในการตรากฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 2.6.1  หลักการจ ากั ดสิทธิและเส รีภาพต้องมีผล เป็นการทั่ วไป  (Allgemeinheit und 
Einzelfallverbot) 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคสอง  
“กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง...” มีสาระส าคัญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์เยอรมัน มาตรา 19 วรรคหนึ่ง “ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ สิทธิขั้นพื้นฐานอาจถูกจ ากัดได้โดย
กฎหมายหรือโดยอาศัยอ านาจตามแห่งกฎหมาย กฎหมายในกรณีนี้จะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
และจะใช้บังคับเพื่อกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะมิได้ นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะต้องกล่าว
อ้างถึงมาตราของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นด้วย” ที่มีจุดมุ่งหมายเช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองมิให้มีการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย 98 ทั้งนี้ ข้อจ ากัดอ านาจ
นิติบัญญัติประการน้ีมีที่มาจากหลักความเสมอภาคอันเป็นหลักรัฐธรรมนูญที่ผูกพันรัฐสภาโดยตรง
ในการตรากฎหมายโดยบังคับว่า “บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เดียวกันและบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญจะต้องได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน” ประกอบกับค ากล่าวของรุสโซที่ว่า “กฎหมายอาจก าหนดให้มีเอก
สิทธิ์ต่าง ๆ ขึ้น แต่จะต้องไม่ระบุตัวบุคคลผู้ซึ่งจะทรงเอกสิทธิเหล่านั้น กฎหมายอาจจะแบ่งแยก
พลเมืองออกเป็นชนชั้นต่าง ๆ และนอกจากนั้นแล้วยังอาจก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะให้อยู่ใน
แต่ละชนชั้น แต่จะต้องไม่ก าหนดให้บุคคลนั้นอยู่ในชนชั้นนี้บุคคลนี้อยู่ในชนชั้นโน้น กล่าวโดย
สรุปการตรากฎหมายขึ้นใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะย่อมไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่าย 
นิติบัญญัต”ิ ดังนั้น ที่กล่าวว่า กฎหมายต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคสอง หรือตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เยอรมันมาตรา 19 วรรคหนึ่งนั้น มีความหมายว่า กฎหมายต้องไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

                                                                 
 98  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 260). เล่มเดิม. 
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กรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง คงมิได้หมายความว่า กฎหมายต้องเหมือนกัน
ส าหรับทุกคน99 

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลเป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา 19  
วรรคหนึ่ง มีความเห็นของนักนิติศาสตร์เยอรมันส่วนใหญ่เห็นว่าให้น ามาใช้เฉพาะกับ  “สิทธิใน
เสรีภาพ” เท่านั้น เพราะสิทธิประเภทนี้ได้ก าหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอันเป็นเงื่อนไข
ส าคัญ100 โดยความหมายของสิทธิในเสรีภาพหมายความว่า บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิใช้เสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันต่อบุคคลอ่ืน กล่าวคือ บุคคลย่อมมีหน้าที่ที่จะ 
ไม่ไปละเมิดการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น 101 ซึ่งความเห็นเช่นนี้สอดคล้องต่อ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 29 วรรคสอง 
 2.6.2  หลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญ  
แห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้   

หลักการนี้ได้รับการบัญญัติไว้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช มาตรา 29  
วรรคหนึ่ง “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่า  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น 
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขจะกระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพไม่ได้  กล่าวคือ  
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถที่จะตรากฎหมายขึ้นเพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยให้กระทบกระเทือน
สาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพได้  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการจ ากัดขอบเขตอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ 
เป็นการทั่วไปในการจะตรากฎหมายขึ้นเพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ในเร่ืองนี้มีทฤษฎีพื้นฐานของ
เยอรมันเกี่ยวกับหลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้น มีได้ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีคุ้มครองสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างสัมบูรณ์ และ
ทฤษฎีคุ้มครองสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างสัมพัทธ์102 
  

                                                                 
 99  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 118). เล่มเดิม. 
 100  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 260). เล่มเดิม. 
 101  แหล่งเดิม.  
 102  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 290-293). เล่มเดิม. 
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1.  ทฤษฎีคุ้มครองสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างสัมบูรณ์ ตามทฤษฎีนี้เห็นว่า 
ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ไม่อาจที่จะท าการละเมิดสาระส าคัญแห่งสิทธิได้ การเห็นเช่นนี้เป็นการ
คุ้มครองขั้นต่ าสุดต่อแก่นของสิทธิและเสรีภาพอันเป็นหัวใจของสิทธินั้น ๆ ที่รัฐไม่อาจจะก้าวล่วง
เข้าไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพนั้นได้  ถือว่าเป็นขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครองอย่างสัมบูรณ์  
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามทฤษฎีนี้ไม่จ าต้องพิจารณาจากการแทรกแซง หรือมิได้ขึ้นอยู่กับ
การให้เหตุผลของการแทรกแซงเป็นกรณี  ๆ ไป เช่น ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันเคย
วินิจฉัยว่า การแทรกแซงในชีวิตร่างกายอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด  
สิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวถือว่าอยู่ในขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครองอย่างสัมบูรณ์ การล่วงละเมิดใด ๆ 
ในสาระส าคัญหรือในแก่นของสิทธิขั้นพื้นฐานน้ีถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่ง
สิทธิที่ได้ให้การคุ้มครองไว้อย่างสัมบูรณ์แล้ว 

2.  ทฤษฎีคุ้มครองสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างสัมพัทธ์  ตามทฤษฎีนี้เห็นว่า 
ไม่ควรจะมีสิ่งใดที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างสัมบูรณ์ ในกรณีซึ่งมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
สมควรที่จะอนุญาตให้มีการกระทบกระเทือนสาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพได้  อันเป็นการน า
หลักความได้สัดส่วน หรือหลักห้ามกระท าเกินกว่าเหตุ มาใช้ให้เกิดความสอดคล้องต่อการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพเพื่อให้เกิดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้  อันเป็นทิศทางที่ได้รับความสนับสนุน
จากศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์เยอรมันด้วย 
 2.6.3  หลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น 

หลักนี้ได้รับการบัญญัติไว้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 
วรรคหนึ่ง “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น...” 

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จ าเป็นหรือหลักความได้สัดส่วน หรือหลักมิให้กระท า
เกินกว่าเหตุ เป็นหลักที่น ามาใช้ในการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองของหลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายเยอรมันนั้น 
เป็นหลักของกฎหมายมหาชนทั่วไปมิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้รับการยอมรับให้
เป็นหลักกฎหมายทั่วไป และได้รับการยอมรับให้เป็นหลักกฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย 
การที่หลักความได้สัดส่วนได้รับการยอมรับให้เป็นหลักในทางกฎหมายที่ส าคัญ เพราะรากฐานของ
หลักความได้สัดส่วนมีพื้นฐานมาจากหลักความยุติธรรมอันเป็นพื้นฐานของกฎหมายทั่วไป  
ที่ค านึงถึงความยุติธรรมของทุกฝ่ายที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและต่อสังคม
โดยรวมประกอบกัน อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1968 ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันได้วินิจฉัยว่า 
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หลักความได้สัดส่วนมีผลมาจากหลักนิติรัฐ ซึ่งหลักนิติรัฐเป็นหลักที่ได้รับการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน มาตรา 20 ดังนั้น หลักความได้สัดส่วนจึงมีล าดับชั้นในระดับ 
ของรัฐธรรมนูญ เป็นหลักการที่มีความมุ่งหมายประการส าคัญเพื่อจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐ  
และเป็นหลักที่ก่อให้เกิดความมั่นคงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 103 จากนั้น L. Hirschberg 
และ M.Ch. Jakobs ได้ท าการศึกษาเนื้อหาของถ้อยค าในเร่ืองแห่งหลักความได้สัดส่วนเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการใช้หลักดังกล่าว มีรายละเอียดดังน้ี104 

1.  หลักความเหมาะสม 
ความเหมาะสม หมายความถึง มาตรการที่รัฐใช้ในการแทรกแซงโดยค านึงถึงการท าให้

บรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่รัฐได้ก าหนดไว้ ซึ่งมาตรการนั้นวางอยู่บนสมมุติฐานที่ได้รับการยอมรับ
หรือแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ 
ของเยอรมันได้วินิจฉัยในเร่ืองความเหมาะสมว่า ความเหมาะสมเพียงบางส่วนนั้นก็เป็นการเพียงพอ  
ไม่จ าเป็นที่ต้องมีความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ 

2.  หลักความจ าเป็น ในทางต าราและค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน
ถือกันว่าหลักความจ าเป็นน้ันจะต้องได้รับการแทรกแซงที่น้อยที่สุด 

การอธิบายในเชิงบอกเล่า มาตรการที่จ าเป็น หมายถึง เฉพาะมาตรการหรือวิธีการที่
เหมาะสมโดยก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

การอธิบายในเชิงปฏิเสธ ความจ าเป็นของมาตรการใดมาตรการหนึ่งนั้นไม่มีอยู่  
หากการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน หรือผลส าเร็จที่ดีกว่านั้นสามารถจะกระท าได้โดยวิธีการหรือ
มาตรการอ่ืนที่แทรกแซงหรือก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่น้อยกว่า 

หลักความจ าเป็นมีความส าคัญต่อการควบคุมการใช้อ านาจมหาชนที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐาน ศาลปกครองชั้นสูงของเบอร์ลิน ได้วินิจฉัยว่าการจับกุมบุคคลซึ่งท าการติดแผ่น
ประกาศเล็ก ๆ ตามก าแพงบ้านในเขตพื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของเมือง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน
มาร่วมเดินขบวนโดยได้ระบุสถานที่ชุมนุมไว้ในแผ่นประกาศโปสเตอร์เล็ก ๆ นั้น ไม่มีความจ าเป็น
ส าหรับการรักษาความสงบของสังคมเพราะการริบแผ่นประกาศดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการเพียงพอแล้ว 
  

                                                                 
 103  แหล่งเดิม. 
 104  แหล่งเดิม.  
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3.  หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 
หลักนี้เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการ โดยมีหลักการว่า

มาตรการใดมาตรการหนึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตาม
มาตรการกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรืออาจจะกล่าวในเชิงบอกเล่าได้ว่า มาตรการใดมาตรการหนึ่ง
จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างวิธีการกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบในขอบเขตเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น 
อยู่ที่การได้รับผลกระทบซึ่งเกิดจากการแทรกแซงในเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  จะต้องไม่อยู่
นอกเหนือขอบเขตแห่งประโยชน์อันเป็นเป้าหมายสาธารณะที่ก าหนดไว้ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
มาตรการนั้นจะต้องมีน้ าหนักมากกว่าผลเสียที่เกิดจากมาตรการดังกล่าว  ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
ของเยอรมันวินิจฉัยไว้ว่า มาตรการใดมาตรการหนึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จนเกินกว่าขอบเขตและผลกระทบที่ เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  ดังนั้นหลักความ 
ได้สัดส่วนจึงเป็นการยืนยันถึงความสมควรหรือความสมเหตุสมผล ซึ่งมีความใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
กับความหมายของหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 

โดยสรุปของหลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น หรือหลักไม่ให้
กระท าเกินกว่าเหตุ หรือหลักความได้สัดส่วน ได้รับการยอมรับว่ามีผลมาจากหลักนิติรัฐที่มุ่งจ ากัด
การใช้อ านาจของรัฐ และก่อให้เกิดความมั่นคงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ 
มาตรการในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นนั้น จะต้องเป็นมาตรการที่ได้รับ 
การยอมรับหากมีการแทรกแซง สิทธิและเสรีภาพโดยรัฐแล้วจะต้องสมเหตุสมผลและเกิด
ผลกระทบจากการแทรกแซงที่น้อยที่สุด 
 2.6.4  หลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคสอง “...ทั้งต้อง
ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย... ” สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญสหพันธ์เยอรมัน มาตรา 19 วรรคหนึ่ง “...สิทธิขั้นพื้นฐานอาจถูกจ ากัดได้โดยกฎหมาย... 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะต้องกล่าวอ้างถึงมาตราของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นด้วย ” หลักการ
ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญเยอรมันมีความเป็นมา ดังนี้105 
  

                                                                 
 105  แหล่งเดิม. 
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1.  ความมุ่งหมายของหลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรา
กฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเป็นการเตือนให้ฝ่ายนิติบัญญัติมิให้เข้าไปแทรกแซง 
ในขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้คุ้มครองไว้แล้วโดยไม่ตั้งใจและโดยปราศจากการไตร่ตรอง  
หลักนี้จึงเป็นหลักเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติใช้การไตร่ตรองอย่างรอบครอบและการตรวจสอบอย่าง
ละเอียด หากจะใช้อ านาจในการตรากฎหมายล่วงล้ าเข้าไปในขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐาน  
ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ การก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ต้องอ้างถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ านาจก้าวล่วงเข้าไปกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้ถือกันว่าเป็นข้อจ ากัด
ในทางรูปแบบโดยฝ่ายนิติบัญญัติต้องแสดงให้ปรากฏ นอกจากความมุ่งหมายเป็นการเตือนมิให้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติเกิดความพลั้งเผลอในการตรากฎหมายแล้ว ยังเป็นการท าให้การใช้และการตีความ
กฎหมายมีความชัดเจนขึ้นอีกด้วย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า  การตรากฎหมายขึ้น 
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตราใดของรัฐธรรมนูญและเป็นเงื่อนไขตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ 

2.  ขอบเขตของหลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมาย
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ มีข้อพิจารณาดังนี้ 

ประการแรก หลักดังกล่าวไม่น ามาใช้บังคับกับกฎหมายที่ได้บังคับใช้ก่อนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันประกาศใช้ เนื่องจากหลักนี้มีเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในแง่รูปแบบ ซึ่งการ
ตรากฎหมายก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้นั้น  อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขอ่ืน ๆ และ 
ผู้ตรากฎหมายไม่อาจทราบผลผูกพันตามหลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ  
ในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพได้ 

ประการที่สอง หลักดังกล่าวไม่น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
มอบหมายให้ฝ่ายนิติบัญญัติไปตรากฎหมายในเร่ืองนั้น  ๆ เช่น เสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
ตามรัฐธรรมนูญสหพันธ์เยอรมัน มาตรา 12 (1) “ชาวเยอรมันมีสิทธิโดยเสรีในการเลือกอาชีพ 
สถานที่ท างาน และสถานที่ในการศึกษาอบรม  การควบคุมการประกอบอาชีพอาจก าหนดได้โดย
กฎหมายหรืออ านาจแห่งกฎหมาย” บัญญัติให้การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น  
อาจก าหนดโดยกฎหมายหรืออาศัยอ านาจของกฎหมายได้ เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจสามารถออก
กฎหมายได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 12 (1) แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องน าหลักดังกล่าวมาใช้ อย่างไรก็ตาม 
หลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ  
จะน ามาใช้กับสิทธิและเสรีภาพที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอย่างแท้จริง ทั้งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ทั่วไป และที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ 

DPU



63 

ประการที่สาม  ตามค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน (BVerf GE) วินิจฉัย
เกี่ยวกับหลักดังกล่าวว่า มีขอบเขตการใช้  มิใช่ใช้ในทุกๆ กรณ ีจะไม่น ามาใช้กับกรณีที่กฎหมายนั้น
ได้จ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว การใช้หลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการ
ตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพควรที่จะใช้เฉพาะกับการแทรกแซงในสิทธิขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
มิใช่เป็นเพียงการกล่าวซ้ าของเดิม 

3.  การจ าแนกสิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของกฎหมาย 
หลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิ  

และเสรีภาพจะไม่น ามาใช้กับกฎเกณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันกับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายอย่างแท้จริง ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจตรากฎหมายได้นั้น เกิดจากข้อผูกพัน 
ที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หรือเป็นการตรากฎหมายตามที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น ๆ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันจึงไม่น าหลักการระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไปใช้กับสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความเห็นโดยวิธีการ 
ต่าง ๆ กรรมสิทธิ์และสิทธิในการรับมรดก เนื่องจากจากสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายทั่วไปอยู่แล้ว การท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการเตือนตามหลักการระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพมีความส าคัญ
ค่อนข้างน้อย เพราะฝ่ายนิติบัญญัติย่อมรู้ดีว่าได้ท าการอยู่ภายในขอบเขตที่เกี่ยวกันอยู่กับสิทธิ  
ขั้นพื้นฐาน 

4.  รูปแบบในการอ้าง การอ้างบทมาตราของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพ ทางปฏิบัติของเยอรมันมีการอ้างบทมาตราของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในรูปแบบ  
ที่แตกต่างกันไป โดย 

1) บัญญัติอ้างมาตราดังกล่าวในมาตราที่มีการจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน 
2) บัญญัติไว้ตอนท้ายของบทบัญญัติกฎหมายนั้น 
3) บัญญัติไว้ในค าปรารภที่กฎหมายนั้นทั้งฉบับมีลักษณะจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น 

แต่หลักการระบุบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพได้ท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องบัญญัติถึงการจ ากัดสิทธิที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  
ส าหรับการกล่าวอ้างไว้ในค าปรารภก็ดี หรือในตอนท้ายของบทบัญญัติกฎหมายก็ดี อาจกระท าได้
เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น 
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5.  ผลของกฎหมายในการละเมิดหลักการระบุบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ  
ในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การไม่อ้างบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธินั้น มีผลท าให้บทกฎหมายนั้นเป็นโมฆะ ในทางปฏิบัติ
ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันยังไม่มีการละเมิดต่อหลักดังกล่าว  จึงยังไม่มีค าพิพากษา
ของศาลในเร่ืองนี้ แต่ในทางต าราของเยอรมันยอมรับว่า การไม่อ้างบทมาตราที่ได้จ ากัดสิทธิมีผล 
ท าให้กฎหมายฉบับนั้นเป็นโมฆะ โดยให้เหตุผลจากล าดับชั้นของกฎหมายเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
ไม่ท าตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จึงเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

โดยสรุปหลักการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของเยอรมัน เป็นการเตือนฝ่ายนิติบัญญัติให้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากจะใช้
อ านาจในการตรากฎหมายล่วงล้ าเข้าไปในขอบเขตแห่งสิทธิขั้นพื้นฐานอันเป็นเงื่อนไขข้อจ ากัด
ในทางรูปแบบที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องแสดงให้ปรากฏ และได้น าหลักนี้มาใช้แต่เฉพาะกับสิทธิและ
เสรีภาพที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย ทั้งเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษโดยไม่น าไปใช้กับ
กรณีที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติมอบหมายให้ฝ่ายนิติบัญญัติไปตรากฎหมายในเร่ืองนั้น  ๆ และ 
ไม่น าไปใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลบังคับอยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้ 

ส่วนกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 วรรคสอง 
“...ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย...” เช่น การตรา
กฎหมายจ ากัดเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรของบุคคล 
จะต้องระบุไว้ในกฎหมายนั้นว่าอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติมาตรา  36 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นการวางข้อจ ากัดอ านาจนิติบัญญัติข้อนี้ไว้เพื่อให้
ราษฎรสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกว่า ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของตน
โดยเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือไม่ การตรากฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรโดยไม่ระบุบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้น ย่อมมีผลท าให้กฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 
2540 มาตรา 29 ใช้บังคับมิได้ อย่างไรก็ตาม อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติกรณีนี้มิให้น ามาใช้บังคับกับ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเร่ืองดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว การด าเนินการนั้นก็ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ 
ตรากฎหมายดังกล่าวด้วย106     

                                                                 
 106  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 133-134). เล่มเดิม. 
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อาจสรุปได้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น  นอกจากในทางรูปแบบ 
ที่ก าหนดให้ประชาชนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองได้แล้ว ยังมีความหมายของ
ระบอบประชาธิปไตยในทางเนื้อหาด้วยที่จะต้องมีการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องได้รับการบัญญัติไว้
ในกฎหมายด้วย แต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้หมายความว่าสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจะสามารถใช้ได้อย่างเสรีหรือไม่มีการจ ากัดโดยกฎหมายแต่อย่างใด รัฐที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถที่จะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้  แต่ก็โดย
เงื่อนไขของกฎหมายเท่านั้น  กล่าวคือ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลเป็นการทั่วไป 
และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้  นอกจากนี้แล้วการจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิน
สมควร อีกทั้งยังต้องมีการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่อยู่ติดตัวมนุษย์มาแต่แรกเกิด  ดังนั้นสิทธิ 
ส่วนบุคคลนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนนั่นเอง รัฐมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ดังกล่าวแก่พลเมืองในรัฐของตน แต่การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิส่วนบุคคลนั้นรัฐก็จ าเป็นที่จะต้อง
ทราบในส่วนของทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ทางกฎหมายประกอบด้วย ในส่วนนี้ผู้เขียนจึงได้ท า
การเขียนอธิบายเพื่อให้ทราบถึงทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังที่ได้น าเสนอไป
ข้างต้น ในเน้ือหาบทที่ 2 
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บทที ่3 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ ต่างประเทศ และประเทศไทย 
 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผลผลิตมาจากแนวคิดของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ แนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนทฤษฎีการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนดังได้กล่าวถึงแล้วในบทที่  2 ในบทนี้ผู้เขียนจะน าเสนอกฎหมายที่เกิดจาก
แนวคิดดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเร่ิม
จากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศใช้กติการะหว่างประเทศ  
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) และ
ระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ไทยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
3.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
นอกจากการบัญญัติเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศแล้วยังมีกฎหมายระหว่างประเทศ  
ที่ได้บัญญัติรับรองในเร่ืองที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย 

ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศนี้ผู้ เขียนได้ท าการแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 เร่ืองด้วยกัน คือ 1. การคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลขององค์การสหประชาชาติและ 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 3.1.1  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การสหประชาชาติ 
สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลก ได้ประกาศใช้กติการะหว่าง

ประเทศที่เรียกว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง1 มีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519 และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติ  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2539 และมีผลใช้บังคับ 
กับประเทศไทย เมื่อวันที่  30 มกราคม 2540 ซึ่งมีสาระส าคัญกล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้าน 
สิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ  รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนและได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่าง 
เท่าเทียมกันและบทบัญญัติ 53 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง ก าหนดสถานะทางการเมือง 
รวมทั้งการด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดการโภคทรัพย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้อย่างเสรี2 

ส่วนที่ 2 กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล 
รวมถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติ  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ  สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา  
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก าเนิด 
หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ  ประกันว่าบุคคล 
ที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยาไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่าง  
เท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉินและการห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไป
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ 3  

ส่วนที่ 3 กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ 
สิทธิในการมีชีวิตอยู่  เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส  
การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมตามอ าเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม  
การห้ามบุคคลถูกจ าคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถช าระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง  

                                                                 
1  จาก หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง UN International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) (น. 15-20), โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

2  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ข้อ 1. 
3  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ข้อ 2-5. 

DPU



68 

 

สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครอง
เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวน
เชื่อเพื่อการสงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ  สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ  
การรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครอง
สิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวง
ย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่ม
น้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ 

ส่วนที่ 4 กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในกติกา  รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงาน 
ของรัฐภาคี  การยอมรับอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  และขั้นตอนการพิจารณา 
ข้อร้องเรียน  

ส่วนที่  5 ห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืน  ๆ รวมทั้ง 
การมิให้ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่วนที่ 6 กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิ่มเติมกติกา  
จะเห็นได้ว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ให้

ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไว้ในส่วนที่  3 ข้อ 17 การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว  
โดยก าหนดว่า “บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถานหรือการติดต่อสื่อสาร
โดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้  และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายมิได้”  

หากพิจารณาจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแล้ว
จะเห็นได้ว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวประเภทหนึ่ง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะของสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 17 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองด้วยเช่นกัน 
 3.1.2  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลมากมายหลายประเทศ เมื่อพิจารณาความเป็นมาแล้วจะเห็นได้จากพัฒนาการตั้งแต่
องค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Cooperation 
and Development)  ได้ออก Guidelines governing the protection of privacy and transporter data 
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flows of personal data ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่หลายประเทศยอมรับ  

ต่อมา ค.ศ. 1995 สหภาพยุโรปได้ออกหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ “Directive 95/46/EC on the 
protection of Individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data” ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้กฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกมีความสอดคล้องกันในการให้
หลักประกันที่ดีเพียงพอต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของ
สหภาพยุโรปและเพื่อท าให้การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศสมาชิกเป็นไปโดย  
เสรีปราศจากข้อจ ากัดที่เกิดจากความแตกต่างกันของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ภายในของประเทศ 
ต่าง ๆ 4 โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน Directive ภายในปี 1998  

Directive 95/49/EC มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางในการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลก็เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกัน โดยค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของบุคคล (Fundamental 
rights and free of natural persons) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นส่วนตัวของบุคคล (Right to privacy)  
โดยมีขอบเขตมุ่งใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยวิธีอัตโนมัติ
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดเก็บข้อมูล แต่ไม่ใช้
บังคับกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย (Public security) ความมั่นคงของรัฐ 
(State security) การบังคับตามกฎหมายอาญา และการประมวลผลโดยบุคคลธรรมดา ในเร่ืองส่วนตัว 
หรือเร่ืองภายในครอบครัว 

ข้อก าหนดของ Directive 95/49/EC ได้ก าหนดนิยามศัพท์ที่ส าคัญ ดังนี้5 
“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)” หมายถึง ข้อความที่เกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางร่างกาย 
จิตใจ ฐานะ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม 

“การประมวลผลข้อมูล (Processing)” หมายถึง การด าเนินการหรือชุดการด าเนินการ 
ซึ่งใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะท าขึ้นโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่  เช่น การเก็บรวบรวม  

                                                                 
4  จาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารประกอบการบรรยาย), โดย ไพโรจน์ วายุภาพ.  

(อ้างถึงใน ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 
privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. IV), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ  และคณะ, 2554, กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

5  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2546). The EU Directive 95/46/EC. สืบค้น 
10 มิถุนายน 2558, จาก www.ecommerce.or.th/ictlaw 
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การบันทึก การจัดเรียบเรียง การเก็บรักษา การแก้ไขเพิ่มเติม การน ากลับมา การหารือ การใช้  
การเปิดเผย โดยการส่ง การเผยแพร่ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้ การจัดเก็บ หรือการ
รวมข้อมูล การขัดขวาง การลบ หรือการท าลายข้อมูล 

“ผู้ควบคุมข้อมูล (Controller)” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเดียวหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่
ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูล (Processor)” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล 

“ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (The data subject’s consent)” หมายถึง การแสดง
เจตนาโดยเฉพาะของเจ้าของข้อมูลในการตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนประมวลผลได้ 

EU Directive ของกลุ่มสหภาพยุโรปมีการก าหนดขอบเขตของกฎหมายและการบังคับ
ใช้ไว้ในมาตรา 3 โดยใช้บังคับกับการประมวลผลทั้งวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ  และวิธีอ่ืนใด 
ที่มิใช่วิธีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหากเป็นไปเพื่อการท าระบบ Filing ทั้งนี้ EU Directive จะไม่ใช้
บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้กิจกรรมของ Community การประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐสมาชิกที่เป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงและการด าเนินการตามกฎหมาย
อาญาและการประมวลผลโดยบุคคลธรรมดาที่เป็นไปเพื่อกิจกรรมส่วนตัว 

จากค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่น าเสนอมาข้างต้น  
จะพบว่าจุดประสงค์ของบทบัญญัตินี้ในท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว  
ของบุคคลในระดับของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักความยินยอม (Consent)  
เป็นส าคัญ แต่ถึงแม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันเพียงใดจากการศึกษาสามารถสรุป
สาระส าคัญของบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้6 

1)  หลักความรับผิดชอบ  
กล่าวคือ ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ครอบครองข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักการหรือมาตรการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกประการอย่างเคร่งครัด 
หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยแล้วมีผลให้ เกิดความเสียหายแก้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัดเก็บข้อมูล  
ผู้ครอบครองข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา  นอกจากนี้  

                                                                 
6  จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 50-57), โดย นรินทร์ จุ่มศรี, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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ยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อกระท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ลบ หรือท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งเยียวยาความเสียหาย แล้วแต่กรณี 

2)  หลักการแจ้งวัตถุประสงค์   
การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเก็บข้อมูลต้องชัดเจนในช่วงเวลาที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการใช้จะต้องตรงตามจุดมุ่งหมายและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายต้องมีการแจ้ง  
ทุกคร้ังที่เปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผยหรือน าไปใช้ทั่วไปโดยไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ 
นอกเหนือจากการที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือการได้รับสิทธิตามกฎหมาย 

3)  หลักความยินยอม  
EU Directive ของกลุ่มสหภาพยุโรปมีการบัญญัติไว้ในมาตรา  9 ว่ารัฐสมาชิกต้อง

ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับกรณีตาม Chapter IV โดยไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเขียนข่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นในการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัว
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลต้องขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล และต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลได้ถูกเก็บ
รวบรวม รวมถึงรายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น ลักษณะของผู้ควบคุมข้อมูลและตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูล 
(The identity of the controller and of his representative) วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 
เป็นต้น และในกรณีที่ไม่ได้ข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูล  
ในเวลาที่ได้ด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลนั้นหรือได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลที่สาม 

Directive 95/49/EC ก าหนดให้ผู้ประมวลผลจะประมวลผลได้ในกรณีดังต่อไปนี้7 
1. เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
2. การประมวลผลเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเจ้าของ

ข้อมูลร้องขอให้ประมวลผลก่อนมีการเข้าท าสัญญา 
3. การประมวลผลเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล 
4. การประมวลผลเพื่อคุ้มครองชีวิตของเจ้าของข้อมูล 

                                                                 
7  จาก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา: การจัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของธนาคาร สถาบันการเงิน และ 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 40), โดย ธนัท สุวรรณปริญญา, 
2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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5. การประมวลผลเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติตาม
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของผู้ควบคุมข้อมูลหรือของบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลนั้น 

6. การประมวลผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งปฏิบัติการ โดย 
ผู้ควบคุมข้อมูล หรือบุคคลที่สามหรือคู่สัญญาที่ได้รับข้อมูลนั้น เว้นแต่การประมวลผลเป็นการ 
ขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล 

4)  หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัด  
ในกรณีที่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว  (Special 

categories of data) ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา  
ความเชื่อในลัทธิ สมาชิกของสมาคมการค้าหรือสหภาพแรงงาน สุขภาพหรือพฤติกรรมทางเพศนั้น 
ห้ามมิให้มีการประมวลผล เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
2. การประมวลผลโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุม

ข้อมูลตามกฎหมายแรงงาน 
3. การประมวลผลเพื่อคุ้มครองชีวิตของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนในกรณีที่เจ้าของ

ข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 
4. การประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายและรับรองโดยมูลนิธิ องค์กร หรือหน่วยงาน

ที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร โดยมีจุดประสงค์ในทางการเมือง ลัทธิ ศาสนาหรือสมาคมการค้าหรือสหภาพ
แรงงานและการประมวลผลดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับสมาชิกของหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการติดต่อ
กับหน่วยงานนั้นเป็นการปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและข้อมูลนั้นต้องไม่ถูกเปิดเผย 
ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

5. การประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลท าให้เป็นสาธารณะโดยชัดแจ้ง  หรือการ
ประมวลผลเพื่อฟ้องร้อง ด าเนินการ หรือแก้ต่างคดี 

6. การประมวลผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการให้ยา การวินิจฉัยโรค การรักษา 
พยาบาล หรือการด าเนินงานของสถานพยาบาล หรือของแพทย์ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับความลับ
ทางวิชาชีพ  

7. การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญา ค าตัดสินการ
กระท าความผิดทางอาญา หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย กระท าได้ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงาน 
ผู้มีอ านาจและการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงโทษทางปกครอง หรือค าตัดสินในคดีแพ่ง 
กระท าได้ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 
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8. การประมวลผลข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนข่าวศิลปะหรือการประพันธ์ 
เฉพาะในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล 

5)  หลักการจ ากัดการใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษา 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม Directive 95/46/EC ได้รับการยกเว้นในกรณีที่

ด าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  ความมั่นคงของชาติ การป้องกันประเทศ ความปลอดภัย 
ของสาธารณะ การป้องกัน การสืบสวนและสอบสวน การด าเนินคดีอาญา จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการเงิน งบประมาณและภาษี องค์กรที่มีหน้าที่ดูแล
ตรวจสอบตามที่กฎหมายก าหนด การคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

6)  หลักความถูกต้อง  
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการจัดเก็บไปตามจุดมุ่งหมายของการน าไปใช้ของข้อมูล

เหล่านี้ จะต้องเก็บเท่าที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้งาน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 
นอกจากนี้  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ  
โดยจะต้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกจัดเก็บโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอนและชอบด้วย

กฎหมาย นอกจากนี้จะต้องไม่มีการประมวลผลข้อมูลที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์นั้น  เว้นแต่ 
การประมวลผลข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านประวัติศาสตร์ สถิติหรือวิทยาศาสตร์  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความเพียงพอ  ไม่มากเกินจ าเป็นและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลนั้น 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความถูกต้อง  และเก็บเป็นปัจจุบัน (Kept up to Date)  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ หรือการประมวลผล
ต้องลบทิ้งหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของเจ้าของข้อมูล (Identification of 
Data Subject)  ต้องไม่ถูก เก็บไว้นานเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บหรือ  
การประมวลผล และประเทศสมาชิกต้องก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลที่ใช้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ที่ต้องเก็บไว้เป็นเวลานาน 

7)  หลักการรักษาความปลอดภัย 
ในปี ค.ศ. 1995 สหภาพยุโรปได้ออกหลักเกณฑ์ที่มีชื่อว่า “Directive 95/46/EC on the 

Protection of Individuals with regard to the processing of Personal data and on the free movement 
of such data” เพื่อผลักดันให้กฎหมายในหมู่ประเทศสมาชิกมีความสอดคล้องกันในการให้
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หลักประกันที่ดีพอต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของ EU โดยปราศจากข้อจ ากัด 
ที่เกิดจากความแตกต่างกันของกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน Directive ดังกล่าว และในปี ค.ศ. 2002 สหภาพยุโรปก็ได้ออกหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมอีก คือ “Directive 2002/58/EC concerning the processing of Personal 
Data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy 
and electronic communications)” โดยก าหนดรายละเอียดให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่ส่งหรือการลบข้อมูลเมื่อหมดความจ าเป็น 

ทั้งนี้ Directive 95/49/EC ก าหนดห้ามบุคคลใดท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่ภายใต้ค าสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล (Instructions form the controller) หรือกฎหมายอนุญาต 
ให้ประมวลได้เท่านั้น และผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ควบคุมข้อมูลต้องใช้เทคนิคหรือวิธีการที่ เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลจากการท าลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยปราศจากอ านาจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านข้อมูลนอกเครือข่าย  รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลที่ผิดกฎหมาย 
วิธีการคุ้มครองที่เหมาะสมนั้นพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลและชนิดของข้อมูล
ที่ต้องการคุ้มครอง  

2. ผู้ควบคุมข้อมูลต้องเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลที่มีเทคนิคหรือวิธีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม 

3. การประมวลผลของผู้ประมวลผลข้อมูลต้องกระท าโดยมีสัญญาผูกพัน ผู้ประมวลผล
ข้อมูลกับผู้ควบคุมข้อมูลและในสัญญาต้องก าหนดว่าผู้ประมวลผลต้องกระท าภายในค าสั่งของ 
ผู้ควบคุมดูแลและผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ตามข้อ 1 

4. สัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 1 
ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์พยานหลักฐาน 

8)  หลักการเปิดเผย  
จะต้องมีการประกาศนโยบายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บุคคล 

ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการจัดเก็บ รวบรวมน าไปใช้ ฯลฯ นอกจากนี้ จะต้องมีการแสดงให้
เห็นถึงความมีอยู่และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตลอดจนชื่อ สถานที่จัดตั้ง และรายละเอียดของผู้ที่ท าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
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9)  หลักการเข้าตรวจดูข้อมูลของบุคคล  
Directive 95/46/EC ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของ

ข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับการยืนยันจากผู้ควบคุมข้อมูลว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล
ได้ถูกประมวลผลหรือไม่ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของ
ข้อมูล และผู้ รับข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ควบคุมข้อมูล  ส่งข้อมูลที่ได้มีการ
ประมวลผลแก่เจ้าของข้อมูลและให้ผู้ควบคุมข้อมูลแจ้งเหตุผลของการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
แก่ เจ้าของข้อมูล  ทั้ งนี้โดยปราศจากข้อจ ากัดเ ร่ืองเวลา  (Constraint at reasonable intervals)  
การประวิงเวลาและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป นอกจากนั้นเจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูล 
ให้ถูกต้อง ลบข้อมูลหรือขัดขวางการประมวลผลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ และผู้ควบคุมข้อมูล
ต้องแจ้งแก่บุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลถึงการแก้ไขข้อมูล การลบ หรือการขัดขวางการประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

10)  หลักการโต้แย้งการปฏิบัติขององค์การ  
Directive 95/46/EC ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการคัดค้านการประมวลผล

ข้อมูลของตน ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลในการคัดค้าน รวมถึงในกรณี 
ที่ผู้ควบคุมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาด (Purposes of direct marketing) 
หรือกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาด เจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับแจ้งก่อน
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามและมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลนั้น  

นอกจากนี้ Directive 95/46/EC ยังก าหนดให้สิทธิบุคคลที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจ
ใด ๆ ที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินลักษณะส่วนบุคคล 
เช่น การท างาน ความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ การกระท าอ่ืน ๆ เป็นต้น เว้นแต่การตัดสินใจที่
เป็นไปเพื่อเข้าท า หรือปฏิบัติการตามสัญญา หรือเจ้าของข้อมูลร้องขอเพื่อเข้าท าหรือปฏิบัติการตาม
สัญญา 

ในกรณีมีการล่วงละเมิดเกี่ยวกับสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล Directive 95/46/EC ได้วาง
แนวทางให้สภานิติบัญญัติของแต่ละประเทศควรก าหนดให้มีการเยียวยาโดยใช้สิทธิทางศาล  
โดยอาจก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายทั่วไปก็ได้ 

11) หลักการไม่เลือกปฏิบัติ  
การจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

ที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิทางการเมือง หรือความเชื่ออ่ืนใด รวมถึง
ความเป็นสมาชิกสหภาพการค้า เป็นต้น ข้อมูลที่กล่าวมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่เรียกว่า 
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“Sensitive Data” (ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก/ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ/ข้อมูลละเอียดอ่อน) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักการที่ห้ามมิให้จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภท Sensitive Data  

12) หลักข้อจ ากัดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  
หลักการนี้ก าหนดห้ามมิให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศซึ่งมิได้มี

บทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกันในสาระส าคัญ เว้นแต่ 
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือจ าเป็นเพื่อช าระหนี้ตามความผูกพันที่ เป็นผลของสัญญา
หรือท าเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 
 3.1.3  กรอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(OECD: The Organization for Economic Cooperation and Development) 

The Organization for Economic Cooperation and Development เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์บนพื้นฐาน
ของการศึกษาวิจัยอย่างรอบคอบและเป็นกลาง เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปร่วมระดับนโยบายในลักษณะ 
ที่ เป็น Guidelines for Best Practices และการปรับเปลี่ ยนนโยบายภายในประเทศสมาชิก 
ให้สอดคล้องกับ Guidelines เหล่านั้นในที่สุด8 

หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นหลักเกณฑ์  
ที่ประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับคือ  Recommendation of the Council Concerning Guidelines 
Governing the Protection of Privacy and Transborder flows of Personal Data โ ด ย  OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) ภายใต้ Guidelines ฉบับนี้ได้กลายเป็น 
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญ 
ประเทศส่วนใหญ่ในโลกต่างรับและน าไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตน 

หลักการภายใต้ Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Data Flows 
of Personal Data ขององค์การเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญจ านวน  
8 ประการ ดังนี้9 

                                                                 
8  จาก แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data: ศึกษาประเด็นความเป็นส่วนตัวและความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล (น. 75-76), โดย ปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์, 2556, กรุงเทพฯ. 
9  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 

privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 30). น. III-IV. 
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1.  หลักข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ต้องชอบด้วย
กฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้
เจ้าของข้อมูลรู้เห็น รับรู ้หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

2.  หลักคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดขึ้นว่า “จะน าไปใช้ท าอะไร” และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนดนอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง  สมบูรณ์ 
หรือท าให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมอ 

3.  หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่าข้อมูลที่มี
การเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมหรือรักษา
ข้อมูลนั้น ตลอดจนกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เช่นว่านั้น ไว้ให้ชัดเจน 

4.  หลักข้อจ ากัดในการน าไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องไม่มีการเปิดเผยท าให้มี 
หรือปรากฏในลักษณะอ่ืนใด ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  หรือโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 

5.  หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจะต้องมีมาตรการในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจจะท าให้
ข้อมูลนั้นสูญหาย เข้าถึง ท าลาย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบ 

6.  หลักการเปิดเผยข้อมูล ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ก็ควรเปิดเผย
หรือประกาศไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการ
ที่อยู่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

7.  หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งหรือยืนยัน
จากหน่วยงานของรัฐที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทราบว่า “หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้รวบรวม
ข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม” 

8.  หลักความรับผิดชอบ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หลังจากที่มีการตกลงในเวที The Organization for Economic Cooperation and Development 
แต่ละประเทศก็เร่ิมที่จะมีการน าเอาหลักการภายใต้  Guidelines on the protection of Privacy and 
Transborder Data Flows of Personal Data ขององค์การเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD)  
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ไปบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิส่วนบุคคล
ภายในประเทศนั่นเอง 

เมื่อได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้ว ในส่วนต่อไปผู้ เขียนจะท าการอธิบายให้ทราบถึงการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลในส่วนที่เป็นกฎหมายในต่างประเทศต่อไป 
 
3.2  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ 

การความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศอาจจ าเป็นต้องย้อนไปตั้งแต่  
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศตา่ง ๆ ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ และได้มีการจัดท า
กฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่ยอมรับถึงสิทธิมนุษยชนขึ้น กฎบัตรนี้เป็นจุดเร่ิมต้น
ที่ส าคัญของการยอมรับสิทธิมนุษยชนในระดับโลก อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติที่แสดงถึง
ภารกิจที่ส าคัญของสหประชาชาติในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่ก็มิได้บัญญัติถึงสิทธิมนุษยชน
ไว้ในรายละเอียดและไม่ได้จ าแนกประเภทต่าง ๆ ของสิทธิมนุษยชนไว้ 

ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและจัดท าร่างปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ซึ่งที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ลงมติยอมรับเป็นเอกฉันท์ 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ  (Universal Declaration of 
Human Rights) เกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้มีองค์กรหนึ่งท าหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามปฏิญญาสากลดังกล่าวมิได้ก่อพันธะทางกฎหมาย
ผูกพันรัฐสมาชิก การคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวก็ยังคงขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายภายใน
ของรัฐต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว แต่ปฏิญญาสากลนี้นับได้ว่าเป็นแนวทางส าหรับ 
การที่รัฐต่าง ๆ น าไปพิจารณาเพื่อออกกฎหมายของตนต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยเนื้อหาของปฏิญญาแล้วถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรฉบับแรก
ที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไม่ถูกรบกวนโดยบัญญัติไว้ในข้อ 12 ว่า 

“บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัยหรือ
การสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น” 

ต่อจากนั้นสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention 
on Human Rights หรือ ECHR) ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในยุโรป สนธิสัญญานี้จัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยให้สิทธิบุคคลใด ๆ ที่ถูกละเมิดสิทธิ
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มนุษยชนโดยรัฐสมาชิกสามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลนี้ได้ แม้ว่าค าตัดสินจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
โดยอัตโนมัต ิแต่ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายได้ แนวคิดทางกฎหมายของการจัดตั้งศาลนี้นับเป็น
พัฒนาการอีกขึ้นหนึ่งเนื่องจากให้สิทธิปัจเจกชนน าคดีขึ้นสู่ศาลได้  อันเป็นแนวคิดที่แตกต่างจาก
เดิมซึ่งรัฐเท่านั้นจักเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ10 

เมื่อพิจารณาสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะพบว่า มาตรา 8 ซึ่ง
บัญญัติว่า 

1.  บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ที่อยู่อาศัย 
และการติดต่อสื่อสาร 

2.  รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
ความจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อผลประโยชน์ทางความมั่นคงของชาติ  ความปลอดภัย 
ของสาธารณะหรือความผาสุกทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อป้องกันการจลาจล หรืออาชญากรรม 
เพื่อป้องกันสุขภาพ หรือศีลธรรม หรือเพื่อป้องกันซึ่งเสรีภาพของผู้อ่ืน 

จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วน
ตัวอย่างยิ่ง และมีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรของเอกสารในระดับกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งอิทธิพลของสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อกฎหมายของประเทศต่าง  ๆ และท าให้เกิด
พัฒนาการในระบบกฎหมายภายในของหลาย ๆ ประเทศ และกระตุ้นให้มีการเร่ิมให้ความส าคัญ 
กับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ในส่วนนี้  ผู้ เขียนจะได้กล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศระบบ 
คอมมอนลอว์ (Common Law) ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศแคนนาดา ประเทศในระบบ 
(Civil Law) ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศฝร่ังเศสและประเทศญ่ีปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.2.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ 
(Common Law) 

ส าหรับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ผู้เขียนได้ท าการศึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของประเทศอังกฤษและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนนาดา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
                                                                 

10  จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว:ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิ
ในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 33-26), โดย 
คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. 

DPU



80 

 

3.2.1.1 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษในอดีตไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ

เฉพาะ ต่อมาเมื่อประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น  ท าให้การ
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล เรียกใช้ข้อมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระท าได้สะดวกรวดเร็ว 
และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถกระท าได้จนยากที่จะป้องกันเป็นความลับได้ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น ประเทศอังกฤษได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวจึงเ ร่ิมพัฒนากฎหมายและมีความพยายามที่จะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ  
ส่วนบุคคลมากขึ้น  

ในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาว่ามีความจ าเป็น 
ที่จะต้องตรากฎหมายขึ้นคุ้มครองการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนที่เกิดจากการกระท า
ของผู้ อ่ืนหรือหน่วยงานในภาคเอกชนหรือไม่  ซึ่งผลการศึกษาของคณะกรรมการหลายชุด 
ไม่ปรากฏความจ าเป็นที่จะต้องตรากฎหมายดังกล่าว11 ในทางตรงกันข้ามกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
ได้มีการบัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครองการเก็บและการใช้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (European Economic Community)  เดิมหรือสหภาพยุโรป  (EU)  
ในปัจจุบันได้ร่วมกันจัดท าอนุสัญญาฉบับหนึ่งขึ้นมีชื่อว่า “Convention for the Protection of Individual 
with Regard to Automatic Processing of Personal Data” ซึ่งประเทศอังกฤษก็เป็นสมาชิกและได้ให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 และเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาดังกล่าวประเทศอังกฤษจึงได้ตรากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารขึ้น คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ค.ศ. 1984 (Data Protection Act 
1984) 

เมื่อได้ประกาศใช้ Data Protection Act 1984 แล้ว มีผลท าให้การจัดเก็บสารสนเทศ 
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับบุคคล (Personal Data) โดยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยข้อมูลข่าวสารนั้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถพิสูจน์หรือบ่งชี้ถึงบุคคลหนึ่ง ๆ ได้โดยตัวข้อมูลข่าวสาร
นั้นเองหรือโดยการตรวจสอบด้วยข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้ข้อมูล  
(Data User) และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกจัดเก็บไว้ในประเทศอังกฤษ12 

                                                                 
11  จาก มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 102), 

โดย กิตติพันธุ ์เกียรติสุนทร, 2538, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
12  จาก การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 53-55), โดย วีระพงษ์ บึงไกร, 2543, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ต่อมาประเทศอังกฤษได้ออก Data Protection Act 1998 เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตาม 
The European Data Protection Directive (95/46/EC) ห รือ  EU Directive (95/46/EC) โดยมี ผล
บังคับใช้ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 1998 และได้มีการปรับปรุงจนเป็นฉบับสมบูรณ์ (Fully) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2000 กฎหมายฉบับนี้มีความละเอียดและสลับซับซ้อนกว่า Data 
Protection Act 1984 โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลที่ถูกประมวลผลด้วยมือซึ่งถูก
จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลและประมวลผลโดยวิธีการอัตโนมัติด้วย  รวมทั้งมีการก าหนดเงื่อนไข 
หรือบรรทัดฐานขั้นต่ าของการประมวลผลข้อมูลที่จะถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังก าหนดให้มีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลที่กระทบต่อ
ความรู้สึก (Sensitive Data) ซึ่งมีผลท าให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลไม่สามารถประมวลผลข้อมูลประเภท
นี้ได้ เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ทั้งยังได้ก าหนด
ห้ามมิให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่อยู่นอกสมาชิกของ European Economic Area-EEA 
อีกด้วย เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญใน Data Protection Act 1998 ได้แก่13 
“Data” (ข้อมูล) หมายถึง ข้อมูลซึ่งถูกประมวลผล (Processed) โดยเคร่ืองมือที่ท างาน

โดยอัตโนมัต ิเพื่อตอบสนองค าสั่งที่ป้อนเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้นหรือข้อมูลซึ่งถูกบันทึกไว้โดย
มีเจตนาที่จะน าไปประมวลผลโดยเคร่ืองมือที่ท างานโดยอัตโนมัติ  (เช่น ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
กระดาษที่เตรียมไว้เพื่อน าไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) หรือข้อมูลซึ่งถูกบันทึกไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของ Relevant filing system (ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) หรือมีเจตนาที่จะน าไป
บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Relevant filing system หรือข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Accessible 
Record  

“Personal Data” (ข้อมูลส่วนบุคคล) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งสามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้จากข้อมูลนั้นเองและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของ 
ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล (Data Controller) หรืออาจอยู่ในความครอบครองของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลใน
อนาคต ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบุคคลธรรมดาและการแสดง
เจตนาของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดานั้นด้วย 

                                                                 
13  จาก การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 83), โดย จิรารัตน์  

วรวัฒน์ธ ารง, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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“Relevant filing system” (ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน) หมายถึง กลุ่มของข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งแม้จะไม่ได้ถูประมวลผลโดยเคร่ืองมืออัตโนมัติ  แต่กลุ่มของข้อมูลนั้น 
ได้มีการจัดวางโครงสร้างโดยอ้างอิงถึงตัวบุคคลหรือเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหนึ่งได้ 

“Accessible record” หมายถึง บันทึกสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลที่บ่งบอกถึง
สุขภาพทางกายหรือสุขภาพจิตหรือภาวะของบุคคลธรรมดาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือข้อมูล
สาธารณะที่สามารถเข้าถึง 

“Sensitive personal data” (ข้อมูลที่กระทบต่อความรู้สึก) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
หรือความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน การเป็นสมาชิกของสมาคมหรือสหภาพแรงงาน สุขภาพ
ทางกายและจิตใจ พฤติกรรมทางเพศ การกระท าผิดหรือการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎหมาย  
การด าเนินคดีหรือถูกด าเนินคดี  การจ าหน่ายคดี หรือการถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาล 
ของเจ้าของข้อมูล 

“Data Controller” (ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล) หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้ตัดสิน (อาจเป็นการ
ตัดสินใจโดยล าพังหรือตัดสินใจร่วมกับบุคคลอ่ืนก็ได้) ว่าจะด าเนินการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อวัตถุประสงค์ใดและในลักษณะใด อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เช่น ห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจ ากัด สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ หรืออาจเป็นหน่วยงานของรัฐก็ได้  

“Data Processor” (ผู้ประมวลผลข้อมูล) หมายถึงบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลในนาม 
ของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลนอกเหนือจากลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ควบคุมดูแลข้อมูล 

“Processing” (การประมวลผล) หมายถึง การได้รับการบันทึก การครอบครองข้อมูล 
หรือการด าเนินการปฏิบัติการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับข้อมูล  ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม 
การดัดแปลง การแก้ไขข้อมูล การกู้ การพิจารณา การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลโดยการส่งผ่าน
ทางสื่อ การเผยแพร่ การจัดวาง การประกอบ การกีดกันยับยั้ง การลบหรือการท าลายข้อมูล 

ขอบเขตการใช้  Data Protection Act 1998 ก าหนดไม่ให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส านักงานคอมพิวเตอร์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวกับบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจ ถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนโดยเจตนาหรือไม่น าพาถึงผลที่จะเกิดขึ้น  ถือว่ากระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้14 

                                                                 
14  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 150). เล่มเดิม. 
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นอกจากนั้นยังได้ก าหนดสิทธิของบุคคลผู้ถูกระบุในข้อมูลนั้น ๆ เช่น สิทธิที่จะได้
ทราบว่าตนถูกระบุอยู่ในข้อมูลนั้นหรือไม่ สิทธิที่จะเข้าสู่ข้อมูลอันเกี่ยวกับตน สิทธิในการแก้ไข
หรือลบล้างข้อมูลที่ผิดพลาด สิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการ
ด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่บุคคลธรรมดานั้นได้ รับความเสียหายจากการที่  
ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลปฏิบัติฝ่าฝืน เป็นต้น 

การก าหนดหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 8 ข้อ (หรืออาจเรียกว่า “หลักของการ
จัดการข้อมูลที่ดี”) โดย Data Protection Act 1998 มาตรา 4 ได้ก าหนดว่า หลักการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อ้างถึงในพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ หลักการที่ก าหนดไว้ใน Part I Schedule 1 ซึ่ง
สาระส าคัญ คือ การก าหนดให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลต้องปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว  เว้นแต่ 
ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะสามารถอ้างสิทธิจากข้อยกเว้นของหลักต่าง ๆ นั้นได้ อันเป็นการบังคับให้ 
ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลต้องปฏิบัติตามหลักการต่าง ๆ นี้ ไม่ว่าผู้ควบคุมดูแลข้อมูลนั้นจะมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องจดแจ้งข้อมูลหรือไม่ก็ตามและเป็นการบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูก
ประมวลผลโดยผู้ควบคุมดูแลข้อมูล หลักการดังกล่าว ได้แก่15 

หลักประการที่ 1 (The First principle) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกประมวลผลอย่าง
เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกประมวลไม่ได้ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อน
ที่กฎหมายก าหนด 

หลักประการที่ 2 (The Second principle) คือ จะท าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้
เพียงเท่าที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์  และจะต้องเป็นวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่ านั้น 
ทั้งจะต้องไม่มีการประมวลผลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ในการนี้ ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลและ Commissioner ได้รู้ถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บโดยการระบุวัตถุประสงค์ไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  หนังสือบอกกล่าวที่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูล หรือ 
(2)  ทะเบียนการจดแจ้งข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลที่ให้ไว้ต่อ Commissioner 
หลักประการที่ 3 (The Third principle) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเพียงพอเกี่ยวข้อง 

และไม่มากเกินไปกว่าวัตถุประสงค์ของการประมวลผลนั้น 
หลักการข้อนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “หลักความเพียงพอ (Adequacy Principle)” 

กล่าวคือ ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าความจ าเป็นตามที่ระบุไว้ใน

                                                                 
15  จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 130), โดย กิตติศักดิ์ จันเส, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บมิได้  ดังนั้น เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับหลักการข้อนี้  ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลควรจะทบทวนแบบฟอร์มการกรอก
ข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท าการจัดเก็บมีเพียงพอ เกี่ยวข้องและ
ไม่เกินกว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่นแบบฟอร์มการสมัครงาน แบบฟอร์มส าหรับรายละเอียด
ของลูกค้า 

หลักประการที่ 4 (The Fourth principle) คือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องท าให้
ถูกต้องเที่ยงตรงและทันสมัยอยู่เสมอ 

หลักการข้อนี้ เป็นหลักการที่ก าหนดถึงหน้าที่ของผู้ควบคุมดูแลข้อมูล  กล่าวคือ 
ก าหนดให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลมีหน้าที่โดยตรงในการท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตนได้ท ากา ร
ประมวลผลไว้ให้มีความเที่ยงตรงและทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ หน้าที่ดังกล่าวยังเป็นหน้าที่ที่ 
ไม่อาจมอบหมายให้คนอ่ืนท าแทนได้ 

หลักประการที่ 5 (The Fifth principle) คือ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์
ใด ๆ จะต้องไม่จัดเก็บไว้นานเกินกว่าความจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์นั้น 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลข้อมูลนั้น ๆ ถือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนหลักการในข้อนี้อีกทั้งใน Data Protection Act 
1998 เองก็ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการนี้ไว้  นอกจากนี้แนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายของ Commissioner ในเร่ืองนี้ก็มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่าระยะ
เวลานานเท่าใดจึงจะถือว่าเป็นระยะเวลานานเกินความจ าเป็น 

ดังนั้น การที่จะปฏิบัติตามหลักการนี้ได้จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี  ๆ ไป  
โดยผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลทั้งหมดและ
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลนั้นและท าการพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละข้อมูล  
ต้องจัดเก็บเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นเวลานานเท่าใด โดยอาจก าหนดนโยบายในการ
เก็บรักษาข้อมูลด้วยการก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแต่ละประเภทไว้และหากผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานก็ควรมีเอกสารบ่งบอกถึงเหตุผลของการ
เก็บข้อมูลนั้น ๆ ไว้ในช่วงระยะเวลานั้นด้วย 

นอกจากนี้  ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลซึ่งมีข้อผูกพันที่จะต้องท าลายข้อมูลต้องจ าไว้ว่า
กระบวนการท าลายตัวมันเองจะมีค่าเท่ากับเป็นการประมวลผล ดังนั้นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตามหลักการข้ออ่ืน ๆ ด้วย 
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อนึ่ง ตามหลักทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกท าลายเมื่อไม่มีความต้องการข้อมูลนั้นอีก 
แต่ในบางกรณีอาจมีการก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้นานกว่าในกรณีปกติได้  
โดยการอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย  (Anti-terrorism Crime and 
Security Act 2001) 

หลักประการที่ 6 (The Sixth Principle) คือ จะต้องท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน Data Protection Act 1998 

Schedule 1 ของ Data Protection Act 1998 วางหลักไว้ว่า  หากผู้ประมวลผลข้อมูล
กระท าการดังต่อไป ให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหลักการคุ้มครองข้อมูลประการที่หก 

(1) ละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน Section 7 
(2) ไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอที่สมเหตุสมผลของเจ้าของข้อมูลที่ให้ยุติการประมวลผล

ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน Section 10 หรือไม่ปฏิบัติตามค าร้องนั้นภายใน 21 วันนับแต่วันได้รับ 
ค าร้องขอ 

(3) ไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอให้ยุติการประมวลผลข้อมูลเพื่อท าการตลาดแบบตรง
ตามที่ก าหนดไว้ใน Section 11 

(4) ปฏิบัติฝ่าฝืน Section 13 โดยไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอเกี่ยวกับการตัดสินใจโดย
อาศัยการประมวลผลของเคร่ืองมือที่ท างานโดยอัตโนมัติหรือการไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึง
การตัดสินใจตามค าร้องนั้น หรือการไม่ตอบกลับไปยังเจ้าของข้อมูลภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้
รับค าร้องนั้น 

(5) ปฏิบัติฝ่าฝืน Section 12 a (สิทธิเฉพาะกาล (Transition Rights)) โดยการไม่ปฏิบัติ
ตามค าบอกกล่าว (Notice) ของ Commissioner ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

หลักประการที่ 7 (The Seventh Principle) คือ ต้องจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและ 
การจัดการที่เหมาะสมในการป้องกันและจัดการกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการท าลายหรือท าให้เสียหาย  
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

หลักการข้อนี้มีรากฐานมาจาก  EU Directive (95/46/EC) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 
ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลเกิดความระมัดระวังในการประมวลผลข้อมูล และเป็นการก าหนดมาตรการ
เพื่อให้เจ้าของข้อมูลเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

แม้จะมีรากฐานมาจากที่เดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างบางประการ นั่นคือ EU Directive 
(95/46/EC) ก าหนดให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลต้องก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย  
ในระดับที่เหมาะสมกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลและจากลักษณะของข้อมูล
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นั้นเอง แต่หลักประการที่  7 นี้จะเน้นในเร่ืองการก าหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด  
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลที่อาจจะได้รับผลเสียหายจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยั16 

หลักประการที่ 8 (The Eight principle) คือข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกส่งออกไปยัง
ประเทศหรือดินแดนที่อยู่นอกเขต European Economic Area (EEA) เว้นแต่ประเทศหรือดินแดนนั้น
รับรองว่ามีระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล 

การที่ Data Protection Act 1998 ก าหนดห้ามมิให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลออกไปยัง
ประเทศที่มิใช่สมาชิกของ European Economic Area (EEA) ก็เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ
ข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากหากประเทศนอกกลุ่ม EEA ไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือมีกฎหมายเช่นว่านี้แต่ไม่ได้ระดับมาตรฐานเดียวกับ  EU Directive (95/46/EC)  
ก็ไม่ถูกผูกพันให้ต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการที่ก าหนดใน EU Directive 
(95/46/EC) 

แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า Data Protection Act 1998 จึงได้ก าหนดให้หลัก
ประการที่ 8 นี้มีข้อยกเว้นดังนี้17 

1.  กรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
2.  การส่งออกข้อมูลมีความจ าเป็น 
 1) เพื่อด าเนินการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือ 
 2) เพื่อการด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล โดยมีความมุ่งหมาย

เพื่อเข้าท าสัญญา 
3.  การส่งออกข้อมูลมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการลงนามหรือสรุปสัญญา

ระหว่างผู้ควบคุมดูแลข้อมูลกับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลแต่เป็นผู้เข้าท าสัญญาโดยได้รับการ  
ร้องขอจากเจ้าของข้อมูลหรือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 

4.  การส่งออกข้อมูลมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ส าคัญของสาธารณะ 
5. การส่งออกข้อมูล 
 1) มีความจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของหรือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกระบวนการ

ทางกฎหมาย 
                                                                 

16  แหล่งเดิม 
17  จาก แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data:ศึกษาประเด็นความเป็นส่วนตัวและความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล (น. 66-67), โดย ปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์, 2556, กรุงเทพฯ. 
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 2) มีความจ าเป็นเพื่อการได้รับความเห็นทางกฎหมาย 
 3) มีความจ าเป็นเพื่อการก่อ ใช้ และสงวนไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมาย 
6.  การส่งออกข้อมูลมีความจ าเป็นเพื่อที่จะคุ้มครองประโยชน์ส าคัญต่อชีวิตของ

เจ้าของข้อมูล 
7.  การส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่ในทะเบียนสาธารณะ 
8.  การส่งข้อมูลนั้นกระท าโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Commissioner ได้ให้ความเห็นชอบ

แล้วและเงื่อนไขนั้นได้มีการก าหนดเงื่อนเวลากับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ของเจ้าของข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว 

9.  การส่งออกข้อมูลนั้นได้รับอนุญาตจาก Commissioner ให้กระท าได้ เนื่องจาก 
มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม Data Protection Act 1998 ได้ก าหนดถึงสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความครอบครอง
ของบุคคลอ่ืนหรือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลไว้ดังนี้18 

1.  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  
Data Protection Act 1998 มาตรา 7-9 ก าหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอให้ 

ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลให้ข้อเท็จจริงแก่ตนว่า ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลได้ด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของตนอยู่หรือไม่อย่างใด โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องท าค าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร  
(ซึ่งรวมถึงการร้องผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย) และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลก าหนดด้วย ทั้งนี้ ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะต้องท าตามค าร้องขอดังกล่าวภายใน 40 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมูล (กรณีทั่วไป) หากปรากฏว่า ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลได้ด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องขออยู่  ผู้ร้องขอในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิจะได้รับ
ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลประมวลผลอยู่วัตถุประสงค์
ของการประมวลข้อมูล และผู้รับข้อมูลหรือผู้ที่จะได้รับรู้ข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลอีก เช่น สิทธิที่จะ 
ขอส าเนาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิที่จะรู้ถึงแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น หากเจ้าของ
ข้อมูลร้องขอให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ตนแล้ว  แต่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล 
ไม่ด าเนินการให้ เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอต่อศาลได้ ซึ่งศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลเปิดเผย

                                                                 
18  จาก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหราชอาณาจักร (รายงานผลการวิจัย) 

(น. 102-107), โดย พงศ์ศักดิ์ ยอดมณี, 2548, กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ศาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้  (เป็นการ
เปิดเผยเฉพาะแก่ศาลเท่านั้น) หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าของข้อมูลเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  
ที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้น ก็อาจมีค าสั่งให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลปฏิบัติตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล 

2.  สิทธิในการป้องกันการประมวลผลข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความทุกข์ 
Data Protection Act 1998 มาตรา 10 ได้ก าหนดไว้ว่าหากเจ้าของข้อมูลเห็นว่าการที่ผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความทุกข์และ 
เป็นการไม่สมเหตุสมผล ย่อมมีสิทธิที่จะบอกกล่าวไปยังผู้ควบคุมดูแลข้อมูล  เพื่อให้ยุติการ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ โดยต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และภายใน 21 วันหลังจาก 
ได้รับค าบอกกล่าวแล้ว ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลจะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1)  แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ เจ้าของข้อมูลทราบว่าผู้ควบคุมดูแลข้อมูล  
ได้ด าเนินการหรือตั้งใจจะด าเนินการตามค าบอกกล่าวของเจ้าของข้อมูล หรือ 

 2)  แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของข้อมูลทราบว่าจะได้มีการด าเนินการ
บางส่วนตามค าบอกกล่าวของเจ้าของข้อมูลแล้ว (หากมี) และอธิบายถึงเหตุผลของผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลที่เห็นว่าค าบอกกล่าวของเจ้าของข้อมูลไม่มีความชอบธรรมเพราะเหตุใด 

3.  สิทธิในการป้องกันการประมวลผลข้อมูลเพื่อท าการตลาดแบบตรง Data Protection 
Act 1998 มาตรา 11 (1) ได้ก าหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร  
ให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลยุติหรืองดเว้นไม่ด าเนินการประมวลผลข้อมูลของตนเพื่อประโยชน์ในการ
ท าการตลาดแบบตรงได้ โดย Data Protection Act 1998 ไม่ได้ก าหนดข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดการใช้
สิทธิไว้แต่อย่างใด 

นอกจากนี้  EU Directive (95/46/EC) Article 14 (b) ยังได้ก าหนดให้เจ้าของข้อมูล 
มีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งผู้ควบคุมดูแลข้อมูลคาดว่าจะเป็นการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการท าการตลาดแบบตรงต่อไป หรือคัดค้านการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ท าการตลาดแบบตรง 

4.  สิทธิเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอาศัยการประมวลผลข้อมูลของเคร่ืองมือซึ่งท างาน
โดยอัตโนมัติ Data Protection Act 1998 มาตรา 12 ก าหนดให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลที่จะบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลด าเนินการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบที่ส าคัญ
แก่ตนโดยอาศัยการประมวลผลของเคร่ืองมือที่ท างานโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
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5.  สิทธิเ รียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่บุคคลนั้นได้ รับความเสียหายจากการที่ 
ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลปฏิบัติฝ่าฝืน Data Protection Act 1998 มาตรา 13 ก าหนดให้บุคคลธรรมดา 
ที่ได้รับความเสียหาย (Damage) หรือความเสียหายและความทุกข์ (Damage and Distress) จากการที่
ควบคุมดูแลข้อมูลปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติใน Data Protection Act 1998 มีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย
ความเสียหาย หากผู้ควบคุมดูแลข้อมูลไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
แก่ทุกสภาวการณ์เพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 

6.  สิทธิในการด าเนินการเพื่อแก้ไข ลบ หรือท าลายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง Data Protection 
Act 1998 มาตรา 14 ก าหนดไว้ว่าหากเจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลไม่เที่ยงตรง แต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลได้
บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามที่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สามเปิดเผยให้แก่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล  
ในกรณีนี้ ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลแนบถ้อยค าแสดงถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
เที่ยงตรงตามที่ศาลเห็นชอบแล้วไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเดิมได้แทนที่จะมีค าสั่งให้ผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูล แก้ไข ลบ หรือท าลายข้อมูล 

7.  สิทธิในการขอให้ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย Data Protection 
Act 1998 มาตรา 42 ก าหนดว่า บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประมวลผล
ข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้ Commissioner เข้าตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลนั้นว่าได้มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ อย่างไร (บุคคลตาม
มาตรา 42 นี ้รวมถึงนิติบุคคลด้วย) 

ข้อยกเว้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม Data Protection Act 1998 ก าหนดไว้  
10 กรณีเพื่อเปิดช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ได้แก่19 

1. กรณีเกี่ยวด้วยความมั่นคงของประเทศ 
2. กรณีเกี่ยวด้วยอาชญากรรมและภาษีอากร 
3. กรณีเกี่ยวด้วยงานด้านสุขภาพและสังคม 
4. กรณีเกี่ยวด้วยการออกกฎระเบียบด้านการบริการทางการเงิน 
5. กรณีเกี่ยวด้วยสิทธิพิเศษในการประกอบอาชีพด้านกฎหมายและการพิจารณา

พิพากษาของศาล 
6. กรณีเกี่ยวด้วยบัญชีเงินเดือนและบัญชีรายรับรายจ่าย 

                                                                 
19  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 155). เล่มเดิม. 
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7. กรณีเกี่ยวด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ เพื่อภายในบ้านของตนหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นอันจ ากัด 

8. กรณีเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในฐานะที่เป็นสมาชิก 
9. กรณีเพื่อการเก็บสถิติหรือการค้นคว้า 
10. กรณีเกี่ยวกับคะแนนในการทดสอบ 

 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับส าเนาบันทึกข้อมูล 
ส่วนบุคคลของตนจากผู้เก็บและใช้ข้อมูลนั้น ๆ หากข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบหรือถ้อยค าที่ไม่อาจ
เข้าใจได้ จะต้องมีค าอธิบายประกอบข้อมูลนั้นมาให้พร้อมกับส าเนาข้อมูลซึ่งการร้องขอดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ดังนี้20 

1. ค าร้องจะต้องท าเป็นหนังสือและช าระค่าธรรมเนียมในการร้องขอ (หากไม่ระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืน) การร้องขอต้องเป็นไปเพื่อที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของตน
หรือไม่ ถ้ามีจะได้ขอรับส าเนาข้อมูลนั้นด้วยหากผู้เก็บและใช้ข้อมูลได้จดทะเบียนการเก็บและ  
ใช้ข้อมูลแยกเป็นกรณี จะต้องท าค าร้องขอและช าระค่าธรรมเนียมแยกกัน 

2. ผู้ร้องขอจะต้องแสดงหลักฐานประจ าตัวและระบุรายละเอียดถึงข้อมูลที่ตนต้องการ
ตามที่ผู้เก็บและผู้ใช้ข้อมูลได้ก าหนดไว้ตามสมควร ถ้าเป็นข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้วต้องเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนด้วย จะตอ้งขออนุญาตจากบุคคลนั้น ๆ เสียก่อน 

3. ผู้เก็บและใช้ข้อมูลจะต้องตอบค าร้องขอภายใน 40 วันหลังจากที่ได้รับค าร้องขอ
และหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

4. กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเร่ืองของสุขภาพร่างกายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศมีอ านาจที่จะแก้ไขหรือยกเว้นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ข้อมูลของบุคคลหนึ่ง ๆ 
ได้ตามสมควร ดังนั้น หากเป็นกรณีข้อมูลทางการแพทย์และการขอเข้าสู่ข้อมูลนั้นโดยตรงจะเป็น
ผลร้ายต่อบุคคลผู้ร้องขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย่อมมีอ านาจที่จะออกกฎระเบียบ 
ให้การเข้าสู่ข้อมูลในกรณีดังกล่าวเป็นไปโดยทางอ้อม หรือต้องเข้าสู่ข้อมูลนั้นโดยผ่านบุคคลอ่ืน 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล การที่บุคคลหนึ่ง ๆ จะต้องได้รับสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้บุคคลสามารถร้องขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้เป็น 2 กรณ ีคือ 

                                                                 
20  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 132-134). เล่มเดิม. 
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กรณีที่ 1 เป็นการร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของตนต่อผู้เก็บและใช้ข้อมูล
นั้นโดยตรง 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงมีการก าหนดให้ใช้บังคับกับผู้เก็บและใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลใด ๆ และบุคคลผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าว 
ดังนั้น หากบุคคลได้ร้องขอและเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อตรวจดูและรับส าเนาข้อมูลแล้ว
พบว่าข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานหรือผู้เก็บและใช้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ก็สามารถร้องขอให้มีการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
หรือบกพร่องนั้น ๆ และหน่วยงานหรือผู้เก็บและใช้ข้อมูลนั้นต้องรีบตรวจสอบและด าเนินการ
แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น 

หากหน่วยงานหรือผู้เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการใด ๆ บุคคล 
ผู้ร้องขออาจยื่นค าร้องต่อ The Commissioner ว่ามีการล่วงละเมิดหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็จะด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้หรือหากเข้า
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดก็อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการด าเนินการเช่นน้ัน 

กรณีที่ 2 เป็นการร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของตนต่อศาล 
การที่สิทธิของบุคคลซึ่งได้ รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายถูกล่วงละเมิ ด  

บุคคลผู้ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับการตามสิทธิของตนได้
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ให้การรับรองไว้โดยก าหนดเงื่อนไขที่ จะสามารถร้องขอต่อศาล  
ทั้งยังก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการที่จะออกค าสั่งในเร่ืองนี้ได้ 

3.2.1.2  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของแคนาดา คือ Personal Information Protection and 

Electronic Documents Act 2000 (PIPEDA) เกิดจากแรงกดดันหรือได้รับผลกระทบจาก European 
Union (EU) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เทียบเท่า  EU Personal Information Protection and 
Electronic Documents Act 200021  

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและการด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ของประเทศแคนาดามีขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแก่องค์การทั้งหลาย 
(Organizations) ที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

                                                                 
21  จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 66), โดย พนิดา พูลสวัสดิ์, 2556, กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
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เพื่อการประกอบกิจการขององค์กร หรือที่เกี่ยวกับลูกจ้างขององค์กรหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ใน
กิจการหรือธุรกิจของสหพันธรัฐ ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ความส าคัญกับการชั่งน้ าหนักระหว่างสิทธิความ
เป็นส่วนตัวของบุคคล (The right of privacy of individuals) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบุคคลนั้น กับความจ าเป็นขององค์กรในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งวิญญูชนเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์22 

กฎหมายแคนาดาก าหนดค านิยามของข้อมูลส่วนบุคคลว่าหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
บุคคลธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสามารถก าหนดตัวบุคคลได้  และรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของ
บุคคล (Personal Health Information) ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือถึงแก่ความตายแล้ว ดังต่อไปนี้23 

1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจของบุคคลธรรมดาคนนั้น 
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการทางสุขภาพที่บุคคลธรรมดาคนนั้นได้รับ 
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะส่วนใดของร่างกายหรือส่วนประกอบใดของ

ร่างกายของบุคคลธรรมดาคนนั้น หรือข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบหรือตรวจสอบ อวัยวะส่วนใด
ของร่างกายหรือส่วนประกอบส่วนใดของร่างกายของบุคคลธรรมดาคนนั้น 

4. ข้อมูลที่รวบรวมได้ในการให้บริการทางสุขภาพแก่บุคคลธรรมดาคนนั้น 
5. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมได้ในการให้บริการทางสุขภาพแก่บุคคลธรรมดาคนนั้น 

แต่ไม่รวมถึงชื่อ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน (สถานที่ประกอบธุรกิจ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ของ
ลูกจ้างในองค์กร 

องค์กรหรือบคุคลที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้ กล่าวคือ กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับ
แก่องค์กรหรือบุคคลบางประเภทหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ได้แก่24 

                                                                 
22  จาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา, โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย) (น. 49-70), โดย สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธ์ิ,  2547, กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

23  แหล่งเดิม. 
24  จาก การศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน (น. 29-30), 

โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ, 2557, กรุงเทพฯ. 
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1. หน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับของ Privacy Act 1985 
2. บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลธรรมดาเก็บรวบรวม  

ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและมิใช่เพื่อการอย่างอ่ืน 
3. องค์กรใด ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับการหนังสือพิมพ์ ศิลปะ หรือวรรณกรรม และมิใช่เพื่อการอย่างอื่น 
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ควบคุม

และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย คือ กรรมาธิการสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy Commissioner) 
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ส าคัญหลายประการ ดังนี ้

1) การรับค าร้องของบุคคล ในกรณีที่องค์กรฝ่าฝืนบทบัญญัติ หรือในกรณีที่มีการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้องค์กรที่ถูกร้องเรียนท าการสอบสวนและพิจารณาค าร้อง
ดังกล่าว 

2) หากคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นวามีเหตุอันสมควรในอันที่จะต้องท าการ
สอบสวนเร่ืองใด ๆ ที่เห็นว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กรรมาธิการสามารถน าเร่ืองดังกล่าว
ขึ้นมาพิจารณาได้ 

3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการสอบสวน กรรมาธิการอาจใช้อ านาจ
เรียกให้บุคคลใดมาให้ค าชี้แจงหรือเรียกให้ส่งหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่มีการร้องเรียนนั้น
รับหลักฐานและข้อมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควร เข้าไปในสถานที่ขององค์กรใด ๆ 
ในเวลาที่เหมาะสม และมีอ านาจซักถามบุคคลในสถานที่นั้นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนเจรจา
เป็นการส่วนตัวกับบุคคลที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าว 

4) คณะกรรมาธิการต้องจัดท ารายงานผลการพิจารณาและแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 
ค าวินิจฉัยและค าแนะน าของคณะกรรมาธิการในคดีต่าง ๆ การระงับข้อโต้แย้งที่คู่กรณีได้ตกลงกัน 
ค าร้องที่องค์กรส่งให้แก่คณะกรรมาธิการ ค าบอกกล่าวเกี่ยวกับการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้ว 
หรือที่จะกระท าตามค าแนะน าที่ระบุไว้ในรายงาน หรือเหตุผลที่ไม่ด าเนินการหรือจะไม่ด าเนินการ
และความช่วยเหลือที่ผู้ยื่นค าร้องอาจได้รับตามที่ก าหนดในกฎหมาย 

ภายใต้กฎหมายนี้ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานกรรมาธิการสิทธิความเป็นส่วนตัว
แห่งแคนาดา  (Office of the Privacy Commissioner of Canada)  เป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและการคุ้มครองข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้   
โดยกฎหมายนี้มีอ านาจควบคุมองค์กรต่าง ๆ (Organization)ซึ่งหมายความรวมถึง สมาคม ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล และสหภาพแรงงาน กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าองค์กรทั้งหลายมีภาระหน้าที่ที่
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ก าหนดไว้ในเอกสาร1แนบท้ายกฎหมาย ซึ่งเป็นแบบปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Model Code for the Protection of Personal Information)  ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ
แคนาดา (National Standard of Canada) ดังนี ้

1)  หลักความรับผิดชอบ  
หน่วยงานหรือองค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุม

ของตน และต้องแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งรับผิดชอบต่อการปฏิบัติขององค์กรตามหลัก
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดในแบบปฏิบัตินี้ 

องค์กรต้องก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดในแบบ
ปฏิบัตินี้บังเกิดผล ซึ่งได้แก่ การก าหนดกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การก าหนด
กระบวนการรับและตอบค าร้อง (Complaints) หรือข้อซักถาม (Inquiries) ต่าง ๆ การฝึกอบรม
พนักงานและแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองนี้ของ
องค์กร การจัดท าข้อมูลชี้แจงนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร25 

2)  หลักการแจ้งวัตถุประสงค์  
องค์กรต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บ

รวบรวมข้อมูลก่อนหรือในขณะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้การแจ้งอาจกระท า
ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. องค์กรต้องจัดพิมพ์ประกาศหรือเอกสารเพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเปิดเผย และหลักการเข้าตรวจดู
ข้อมูลของบุคคล 

2. องค์กรต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่เพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้งให้ทราบแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัด 

3. ในกรณีที่องค์กรจะน าข้อมูลส่วนบุคคลที่ เก็บรวบรวมไว้ไปใช้ประโยชน์  
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนซึ่งมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  องค์กรต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 
ให้บุคคลนั้นทราบเสียก่อน และจะต้องได้รับความยินยอมก่อนที่จะน าข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น ทั้งนี้ เว้นแต่วัตถุประสงค์ใหม่นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

                                                                 
25  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา, โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ 

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย) (น. 97). เล่มเดิม. 
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3)  หลักความยินยอม 
บุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับทราบและให้ความยินยอมแก่การเก็บรวบรวม 

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สมควรตามที่
ก าหนดในกฎหมาย 

องค์กรหรือผู้ที่อยู่ภายใต้บทบังคับของกฎหมายฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลในกรณีที่มีการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูล 
มีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของตนที่อยู่ในความควบคุมหรือภายใต้การครอบครองขององค์กร
ภาคเอกชนตลอดจนมีสิทธิในการเรียกร้องให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตนให้มีความถูกต้องในกรณี
ที่จ าเป็น ซึ่งการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้ น เจ้าของข้อมูลอาจแสดงออกซึ่ ง 
ความยินยอมในรูปแบบที่ชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา หรือโดยไม่ชัดแจ้งจากการ
ตีความจากการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

องค์กรธุรกิจหรือองค์กรภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ส าหรับกรณีที่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากที่ได้
ระบุไว้นั้น จ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวเป็นรายกรณีอีกคร้ัง
หนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้มาตรการปกป้องข้อมูลที่ เหมาะสม อาทิ การเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย การมีระบบ
รหัสผ่าน หรือการถอดรหัสเพื่อคุ้มครองข้อมูล เป็นต้น26 

โดยทั่วไปแล้ว องค์กรมีหน้าที่จะต้องขอความยินยอมส าหรับการใช้หรือการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นในขณะท าการเก็บรวบรวม แต่อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์อาจมีการขอความยินยอม
น าข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ต้องก่อนการน าข้อมูลนั้นไปใช้   
โดยการขอความยินยอมนั้นองค์กรต้องจัดให้มีการขอความยินยอมโดยวิธีการด าเนินการ  
ที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการที่จะน าข้อมูลนั้นไปใช้ และจะต้องไม่ขอ
ความยินยอมในการด าเนินการมากเกินความจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและที่ได้แจ้งให้ทราบ 

รูปแบบของความยินยอมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเภทของ
ข้อมูล ทั้งนี้ในการก าหนดรูปแบบของความยินยอมองค์กรต้องค านึงถึงประเภทของข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ (Sensitive data) โดยหากเป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ

                                                                 
26  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน  (น. 29).  

เล่มเดิม. 
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ควรขอความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ในกรณีที่มีความเป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างน้อยก็อาจขอ
ความยินยอมโดยปริยายได้ เช่น บันทึกทางการแพทย์ และบันทึกรายได้ แต่ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่
ในข้อมูลประเภทที่เป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะก็อาจต้องใช้ความระมัดระวังในการแจ้งขอความ
ยินยอมขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม เช่น ชื่อและที่อยู่ของสมาชิกนิตยสารซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็น
ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ แต่หากเป็นชื่อและที่อยู่ของสมาชิกนิตยสารที่มีลักษณะเฉพาะ (Special-
Interest magazines) อาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะก็ได้ ความยินยอมอาจเป็นความยินยอม
อย่างชัดแจ้ง (Express Consent) ความยินยอมโดยปริยาย (Implied Consent) ก็ได้และบุคคลธรรมดา
อาจถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยองค์กรต้องแจ้งกระบวนการถอนความยินยอมให้บุคคลนั้น
ทราบด้วย 

4)  หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัด  
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้แจ้งให้ทราบและต้องเก็บรวบรวมโดยวิธีการที่เป็นธรรมและชอบด้วย
กฎหมายองค์กรจะต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีที่เป็นการเลือกปฏิบัติ (Indiscriminately) 
และต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นต่อวัตถุประสงค์และต้องระบุประเภทของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยการจัดท าเป็นประกาศ หรือคู่มือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
องค์กร แจ้งแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งหลักการนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักการแจ้ง
วัตถุประสงค์และหลักความยินยอม27 

5)  หลักการจ ากัดการใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษา  
องค์การจะต้องไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของบุคคล
ธรรมดาคนนั้นหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ใน
ระยะเวลาเพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น  หากมีการใช้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นใหม่ต้องจัดเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใหม่แจ้งแก่
เจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ในการจัดท าคู่มือตามหลักข้อ 4 ต้องก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และควรก าหนดระยะเวลาต่ าสุดและสูงสุดของการเก็บรักษาข้อมูลไว้ด้วย 

                                                                 
27  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา , โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ 

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด า เนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย) (น. 101). เล่มเดิม. 
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ภายใต้หลักการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งหรือได้ใช้
เสร็จสิ้นแล้วต้องถูกท าลาย ลบทิ้ง หรือท าให้ไม่ปรากฏชื่อของบุคคลนั้น (Anonymous) ทั้งนี้ 
องค์กรจะต้องจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติและก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวด้วย28 

6)  หลักความถูกต้อง  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้จะต้องถูกต้อง (Accurate) สมบูรณ์ (Complete) และ

เป็นปัจจุบัน (Up-to-Date) ตามความจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลนั้นไปใช้  หลักการ
ที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันต้องค านึงถึงสัดส่วนของส่วนได้เสียของ
เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อที่จะลดความเป็นไปได้ของการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  (Inappropriate 
Information) ไปใช้ 

องค์การจะต้องไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลโดยกระท าในลักษณะเป็นงานประจ า  
(Routinely Update) เว้นแต่กระบวนการเช่นนั้นมีความจ าเป็นเพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น 

7)  หลักการรักษาความปลอดภัย  
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคล

โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการสูญหายหรือ
การโจรกรรม ตลอดจนการเข้าตรวจดู การเปิดเผย การท าซ้ า การใช้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด ลักษณะของการรักษาความปลอดภัยจะ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความเป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ รูปแบบและปริมาณข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะมากกว่าควรได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยให้การคุ้มครองใน
ระดับที่สูงกว่าข้อมูลธรรมดาหรือข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไป 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยประกอบไปด้วยมาตรการคุ้มครองในทางกายภาพ 
(Physical Measure) เช่น การปิดล็อคตู้เอกสาร มาตรการที่เคร่งครัดในการเข้า-ออกส านักงาน 
มาตรการการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร มาตรการจ ากัดการเข้าตรวจดูข้อมูลตาม
หลักความจ าเป็นที่ต้องรู้ (Need-to-Know Basis) และมาตรการทางเทคโนโลยี เช่น การใช้รหัสผ่าน 
(Passwords) และการใส่รหัส (Encryption) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าตรวจดู
ข้อมูลนั้นได้ รวมถึงการฝึกอบรมและด าเนินการให้พนักงานลูกจ้างของตนตระหนึกถึงความส าคัญ

                                                                 
28  แหล่งเดิม.  
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ของการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และการจ ากัดหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวัง 

8)  หลักการเปิดเผย  
องค์กรต้องจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรในการจัดการข้อมูลส่วน

บุคคล กล่าวคือ การจัดการวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือจัดข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนในสถานที่
และวิธีการที่เหมาะสม บุคคลทั่วไปจะต้องสามารถได้รับข้อมูลนั้นได้โดยไม่ล าบากและข้อมูลดังกล่าว
จะต้องเปิดเผยในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้โดยทั่วไป โดยข้อมูลที่ได้เปิดเผยหรือเผยแพร่ 
อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้29 

1. ชื่อ ต าแหน่งและที่อยู่ของบุคคลที่รับผิดชอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
องค์กรหรือผู้รับค าร้องหรือข้อซักถามต่าง ๆ  

2. วิธีการเข้าตรวจดูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กร 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประเภทของข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการน า

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้ 
4. ส าเนาเอกสารแผ่นปลิว หรือข้อมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับนโยบาย มาตรฐาน และประมวล

จริยธรรม (Codes) ขององค์กร 
5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดหาให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานสาขาหรือบริษัท 

ในเครือ 
9)  หลักการเข้าตรวจดูข้อมูลของบุคคล (Individual Access) 
เมื่อมีการร้องขอ บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องได้รับการรายงานหรือเข้าตรวจดู

เกี่ยวกับการมีอยู่  (Existence) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน นอกจากนี้ บุคคล
สามารถโต้แย้งหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และมีสิทธิเรียกร้องให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลนั้นได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์อาจไม่สามารถที่จะให้
บุคคลเข้าตรวจดูข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด แต่ข้อยกเว้นการเข้าตรวจดูนั้นควรมีลักษณะจ ากัด  
ในกรณีที่องค์กรได้ปฏิเสธการเข้าขอตรวจดู องค์กรต้องแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธนั้น การปฏิเสธ
อาจได้แก่กรณีที่การเข้าตรวจดูข้อมูลต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาข้อมูลดังกล่าวสูงมากหรือ
ในกรณีที่ข้อมูลนั้นมีข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนรวมอยู่ด้วย กรณีของข้อมูลซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้
ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ด้านความปลอดภัย หรือทางการค้า 

                                                                 
29  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน  (น. 31).  

เล่มเดิม. 
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เมื่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตน องค์กรต้องแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวทราบว่าองค์กรมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นอยู่ในความครอบครองหรือไม่  ชี้แจงถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ในกรณีที่มีการขอเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ส่วนตัวโดยเฉพาะ องค์กรอาจเลือกที่จะเปิดเผยโดยผ่านแพทย์ก็ได้ 

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้องค์กรอาจต้องจัดท าบัญชีรายละเอียด
เกี่ยวกับการน าข้อมูลไปเปิดเผย ลักษณะของการน าข้อมูลไปใช้และจัดท าบัญชีรายชื่ อของ
บุคคลภายนอกที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้  ในการจัดท าบัญชีรายชื่อของ
บุคคลภายนอกดังกล่าวควรพยายามก าหนดประเภทของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลได้ให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามค าขอของผู้ร้อง องค์กรต้องตอบค าร้องขอภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยที่ผู้ร้องขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ข้อมูลที่ได้จัด
ให้มีการเข้าถึงได้ต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและสามารถเข้าใจได้โดยทั่วไป  เช่น  
ในกรณีที่องค์กรน้ันใช้อักษรย่อหรือรหัสในการบันทึกข้อมูลก็ต้องแนบค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ค าดังกล่าว 

เมื่อบุคคลเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของตนที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรนั้น  ๆ  
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และบุคคลได้โต้แย้งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง องค์กรจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลดังกล่าวตามที่ร้องขอ ซึ่งอาจกระท าโดยการแก้ไข การตัดออก หรือการเพิ่มเติมข้อมูล แล้วแต่
กรณ ีและหากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจตามค าโต้แย้ง ให้องค์กรบันทึกเร่ืองที่
ไม่ด าเนินการแก้ไขนั้นไว้ 

10)  หลักการโต้แย้งการปฏิบัติขององค์การ 
บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถท าค าโต้แย้งเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวกับตน โดยการท าค าโต้แย้งไปยังบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรได้ 

ในการท าค าร้องขอหรือค าโต้แย้ง องค์กรต้องจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
รับค าร้อง ข้อโต้แย้ง หรือข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับ 
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  กระบวนการดังกล่าวต้องท าได้ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน  
โดยองค์กรจะต้องแจ้งหรืออธิบายให้บุคคลทราบเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียน  การรับค าร้อง  
และการตอบข้อซักถาม และต้องท าการสอบสวนเกี่ยวกับค าร้องทั้งหลาย และในกรณีที่ค าร้องนั้นมี
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เหตุอันสมควร องค์กรจะต้องมีการด าเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หรือมีมาตรการ
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่จ าเป็น30 
 3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประ เทศระบบซีวิลลอว์  
(Civil Law) 

ส าหรับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ผู้เขียนได้ท าการศึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอิตาลี  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศฝร่ังเศสและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.2.1  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอิตาลี 
ประเทศอิตาลีมีรัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือที่ เรียกว่า Protection of 

Individuals1 and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act no.675 of 
31.12.1996 กฎหมายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา31  

รัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า Protection of Individuals and Other 
Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act no.675 of 31.12.1996 เป็นกฎหมาย 
ที่มีเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตาม EU Directive (95/46EC) 

รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบัญญัติค านิยามศัพท์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นค าศัพท์ที่มีความหมาย
เฉพาะและมีความแตกต่างไปจากค านิยามศัพท์ทั่วไป โดยได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 1 ว่าด้วย 
บทนิยามและความหมายของค าศัพท์ (Purposes and Definitions) โดยก าหนดว่ารัฐบัญญัติฉบับนี้ 
มีขึ้นเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะด าเนินการต้องเคารพสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล อันจะก่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย 

                                                                 
30  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา , โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ 

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย) (น. 108). เล่มเดิม. 

31  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 77). เล่มเดิม. 
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ตามรัฐบัญญัติฉบับนี้ให้ความหมายของค านิยามศัพท์มีความหมายดังต่อไปนี้ 
“คลังข้อมูล (Data Bank)” หมายความว่า ชุดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจจัดเก็บเป็นหน่วย

เดียวหรือหลายหน่วย ไม่ว่าจะจัดเก็บอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวหรือหลายแห่ง โดยมีการจัดหมวดหมู่ 
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อประโยชน์ต่อการประมวลผล 

“การประมวลผลข้อมูล (Processing)” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะ
กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อันเกี่ยวกับการรวบรวมการ
บันทึกการจัดหมวดหมู่ การจัดเก็บ การให้รายละเอียดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเลือกสรร 
การเรียกข้อมูลจากระบบ การเปรียบเทียบ การใช้ประโยชน์ การเชื่อมโยง การระงับใช้ชั่วคราว  
การเปิดเผยโดยเฉพาะเจาะจง การเปิดเผยโดยทั่วไป การลบข้อมูล และการท าลายข้อมูล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายความว่า ข้อความที่มีความสัมพันธ์กับบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล องค์กร สมาคม และสามารถระบุถึงบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นได้ 
โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การอ้างอิงข้อความอื่น ๆ กับหมายเลขบัตรส าคัญประจ าตัว 

“ผู้ควบคุมข้อมูล (Controller)” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของ
รัฐ องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูล (Processor)” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนาม
ของผู้ควบคุมข้อมูล 

“เจ้าของข้อมูล (Data Subject)” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล องค์กรหรือ
สมาคมซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

“การเปิดเผยโดยเฉพาะเจาะจง (Communication)” หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
แก่บุคคลอ่ืนซึ่งระบุตัวไว้และไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการกระท า
อ่ืนใดที่ท าให้บุคคลอ่ืนได้รับหรือสามารถค้นข้อมูลนั้นได้ด้วย 

“การเปิดเผยโดยทั่วไป (Dissemination)” หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลอ่ืน ซึ่งไม่ได้ระบุตัวไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามรวมถึงการกระท าอ่ืนใดที่ท าให้บุคคลอ่ืน
ได้รับหรือสามารถค้นหาข้อมูลนั้นได้ด้วย 

“ข้อมูลซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ (Anonymous Data)” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลดิบหรือ
ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้วซึ่งไม่สามารถระบุบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ 

“การระงับใช้ชั่วคราว (Blocking)” หมายถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยพักการ
ประมวลผลไว้ชั่วคราว 
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“คณะกรรมการ (Garate)” หมายถึง หน่วยงานผู้ควบคุมดูแลซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายนี้ 
ในด้านการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล กฎหมายฉบับนี้ก็ให้สิทธิไว้หลายประการ

โดยสามารถจ าแนกเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ ๆ ดังนี้32 
1)  หลักความรับผิดชอบ  
รัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า Protection of Individuals and Other 

Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act no.675 of 31.12.1996 ก าหนดให้มี
กลุ่มบุคคลขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า  คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Guarantee for the Protection of Personal Data)33 คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 คน โดยการคัดเลือกจาก Chamber of Deputies จ านวน 2 คน  
และจากการลงคะแนนเลือกของวุฒิสภาอีกจ านวน 2 คน ทั้งนี้กฎหมายก าหนดให้กรรมการผู้ได้รับ
เลือกทั้ง 4 คน ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ 
มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่การออกเสียงของกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน  นอกจากนี้
กฎหมายยังก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
ในด้านนิติศาสตร์หรือด้านคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guarantee for the Protection of Personal Data) 
ท าหน้าที่ก ากับดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guarantee for the Protection of 
Personal Data) ตามรัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Protection of Individuals and Other 
Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act no.675 of 31.12.1996 เป็นไปตาม
มาตรา 3134 โดยแบ่งออกเป็นอ านาจหน้าที่ทั่วไป และอ านาจหน้าที่ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ดังนี้35 

                                                                 
32  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารไทยพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 79-80). เล่มเดิม. 
33  Protection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act 

no.675 of 31.12.1996, Article 30. 
34  Protection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act 

no.675 of 31.12.1996, Article 31. 
35  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 136). เล่มเดิม. 
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1.  อ านาจหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนการ
ประกอบการประมวลผลข้อมูล รับรายงานและค าร้องต่าง ๆ ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ออกค าสั่งห้ามประมวลผลส่วนบุคคล ควบคุมและตรวจสอบ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรียกบุคคลมาให้ข้อมูลหรือเอกสาร สอบสวนบุคคล 

2.  อ านาจหน้าที่ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ให้ค าปรึกษานายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีในการใช้อ านาจหรือมาตรการทางปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ให้ค าแนะน า
คณะรัฐมนตรีในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีปีละ 
1 คร้ัง 

2)  หลักการแจ้งวัตถุประสงค์  
กฎหมายก าหนดสิทธิให้เจ้าของข้อมูลและบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ให้

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการตามที่กฎหมายก าหนด  
ไม่ว่าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เช่น วัตถุประสงค์และรูปแบบการประมวลผล การให้ข้อมูล
นั้นเป็นหน้าที่หรือความสมัครใจและผลที่จะได้รับในกรณีที่ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ 
บุคคล ประเภทของบุคคล หรือบริเวณที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูล ชื่อ ภูมิล าเนา สถานที่ท าการงานของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล  เป็นต้น  
และในกรณีที่มิได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลเองโดยตรง จะต้องแจ้งข้อความ
ดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบทันทีที่ได้มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือก่อนที่มีการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นคร้ังแรก 

3)  หลักความยินยอม  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์  

เพื่อแสวงหาก าไร ให้ถือว่าได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายหากได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูลโดยสมัครใจและเป็นลายลักษณ์อักษร และเจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งข้อมูลที่จ าเป็น
ตามที่กฎหมายก าหนดในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว ซึ่งเจ้าของข้อมูลจะให้
ความยินยอมต่อกระบวนการทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนของประมวลผลข้อมูลก็ได้ 

แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้การปะมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล แต่ก็ได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับบางกรณีที่ไม่ต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลไว้ด้วย เช่น ข้อมูลที่ต้องมีการรวบรวมและจัดเก็บตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน  
การประมวลผลข้อมูลอันเกิดจากความผูกพันตามสัญญา กระประมวลผลข้อมูลของภาครัฐที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ การประมวลผลข้อมูล
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่กระทบต่อหลักการในการรักษาความลับทางธุรกิจหรือ
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อุตสาหกรรม การประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองชีวิตของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอ่ืน
และเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้เนื่องจากความพิการทางกายหรือเป็นบุคคล 
ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน การประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นต่อการสืบสวนและสอบสวน36 

กรณีเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูล  กฎหมาย
ก าหนดให้บุคคลใดก็ตามที่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และยังก าหนด
โทษทางอาญาเท่าที่จ าเป็น และโทษปรับทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและ 
ไม่เคร่งครัดมากจนเกินไป ซึ่งจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีการบัญญัติโทษปรับทาง
ปกครองพบว่าการกระท าความผิดที่เป็นพื้นฐานอันน ามาสู่การลงโทษปรับทางปกครองนั้นมักเป็น
การกระท าที่ไม่ได้กระทบต่อความสงบเรียบร้อย  แต่กระทบต่อความเป็นระเบียบของสังคม  
โดยมีฐานที่มาจากการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการลงโทษ
ปรับได้เองและลดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลอันท าให้คดีมีความรวดเร็วมากขึ้น 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยภาคเอกชนหรือภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาก าไร ให้ถือว่าได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายหากรับความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของ
ข้อมูลโดยสมัครใจและเป็นลายลักษณ์อักษร และเจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นตามที่
กฎหมายก าหนดในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว  ซึ่งเจ้าของข้อมูลจะให้ความ
ยินยอมต่อกระบวนการทั้งหมด หรือเฉพาะบางส่วนของการประมวลผลข้อมูลก็ได้ 

แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล แต่การให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า Protection of Individuals and Other Subjects with Regard 
to the Processing of Personal Data Act no.675 of 31.12.1996 นี้มีข้อยกเว้นที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 8 ประการ คือ 

1. กระประมวลผลข้อมูลซึ่งข้อมูลนั้นมีการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 

2. การประมวลผลข้อมูลซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติการช าระหนี้อันเป็นผลมาจากการที่
เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา 

                                                                 
 36  จาก มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 1109), โดย สกล อดิศรประเสริฐ, 2553, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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3. การประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่น ามาจากทะเบียนสาธารณะ บัญชี เอกสาร
หรือบันทึกต่าง ๆ ซึ่งสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 

4. การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือทางสถิติ และการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของความประพฤติและวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 

5. การประมวลผลข้อมูลที่กระท าภายในขอบเขตของวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
6. การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์

ในการรักษาความลับทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
7. การประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองชีวิตหรือร่างกายของเจ้าของข้อมูล 

หรือบุคคลอ่ืน และเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้เนื่องจากความพิการทางกายหรือ
เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน 

8. การประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นต่อการสืบสวนและสอบสวน  
4)  หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัด  
การสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลงเมื่อ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลหยุดการประมวลผลข้อมูลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และผู้ควบคุมข้อมูลได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ท าลายข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้วนั้น 
2. โอนข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ข้อมูลในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลท านองเดียวกัน 
3. จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ว่า

โดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง 
4. จัดเก็บ หรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถิติ 
อย่างไรก็ตาม การโอนข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนที่มิได้มีวัตถุประสงค์ของ 

การประมวลผลข้อมูลในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลท านองเดียวกัน  หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติอ่ืน 
ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นโมฆะ และต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด 
ไว้ด้วย 

การชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูล: กฎหมายก าหนดให้บุคคลใด
ก็ตามที่ท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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5)  หลักการจ ากัดการใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษา  
จะต้องไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน นอกเหนือจาก

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  และข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ใน
ระยะเวลาเพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่ต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งหรือได้ใช้เสร็จสิ้นแล้วต้องถูกท าลาย ลบทิ้ง หรือท าให้
ไม่ปรากฏชื่อของบุคคลนั้น (Anonymous) 

การสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลงเมื่อ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลหยุดการประมวลผลข้อมูลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และผู้ควบคุมข้อมูลได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ท าลายข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้วนั้น 
2. โอนข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ข้อมูลในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลท านองเดียวกัน 
3. จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ว่า

โดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง 
4. จัดเก็บ หรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถิติ 
6)  หลักความถูกต้อง  
รูปแบบของการรวบรวมและคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล: กฎหมายก าหนดให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลที่จะมีการประมวลผลนั้นจะต้องมีการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม  
มีการรวบรวมและบันทึกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษและ
ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลนั้นจะต้องมีความถูกต้องและได้มีการปรับแก้ให้ถูกต้องอยู่ เสมอ  
และที่ส าคัญคือ จะต้องด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เหมาะสมและไม่เกิน
กรอบวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้น  นอกจากนี้จะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ด้วย 

7)  หลักการรักษาความปลอดภัย  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของประเทศอิตาลีก าหนดไว้  คือ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการจัดเก็บและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล โดยค านึงถึงวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยีและลักษณะเฉพาะในการประมวลผลข้อมูลนั้น ๆ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการท าลายข้อมูลหรือท าให้ข้อมูลเสียหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยปราศจาก
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อ านาจ หรือการน ามาสู่การประมวลผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดขึ้นในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ กฎหมายยังบังคับให้มีการก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าส าหรับใช้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องก าหนดให้มีขึ้น
ภายใน 180 วันนับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีใช้บังคับ และจะต้องปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย
ดังกล่าวให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี37  

8)  หลักการเปิดเผย  
กฎหมายก าหนดหลักการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า  บุคคลหรือ

หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่แสวงหาก าไรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดย
เฉพาะเจาะจงได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล  

อย่างไรก็ตาม ก็ได้ก าหนดข้อยกเว้นของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยทั่วไป
หรือโดยเฉพาะเจาะจงไว้หลายประการ ดังนี ้

1. เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลนั้น 

2. เป็นขอ้มูลที่น ามาจากเอกสารมหาชน การลงทะเบียน เอกสารหรือบันทึกใด ๆ ซึ่งมี
อยู่ทั่วไป โดยไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

3. เป็นการปิดเผยตามบทบัญญัติกฎหมาย 
4. เป็นการเปิดเผยภายในขอบเขตวิชาชีพหนังสือพิมพ์  โดยไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติว่า

เสรีภาพสิ่งพิมพ์ หรือมีผลกระทบต่อการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือประโยชน์สาธารณะ 
5. ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอุตสาหกรรม 
6. เป็นการจ าเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของเจ้าของ

ข้อมูลหรือบุคคลอ่ืน ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมได้  อันเนื่องมาจากเป็น
บุคคลไร้ความสามารถ การพิการ หรือจิตฟั่นเฟือน 

7. เป็นการจ าเป็นเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือฟ้องร้องคดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

8. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลภายในกลุ่มธนาคารด้วยกันตาม
กฎหมายว่าด้วยการเงินการธนาคารหรือระหว่างกลุ่มบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

                                                                 
37  Protection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act 

no.675 of 31.12.1996 Article 15. (อ้างถึงใน มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการ
ประกันชีวิต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 138). เล่มเดิม). 
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นอกจากนี้ กฎหมายังได้ก าหนดข้อยกเว้นอีกประการหนึ่งเฉพาะกรณีการเปิดเผยข้อมูล
โดยเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลที่ด าเนินการประมวลผลข้อมูลนั้นภายใต้บังคับบัญชาของผู้ควบคุมข้อมูลหรือ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลโดยตรงได้38  

9)  หลักการเข้าตรวจดูข้อมูลของบุคคล  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
1. มีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิที่จะเข้าถึง

ข้อมูลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
2. มีสิทธิที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับชื่อ ภูมิล าเนา สถานที่ท างานของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลและ

ผู้ประมวลผลข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง 
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล หรือให้ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผล

ข้อมูลด าเนินการโดยไม่ชักช้าในกรณีต่อไปนี้ 
(1) ยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล 

ข้อมูลนั้น 
(2) ลบ ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวบุคคล 

ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่มีการประมวลผลโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
กรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้เกินความจ าเป็น 

(3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(4) แจ้งการด าเนินการตาม (2) และ (3) ไปยังบุคคลที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ 

เว้นแต่การด าเนินการนั้นจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง 
10)  หลักการโต้แย้งการปฏิบัติขององค์การ  
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านเมื่อเห็นว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าของ

ข้อมูลมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการได้ด้วยหรือโต้แย้งคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ทั้งหมดหรือบางส่วนแม้ว่าจะด าเนินการประมวลผลข้อมูลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
การใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลก็มีข้อจ ากัดในบางกรณี เช่น กรณีที่มีการประมวลผล ข้อมูล
เกี่ยวกับการเงิน หรือการช าระเงินส าหรับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร  

                                                                 
38  Protection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act 

no.675 of 31.12.1996 Article 19. (อ้างถึงใน มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการ
ประกันชีวิต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 139). เล่มเดิม). 
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การก ากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์และเครดิตฟองซิเอร์ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติขึ้น
เป็นพิเศษ การสืบสวนสอบสวน เป็นต้น 

3.2.2.2  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัวและ

สิทธิในการที่จะได้รับความเคารพในชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของประชาชน  การให้
ความส าคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของประเทศฝร่ังเศสนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานยุโรป39 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 8 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานยุโรปที่ให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดได้  แม้ว่าจะ
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของฝ่ายปกครองก็ตามที โดยระบุว่า หากฝ่ายปกครองหรือ
หน่วยงานของรัฐจะเข้าไปแทรกแซงในการใช้สิทธิดังกล่าว การแทรกแซงต้องได้รับการบัญญัติไว้
ในรัฐบัญญัติ และการแทรกแซงจะต้องเป็นมาตรการที่จ าเป็นต่อความความปลอดภัยของประเทศ 
(sécurité nationale) ต่อความมั่นคง (sûreté publique) ต่อความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(bien-être économique du pays) ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและการป้องกัน
อาชญากรรม (defense de l’ordre et prevention des infractions pénales) ต่อการคุ้มครองสุขภาพและ
ศีลธรรม (protection de la santé ou de la morale) และต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 
(protection des droits et libertés d’autrui)40 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศฝร่ังเศส ได้แก่ รัฐบัญญัติที่  78-17  
ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978 ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลและเสรีภาพ (Loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertès ห รื อ  The Act on Data Processing Data Files and 
Individual Liberties)41 โดยรัฐบัญญัติที่  78-17 ลงวันที่  6  มกราคม ค.ศ. 1978 ว่าด้วยข้อมูล
สารสนเทศ แฟ้มข้อมูลและเสรีภาพ ได้ให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล ว่าหมายถึงข้อมูล
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวบุคคลนั้นหรือสามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่า  

                                                                 
39  pub-law.net. (2547). คดีการดักฟังโทรศัพท์และสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัว โดยนางสาวพิมพ์ดาว 

จันทรขันตี. สืบค้น 31 ตุลาคม 2558, จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=560  
40  แหล่งเดิม 
41  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา , โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ 

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย) (น. 27-36). เล่มเดิม. 
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โดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยการอ้างอิงถึงเลขประจ าตัวหรือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น42 

สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ได้อธิบายกฎหมายฉบับนี้ว่าประกอบไปด้วยสาระส าคัญ  
3 ประการ43 ดังนี ้

ประการที่ 1 กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบ เรียกว่า คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ  (National Commission for Data Processing and Licensing 
หรือ Commission nationale de I’informatiqueet des litertés : CNIL)  เป็นองค์กรอิสระซึ่ งให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนและรับรองการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ คณะกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ในการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายนี้  
ในสิทธิและหน้าที่ของบุคคล รวมถึงการตรวจสอบดูแลผู้ประกอบการทางธุรกิจในการด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้คณะกรรมาธิการต้องมีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ 
การประมวลผลข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ และจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีและต่อรัฐสภา 

คณะกรรมการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ (La commission nationale de 
l'informatique et des libertés หรือ CNIL) เป็นกรรมการอิสระไม่อยู่ ใต้อ านาจขององค์กรใด  
โดยองค์กรนี้ประกอบไปด้วยกรรมการ 17 คนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี โดยมีกรรมการ 2 คน  
มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ 2 คน มาจากสมาชิกวุฒิสภา กรรมการ 2 คนมาจากสภา
เศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 2 คน มาจากศาลปกครองสูงสุด กรรมการ 2 คน มาจากศาลฎีกา 
กรรมการ 2 คน มาจากศาลการคลังและภาษี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน มาจากการแต่งตั้งโดย
กฤษฎีกาจากการเสนอของประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการอีก  3 คน 
มาจากการแต่งตั้งโดยกฤษฎีกาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี44 

                                                                 
42  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to 

privacy) (รายงานผลการวิ จัย) (น. 35). เล่มเดิม. 
43  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา , โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ 

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย). 

44  เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2548). รวมบทความกฎหมายมหาชน, จาก www.pub-law.net เล่ม 4.  
(น. 324).  
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ประการที่ 2 กฎหมายนี้ก าหนดให้มีหลักประกันในการคุ้มครอง (Preventive guarantees) 
เพื่อรับรองว่าระบบการประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

ประการที่ 3 กฎหมายนี้ได้ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการโต้แย้ง
หรือเรียกร้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 

บทบัญญัตินี้อยู่บนพื้นฐานว่าระบบการประมวลผลข้อมูลข่าวสารจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล (Human identity) สิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
เสรีภาพส่วนบุคคลหรือสาธารณะ (Individual or Public liberties)45 และบุคคลมีสิทธิที่จะรับทราบ
และโต้แย้งข้อมูลต่าง ๆ และเหตุผลที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลข่าวสารแบบอัตโนมัติที่มีผล
เป็นการโต้แย้งบุคคลนั้น  

กฎหมายได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การบันทึกและการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ระบุชื่อ โดยกฎหมายนี้ใช้บังคับทั้งในระบบการประมวลผลแบบอัตโนมัติและวิธีการ
ประมวลผลด้วยวิธีธรรมดา ตลอดจนควบคุมเนื้อหาของข้อมูลในระบบ การใช้ประโยชน์ข้อมูล  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การลบ การเพิ่มข้อมูล การโอนหรือการท าลายข้อมูลดังกล่าว ทั้งในภาคเอกชน
และภาครัฐ 

รัฐบัญญัติที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978 ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มข้อมูล
และเสรีภาพ มีกรอบของการใช้รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวโดยได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 4 ที่ก าหนดว่า 
รัฐบัญญัติฉบับนี้จะไม่อาจใช้บังคับได้หากว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ของรัฐและเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ เช่น ความมั่นคงแห่งรัฐ  
การป้องกันประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน การป้องกัน การค้นหา การพบหรือ 
การติดตามการกระท า ความผิดอาญา การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้จะต้อง
มีการตราเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐมนตรีที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก่การนั้นเป็นการ
เฉพาะ46 

นอกจากนี้  กฎหมายได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า  “ระบบข้อมูลสารสนเทศแบบ
อัตโนมัติที่ เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุชื่อ” ไว้ว่า หมายถึง การด าเนินการในทุกขั้นตอนโดยระบบ
อัตโนมัติที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดท า การแก้ไข การเก็บรักษาและการท าลาย
ข้อมูลที่ระบุชื่อ ตลอดจนการด าเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ซึ่งแฟ้มข้อมูลหรือ

                                                                 
45  CNIL. สืบค้น 31 ตุลาคม 2558, จาก http://www.cnil.fr/index.php?id=4 
46  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Article 26-27 

(อ้างถึงใน ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 
privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 35). เล่มเดิม). 
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ฐานข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมเครือข่ายหรือการส่งถึงกัน การตรวจดูหรือการเปิดเผย
ข้อมูลที่ระบุชื่อ ทั้งนี้กฎหมายนี้มีขอบเขตครอบคลุมระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมส าหรับข้อมูลในภาครัฐและ
ภาคเอกชนไว้แตกต่างกัน 

ระบบข้อมูลข่าวสารในภาครัฐ ได้แก่ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่จัดท า
บริการสาธารณะ47 ส่วนข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในองค์กรเหล่านี้  
ถือว่าเป็นระบบข้อมูลข่าวสารในภาคเอกชน 

บทบัญญัติของประเทศฝร่ังเศสก็เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในเร่ืองของการจ ากัด 
การเก็บข้อมูลประเภทที่เป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
ชาติก าเนิด หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทางปรัชญา หรือทางศาสนา หรือการเป็นสมาชิก
สหพันธ์ อย่างไรก็ดี ในข้อยกเว้นในข้อจ ากัดนี้ เช่น กรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
การถูกลงโทษ หรือการถูกกักกัน จะถูกจัดเก็บได้เฉพาะศาลและฝ่ายปกครองที่มีอ านาจ ตลอดจน
นิติบุคคลที่จัดท าบริการสาธารณะในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ  (La commission nationale de l'informatique et des libertés หรือ 
CNIL) เท่านั้น หรือองค์กรบางแห่ง ได้แก่ องค์กรทางศาสนาหรือกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา ปรัชญา 
การเมือง หรือสหพันธ์  สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของตนหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ 
นอกจากนี ้หน่วยงานอื่นอาจด าเนินการดังกล่าวได้ด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้โดยตรา
เป็นรัฐกฤษฎีกาที่ผ่านความเห็นชอบของสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ ตามค าเสนอหรือความเห็นชอบของ
คณะกรรมการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ48 

กฎหมายนี้ก าหนดให้องค์กรผู้จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารต้องมีหน้าที่ ดังนี ้
1)  การจัดท าระบบการประมวลข้อมูลข่าวสารโดยวิธีอัตโนมัติในภาครัฐ 
การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไป

ตามกฎระเบียบที่ออกตามความเห็นของ CNIL โดยกฎระเบียบที่ออกเพื่อการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารต้องปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้ 

                                                                 
47  แหล่งเดิม.  
48  นันทวัฒน์  บรมานันท์ . (2553). รวมบทความกฎหมายมหาชน. จาก www.pub-law.net. เล่ม 9  

(น. 486). 
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1.  ชื่อและวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลข่าวสาร 
2.  หน่วยงานหรือบุคคลใดที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ระบุชื่อสามารถใช้สิทธิ  

เข้าตรวจดูข้อมูลตามที่ก าหนดในกฎหมาย 
3.  ประเภทของข้อมูลที่ระบุชื่อที่บันทึกได้ ตลอดจนผู้ที่สามารถเข้าถึงหรือสามารถ

ได้รับข้อมูลนั้น หรือประเภทของผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้นที่สามารถตรวจดูข้อมูลนั้นได ้
2)  การจัดท าระบบการประมวลผลข้อมูลข่าวสารโดยวิธีอัตโนมัติภาคเอกชน 
องค์กรเอกชนจะต้องยื่นค าขอต่อคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศและเสรีภาพแห่งชาติ

ล่วงหน้าก่อนการด าเนินการ ทั้งนี้ค าขอดังกล่าวถือเป็นข้อผูกพันขององค์กรว่า  การจัดท าระบบ
ข้อมูลข่าวสารจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด และจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
CNIL ก่อนจึงจะด าเนินการได้ ในการท าค าขอจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารต่อ CNIL ต้องปรากฏ
รายการ ดังนี้49 

1.  ผู้ด าเนินการหรือผู้ควบคุมแฟ้มข้อมูลข่าวสารบุคคล (File controller) หรือบุคคลที่มี
อ านาจตัดสินใจจัดท าระบบข้อมูลหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในประเทศฝร่ังเศส ในกรณีที่
บุคคลนั้นอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

2.  ลักษณะ วัตถุประสงค์ และชื่อของระบบข้อมูล 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร 
4.  หน่วยงานภายในที่บุคคลสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูล ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ 

ที่ก าหนดเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การใช้สิทธิดังกล่าว 
5.  ประเภทของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกได้โดยตรง  ทั้งนี้ตามอ านาจ

หน้าที่ของบุคคลนั้น หรือตามความจ าเป็นของหน่วยงานภายใน 
6. การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุชื่อ ที่มาของข้อมูล ระยะเวลาของการเก็บรักษา 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนผู้ได้รับข้อมูลนั้น หรือประเภทของผู้ได้รับข้อมูลนั้น
ที่จะสามารถตรวจดูข้อมูลนั้นได้ 

7.  การส่งข้อมูลถึงกัน การเชื่อมโยงเครือข่าย หรือการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอ่ืนใด 
ตลอดจนการโอนข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 

                                                                 
49  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแคนาดา , โครงการจัดท าความเห็นทางวิชาการ 

เพื่อจัดท ารายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย). 
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8.  ข้อก าหนดเพื่อรับรองความปลอดภัยของระบบข้อมูลและข้อมูลที่จัดเก็บและ  
การรับรองความลับต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

9.  ข้อแถลงว่าระบบข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลที่ระบุชื่อระหว่าง
ดินแดนของประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระท าในรูปแบบใด 

อย่างไรก็ตาม ค าขอเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ 
การป้องกันประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ อาจไม่มีรายการบางรายการดังที่ก าหนดไว้
ข้างต้นก็ได้ 

ส าหรับการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการ
บางประเภท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสรีภาพหรือชีวิตส่วนตัว ให้ CNIL จัดท าหลักเกณฑ์
อย่างง่าย โดยเทียบเคียงจากรายการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดข้างต้น และประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สาธารณชนทั่วไปได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร และการจัดท าระบบ
ข้อมูลข่าวสารต้องขออนุญาต CNIL ก่อนตามหลักทั่วไปที่ก าหนดไว้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมี
ค าสั่งเป็นพิเศษ เมื่อได้รับค าขอดังกล่าวแล้วผู้ยื่นค าขอจึงสามารถจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารได้  
การน าแนวทางอย่างง่ายไปใช้สามารถเกิดขึ้นในกิจการ เช่น การเก็บข้อมูลที่ระบุชื่อในระบบภาษี
หรือข้อมลูระบุชื่อของห้องสมุด50 เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี แนวทางส าหรับกระบวนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารอย่างง่ายประกอบด้วย
รายการ ดังนี ้

1.  การจัดท าระบบการประมวลผลข้อมูลข่าวสารกระท าเพียงเท่าที่วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เท่านั้น และเจ้าของข้อมูลต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 

2.  ระบบการประมวลผลข้อมูลข่าวสารต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 

3.  การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารท าได้เท่าที่จ าเป็นแก่วัตถุประสงค์และเพียงเท่าที่จ าเป็น
แก่การใช้เท่านั้น 

4.  ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการรักษาความลับ  
ของข้อมูลข่าวสาร 

กฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุชื่อไว้
หลายประการ ได้แก่51 
                                                                 

50  CNIL. สืบค้นจาก http://www.cnil.fr/index.php?id=4 
51  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to 

privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 34). เล่มเดิม. 
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1.  สิทธิในการสอบถามหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศแบบอัตโนมัติ ตามรายชื่อที่ CNIL ได้จัดท าและประกาศต่อสาธารณชนว่าระบบข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่ และสิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลนั้นได้ใน
กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารของตนปรากฏอยู่ 

2.  สิทธิในการได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นจะต้องใช้
ภาษาที่เข้าใจง่ายและต้องมีเนื้อความเป็นอย่างเดียวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ 

3.  สิทธิในการได้รับส าเนาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับตน 
4.  สิทธิในการขอให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมท าให้ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงให้ทันสมัยหรือ

ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตนที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คลุมเครือ ล้าสมัย หรือการเก็บ
รวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการเก็บรักษาข้อมูลนั้นเป็นการต้องห้าม 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่เฉพาะที่ส าคัญ เช่น การให้ความเห็นชอบต่อการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับชาติก าเนิด หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทางปรัชญา หรือทางศาสนา หรือการเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์ต่าง ๆ และในการใช้อ านาจหน้าที่ในการควบคุม คณะกรรมการมีอ านาจจัดท า
หลักเกณฑ์เพื่อรับรองความปลอดภัยของระบบข้อมูล  ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยใน
สถานการณ์พิเศษ ซึ่งอาจมีขอบเขตไปถึงการท าลายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ก ากับดูแลมิให้มาตรการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพื่อการใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลและการแก้ไข
ข้อมูล ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อเสรีภาพในการใช้สิทธิดังกล่าว จัดท ารายชื่อระบบข้อมูลข่าวสาร  
และประกาศให้สาธารณชนรับทราบโดยระบบข้อมูลแต่ละระบบต้องประกอบด้วยกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ก าหนดให้จัดท าระบบข้อมูลชื่อของระบบข้อมูลและวัตถุประสงค์ หน่วยงานภายในที่
บุคคลสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูล และประเภทของข้อมูล หรือประเภทของบุคคลที่สามารถ
เข้าตรวจดูข้อมูลนั้นได้ 

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Consent) 
การอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐบัญญัติที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม 

ค.ศ. 1978 ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลและเสรีภาพ นอกจากการได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ (La commission nationale de l'informatique 
et des libertés หรือ CNIL) หรือเป็นข้อยกเว้นที่ เกี่ยวกับประโยชน์ของรัฐและเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 26-27 แล้ว ยังจะต้องได้รับการอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลด้วย52 

                                                                 
52  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Article 33. 
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โทษส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับโทษส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรัฐบัญญัติที่  78-17 ลงวันที่  

6 มกราคม ค.ศ. 1978 ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศแฟ้มข้อมูลและเสรีภาพ ไม่ได้มีการก าหนดโทษไว้แต่
อย่างใด แต่โทษส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ  
ที่สามารถน ามาใช้ส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ กล่าวคือ 

ประมวลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายว่าด้วยการไปรษณีย์และ  
การโทรคมนาคม ที่ก าหนดว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายว่าด้วยการไปรษณีย์และการโทรคมนาคม
ของฝร่ังเศสจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 750 ยูโรต่อข้อความ และอาจได้รับโทษทางอาญา จ าคุกสูงสุด
ไม่เกิน 5 ปี และปรับสูงสุด 300,000 ยูโร หากได้เลขหมายโทรศัพท์มาด้วยวิธีการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย53 

ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝร่ังเศส มาตรา 1382 ที่ก าหนดว่า บุคคลที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจะต้องรับผิดต่อบุคคลนั้นเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่การนั้น  กล่าวคือ 
มีการกระท าความผิดของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอ่ืนและการกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าก็ต้องรับผิดต่อผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ันเอง54 

การก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคคลตามมาตรา 1382 นี้มักจะเป็นการ
กระท าความผิดโดยจงใจอันมาจากการเลือกที่จะกระท าการนั้นโดยสมัครใจของผู้กระท า แต่ก็อาจมี
กรณีเป็นการกระท าโดยละเว้นได้เช่นกัน เช่น กรณีบรรณาธิการนิตยสารฉบับหนึ่งที่ปล่อยให้มีการ
ตีพิมพ์บทความซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง  ทั้ง ๆ ที่ตนควรที่จะคัดค้าน
การตีพิมพ์บทความดังกล่าวบรรณาธิการนั้นจึงต้องรับผิดร่วมกับบริษัทนิตยสารในการชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่การน้ัน เป็นต้น55 

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศสได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการล่วง
ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยกันหลายมาตรา ในส่วนนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาพบว่ามีด้วยกัน
ทั้งสิ้น 3 กรณีด้วยกัน กล่าวคือ 1.ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในชีวิตส่วนตัว

                                                                 
53  mycomputerlaw.in.th. (2554). ข้อความขยะ...อะไรคือมาตรการ “เลือกรับ” และ “เลือกไม่รับ”?. 

สืบค้น 31 ตุลาคม 2558, จาก  http://mycomputerlaw.in.th/2011/07/spam-sms-opt-in-opt-out/ 
54  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 

privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 30). เล่มเดิม. 
55  Civ. 2, 9 juillet 1980, Bull. II, n° 179; Paris, 1ère Ch. A, 19 juin 1989, F. c/ L., D. 1989, I.R., 240. 

(อ้างถึงใน ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 
privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 30). เล่มเดิม). 
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ของบุคคลอ่ืนโดยเจตนา 2.ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในการประกอบวิชาชีพ 
และ 3.ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในจดหมายของบุคคลอ่ืน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้56 

1. ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืนโดย
เจตนา ถูกก าหนดอยู่ในมาตรา 226-1 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่า การก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความลับหรือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืน โดยการดักฟัง บันทึกหรือส่งต่อ
ค าพูดที่บุคคลได้กล่าวขึ้นในลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือเป็นความลับโดยมิได้รับความยินยอมของ
บุคคลนั้น ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด หรือโดยการถ่าย การบันทึกหรือการส่งต่อภาพ
ของบุคคลในสถานที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้
เคร่ืองมืออย่างใด ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงินจ านวน 45,000 ยูโร 

2. ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในการประกอบวิชาชีพ ถูกก าหนด
อยู่ในมาตรา 226-1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่า การเปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
ความลับโดยบุคคลหนึ่งซึ่งได้ รับข้อมูลนั้นโดยสภาพของเร่ืองหรือโดยต าแหน่งหน้าที่หรือ 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เป็นการชั่วคราว ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็น
เงินจ านวน 15,000 ยูโร 

3. ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในจดหมายของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็น
ฐานความผิดที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านจดหมายและ
คุ้มครองความลับในชีวิตส่วนตัวของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในจดหมายนั้นถูกก าหนดอยู่ใน มาตรา 226-15 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่า การเปิด ท าลาย ท าให้ล่าช้า หรือส่งกลับโดย
เจตนาทุจริต ซึ่งจดหมายที่มีถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าจะได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือไม่ก็ตาม 
หรือการอ่านข้อความภายในจดหมายโดยการฉ้อฉล ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปี และปรับเป็นเงิน 
45,000 ยูโร 

                                                                 
56  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 

privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 32). เล่มเดิม. 
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3.2.2.3  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็น

ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิด
ในการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในปี ค.ศ 1999 โดยกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวอาศัยหลักการพื้นฐาน 5 ประการ คือ57 

1.  จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจนและจัดระบบข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้ 

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายและใช้วิธีการ  
ที่เหมาะสม 

3.  การเก็บรักษาและการปรับปรุงข้อมูลให้แน่นอนถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
4.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่จัดเก็บ 
5.  จัดระบบการจัดเก็บและใช้ข้อมูลภายใต้หลักความโปร่งใส 
นอกจากนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวยังมุ่งก าหนดให้หน่วยงานเอกชนมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

ที่ตนเก็บไว้แก่เจ้าของข้อมูลนั้น และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยว่าหน่วยงานเอกชนนั้น ๆ 
จัดเก็บข้อมลูไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และกฎหมายยังห้ามไม่ให้หน่วยงานเอกชนที่จัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลโอนข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือยินยอมให้บุคคลภายนอกมาร่วมใช้ข้อมูลนั้นด้วย 

ต่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of Personal Information 2003 ขึ้นมาบังคับใช้ใน
ประเทศญ่ีปุ่น กฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอิสระของรัฐ โดยมุ่งจะวางหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการเอ้ืออ านวยให้การประกอบการค้า
และธุรกิจในยุคข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ และยังวางหลักกว้าง ๆ ในกฎหมายว่า การด าเนินการใด ๆ 
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกระท าด้วยความเคารพต่อสิทธิในบุคคลภาพของเอกชนแต่ละคน  
และจะต้องใช้วิธีที่ชอบและแน่นอนถูกต้อง58 

                                                                 
57  จาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่น,  โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2547, 

ธันวาคม), วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 34(4), น. 525. 
58  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 1. (อ้างถึงใน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: การจัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (privacy policy) ของธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 49). เล่มเดิม). 
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ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายนี้  โดยก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมมาตรการการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลตามความมุ่งหมายของกฎหมายนี ้และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมีอ านาจวางหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติแก่เอกชน และก าหนดให้รัฐบาลกลางมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่น
และให้องค์กรปกครองท้องถิ่นวางมาตรการที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ
ในเขตท้องที่ของตน และมีหน้าที่คอยเป็นสื่อกลาง ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งหรือบรรเทาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วย  

กฎหมายได้วางข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่บุคคล 5 ประเภท ได้แก่59 
1. สื่อสารมวลชน หากการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้อง

กับกิจการของสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดค านิยามความหมายของสื่อมวลชนไว้ด้วยว่า 
หมายถึง การไขข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงไปยังบุคคลที่ไม่เฉพาะเจาะจงจ านวนมาก รวมทั้งการแสดง
ความคิดเห็นที่อาศัยข้อเท็จจริงเหล่านั้น 

2. นักเขียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานเขียนของตน 
3. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มุ่งศึกษาวิจัยทางวิชาการ และบุคลากรขององค์การ

เหล่านั้นเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 
4. องค์กรศาสนา ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา 
5. องค์กรทางการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
แต่ทั้งนี้บุคคลที่ เข้าข่ายได้รับยกเว้นจะต้องวางมาตรการในการคุ้มครองข้อมูล  

ส่วนบุคคลและป้องกันการน าไปเปิดเผยโดยไม่สมควรด้วย 
ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ 

Act on Protection of Personal Information 2003 ได้ก าหนดเป็นหลักการเบื้องต้นว่า ผู้ประกอบการ
เอกชนที่จัดระบบข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการจัดระบบข้อมูลส่วนบุคคล  
ในความควบคุมดูแลของตนให้ชัดเจน และจะต้องไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไปใช้นอกเหนือจาก
การใช้ตามปกติภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้  นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องไม่จัดเก็บ
หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างอ่ืน ผู้ประกอบการนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
หรือประกาศโฆษณาต่อสาธารณชนด้วย60 

                                                                 
59  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 197). เล่มเดิม. 
60  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่น (น. 530). เล่มเดิม. 
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การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of 
Personal Information 2003 ไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล นี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่มีความพิเศษกว่ากฎหมายของประเทศอ่ืน  ๆ 
โดยเฉพาะกฎมายในแถบประเทศยุโรป เพราะว่าประเทศในแถบยุโรปนั้นลักษณะของกฎหมายจะ
ก าหนดให้ต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคน แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of Personal Information 2003 ก าหนดการแจ้งไว้โดยให้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลทราบนับตั้งแต่เมื่อเร่ิมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือโดยโฆษณาต่อสาธารณชนก็ได้ 
โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การใช้ข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืน เพื่อให้เจ้าของข้อมูล 
มีโอกาสปฏิเสธหรือคัดค้านได้ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งหรือก าหนดวิธีบอกกล่าวปฏิเสธหรือโต้แย้งมายัง
ผู้ประกอบการให้เป็นไปโดยสะดวก โดยหลักการดังกล่าวถูกก าหนดไว้ในมาตรา 18(1) และ 
มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of Personal 
Information 200361 

หลักความยินยอม (Consent) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมหรือมีการแจ้งเจ้าของข้อมูล 

(Data Subject) ก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ไม่สามารถขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลได้ ผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลในเวลาใด ๆ ที่สามารถท าได้ และการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แต่ละคร้ังต้องมีการแจ้งต่อ
เจ้าของข้อมูลทุกคร้ังและต้องใช้เท่าที่จ ากัดเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น 

หลักทั่วไปในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
คือ การคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โดยเจ้าของข้อมูลมิได้
รับรู้หรือยินยอมไว้ล่วงหน้า เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนด ข้อยกเว้นดังกล่าวมีปลาย
ประการ เช่น เมื่อมีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันภยันตราย หรือเป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจโดย
ชอบ ที่ส าคัญข้อยกเว้นดังกล่าวนี้รวมถึง กรณีเปิดเผยแก่คู่สัญญาผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้
บริการเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้รับสัญญาช่วงจากคู่สัญญา และผู้ประกอบการเข้าร่วมหรือ
ผู้ประกอบการอ่ืนซึ่งมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  เช่นในกรณีมีการโอนหรือควบกิจการ 
เข้าด้วยกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะในกรณีเหล่ านี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
บุคคลภายนอก62 

                                                                 
61  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 18(1) and Article 24. 
62  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่น (น. 532). เล่มเดิม. 
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หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัด  
ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหลายประเทศส่วนใหญ่ต้องมีการบอกกล่าวหรือ  

แจ้งต่อองค์การที่มีอ านาจก ากับดูแล หรือในบางกรณีหมายถึงการแจ้งต่อนายทะเบียนที่มีอ านาจของรัฐ 
ซึ่งผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการได้  และผู้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนด  
หากมีการฝ่าฝืนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตชั่วคราวหรือเป็นการถาวรแล้วแต่กรณี 

หลักการจ ากัดการใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษา  
ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ในการจัดให้มีระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลหรือประกาศต่อสาธารณะชนและในกรณีที่การเก็บ
รวบรวมหรือการจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
ข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารในรูปแบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลรู้ล่วงหน้าด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายได้วางข้อยกเว้นไว้ว่า ผู้ประกอบการไม่ต้องแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลทราบหากการแจ้งหรือการโฆษณาต่อสาธารณชนนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
ต้องเสียประโยชน์อันพึงได้โดยชอบ63 

การรักษาความปลอดภัย  
หลักการรักษาความปลอดภัยนี้ถูกก าหนดอยู่ใน Act on Protection of Personal Information 

2003 Article 2064 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย
แก่ข้อมูลส่วนบุคคลและระบบฐานข้อมูลในความควบคุมดูแลของตนไม่ให้เกิดสูญหาย หรือมีผู้
น าเอาไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลและระบบฐานข้อมูลในความควบคุมดูแลของตนไม่ให้เกิดความ
สูญหาย หรือมีผู้น าเอาไปเปิดเผยโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังต้องก ากับดูแลลูกจ้างของตนในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี และสามารถรักษาความ
ปลอดภัยแก่ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบท านองเดียวกัน คือ แม้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างไปด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ว่าจ้าง
ก็ต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีผู้น าไปเปิดเผยในทางไม่สมควร 

                                                                 
63  แหล่งเดิม. 
64  Act on Protection of Personal Information 2003 Article 20. (อ้างถึงใน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: การจัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (privacy policy) ของธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 49). เล่มเดิม). 
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โดยนัยนี้กฎหมายได้ขยายขอบเขตความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิดของผู้ประกอบการให้กว้าง
ขึ้นด้วย 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยหลักแล้วการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีหลักที่ส าคัญก็คือ การเก็บ

รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้บุคคลภายนอกได้ล่วงรู้โดยที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้รับรู้หรือ
ยินยอมไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยเร่ืองดังกล่าวมีการก าหนดไว้ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of Personal Information 2003 

แม้ว่าโดยหลักของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะห้ามไม่ให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรือได้มีการอนุญาตไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม  แต่ข้อห้าม
ดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อห้ามที่เด็ดขาด มีการยกเว้นไว้ในมาตรา 23(1) ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
กล่าวคือ65  

1. กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย 
2. กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันชีวิตร่างกาย

หรือทรัพย์สินของบุคคลที่จ าเป็นในขณะนั้นและเป็นเร่ืองยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคล 
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

3. กรณีของการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจ าเป็นต่อการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มีผล
ต่ออนามัยของประชาชนและหากต้องรอค าอนุญาตของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะก่อให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง 

4. กรณีการให้ความยินยอมของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะก่อให้เกิด
อุปสรรคของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

หากเข้าข้อยกเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อที่ถูกก าหนดอยู่ในมาตรา 23(1) ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ค.ศ.  2003 หรือ Act on Protection of Personal 
Information 2003 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิด66 

หลักการเข้าตรวจดูข้อมูลของบุคคล 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตน สิทธิในการเรียกร้อง

ให้ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนให้ถูกต้องและทันสมัย 

                                                                 
65  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 23(1). 
66  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 23(1). 

DPU



123 

 

สิทธิที่จะรู้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการรับรู้ถึงกระบวนการหรือ
วิธีการต่าง ๆ ในการใช้ การประมวลผล เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตน67 

บทลงโทษของผู้ที่ท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 
บทลงโทษของผู้ที่ท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003  

ถูกก าหนดอยู่ในหมวดที่  6 ว่าด้วย Penal Provisions มาตรา 56 ถึงมาตรา 59 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1 เป็นการลงโทษแก่นิติบุคคลผู้ที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมีการน าเอา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปจ าหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
เป็นต้น หากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection 
of Personal Information 2003 มาตรา 56 ก าหนดให้มีโทษจ าคุกผู้ที่มีอ านาจก ากับดูแลนิติบุคคลนั้น
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินกว่า 300,000 เยน68 

กรณีที่ 2 เป็นการลงโทษแก่การไม่ท ารายงานหรือท ารายงานข้อมูลส่วนบุคคลเท็จ  
หากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of 
Personal Information 2003 มาตรา 57 ก าหนดให้มีโทษส าหรับการไม่ท ารายงานหรือท ารายงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลเท็จ คือ ปรับไม่เกินกว่า 300,000 เยน69 

กรณีที่ 3 เป็นการลงโทษกิจการที่ตกอยู่ภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งของรายการต่อไปนี้
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินกว่า 100,000 เยน ตามมาตรา 5970 

1.  กิจการที่ไม่ไดท้ ารายงานที่จ าเป็นตามวรรค 1 ของมาตรา 40 หรือที่ได้ท ารายงานเท็จ 
2.  กิจการฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา 45 กล่าวคือ เป็นกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ให้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

                                                                 
67  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 201). เล่มเดิม. 
68  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 56. 
69  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 57. 
70  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 59. 
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ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ 
 

สาระส าคัญ สหภาพ 
ยุโรป 

ประเทศ 
อังกฤษ 

ประเทศ 
แคนาดา 

ประเทศ 
อิตาลี 

ประเทศ 
ฝร่ังเศส 

ประเทศ 
ญ่ีปุ่น 

1.  หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

√ - √ √ 
- 
 

√ 

2. หลักการแจ้งวัตถุ ประสงค์ 
(dentifying Purposes) 

√ √ √ √ √ √ 

3. หลักความยินยอม (Consent) √ - √ √ √ √ 
4.  หลักการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างจ ากัด (Limiting Collection) 

√ √ √ √ √ √ 

5. หลักการจ ากัดการใช้  
การเปิดเผย และการเก็บรักษา 

√ √ √ √ - √ 

6.  หลักความถูกต้อง (Accuracy) √ √ √ √ √ √ 
7.  หลักการรักษาความปลอดภัย 
(Safeguards) 

√ √ √ √ √ √ 

8.  หลักการเปิดเผย (Openness) √ - √ √ - √ 
9.  หลักการเข้าตรวจดูข้อมูลของ
บุคคล (Individual Access) 

√ √ √ √ √ √ 

10.  หลักการโต้แย้งการปฏิบัติ
ขององค์การ (Challenging 
Compliance) 

√ √ √ √ - √ 

11.  หลักการไม่เลือกปฏิบัติ √ - - - - - 
12.  หลักข้อจ ากัดในการส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคล 

√ √ - - - - 
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3.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมาย

ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 3.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังมิได้มีการกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 
เป็นการเฉพาะ มีเพียงการกล่าวถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.3.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติในภาพรวมไว้อย่างกว้าง

ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 44 ว่าสิทธิของบุคคล 
ในครอบครัว เกียรติยศหรือชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง เท่านั้น  
โดยยังหาได้มีบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด  

3.3.1.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้พัฒนาการให้ความคุ้มครอง

สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลไว้ เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534 แต่ก็ยังหาได้มีการก าหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เป็นการเฉพาะ
ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่อย่างใดไม่ ซึ่งแต่เดิมมีการบัญญัติ
เพียงว่า “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศหรือชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง” แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติในวรรคที่สองของมาตรา 34 ดังนี้ “การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพ
ไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง  หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว  จะกระท ามิได้  เว้นแต่กรณีที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณชน” 

ความในวรรคสองของมาตรา 34 ที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมานั้น มีเจตนารมณ์ในการ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยคณะท างานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ชี้แจงว่าถ้าไม่มีการบัญญัติไว้จะมีการกล่าวอ้างได้ง่าย ๆ ว่า “เพื่อประโยชน์สาธารณะ” ตัวอย่างเช่น 
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กรณีที่สื่อน าภาพเปลือยของดาราซึ่งถ่ายไว้ดูเองไม่ได้เผยแพร่มาตีพิมพ์ นอกจากนี้ ความในวรรคสองนี้
มิได้หมายความเฉพาะการกระท าของสื่อมวลชนเท่านั้น  แต่รวมถึงการกระท าอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
ใบปลิวโจมตีบุคคล การปล่อยข่าวลือต่าง ๆ 71 

การบัญญัติข้อความเพิ่มเติมใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นหลักประกันสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว
ประเภทหนึ่งที่มีความชัดเจนแน่นอนนั่นเอง นอกจากมาตรา 34 แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ยังมีการบัญญัติการให้ความคุ้มครองในสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวไว้ในมาตรา 
3972 เร่ืองของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ 
การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน แต่ห้ามบุคคลไม่ให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่จะไปกระทบต่อความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 

คณะท างานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงว่าความในมาตรา 39 มีเจตนารมณ์ 
ในการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยจะหมายความว่า การห้ามท าการพิมพ์ การห้าม
เสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือโดยทางอ่ืน โดย 
ค าพิพากษาของศาลจะกระท าได้ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ เกียรติยศ 
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืนเท่านั้น  ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง ข้อ 17 ก าหนดว่า บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นอยู่ส่วนตัวในครอบครัว 
เคหสถาน ฯลฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้73  

                                                                 
71  จาก เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 99), โดย 

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, 2542, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
72  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 39 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือ 
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน. 

73  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 106). เล่มเดิม. 
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3.3.1.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ถือเป็นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับแรกที่ได้ก าหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้  โดยได้มีการจัดท าเป็น
หมวดเฉพาะในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และบทบัญญัติอ่ืน ๆ โดย 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ประกันการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลไว้ในมาตรา 3574 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยมีการก าหนดให้สิทธิของบุคคล 
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง การกระท า
ที่เป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
จะกระท ามิได้ ยกเว้นหากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจึงจะสามารถกระท าได้ 

นอกจากนี้ยังได้มีการบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการแสวงประโยชน์โดย
มิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลอีกด้วยในวรรคที่สามของมาตราเดียวกัน  
ที่บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(2)  การประกันสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามปกติแล้วประชาชนทั่วไปย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
แต่สิทธิดังกล่าวก็หาได้กว้างขวางไร้ขอบเขตแต่อย่างใด การที่ประชาชนทั่วไปจะอ้างบทบัญญัติ
ดังกล่าวเพื่อเข้าไปรบกวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเป็นเร่ืองที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

                                                                 
74  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว 

เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการ

ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท ามิได้  
เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ. 
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พุทธศักราช 2550 ห้ามไม่ได้กระท าตามบทบัญญัติของมาตรา 5675 ตอนท้ายที่บัญญัติว่า “เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล” 

แต่การประกันสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นก็หาได้เป็นข้อห้ามที่เด็ดขาดแต่อย่างใด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
จะสามารถเปิดเผยได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น 

(3)  การก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 303 ว่าด้วยบทเฉพาะกาล
ได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียด
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 56  
 3.3.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มีเพียงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น ดังนั้นกฎหมายที่ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจึงได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 หมวด 3 

3.3.2.1  หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลักการส าคัญประการหนึ่ง 

ในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ดังที่ปรากฏในหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่า “ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง  ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชน 
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล

                                                                 
75  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและ

เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ. 
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ข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ 
เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง” 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดความหมายของข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน 
ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัส 
หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย76 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคล เพราะปกติคนเราจะมีความเป็นส่วนตัวในการด ารงชีวิตระดับหนึ่งที่ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืน
น าไปเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่สบายใจหรือร าคาญใจ รวมทั้งเป็นเร่ืองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้วย โดยหลักการหน่วยงานของรัฐ 
จะน าไปเปิดเผยโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมนั้นไม่ได้ ส่วนความยินยอมสามารถจัดท าไว้ล่วงหน้า
หรือจะท าเป็นคร้ังคราวที่จะเปิดเผยก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ มีข้อยกเว้น 
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขอความยินยอมได้ในบาง
กรณีตามที่กฎหมายก าหนด 

3.3.2.2  สิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 1.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร กรณีที่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีเหตุอันควรสงสัย หรือตรวจสอบพบว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนที่หน่วยงาน
ของรัฐรวบรวมเก็บไว้มีข้อความส่วนใดที่ไม่ถูกต้องอยู่ด้วย  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 นี้ ได้ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ 
ตนได้ เพราะกฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้หน่วยงานของรัฐ  จัดเก็บและน าข้อมูลข่าวสาร 
ที่ผิดพลาดไปใช้ให้บังเกิดผลร้ายแก่บุคคล นอกจากนี้ บุคคลยังมีสิทธิส าเนาข้อมูลข่าวสารนั้นได้ด้วย 
ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับหน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ให้ตรวจดูได้ ทั้งนี้หน่วยงานของ

                                                                 
76  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, มาตรา 4. 
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รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ให้ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอและพยายาม
เก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 

 2.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน 
ถ้าบุคคลใดพบว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้อง ผู้นั้นมีสิทธิท าค าขอเป็น
หนังสือให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสาร นั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาและแจ้งผล
ให้ผู้นั้นทราบโดยไม่ชักช้า  

 3.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามค าขอแก้ไขผู้มีค าขอ
อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้ากรรมการวินิจฉัย ฯ ได้ วินิจฉัยเช่นใดหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม  

 4.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนแนบไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้  ไม่ว่าจะมีการ
อุทธรณ์ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐหรือไม่  หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใด เจ้าของ 
ผู้มีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้  ทั้งนี้ 
การให้หมายเหตุไว้เป็นวิธีการสุดท้ายกรณีที่ผู้ขอแก้ไขไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ชัดเจนและ
หน่วยงานยืนยันว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองนั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว   
เพื่อจะเตือนให้ผู้จะน าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคลนั้นมาใช้ได้ตระหนักและใช้ดุลพินิจโดยระมัดระวัง
ว่าที่ถูกต้องเป็นเช่นใด ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ
ข้อมูล จะท าได้ต่อเมื่อเข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 เท่านั้น เช่น การเปิดเผยต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่การใช้ข้อมูลตามปกติ  
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลและต่อศาลและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐรวมทั้งบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายในการขอข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3.3.2.3  หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ดังนี ้
1.  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น  
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2.  พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี 
ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้ น โดยในการจัดเก็บจากเจ้าของข้อมูล
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติ และต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่าการขอข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นการบังคับหรือไม่ เพื่อที่เจ้าของ
ข้อมูลจะได้ทราบถึงผลกระทบจากการให้ข้อมูลข่าวสารและขอบเขตที่จะน าข้อมูลข่าวสารนั้นไป
ใช้ รวมทั้งให้เจ้าของข้อมูลมีอิสระที่จะตัดสินใจว่าควรให้ข้อมูลข่าวสารหรือไม่  

3.  จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้  
(2) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
(3) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
(4) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
(5) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
(6) แหล่งที่มาของข้อมูล  

4)  ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
5)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ

เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้การน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล  
3.3.2.4  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งถือหลักว่า  “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็น

ข้อยกเว้น” นัน้ อาจแยกพิจารณาได ้2 กรณี คือ  
กรณีที่ 1 เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 
บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมี

ค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้น หรือ
ผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส า เนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนัน้ 

กรณีที่ 2 เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการ
เปดิเผยข้อมูลข่าวสาร (บุคคลที่สาม) มีเงื่อนไข ดังนี ้
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เงื่อนไขแรกหากว่าหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้  

เงื่อนไขที่สองหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด  
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลา
ที่ก าหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง โดยหลักแล้วหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก่อนมีข้อยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใช้ตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  

2. เปน็การใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น  

3. เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผน หรือการสถิติหรือ 
ส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

4. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท า ให้รู้ว่า 
เปน็ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

5. เป็นการเปดิเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา  

6. เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเปน็คดีประเภทใดก็ตาม 

7. เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ 
ของบุคคล 

8. เป็นการเปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มี
อ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว  

9. กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
กรณีต่าง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ล้วนแต่เป็นกรณีที่มีความส าคัญ  

เช่น เป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการรักษาสุขภาพหรือชีวิตของบุคคล ฯลฯ และ
แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวได้ แต่การ
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เปิดเผยดังกล่าวก็ต้องค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ส่วนบุคคลด้วย กล่าวคือ จะต้องท าให้มี
ผลกระทบกระเทือน อันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่บุคคลให้น้อยที่สุด  
สรุปหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปรากฏตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 3.2 หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
1 หลักความรับผิดชอบ 

(Accountability) 
หน่วยงานหรือองค์กรต้องมี

ความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ในความควบคุมของตน และต้อง
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติขององค์กร 
ตามหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดใน
แบบปฏิบัตินี้ 

การก าหนดกระบวนการคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ล  ก า ร ก า หนด
กระบวนการรับและตอบค าร้อง หรือ
ข้อซักถาม  

มาตรา 23 ได้รับการบัญญัติรับรองหลักความ
รับผิดชอบไว้โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามหน้าที่และเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส า เ ร็จตาม
วัตถุประสงค์เท่านั้น และด าเนินงานแล้วเสร็จหรือ
หมดความจ าเป็นแล้วต้องยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าว 

นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังต้องมีการประกาศ
ก าหนดประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลประเภท
ของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
เจ้าของข้อมูล วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
และ แหล่งที่มาของข้อมูล โดยการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
2 หลักการแจ้งวัตถุประสงค์ 

(Identifying Purposes) 
องค์กรต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนหรือ
ในขณะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น  

มาตรา 23 วรรคสอง ได้รับการบัญญัติรับรอง
หลักการแจ้งวัตถุประสงค์โดยการก าหนดว่าในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของ
รัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อม
กับการขอข้อมูล โดยหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ ที่จะน าข้อมูลมาใช้ 
ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูล
นั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจ
หรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 

3 หลักความยินยอม (Consent) 
บุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลต้อง

ได้รับทราบและให้ความยินยอมแก่
การเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ทั้งนี้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สมควรตามที่
ก าหนดในกฎหมายรูปแบบของความ
ยินยอมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และประเภทของข้อมูล  

มาตรา 23 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
โดยก าหนดให้พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรง
จากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

และมาตรา 23 วรรคสาม ยั งได้บัญญัติ ว่ า
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบใน
กรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสาร
นั้นได ้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

นอกจากนี ้มาตรา 24 ยังได้บัญญัติว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่ง
อ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น
มิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4 หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจ ากัด  

การ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วน
บุคคลจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ข้อมูลที่
จ าเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่ได้แจ้งให้ทราบและต้อง
เก็บรวบรวมโดยวิธีการที่เป็นธรรม
และชอบด้วยกฎหมายองค์กรจะต้อง
ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดย
วิธีที่เป็นการเลือกปฏิบัติ  

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติว่าหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
เพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อ
หมดความจ าเป็น 

 

5 หลักการจ ากัดการใช้ การเปิดเผย 
และการเก็บรักษา 

องค์การจะต้องไม่น าข้อมูลส่วน
บุ ค ค ล ไ ป ใ ช้ ห รื อ เ ปิ ด เ ผ ย  เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ อย่างอ่ืนนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้ น  เว้นแต่ จะได้ รับความ
ยินยอมของบุคคลธรรมดาคนนั้นหรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บรักษา
ไว้ในระยะเวลาเพียงเท่าที่จ า เป็น
ส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าวเท่านั้น 

มาตรา 24 บัญญัติว่า  หน่วยงานของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
ผู้ อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  

(2) เ ป็ น ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ต า มป ก ติ ภ า ย ใ น
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 

(3) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่
ท างานด้านการวางแผน หรือการสถิติหรือส ามะโน
ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  

 
(4)  เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้ รู้ว่ า เป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด  

(5)  เป็นการเปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บ
รักษา  

(6)  เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการ
ป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดี
ประเภทใดก็ตาม  

(7)  เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

(8) เป็นการเปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(9) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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ตางรางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6 หลักความถูกต้อง (Accuracy)  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้
จะต้องถูกต้อง สมบูรณ ์และเป็นปัจจุบัน 
ตามความจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ 
ของการน าข้อมูลนั้นไปใช้ หลักการ
ที่ว่ าข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกต้อง 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันต้องค านึงถึง
สัดส่วนของส่วนได้เสียของเจ้าของ
ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อที่จะลดความเป็นไป
ได้ของการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปใช้ 

  มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติว่าหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
 (2)  ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล 
 (3)  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 (4)  วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของ
ข้อมูล 
 (5)  วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 (6)  แหล่งที่มาของข้อมูล 

และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (4) บัญญัติว่าหน่วยงาน 
ของรัฐต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

7 หลักการรักษาความปลอดภัย 
(Safeguards) 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับ
การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
กับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการ
รักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการสูญ
หายหรือการโจรกรรม ตลอดจนการ
เข้าตรวจดู การเปิดเผย การท าซ้ า การ
ใช้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (5) บัญญัติว่าหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็น
ผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
8 หลักการเปิดเผย (Openness) 

องค์กรต้องจัดท านโยบายและ
แนวทางปฏิบัติขององค์กรในการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ การจัดการ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือจัดข้อมูลที่
ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนในสถานที่
และวิธีการที่เหมาะสม บุคคลทั่วไป
จะต้องสามารถได้รับข้อมูลนั้นได้โดย
ไม่ล าบากและข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
เปิดเผยในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้
โดยทั่วไป  

มาตรา 25 บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการ
จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของ
รัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคล
นั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือ
ได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น  
 

9 หลักการเข้าตรวจดูข้อมูลของบุคคล 
(Individual Access) 
 เมื่อมีการร้องขอ บุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลจะต้องได้รับการรายงาน
หรือเข้าตรวจดูเกี่ยวกับการมีอยู่การใช้ 
หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตน นอกจากนี้  บุคคลสามารถ
โต้ แย้ งหากพบว่ าข้ อมู ลดั งกล่ าว 
ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และมีสิทธิ
เรียกร้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
นั้นได้ตามความเหมาะสม  

มาตรา 25 บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการ
จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของ
รัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคล
นั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือ
ได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น  
 และในวรรคสามบัญญัติว่า ถ้าบุคคลใดเห็นว่า
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ เกี่ ยวกับตนส่วนใด 
ไม่ถูกต้องตามที่ เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็น
หนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค า
ขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
ท่ี หลัก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
10 หลักการโต้แย้งการปฏิบัติขององค์กร  

บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถ
ท าค าโต้แย้งเกี่ยวกับการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตน 
โดยการท าค าโต้แย้งไปยังบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรได้ 

 โดยองค์กรจะต้องแจ้งหรืออธิบาย
ให้บุคคลทราบเกี่ยวกับกระบวนการ
ร้องเรียน การรับค าร้อง และการตอบ
ข้อซักถาม และต้องท าการสอบสวน
เกี่ยวกับค าร้องทั้งหลาย และในกรณีที่
ค าร้องนั้นมีเหตุอันสมควร องค์กร
จะต้องมีการด าเนินการที่เหมาะสม 
รวมทั้ งการแก้ ไข เพิ่ม เติม  หรือมี
มาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่
จ าเป็น 

มาตรา 33 บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของ
รัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค าขอไม่ว่า
จะเป็นกรณีมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีค าขอไม่
เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา  13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้า
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่
เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 
 

 
3.3.3  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในส่วนน้ีผู้เขียนจะท าการอธิบายให้ทราบถึง
รายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.3.3.1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ. 2544 

โดยที่การท าธุรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสาร
ที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แต่เนื่องจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการท าธุรกรรม  
ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมาย
ของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรอง
วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนการรับฟัง
พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่
เดิมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท าหน้าที่วางนโยบายก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้มีมาตรฐาน
น่าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริม
การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับ
ในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ 

3.3.3.2  ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

เป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแก่
ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ด าเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์77 ได้แก่ ค าขอการอนุญาต 
การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่า
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเร่ือง
นั้นก าหนด78 

                                                                 
77  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544, มาตรา 3. 
78  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544, มาตรา 35. 
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ข้อยกเว้นของการน าเอาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 
คือธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดมิให้น าพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บังคับและกฎหมายหรือกฎใดที่ก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

3.3.3.3  การคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2544 นั้น ปรากฏตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 เพื่อให้การท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมีการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ. 2544 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการรวบรวม จัดเก็บ  
ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ท าให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  

ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออก “ประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553” เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยการจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของหน่วยงานของรัฐ  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นมาโดย
อาศัยอ านาจของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการโทรคมนาคม โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องมีการ
จัดท านโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้
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1)  ขอบเขตของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นการกระท าอย่างจ ากัด โดยต้องก าหนดให้มี

ขอบเขตส าหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างจ ากัด และการจัดเก็บข้อมูลนั้นต้องใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม อีกทั้งยังต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลด้วย โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้น ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพของ กล่าวคือ ต้องเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความถูกต้องและต้องรวบรวมจัดเก็บให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย 

2)  วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลด้วย โดยต้องมีการบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มี
การรวบรวมในปัจจุบันและหากมีการน าเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการรวบรวมไว้ไปใช้ใน
ภายหลังก็จ าเป็นที่จะต้องมีการบันทึกให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้ด้วย  

3)  ข้อจ ากัดของการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
ส าหรับข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นั้นประกาศคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ก าหนดห้ามมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะ
อ่ืนใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ 

4)  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือ
เปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ โดยให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ 
จัดให้มีวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ให้
เหมาะสมกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวโดยมิชอบ รวมถึงการป้องกันการกระท าใดที่จะมีผลท าให้ข้อมูลไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐพึงด าเนินการ ดังนี้ 

1. สร้างเสริมความส านึกในการรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก่บุคลากร พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ 
จัดสัมมนา หรือฝึกอบรมในเร่ืองดังกล่าวให้แก่บุคลากรในองค์กรเป็นประจ า 
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2. ก าหนดสิทธิและข้อจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร พนักงาน 
หรือลูกจ้างของตนในแต่ละล าดับชั้นให้ชัดเจน และให้มีการบันทึกรวมทั้งการท าส ารองข้อมูล 
ของการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลา  
ที่กฎหมายก าหนด 

3. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์หรือ  
ของระบบสารสนเทศทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

4. ก าหนดให้มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมและเป็นการเฉพาะส าหรับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งหรือเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึก 
ความเชื่อ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของหน่วยงาน 
ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
อย่างชัดเจน เช่น หมายเลขบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หมายเลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลข
ประจ าตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง สุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ 
เป็นต้น 

5. ควรจัดให้มีมาตรการที่รอบคอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งอายุไม่เกินสิบแปดปีโดยใช้วิธีการโดยเฉพาะและเหมาะสม 

5)  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลเมื่อได้รับค าร้อง
ขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธีการในรูปแบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายตามสมควร และห้ามไม่ให้ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธ ที่จะให้ค าชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท 
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยให้ผู้ควบคุมข้อมูลจัดท าบันทึกค าคัดค้าน 
การจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นหลักฐานด้วย 

6)  การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ดังกล่าว  

ที่มีการเชื่อมโยงให้ข้อมูลแก่หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ให้หน่วยงานของรัฐแสดงไว้อย่างชัดเจนถึง
ชื่อผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  หรือชื่อผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม  
(Data Subject) และชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงประเภทของข้อมูลที่จะใช้
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ ให้หน่วยงาน 

DPU



144 

 

ของรัฐแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและให้ความยินยอมล่วงหน้าก่อนท าการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยง
ข้อมูลตามวรรคแรกกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 

7)  การรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐที่ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และจะน าไปรวมเข้ากับ

ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากที่มาแห่งอ่ืน ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึง
เจตนารมณ์การรวมข้อมูลดังกล่าวด้วย  เช่น เว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่เป็นชื่อและที่อยู่ของการ 
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้บริการโดยการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์   
และจะน าข้อมูลดังกล่าวไปรวมเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ใช้บริการที่ได้รับจากที่มาแห่งอ่ืน 

ส าหรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยในประกาศฯ ต้องมีสาระส าคัญ
อย่างน้อยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1)  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
การจัดท านโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแจ้ง

ให้กับผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับหน่วยงานได้ทราบว่า  หน่วยงานมีแนวทาง
ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างไร  เพื่อให้
ผู้ใช้บริการทราบและสามารถตัดสินใจได้ว่าสมควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่  เพื่อให้
สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

ในส่วนของนโยบายฯ จะต้องมีหัวข้อหลักที่เป็นสาระส าคัญอย่างน้อย 8 ข้อ ดังนี ้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล  
3. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
4. ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  
5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล  
8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ควบคุมข้อมูล 
2)  แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การจัดท าแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

ประกาศให้กับบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติต้องแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการด า เนินการเพื่อให้
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บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการฯ จะต้องมีหัวข้อหลักที่เป็นสาระส าคัญใน แนวปฏิบัติอย่างน้อย 9 ข้อ ดังนี ้ 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
3. การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  
4. การรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง  
5. การให้บุคคลอ่ืนใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  
7. การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  
9. การติดต่อกับเว็บไซต ์ 
กรอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นิยมของสากลประเทศและประเทศไทย  

ใช้น ามาอ้างอิงเป็นแนวทางในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ
รวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผย คือ กรอบในการคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD : The Organization for Economic Cooperation and Development)  
ในเร่ือง Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal 
Data มีหลักการพื้นฐาน 8 ประการ79 ดังปรากฏในตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3.3 กรอบในการคุ้มครองข้อมูลของ OECD 
 

ท่ี กรอบ OECD สาระส าคัญ 
1 หลักข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  ต้องชอบด้วย

กฎหมายและต้องใช้วิธีการที่ เป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้อง
ให้เจ้าของข้อมูลรู้เห็นรับรู้หรือได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

                                                                 
79  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (ม.ป.ป.). การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy). 

สืบค้น 24 มีนาคม 2559, จาก http://www.etcommission.go.th/files/article/article-dp.pdf 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ท่ี กรอบ OECD สาระส าคัญ 
2 หลักคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมนั้น  ต้องเกี่ ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นว่า “จะน าไปใช้ท า
อะไร” และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนั้นข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์หรือท าให้เป็น
ปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมอ 

3 หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่าข้อมูลที่มีการเก็บ
รวบรวมนั้นเก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูล
นั้น ตลอดจนกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น 
ไว้ให้ชัดเจน 

4 หลักข้อจ ากัดในการน าไปใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องไม่มีการเปิดเผยท า
ให้มีหรือปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซึ่งไม่ได้
ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลหรือโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

5 หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เหมาะสม  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจจะท าให้
ข้อมูลนั้นสูญหายเข้าถึง ท าลายใช้ดัดแปลงแก้ไข 
หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ที ่ กรอบ OECD สาระส าคัญ 

6 หลักการเปิดเผยข้อมูล ควรมีการประกาศนโยบายฯให้ทราบโดยทั่วกัน 
หากมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลก็
ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งให้
ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้บริการที่อยู่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลด้วย 

7 หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งหรือ
ยืนยันจากหน่วยงานของรัฐที่เก็บรวบรวมหรือ
จัดเก็บข้อมูลทราบว่า “หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ได้รวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวหรือไม่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม” 

8 หลักความรับผิดชอบ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

 
 3.3.4  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

เมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ปัจจุบัน
สังคมมนุษย์มีการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการท างาน จึงมีการจัดท ากฎหมายขึ้นมา 
เพื่อเข้าควบคุมและดูแลการความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการจัดท าพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในส่วนนี้ผู้เขียนจะท าการ
อธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.3.4.1  หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 เนื่องจากปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนส าคัญของการประกอบกิจการและการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตาม
ค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว้  หรือใช้วิธีการใด ๆ  
เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือ 
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร 
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้ง
ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระท าดังกล่าว 

พระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  พ .ศ.  2550  
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดกับบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์กระท า
ความผิด ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือระบบได้ท า
ตามค าสั่งผิดพลาดไป อีกทั้งการใช้วิธีการอันใด ๆ ที่เป็นการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไข หรือ
ท าลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือ
เป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง
ของรัฐและความสงบสุขหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าตัวผู้กระท าความผิดจะอยู่นอก
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติ ถ้าผู้เสียหายมีการร้องขอให้ลงโทษ ผู้กระท า
ความผิดต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรไทย 

3.3.4.2  ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2550 ดังนั้น
จึ งมีผลบั งคับใช้ตั้ งแต่วันที่  18  กรกฎาคม 2550  เป็นต้นไป โดยให้ความหมายค าว่ า 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง
ชุดค าสั่งด้วยหากอยู่ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ นอกจากนั้นยังให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
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โดยที่ค าว่า “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมายค าว่า “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ไว้ว่า “ข้อความที่ได้
สร้าง ส่ง เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร” ดังนั้น ความหมายจึงกว้าง
รวมออกไปถึงโทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร อย่างไรก็ตามองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบความผิด “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” กับ “ระบบคอมพิวเตอร์”  
เข้าด้วยกัน ดังนั้นกรณีของโทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสารหากเป็นความผิดที่ต้องเชื่อมโยงกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่นการดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบตามมาตรา 8 นั้นจะต้องเป็น
กรณีที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้นการดักรับโทรเลข โทรพิมพ์หรือ
โทรสารที่ไม่ได้ส่งในระบบคอมพิวเตอร์ย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตราดังกล่าว เป็นต้น 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่  ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
หมายถึงข้อมูลที่แสดงรายการให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแสดงถึง
แหล่งก าเนิด เช่น IP address ของเคร่ือง ชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการที่มีการลงทะเบียน ข้อมูลของ 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) ลักษณะของการให้บริการว่าผ่านระบบใดหรือเครือข่ายใด วันเวลา
ของการส่งข้อมูล และข้อมูลทุกประเภทที่เกิดจากการสื่อสาร (Communication) ผ่าน “ระบบ
คอมพิวเตอร์” 

3.3.4.3  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีสาระส าคัญ
โดยสรุป ดังนี้80 (โปรดดูตารางที่ 4 ประกอบ) 

1)  การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (มาตรา 5) 
“การเข้าถึง” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Access” หมายถึง การเข้าถึงทั้งในระดับกายภาพ 

เช่น กรณีที่มีการก าหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และผู้กระท าผิด
ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้ได้รหัสผ่านนั้นมาและสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นได้โดย
นั่งอยู่หน้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นเอง และหมายความรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าถึง

                                                                 
80  พรเพชร วิชิตชลชัย. (ม.ป.ป.). ค าอธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. สืบค้นจาก http://www.chandra.ac.th 
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์ แม้ตัวบุคคลที่เข้าถึงจะอยู่ห่างโดยระยะทางกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่สามารถ
เจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนต้องการได้  

นอกจากนั้นยังหมายถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนก็ได้ ดังนั้นจึงอาจหมายถึง การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ในการส่งหรือโอนถึงอีกบุคคลหนึ่ง เช่น 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

ส่วนวิธีการเข้าถึงนั้นรวมทุกวิธีการไม่ว่าจะเข้าถึงโดยผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น 
อินเทอร์เน็ตอันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน และยังหมายถึงการ
เข้าถึงโดยผ่านระบบเครือข่ายเดียวกันด้วยก็ได้  เช่น ระบบ LAN (Local Area Network) อันเป็น
เครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง
การเข้าถึงโดยการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) อีกด้วย 

“การเข้าถึง” ซึ่งถือว่าเป็นความผิดฐานนี้ จะต้องเป็นการเข้าถึงโดยปราศจากสิทธิโดย
ชอบธรรม (Without Right) ด้วย ซึ่งหมายความว่าหากผู้ท าการเข้าถึงนั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงไม่
ว่าด้วยถือสิทธิตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบ ย่อมไม่เป็นความผิด ตัวอย่างเช่น 
การเข้าถึงเพื่อดูแลระบบของผู้ดูแลเว็บ (Webmaster) อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการ
เข้าถึงนั้นได้เข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เกินกว่าที่ตนได้รับอนุญาต ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าว
ก็ย่อมต้องรับผิดเช่นเดียวกัน 

2)  การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการ
เฉพาะโดยมิชอบ (มาตรา 6) 

ระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีมาตรการการเข้าถึง  เช่นมีการลงทะเบียน username และ 
password หรือมีวิธีการอ่ืนใดที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ การที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นเร่ือง
ที่ผู้กระท าล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ  
และน ามาตรการนั้นเปิดเผยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยการเปิดเผยนั้นอยู่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่น 

3)  การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา 7) 
ผู้ใดเข้าถึงซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ

นั้นมิได้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบถือว่าเป็นความผิด โดยเจตนารมณ์ของการบัญญัติความผิดฐาน
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ซึ่งหมายถึงข้อมูลนั้นเป็นการเก็บหรือส่งด้วยวิธีการทาง
คอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะหมายความรวมถึงข้อมูลที่บรรจุไว้ใน
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แผ่นซีดี หรือแผ่นดิสเกตต์ อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่มีการน าซีดีหรือแผ่นดิสเกตต์นั้นเล่นผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ทันที 

4)  การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ (มาตรา 8) 
ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อดักรับไว้ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้  ถือว่าเป็นการดักรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

การดักรับข้อมูลในมาตรานี้หมายถึง การดักรับโดยวิธีการทางเทคนิค (Technical Means) 
เพื่อลักลอบดักฟัง (Listen) ตรวจสอบ (Monitoring) หรือติดตามเนื้อหาสาระของข่าวสาร (surveillance) 
ที่สื่อสารถึงกันระหว่างบุคคล หรือเป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งเน้ือหาของข้อมูลโดยตรงหรือโดย
การเข้าถึงและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการท าให้ได้มาซึ่งเนื้อหาของข้อมูลโดยทางอ้อมด้วยการ
แอบบันทึกข้อมูลสื่อสารถึงกันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ค านึงว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณส าหรับส่งผ่านข้อมูลหรือไม่เพราะบาง
กรณีอาจใช้อุปกรณ์เช่นว่านั้นเพื่อบันทึกการสื่อสารข้อมูลที่ได้ส่งผ่านด้วยวิธีการแบบไร้สายก็ได้ 
เช่น การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  การติดต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายประเภท wireless 
LAN เป็นต้น ซึ่งนอกจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการส่งผ่านกันแล้วยัง
รวมถึงกรณีการใช้ซอฟต์แวร์หรือรหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อท าการแอบบันทึกข้อมูลที่ส่งผ่านถึงกันด้วย 

การกระท าความผิดตามมาตรานี้ผู้กระท าได้กระท าไป “โดยมิชอบ” ด้วย ซึ่งหมายถึง
การไม่มีอ านาจกระท า ดังนั้น ถ้าผู้กระท ามีอ านาจที่จะกระท าได้ไม่ว่าโดยกฎหมายหรือโดยการ
อนุญาตของเจ้าของสิทธิ ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิด 

การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงไม่หมายความรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บในรูปแบบซีดีหรือดิสเกตต์ 

การพิจารณาว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าลักษณะการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวนั้นผู้ส่งต้องการให้เป็นเร่ืองเฉพาะตนไม่ได้ต้องการให้เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่ผู้ใดหรือไม่  

การพิจารณาว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะจึงต้องพิจารณา  
จากการมีการเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเพียงใด ดังนั้นจึงไม่ใช่เร่ืองที่จะพิจารณา
จากเนื้อหาของข้อมูลว่าเป็นความลับหรือไม่ เช่น เนื้อหาของข้อมูลอาจเป็นเร่ืองความลับทางการค้า  
แต่หากผู้ส่งใช้วิธีการส่งที่ไม่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนั้น ผู้ที่ดักรับย่อมไม่มีความผิด 
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5)  การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 
(มาตรา 9) 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

ความผิดตามมาตรา 9 มุ่งจะคุ้มครองความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ความถูกต้อง
แท้จริง (Authentication) และเสถียรภาพหรือความพร้อมในการใช้งานหรือการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเก็บไว้บนสื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นปกติจึงเป็นการก าหนด
ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับสิ่งของ  
ที่สามารถจับต้องได้ (Corporeal Object)  

ตัวอย่างของการกระท าความผิดตามมาตรานี้ ได้แก่ การป้อนโปรแกรมที่มีไวรัสท าลาย
ข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการป้อน Trojan Horse เข้าไปในระบบเพื่อขโมยรหัสผ่าน
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับเพื่อเข้าไปลบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือกระท าการใด ๆ อันเป็น
การรบกวนข้อมูล เป็นต้น 

การกระท าความผิดตามมาตรานี้มีองค์ประกอบความผิดที่ส าคัญคือ “โดยมิชอบ” ดังนั้น
หากเป็นการกระท าของบุคคลผู้มีสิทธิโดยชอบก็จะไม่เป็นความผิด เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารแบบไม่ระบุชื่อ ตัวอย่างเช่น  
การสื่อสารผ่านระบบ Anonymous Remailer System หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อการรักษา
ความลับและความปลอดภัยของการสื่อสาร อาทิ การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เป็นต้น 

6)  ตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล (มาตรา 16)  
ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์   

ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง  
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ถือเป็นการกระท าความผิด 

ผู้กระท าได้มีการกระท าอันเป็นการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน 
หมายถึงการแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกเป็นภาพของบุคคล และภาพนั้นอาจเกิดจากการสร้าง
ขึ้นใหม่ หรือเป็นภาพที่มีอยู่แต่ได้มีการตัดต่อ เติมหรือดัดแปลง ซึ่งเป็นการท าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์นั้นเป็นระบบที่
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองก็ไม่เป็นความผิด 
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ตารางท่ี 3.4  หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

 

ท่ี หลัก 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
1  หลักความยินยอม (Consent) 

บุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ได้รับทราบและให้ความยินยอมแก่
การเก็บรวบรวมการใช้ห รือการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
นั้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สมควร
ตามที่ก าหนดในกฎหมาย 

รูปแบบของความยินยอมอาจ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และประเภทของข้อมูล  

 การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
จะต้องเป็นการกระท าโดยปราศจากสิทธิโดยชอบ
ธรรม ซึ่งหมายความว่าหากผู้ท าการกระท าความผิด 
เช่น การเข้าถึงโดยเป็นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงไม่ว่าด้วย
ถือสิทธิตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ระบบ ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงเพื่อดูแลระบบของ
ผู้ดูแลเว็บ (Webmaster) ย่อมไม่เป็นความผิด 
 อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการ
เข้าถึงนั้นได้เข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เกิน
กว่าที่ตนได้รับอนุญาต ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวก็
ย่อมต้องรับผิดเช่นเดียวกัน 
 หรือกรณีกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้
ประโยชน์ได้ หากผู้กระท ามีอ านาจที่จะกระท าได้ไม่
ว่าโดยกฎหมายหรือโดยการอนุญาตของเจ้าของสิทธิ 
ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิด 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ท่ี หลัก 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
2 หลักการจ ากัดการใช้ การเปิดเผย และ

การเก็บรักษา  
องค์กรจะต้องไม่น าข้อมูลส่วน

บุคคลไปใช้หรือเปิด เผย เพื่ อวัตถุ 
ประสงค์อย่ า ง อ่ืนนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลนั้ น  เ ว้นแต่ จะได้ รับความ
ยินยอมของบุคคลธรรมดาคนนั้นหรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บรักษา
ไว้ในระยะเวลาเพียงเท่าที่ จ า เป็น
ส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวเท่านั้น 

ผู้กระท าล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้ อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะและน า
มาตรการนั้นเปิดเผยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยการเปิดเผยนั้น
อยู่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือ
เข้าถึงซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับ
ตนโดยมิชอบถือว่าเป็นความผิด 

3 หลักความถูกต้อง (Accuracy)  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ไว้จะต้องถูกต้อง สมบูรณ์  และเป็น
ปั จ จุ บั น  ต า ม ค ว า ม จ า เ ป็ น เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลนั้นไป
ใช้ หลักการที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันต้อง
ค านึงถึงสัดส่วนของส่วนได้เสียของ
เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อที่จะลดความ
เป็นไปได้ของการน าข้อมูลที่ ไม่
ถูกต้องไปใช้ 

 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่ ม เติมไม่ว่ าทั้ งหมดหรือบางส่ วน  ซึ่ งข้ อมูล 
คอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบถือว่าเป็นการกระท า
อันเป็นการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ ความผิดตามมาตรา 9 มุ่งจะคุ้มครองความ
ถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ความถูกต้องแท้จริง 
(Authentication) และเสถียรภาพหรือความพร้อมใน
การใช้งานหรือการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
โป รแ ก รม คอมพิ ว เ ต อ ร์ ที่ บั น ทึ ก เ ก็ บ ไ ว้ บ น
สื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นปกต ิ
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ท่ี หลัก 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
4 หลักการรักษาความปลอดภัย 

(Safeguards) 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับ

การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
กับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการ
รักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการสูญ
หายหรือการโจรกรรม ตลอดจนการ
เข้าตรวจดู การเปิดเผย การท าซ้ า การ
ใช้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ได้
รับอนุญาต  

ระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีมาตรการการเข้าถึง เช่น 
มีการลงทะเบียน username และ password หรือมี
วิธีการอ่ืนใดที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ  การที่ล่วง รู้
มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืน
จัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะและน ามาตรการนั้นเปิดเผย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยการเปิดเผยนั้นอยู่ในประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนถือเป็นความผิด 

 

 
 3.3.5  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....81 

ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหลักการ
เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสาร ท าให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจน ามาซึ่งความเดือดร้อน ร าคาญ หรือความเสียหาย
ในกรณีที่มีการน าไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือแจ้งล่วงหน้า   
ซึ่งแม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเร่ือง แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือ
มาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. ....  
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ

                                                                 
81  เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (ม.ป.ป.). ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... สืบค้น 24 มีนาคม 2559, จาก http://www.etcommission.go.th  
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ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ประกอบด้วย 
 1.  บททั่วไป (มาตรา 1 - มาตรา 6) 
 หมวด 1  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 7 – มาตรา 16) 
 หมวด 2  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 1  บททั่วไป (มาตรา 17 – มาตรา 18) 
  ส่วนที่ 2  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 19 – มาตรา 23) 
  ส่วนที่ 3  การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24 – มาตรา 25) 
 หมวด 3  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 26 – มาตรา 30) 
 หมวด 4  ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล (มาตรา 31 – มาตรา 34) 
 หมวด 5  การร้องเรียน (มาตรา 35 – มาตรา 41) 
 หมวด 6  ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 42) 
 หมวด 7  บทก าหนดโทษ (มาตรา 43 – มาตรา 49) 
 บทเฉพาะกาล (มาตรา 50 – มาตรา 53) 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1.  เป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป (มีขอบเขตการ
ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐด้วย) 

2.  หากมีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น (มาตรา 3) เว้นแต ่

3.  บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ
บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง จะต้องน าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการเพิ่มเติม 
ไม่ว่า จะซ้ ากับกฎหมายนั้นหรือไม่ก็ตาม 

4.  บทบัญญัติในเร่ืองการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้  เฉพาะในกรณีที่
กฎหมายว่าด้วยการน้ันไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
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5.  ส าหรับข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 31 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ท าประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 

มาตรา 42 กรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการใด ๆ อันท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
(1) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย (2) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ (3) เป็นการปฏิบัติครบถ้วนตามข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนดตามมาตรา 31 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ต่างประเทศ และประเทศไทยพบว่า สหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ 
ได้ประกาศใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เพื่อให้ความ
คุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัว ส่วนสหภาพยุโรปได้ออกหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ “Directive 95/46/EC on 
the protection of Individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data” เพื่อผลักดันให้กฎหมายในหมู่ประเทศสมาชิกมีความสอดคล้องกันในการ
ให้หลักประกันที่ดีพอต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของ EU โดยปราศจากข้อจ ากัด
ที่เกิดจากความแตกต่างกันของกฎหมายกฎเกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน Directive ภายในปี 1998 และต่อมาในปี ค.ศ. 2002, EU ได้ออกหลักเกณฑ์การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมคือ “Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal 
data and protection of privacy in the electronic communication sector (Directive on privacy and 
electronic communication)” โดยก าหนดรายละเอียดให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมาตรการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่ส่ง หรือการลบข้อมูลจราจรเมื่อหมดความจ าเป็น 

ในขณะที่ประเทศในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้แก่ ประเทศอังกฤษได้
ตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ค.ศ. 1984 (Data Protection Act 1984) มีผลท าให้การจัดเก็บสารสนเทศทุก
ประเภทที่เกี่ยวกับบุคคลโดยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ต่อมาได้ตรา Data Protection Act 1998 เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตาม The European Data Protection 
Directive (95/46/EC) หรือ EU Directive (95/46/EC) โดยมีผลบังคับใช้ในคร้ังแรกเมื่อวันที่  
16 กรกฎาคม 1998 และได้มีการปรับปรุงจนเป็นฉบับสมบูรณ์ (Fully) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
1 มีนาคม 2000 และประเทศแคนนาดาได้ตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร คือ Personal 
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Information Protection and Electronic Documents Act 2000 เกิดจากแรงกดดันหรือได้รับผลกระทบ 
จาก European Union (EU) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เทียบเท่า  EU Personal Information Protection 
and Electronic Documents Act 2000 (PIPEDA) 

ส่วนประเทศในระบบซีวิลลอว์  (Civil Law) ได้แก่ ประเทศอิตาลีได้ตรารัฐบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า Protection of Individuals and Other Subjects with Regard 
to the Processing of Personal Data Act no.675 of 31.12.1996 เป็นกฎหมายที่มีเพื่ออนุวัติการให้
เป็นไปตาม EU Directive (95/46EC) ประเทศฝร่ังเศสได้ตรารัฐบัญญัติที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม 
ค.ศ. 1978 ว่าด้วยระบบประมวลข่าวสารและเสรีภาพ (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertès หรือ The Act on Data Processing Data Files and Individual Liberties) ปัจจุบันได้มี
การยกร่างรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในด้านการจัดท าระบบข้อมูลที่มีลักษณะ
ส่วนตัว และมีการแก้ไขรัฐบัญญัติที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978 โดยการออก Projet de 
caractère personnel et loi 78-17 du janvier 1978 ประเทศญ่ีปุ่นได้ตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเป็นกฎหมายทั่วไป พร้อมกับกฎหมายเฉพาะ 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการครอบครองดูแลของหน่วยงานฝ่ายปกครอง  กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการครอบครองดูแลขององค์กรอิสระและองค์กรมหาชน
อ่ืน ๆ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยและการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล และกฎหมายว่าด้วยการตระเตรียมการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในความครอบครองดูแลของหน่วยงานฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 
และต่อมาได้ตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหลักทั่วไป และกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น รวมตลอดถึงหน่วยงานและองค์กรอิสระอ่ืน ๆ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  
ค.ศ. 2003  

ส าหรับประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มีเพียงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น ดังนั้น กฎหมายที่ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลจึงได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยมีหลักการส าคัญประการหนึ่งในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ดังที่ปรากฏ
ในหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่า “ในระบอบประชาธิปไตย 
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง  ๆ  
ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
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ถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควร
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้ง
ชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชา ติ 
หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน
ประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อม อีกประการหนึ่ง” 
 DPU



บทที ่4 
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล  

และแนวทางแก้ไข 
 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระหว่างประเทศ 
ประเทศในระบบคอมมอนลอว์ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา ในระบบซีวิลลอว์ 
ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่น และประเทศไทย พบว่า ในต่างประเทศ 
มีการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงประเทศไทย
เท่านั้นที่ยังไม่มีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ แต่การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยมีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ  
3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ในบทนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ปัญหาเกี่ยวกับวิธีให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสมมุติฐานของการศึกษาในบทที่ 1 
 
4.1  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการเฉพาะ 

การพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีใน
การติดต่อสื่อสาร การรับ ส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
การส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ในสังคมเนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสาร 
ผ่านรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก็ก่อให้เกิดปัญหาในการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
เจ้าของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเมื่อมีการน าข้อมูลเผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะท าให้
บุคคลภายนอกเข้าถึงของมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ และไม่สามารถควบคุมตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
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ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง  
นอกจากนี ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถกระท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
โดยในบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสียหายในทาง
เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าในระบบกฎหมายของประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในบางเร่ือง แต่ทว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหล่านั้นก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ มาตรการ กลไก
ในการควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป 
หรือไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ 

ในส่วนน้ีผู้เขียนจะท าการอธิบายให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายให้ความ
คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ 

การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของก าหนดวิธีการ
และเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในวงกว้างและยากต่อการเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วอย่าง
มาก แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลอยู่บ้าง  
แต่กฎหมายเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ  
จึงยังไม่ครอบคลุมการให้ความคุ้มครองกรณีดังกล่าวอย่างเพียงพอ ท าให้การบังคับใช้กฎหมาย 
ไม่สามารถบรรลุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างครบถ้วนในหลาย ๆ 
ประการ ท าให้เกิดปัญหาหรือช่องว่างทางกฎหมายส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกน าไปใช้ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ในอันที่จะท าให้สิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน
โดยรวมถูกละเมิดอย่างร้ายแรง ซึ่งเกิดจากการกระท าของรัฐ รวมไปถึงเกิดจากการกระท าของ
เอกชนด้วย ปัญหาดังกล่าวส่งผลในวงกว้างมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในสังคมโดยรวม ต่อความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของ
ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ว่าจะไม่ร่ัวไหลไปสู่บุคคลภายนอกที่ไม่สมควรได้โดยง่าย
จนเกินไป หรืออย่างน้อยที่สุด การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรกระท าโดยปราศจากหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่มีมาตรฐานเพียงพอตามที่นานาอารยะประเทศได้มีมาตรการทางกฎหมายให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เพราะฉะนั้น ปัญหาการไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะควรได้รับการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะในประเด็นทางกฎหมายมหาชนว่า กฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วน
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บุคคลต้องก าหนดเป็นกฎหมายในระดับใดจึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรณีและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในด้านข้อมูล 
ส่วนบุคคลมากขึ้นก็ตาม แต่ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมีเพียงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้บัญญัติถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ แต่กฎหมายดังกล่าวมี
เจตนารมณ์ในการตราขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้ความส าคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
โดยเห็นว่าควรก าหนดให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี
ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เพื่อที่จะปกปักรักษา
ประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน ดังจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นั่นคือ 
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการให้รัฐมีหน้าที่ป้องกันความเสียหาย  
ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
และไม่มีมาตรการแก้ไขเยียวยาหรือจัดการกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชน ปัญหาดังกล่าวนี้เองท าให้ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ควร 

ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายนี้ที่ เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยการน าข้อมูลของส่วนบุคคลของลูกค้าหรือ
สมาชิกของร้านค้าหรือธุรกิจนั้น มาใช้เป็นข้อมูลในการหาลูกค้าในธุรกิจผิดกฎหมายบางประเภท 
เช่น การค้าเงิน แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังเปิดด าเนินการอยู่ได้  โดยข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ถูกน ามาใช้ส่วนมากจะถูกน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาดของธุรกิจผิดกฎหมาย   
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นี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามประชาชนโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเหล่านี้  
เป็นเคร่ืองมือ  

ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพจะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์ย่อมมีอิสระใน
การด ารงชีวิต และมีสิทธิโดยธรรมชาติในชีวิต เน้ือตัวร่างกาย และทรัพย์สินของตนเอง ที่จะกระท า
อย่างใด ๆ ในอาณาบริเวณแห่งสิทธิเสรีภาพที่เป็นของตนเองก็ได้  เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม สิทธิดังกล่าวยังขยาย
ความรวมไปถึงการมีอิสระที่มนุษย์สามารถอยู่ตามล าพังและกีดกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้ามาในพื้นที่
ส่วนตัวของตนเองได้ ท านองเดียวกันกับการที่มนุษย์ย่อมมีสิทธิป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนบุกรุกเข้ามาในที่
พักอาศัยของตนเอง สิทธิดังกล่าวคือ สิทธิในความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิทธิที่สนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของมนุษย์ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีอิสระ และเป็นเคร่ืองยืนยันถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ภายใต้ขอบเขตที่มนุษย์คนหนึ่ง
ต้องสามารถมีพื้นที่ส่วนบุคคลเฉพาะตนเอง โดยบุคคลอ่ืนไม่อาจล่วงล้ าเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคล
ดังกล่าว และยังไม่สามารถรับรู้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย นั่นคือ ข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวให้มั่นคงยิ่งขึ้น และเพื่อให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
เกียรติภูมิและท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุขตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง  
รัฐมีความจ าเป็นต้องคุ้มครองประโยชน์ของสังคมโดยส่วนร่วมโดยการล่วงล้ าหรือแทรกแซงเข้าไป
ในพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคลบ้างตามกรณี  เพราะฉะนั้น การล่วงล้ าหรือแทรกแซง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากปัจเจกบุคคลเจ้าของความเป็นส่วนตัวนั้นหรืออย่างน้อย
ที่สุด รัฐได้รับมอบอ านาจโดยกฎหมายที่มาจากผู้แทนของปวงชนให้เข้าไปจ ากัดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้ 

นอกจากนั้น สิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมีความหมาย
มากไปกว่าการคุ้มครองประชาชนจากการกระท าของรัฐ ซึ่งในทางทฤษฎีเรียกว่า สิทธิในทางลบ
กล่าวคือ สิทธิในการปฏิเสธหรือการห้ามรัฐเข้าไปจ ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนเกิน
สมควร หากสิทธิดังกล่าวยังหมายความไปถึงการก าหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชน
ไม่ให้ถูกละเมิด ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลใด แม้ไม่ใช่รัฐก็ตาม นั่นคือ 
สิทธิในทางบวก ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิความเป็นส่วน
ตัวอย่างเหมาะสม และรัฐมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันไม่ให้สังคมตกอยู่ในสภาพที่วุ่นวาย โดยมีการ
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวกันอย่างกว้างขวางและรุนแรง อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมโดยส่วนร่วม  
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ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการการให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประเทศไทย 
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534 มาตรา 47 บัญญัติให้สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง และการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพ 
ไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 มาตรา 34 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 ก็บัญญัติไว้ท านองเดียวกัน โดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้เพิ่มเติมไปอีกให้บุคคลมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์มุ่งให้
ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในมิติของการป้องกัน  
ความเสียหายแห่งสิทธิที่เกิดขึ้นจากการกระท าของรัฐ และในมิติของการให้รัฐมีหน้าที่ก าหนด
มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สิทธิดังกล่าวทั้งจากการกระท าของรัฐเองและจาก
บุคคลอ่ืนด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 บัญญัติ
ให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง
ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่ง 
มาตรา 303 (1) บัญญัติให้ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการ
เลือกตั้งทั่วไปเป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ือง
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 56 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา ซึ่งขณะนี้กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีการตราออกมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  
ท าให้สิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ และก่อให้เกิดปัญหา
ต่อการบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ตามมาอีกหลายประการ 

DPU



165 

 

ปัจจุบันได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 1135/2558 มีหลักการส าคัญดังน้ี 

1.  หมวดทั่วไป เป็นหมวดที่ว่าด้วยการให้ความหมายค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... การเร่ิมมีผลบังคับและรัฐมนตรีที่มีหน้าที่
รักษาการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

2.  หมวดที่ 1 เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
เป็นหมวดที่ก าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบ การเข้าสู่การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากการด ารงต าแหน่ง
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

3.  หมวดที่ 2 เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหมวดที่ 
ว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ของผู้ควบคุม
ข้อมลูส่วนบุคคล 

4.  หมวดที่ 3 เป็นเร่ืองของสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในหมวดนี้จะก าหนดว่า
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 

5.  หมวดที ่4 เป็นเร่ืองของข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการก าหนด
วิธีการในการขออนุญาต การให้อนุญาตเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน 

6.  หมวดที่ 5 ว่าด้วยการร้องเรียน เป็นการก าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิดโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือลูกจ้างของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

7.  หมวดที่ 6 ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง เป็นการก าหนดความรับผิดในทางแพ่งของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิดต่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการละเมิดต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

8.  หมวดที ่7 เป็นเร่ืองของการก าหนดโทษทางอาญาของควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหาก
มีการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

แต่ในความเห็นของผู้เขียน ผู้เขียนมีความเห็นว่าหลักการดังกล่าวไม่สามารถที่จะ
น ามาใช้บังคับเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... โดยมากจะเป็นการกล่าวถึงการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  
แต่ในความเป็นจริงข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในการครอบครองของผู้ควบคุมข้อมูล  
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ส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลยังอยู่ในความครอบครองของเอกชน
อ่ืน ๆ อีกด้วย 

ในส่วนนี้ผู้ เขียนจึงได้ตั้งข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. .... ที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 2 ประการ คือ  

ข้อสังเกตประการที่ 1 เร่ืองการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 7 
วรรคสองของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่ก าหนดว่า การขอความ
ยินยอมต้องท าเป็นหนังสือหรือท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมดังกล่าวได้ การจ ากัดวิธีการเกี่ยวกับการให้ความยินยอมตามมาตราดังกล่าวไม่สามารถที่จะ
แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนได้ว่าผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลจริง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจแสดงเจตนาออกโดยผิดหลงก็ได้  เช่น หนังสือ 
ให้อนุญาตเป็นหนังสือที่รวมมากับเอกสารอ่ืน ๆ โดยเป็นข้อใดข้อหนึ่งของข้อความในการใช้
บริการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เป็นต้น 

ส่วนข้อสังเกตประการที่  2 นั้นเป็นเร่ืองของการก าหนดความรับผิดทางแพ่งและ 
การก าหนดโทษทางอาญาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... จะเป็นการ
ลงโทษเฉพาะแต่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ที่ความเกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น แต่หากว่าเป็นการ
กระท าของเอกชนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ที่ความเกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูล  บุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่อาจอาศัยอ านาจของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... มาใช้คุ้มครองสิทธิของตนเองได้ 

ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะท าการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีกฎหมายให้ความ
คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ 

4.1.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการเฉพาะ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นว่า  สิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองและคุ้มครองไว้อย่างมั่นคง การจ ากัดสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวโดยหลักแล้วไม่อาจกระท าได้ เว้นแต่กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้  ตามนัยแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในเร่ืองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเท่านั้น 
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ความหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยให้ค านิยามไว้ว่า
หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นตาม
กระบวนการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กฎหมายนั้นมีศักดิ์และฐานะ
เทียบเท่ากฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา โดยที่กฎหมายเหล่านั้นตราขึ้นโดยอาศัย
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกฎหมายล าดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ1 เพราะฉะนั้น การตรากฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น 

เมื่อพิจารณากฎหมายของต่างประเทศแล้วจะเห็นได้ว่า ในระดับกฎหมายระหว่างประเทศ 
เร่ืองของข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้รับการตระหนักและรับรู้ถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลในเร่ืองดังกล่าว องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี 
(Organisation for Economic Co-operation and Development–OECD) ได้จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลข้ามเขตแดน (Guidelines on 
the protection of privacy and transborder flows of personal data) ในปี ค.ศ. 1980 และแก้ไขในปี 
ค.ศ. 2013 ต่อมาในปี ค.ศ. 1981 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union)  
ได้เปิดให้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและ  
การประมวลผลโดยอัตโนมัติ  (Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data) และในปี ค.ศ. 1982 สหภาพยุโรป (European Union) โดยสภาแห่งยุโรป 
(European Parliament) ได้มีข้อมติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  (Resolution on the Protection of the Rights of the 
Individual in the face of technological Development in Data Processing) ค.ศ. 1990 สหประชาชาติ
ได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ (Guidelines concerning 
computerized personal data files) ค.ศ. 1995 สหภาพยุโรปได้ออกกฎที่ 95/46 ค.ศ. 1974 ( Directive 
95/46/EC ค.ศ. 1974) 

นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังได้มีการจัดท ากฎหมายที่มีการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เช่น ในปี ค.ศ. 1974 สหรัฐอเมริกาได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยความ 
เป็นส่วนตัว (Privacy Act 1974) ในปี ค.ศ. 1993 สวิสเซอร์แลนด์ได้ตรากฎหมายระดับสหพันธรัฐ 
ที่ เ รียกว่า  กฎหมายสหพันธรัฐว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Federal Law on Data 
                                                           

  1  ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2544. 
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Protection 1993) ในปี ค.ศ. 1995 โปรตุเกสได้ตรากฎหมายชื่อว่าพะราชบัญญัติเพื่อการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Act on the Protection of Personal Data 1995) ในปี ค.ศ. 1996 อิตาลีได้ตรา
กฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองบุคคลและเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Protection of individuals and other subjects with regard to the processing of personal data 1996) 
ในปี ค.ศ. 1997 เยอรมันได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลจากกิจการโทรคมนาคม (Teleservices 
Data Protection Act 1997) และในปี ค.ศ. 1998 อังกฤษได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูล 
(Data Protection Act 1998) จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลของประชาชนให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และกฎหมายทั้งหลายดังกล่าวมีเนื้อหาสาระ
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนจึงต้องเป็นกฎหมาย ที่ตราขึ้นมาโดยรัฐสภา 
ทั้งนี้ ก็เพื่อก าหนดรายละเอียดในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์เงื่อนไขใน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว  
ในด้านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองกรณีดังกล่า วเป็นการเฉพาะโดยต้องเป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติเท่านั้น เนื่องจากเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไว้ โดยควรมีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และกฎหมาย
ดังกล่าวควรประกอบด้วยหลักการพื้นฐานที่ส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

1.  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรก าหนดให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นตามกรอบของ
วัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
นอกจากนี้ การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง  และในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลดังกล่าว 
อาจถูกเปิดเผย เป็นต้น 

2.  ขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถท าได้
เมื่อเป็นการใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
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นอกจากนี้ ควรมีมาตรการในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

3.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความ
ยินยอมไว้ขอให้ท าลาย ระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลไม่ระบุ
ชื่อ ตลอดจนสิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกกระทบกระเทือน 
เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.  มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การก าหนด
มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น การจัดท ารายการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

5.  มาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยควรน า
หลักความรับผิดเด็ดขาดมาใช้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้กระท าการละเมิดต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี ้ควรก าหนดให้มีมาตรการในการลงโทษต่อ
ผู้กระท าการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย  
แก่เจ้าของข้อมูล 
  
4.2  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของ
ข้อมูล 

โดยปกติตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้วการให้ความยินยอมไม่เป็นการกระท าที่ก่อให้เกิด
มูลเหตุแห่งการท าละเมิดแต่อย่างใด ส าหรับการให้ความยินยอมในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็เช่นกันที่สมควรจะก าหนดให้มีรูปแบบของการให้ความยินยอม 
ที่ชัดเจน 
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ในส่วนน้ีผู้เขียนจะท าการอธิบายให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.2.1  ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

การให้ความยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะหากว่า
ไม่มีการก าหนดวิธีการให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะแล้วเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
ต่อมาภายหลังผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีการให้อนุญาต หรือให้ความ
ยินยอมในการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็จะเป็นปัญหาในการกล่าวอ้างเร่ืองของ
ความยินยอมในการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับไว้
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้แล้วในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวที่ก าหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้  แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ก็ได้ก าหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการให้ความยินยอมหรือการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในตอนท้ายของมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่นกันที่ก าหนดว่า หากเป็นการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล กล่าวคือ 

ข้อยกเว้นของการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
มีดังต่อไปนี้ 

1. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

2. เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 

3. ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ  
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

4. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
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5. ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

6. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

7. เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ 
ของบุคคล 

8. ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

9. กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
แต่อย่างไรก็ตามหลักการให้ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ที่ เป็นเจ้าของข้อมูล  

ส่วนบุคคลตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็หาได้สามารถ
ที่จะคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพราะการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและการให้ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  24  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็จ าจัดไว้เฉพาะแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่
ในความครอบครองของราชการเท่านั้น โดยข้อจ ากัดดังกล่าวในเร่ืองของการให้ความยินยอมเป็น
หนังสือของผู้ที่ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้  ถูกก าหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั่นเอง ที่ก าหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้  

แต่หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บหรืออยู่ในความครองของเอกชนก็ไม่สามารถ
ที่จะอ้างอิงอ านาจของบทบัญญัติของมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ได้แต่อย่างใด ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไปเผยแพร่จนท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในประเทศไทย คือ การน าเอาภาพของดารา นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปแสดง 
เพื่อแอบอ้างว่าดารา นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นได้ร่วมกันท าธุรกิจกับบริษัท  
ยูฟัน สโตร์ จ ากัด เช่น นายสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือ “บี้ เดอะสตาร์”นายธีระชาติ ธีระวิทยากุล หรือ 
อู๊ด เป็นต่อ นักแสดงตลกชื่อดัง หรือ นายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ
โทรทัศน ์ได้เข้าร่วมกันท าธุรกิจกับบริษัท ยูฟัน สโตร์ จ ากัด เป็นต้น 
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จากกรณีที่เกิดขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่เป็นปัญหาของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จ ากัด ที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายร่วมกับดารา นักแสดงและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นเพื่อชักจูงให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าดารา นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียง
เหล่านั้นก็ร่วมกันท าธุรกิจกับบริษัท ยูฟัน สโตร์ จ ากัด จนมีการเข้าแจ้งความด าเนินคดีกับบริษัท  
ยูฟัน สโตร์ จ ากัด เกิดเป็นปัญหาการตีความว่าดารา นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นให้
ความยินยอมกับบริษัท ยูฟัน สโตร์ จ ากัด ในการเปิดเผยภาพถ่ายของดารา นักแสดงและบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ เพราะดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง
เหล่านั้น เช่น นายสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือ “บี้ เดอะสตาร์”นายธีระชาติ ธีระวิทยากุล หรือ อู๊ด เป็นต่อ 
นักแสดงตลกชื่อดัง หรือ นายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์ 
ย่อมทราบดีว่าหากมีการถ่ายรูปคู่กับตนเองในฐานะที่เป็นดารา นักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงย่อม
ต้องใช้ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเพื่อน าไปอวดอ้าง  แก่บุคคลที่ 3  
ว่าตนเองมีวามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  กลุ่มบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นดารา นักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงย่อมทราบดีว่าจะต้องมีการ
แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว การกระท าดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมโดยปริยายในการอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ก็เป็นได้ แต่เมื่อบริษัท ยูฟัน สโตร์ จ ากัด ถูกด าเนินคดีในฐานฉ้อโกงประชาชนเหล่าบรรดาดารา 
นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นกลับออกมาปฏิเสธถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบริษัท  
ยูฟัน สโตร์ จ ากัด 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิมนุษยชนของประชาชนประการหนึ่ง 
ที่ควรได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองตามหลักความยินยอม โดย 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของตนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเสียก่อน โดยหลักการดังกล่าวจะท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือกระท าการใด ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กระท าโดยบุคคลอ่ืน ๆ ที่มิใช่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถกระท าได้ตาม
อ าเภอใจ และท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงการกระท าการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะไม่ถูกบุคคลภายนอกน าไปใช้
โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากหลักความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ควรก าหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลเปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ด้วย  
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ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 4.2.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็น
เจ้าของข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิมนุษยชนของประชาชนประการหนึ่งที่ควรได้รับการคุ้มครอง 
ดังนั้น จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
ตามที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองตามหลักความยินยอม โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะ
กระท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมของตนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน โดยหลักการ
ดังกล่าวจะท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่
กระท าโดยบุคคลอ่ืน ๆ ที่มิใช่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถกระท าได้ตามอ าเภอใจ และท าให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงการกระท าการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน  
ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะไม่ถูกบุคคลภายนอกน าไปใช้โดยปราศจากความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากหลักความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว  
ควรก าหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยการ
ได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลจากการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  เปิดเผย หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยไม่ได้รับความยินยอมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ผู้เขียนได้ท าการศึกษาการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในต่างประเทศพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สาธารณรัฐอิตาลี คือ Protection of individuals and other subjects with regard to the processing of 
personal data Act no. 675 of 31.12.1996 ก าหนดให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลใดต้องได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล2ดังกล่าวเสียก่อน อีกทั้งหาก
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
                                                           

  2  มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 110). เล่มเดิม. 
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ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอม
เป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ 

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าหากน าเอากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสาธารณรัฐอิตาลี คือ Protection of individuals and other subjects with regard to the processing of 
personal data Act no. 675 of 31.12.1996 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 24 มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็จะเป็นการปกป้องหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถ
แก้ไขปัญหาในการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้อย่างแท้จริง 

ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... จึงควรที่จะมีการบัญญัติ 
ในเร่ืองของการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล มีข้อความดังต่อไปนี้ 

“ในการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน  
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อบุคคลที่จะน าเอาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้หรือไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

ความยินยอมโดยชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ งนั้นจะท า เป็น เอกสาร  หนังสือหรือ 
การบันทึกภาพก็ได้ แต่ต้องมีการสื่อความว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม
ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น” 
 
4.3  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ปัจจุบันมีปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก เป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญและสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในทางชื่อเสียง  
เกียรติยศ และความเป็นอยู่ส่วนตัว ตลอดจนผลกระทบในทางเศรษฐกิจทั้งของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างกว้างขวาง แต่ทว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันยังขาดมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในส่วนนี้ผู้เขียนจะท าการอธิบายให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยา
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 4.3.1  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยไม่มีกฎหมายก าหนดวิธีการ

และเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ประกอบกับบริบทของสังคม
ในปัจจุบันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ข้อมูลในวงกว้างและยากต่อการเยียวยา หากว่ามีการจับตัวผู้กระท าการละเมิดมาลงโทษได้ เช่น 
จ าเลยที่ 1 ได้ข่มขืนกระท าช าเราหญิงสาวปริญญาโทและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวที่ได้กระท าการ
ล่วงละเมิดหญิงสาวปริญญาโทคนดังกล่าว  ตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขด า  
อ.4407/2552 โดยในคดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 ว่าจ าเลยที่ 1 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 310 
วรรคแรก มาตรา 326 มาตรา 371 และ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ การกระท าของจ าเลยที่ 1 เป็นความผิด
หลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรม ให้จ าคุกจ าเลยที่  1 รวมทั้งสิ้น 85 ปี 6 เดือน อย่างไรก็ตาม  
ตามกฎหมายแล้วคงจ าคุกจ าเลยที่ 1 ไว้ทั้งสิ้น 50 ปี ปรับ 2,000 บาท ส่วนค่าปรับในชั้นศาลอุทธรณ์
นั้นพิพากษาแก้เป็นปรับ 1,050 บาท3  

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจ าเลยจะได้รับการลงโทษเป็นระยะเวลา 50 ปี แล้วก็ตาม แต่ก็เป็น
ระยะเวลาที่ลงโทษต่อตัวของผู้กระท าความผิดเท่านั้น แต่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับ
การเยียวยาแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีโทษปรับจ านวน 1,050 บาทก็ตาม แต่เงินจ านวน 1,050 บาท  

นั้น ผู้เสียหายก็หาได้รับการชดเชยแต่อย่างใดไม่  การที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชย 
ต้องไปฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายต่างหากในคดีแพ่ง ดังนั้น การไม่มีกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะย่อมท าให้การเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกระท าได้ยากอย่างยิ่ง  

4.3.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษแก่ผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและ 
การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดได้รับการเยียวยาความเสียหาย
ควรก าหนดให้มีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลที่ได้รับความเสียหายหรือ
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในด้านความเสียหายที่สามารถค านวณเป็นจ านวนเงินได้และ 
ความเสียหายทางจิตใจ โดยน าหลักความรับผิดเด็ดขาดมาใช้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด  ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ทั้งนี้กฎหมายในปัจจุบันของประเทศไทยมีบทลงโทษที่ต่ าเกินไปส าหรับการลงโทษ
บุคคลผู้ที่ท าการล่วงละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
                                                           

 3  ผู้จัดการ. สืบค้นจาก http://www.manager.co.th 
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ส าหรับการลงโทษบุคคลผู้ที่ท าการล่วงละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนนั้น ผู้เขียน
ได้ท าการศึกษาส าหรับการลงโทษบุคคลผู้ที่ท าการล่วงละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนของ
ต่างประเทศพบว่าโทษส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศฝร่ังเศสนั้น รัฐบัญญัติ 
ที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978 ว่าด้วยข้อมูลสารสรเทศ แฟ้มข้อมูลและเสรีภาพไม่ได้มีการ
ก าหนดโทษไว้แต่อย่างใด แต่โทษส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย
ฉบับอื่น ๆ ที่สามารถน ามาใช้ส าหรับการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ กล่าวคือ 

ประมวลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายว่าด้วยการไปรษณีย์และ  
การโทรคมนาคม ที่ก าหนดว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายว่าด้วยการไปรษณีย์และการโทรคมนาคม
ของฝร่ังเศสจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 750 ยูโรต่อข้อความ และอาจได้รับโทษทางอาญา จ าคุกสูงสุด
ไม่เกิน 5 ปี และปรับสูงสุด 300,000 ยูโร หากได้เลขหมายโทรศัพท์มาด้วยวิธีการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย4 

ประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา 1382 ที่ก าหนดว่าบุคคลที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจะต้องรับผิดต่อบุคคลนั้นเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่การนั้น 
กล่าวคือ มีการกระท าความผิดของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอ่ืนและการกระท านั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าก็ต้องรับผิดต่อผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั่นเอง5 

การก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคคลตามมาตรา 1382 นี้มักจะเป็นการ
กระท าความผิดโดยจงใจอันมาจากการเลือกที่จะกระท าการนั้นโดยสมัครใจของผู้กระท า แต่ก็อาจมี
กรณีเป็นการกระท าโดยละเว้นได้เช่นกัน เช่น กรณีบรรณาธิการนิตยสารฉบับหนึ่งที่ปล่อยให้มีการ
ตีพิมพ์บทความซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง  ทั้ง ๆ ที่ตนควรที่จะคัดค้าน
การตีพิมพ์บทความดังกล่าวบรรณาธิการนั้น จึงต้องรับผิดร่วมกับบริษัทนิตยสารในการชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่การน้ัน เป็นต้น6 

                                                           

 4  mycomputerlaw.in.th. (2554). ข้อความขยะ...อะไรคือมาตรการ “เลือกรับ” และ “เลือกไม่รับ”?. 
สืบค้นจาก http://mycomputerlaw.in.th/2011/07/spam-sms-opt-in-opt-out/  
 5  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ ส่วนตัว (Right to 
privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 30). เล่มเดิม. 
 6  Civ. 2, 9 juillet 1980, Bull. II, n° 179; Paris, 1ère Ch. A, 19 juin 1989, F. c/ L., D. 1989, I.R., 240. 
(อ้างถึงใน ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตั ว (Right to 
privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 30). เล่มเดิม). 
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ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศสได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการล่วง
ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยกันหลายมาตรา ในส่วนนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาพบว่ามีด้วยกัน
ทั้งสิ้น 3 กรณีด้วยกัน กล่าวคือ 1.ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในชีวิตส่วนตัว
ของบุคคลอ่ืนโดยเจตนา 2.ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในการประกอบวิชาชีพ 
และ 3.ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในจดหมายของบุคคลอ่ืน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้7 

1.  ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืนโดย
เจตนา ถูกก าหนดอยู่ ในมาตรา  226-1 วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่า  
การก่อให้เกิดความเสียหายต่อความลับหรือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืน โดยการดักฟัง 
บันทึกหรือส่งต่อค าพูดที่บุคคลได้กล่าวขึ้นในลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือเป็นความลับโดยมิได้รับ
ความยินยอมของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด หรือโดยการถ่าย การบันทึก
หรือการส่งต่อภาพของบุคคลในสถานที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะ
กระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงินจ านวน 45,000 ยูโร 

2.  ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในการประกอบวิชาชีพ ถูกก าหนด
อยู่ในมาตรา 226-1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่า การเปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
ความลับโดยบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับข้อมูลนั้นโดยสภาพของเร่ืองหรือโดยต า แหน่งหน้าที่  หรือ 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เป็นการชั่วคราว ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับ 
เป็นเงินจ านวน 15,000 ยูโร 

3.  ความผิดในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในจดหมายของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็น
ฐานความผิดที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านจดหมายและ
คุ้มครองความลับในชีวิตส่วนตัวของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในจดหมายนั้นถูกก าหนดอยู่ในมาตรา  
226-15 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่า การเปิด ท าลาย ท าให้ล่าช้าหรือส่งกลับ
โดยเจตนาทุจริต ซึ่งจดหมายที่มีถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าจะได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือไม่ก็ตาม 
หรือการอ่านข้อความภายในจดหมายโดยการฉ้อฉล ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงิน 
45,000 ยูโร 

ส่วนการลงโทษบุคคลผู้ที่ท าการล่วงละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนของประเทศ
ญ่ีปุ่นถูกก าหนดอยู่ในหมวดที่ 6 ว่าด้วย Penal Provisions มาตรา 56 ถึงมาตรา 59 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
                                                           

 7  ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  (Right to 
privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. 32). เล่มเดิม. 
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กรณีที่ 1 เป็นการลงโทษแก่นิติบุคคลผู้ที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมีการน าเอา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปจ าหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
หากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of 
Personal Information 2003 มาตรา 56 ก าหนดให้มีโทษจ าคุกผู้ที่มีอ านาจก ากับดูแลนิติบุคคลนั้น 
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินกว่า 300,000 เยน8 

กรณีที่ 2 เป็นการลงโทษแก่การไม่ท ารายงานหรือท ารายงานข้อมูลส่วนบุคคลเท็จ หาก
มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2003 หรือ Act on Protection of Personal 
Information 2003 มาตรา 57 ก าหนดให้มีโทษส าหรับการไม่ท ารายงานหรือท ารายงานข้อมูลส่วน
บุคคลเท็จ คือ ปรับไม่เกินกว่า 300,000 เยน9 

กรณีที่ 3 เป็นการลงโทษกิจการที่ตกอยู่ภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งของรายการต่อไปนี้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินกว่า 100,000 เยน ตามมาตรา 5910 

1.  กิจการที่ไม่ได้ท ารายงานที่จ าเป็นตามวรรค 1 ของมาตรา 40 หรือที่ได้ท ารายงานเท็จ 
2.  กิจการฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา 45 กล่าวคือ เป็นกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้

ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับประเทศอิตาลีมีกฎหมายก าหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิให้ผู้ประมวลผลข้อมูล

ด าเนินการลบ ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูล ในกรณีที่มีการประมวลผลโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกรณีที่มี
การจัดเก็บข้อมูลไว้เกินความจ าเป็น และมีมาตรการในการชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การประมวลผลข้อมูล โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคลใดก็ตามที่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ส่วนประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่ก าหนดสิทธิในการป้องกันการประมวลผลข้อมูล  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หากเจ้าของข้อมูลเห็นว่าการที่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลท าการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะท าให้เกิดความเสียหายหรือความทุกข์และเป็นการไม่สมเหตุสมผล  
ย่อมมีสิทธิที่จะบอกกล่าวไปยังผู้ควบคุมดูแลข้อมูล เพื่อให้ยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ 
(Data Protection Act 1998 มาตรา 10)  และก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่ได้ รับความเสียหาย  
 

                                                           

 8  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 56. 
 9  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 57. 
 10  Act on Protection of Personal Information 2003, Article 59. 
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หรือความเสียหายและความทุกข์ จากการที่ควบคุมดูแลข้อมูลปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติใน Data 
Protection Act 1998 มีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย หากผู้ควบคุมดูแลข้อมูลไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ทุกสภาวการณ์เพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว (Data Protection Act 1998 มาตรา 13)  

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าหากมีการน าเอาหลักการลงโทษการละเมิดต่อข้อมูล  
ส่วนบุคคลของประเทศฝร่ังเศสและของประเทศญ่ีปุ่นมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ก็จะเป็นการสอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าควรมีการบัญญัติเป็นบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

มาตรา…. “ผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อความลับหรือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 
โดยการดักฟัง บันทึกหรือส่งต่อค าพูดที่บุคคลได้กล่าวขึ้นในลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือ 
เป็นความลับโดยมิได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด  
หรือโดยการถ่าย การบันทึกหรือการส่งต่อภาพของบุคคลในสถานที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็น
เงินจ านวน 1,500,000 บาท11” 

มาตรา…. “ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับโดยบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับข้อมูล
นั้นโดยสภาพของเร่ืองหรือโดยต าแหน่งหน้าที่หรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เป็น
การชั่วคราว ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงินจ านวน 500,000 บาท12” 

มาตรา…. “ผู้ใดเปิด ท าลาย ท าให้ล่าช้า หรือส่งกลับโดยเจตนาทุจริต ซึ่งจดหมายที่มีถึง
บุคคลภายนอกไม่ว่าจะได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือการอ่านข้อความภายใน
จดหมายโดยการฉ้อฉล ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงิน 1,500,000 บาท13” 

มาตรา…. “นิติบุคคลผู้ที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมีการน าเอาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปจ าหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ที่มีอ านาจ
ก ากับดูแลนิติบุคคลนั้นไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินกว่า 100,000 บาท14” 

 
 

                                                           

 11  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
 12  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
 13  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
 14  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และเพื่อศึกษาปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีสมมุติฐานของ
การศึกษาว่า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับปัญหาการไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ปัญหาเกี่ยวกับวิธี
ให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีมาตรการ
ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 

สิทธิส่วนบุคคลในประเด็นเร่ืองของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการตระหนักและรับรู้ถึง
ความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรือ โออีซีดี  (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)  
ได้จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ามเขตแดน (Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) 
ในปี ค.ศ. 1980 และแก้ไขในปี ค.ศ. 2013 ต่อมาในปี ค.ศ. 1981 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 
(Council of the European Union) ได้เปิดให้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเกี่ยวกับ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลโดยอัตโนมัติ  (Convention for the Protection of 
Individuals With Regard to Automatic Processing of Personal Data) แ ล ะ ในปี  ค . ศ .  1 9 8 2  
สหภาพยุโรป (European Union) โดยสภาแห่งยุโรป (European Parliament) ได้มีข้อมติว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  
( Resolution on the Protection of the Rights of the Individual in the face of technological 
Development in Data Processing) ค.ศ. 1990 สหประชาชาติได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
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ที่ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ (Guidelines concerning computerized personal data files) ค.ศ. 1995 
สหภาพยุโรปได้ออกกฎที่ 95/46 ค.ศ. 1974 ( Directive 95/46/EC ค.ศ. 1974)  

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้มีการจัดท ากฎหมายที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการเฉพาะ เช่น ในปี ค.ศ. 1974 สหรัฐอเมริกาได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Act 1974) ในปี ค.ศ. 1993 สวิสเซอร์แลนด์ได้ตรากฎหมายระดับสหพันธรัฐที่เรียกว่า 
กฎหมายสหพันธรัฐว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Federal Law on Data Protection 1993) 
ในปี ค.ศ. 1995 โปรตุเกสได้ตรากฎหมายชื่อว่าพะราชบัญญัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Act on the Protection of Personal Data 1995) ในปี  ค.ศ. 1996 อิตาลีได้ตรากฎหมายชื่อว่า 
การคุ้มครองบุคคลและเร่ืองอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Protection of Individuals and Other Subjects With Regard to the Processing of Personal Data 
1996) ในปี ค.ศ. 1997 เยอรมันได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลจากกิจการโทรคมนาคม 
(Teleservices Data Protection Act 1997) และในปี ค.ศ. 1998 อังกฤษได้ตรากฎหมายชื่อว่าการ
คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Act 1998) จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยเร่ิมมีการให้ความคุ้มครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
เร่ือยมา กล่าวคือ มีการจัดท าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2544 มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดขึ้นและได้มีการบัญญัติเร่ืองของการ
คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 303(1) นอกจากนี้ยังได้จัดท าพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
ขึ้น นอกจากกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติแล้วยังมีกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจ
ของพระราชบัญญัติอีกด้วย กล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2553 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหลวง เร่ือง การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

ปัญหาทางกฎหมาย ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
ในประเด็นเร่ืองของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ประชาชนชาวไทยยังคงถูกล่วงละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองเป็นจ านวนมากและยังไม่ได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาทางกฎหมาย
ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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1.  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการเฉพาะ การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรที่จะมีกฎหมายก าหนดวิธีการและ
เงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในวงกว้างและ
ยากต่อการเยียวยาหากว่ามีการจับตัวผู้กระท าการละเมิดมาลงโทษได้  จึงควรที่จะมีกฎหมาย 
ที่ก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ
นั่นเอง 

2.  ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
การให้ความยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะหากว่าไม่มีการ
ก าหนดวิธีการให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เมื่อมีการลักลอบหรือกระท าละเมิดต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจที่จะเสียหายได้ 
กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ ท าให้สิทธิส่วนบุคคลของประชาชนไม่ได้รับความ
คุ้มครองอย่างเพียงพอ 

3.  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ปัจจุบันมีปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
และสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในทางชื่อเสียง เกียรติยศ และความเป็นอยู่
ส่วนตัว ตลอดจนผลกระทบในทางเศรษฐกิจทั้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมอย่างกว้างขวาง แต่ทว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังขาด
มาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ประเทศไทยได้เร่ิมตระหนักและให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ของประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยได้เร่ิมจัดให้มีกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประชาชน แต่ก็ยังคงเกิดปัญหาที่เป็นการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.2.1  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล  
เป็นการเฉพาะ ประเทศไทยควรจัดท ากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อป้องกันการล่วงละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ดังเช่น สหภาพยุโรปที่ได้ออกกฎ 95/46 ค.ศ. 1974 (Directive 
95/46/EC 1974) อิตาลีได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองบุคคลและเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
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และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Protection of Individuals and Other Subjects With Regard to 
the Processing of Personal Data 1996 )  อังกฤษได้ตรากฎหมายชื่ อว่ าการคุ้ มครองข้อมูล  
(Data Protection Act 1998) โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าควรมีการจัดท าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. …. ขึ้นมาบังคับใช้ในประเทศไทย 
 5.2.2  ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
อิตาลีได้ตรากฎหมายชื่อว่าการคุ้มครองบุคคลและเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Protection of Individuals and Other Subjects With Regard to the Processing of 
Personal Data 1996) ได้ก าหนดให้การน าข้อมูลมาใช้ต้องมีเอกสารให้ความยินยอมที่ชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูลเสียก่อน หากมีการน าเอาหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในอิตาลีมาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะและในร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ควรที่จะมีการบัญญัติในเร่ืองของการให้ความ
ยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล มีข้อความดังต่อไปนี้ 

“ในการให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน  
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อบุคคลที่จะน าเอาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้หรือไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

ความยินยอมโดยชัดแจ้งตามวรรคหนึ่งนั้นจ าท าเป็นเอกสาร  หนังสือ หรือการ
บันทึกภาพก็ได้ แต่ต้องมีการสื่อความว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น” 
 5.2.3  ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ตามข้อ 3. ควรก าหนดให้มี
มาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลที่ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลดังนี ้ 

มาตรา…. “ผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อความลับหรือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 
โดยการดักฟัง บันทึกหรือส่งต่อค าพูดที่บุคคลได้กล่าวขึ้นในลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือ  
เป็นความลับโดยมิได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด  
หรือโดยการถ่าย การบันทึกหรือการส่งต่อภาพของบุคคลในสถานที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใด ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับ 
เป็นเงินจ านวน 1,500,000 บาท1” 
                                                           

 1  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
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มาตรา…. “ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับโดยบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับข้อมูลนั้น
โดยสภาพของเร่ืองหรือโดยต าแหน่งหน้าที่หรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เป็นการ
ชั่วคราว ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงินจ านวน 500,000 บาท2” 

มาตรา…. “ผู้ใดเปิด ท าลาย ท าให้ล่าช้า หรือส่งกลับโดยเจตนาทุจริต ซึ่งจดหมายที่มีถึง
บุคคลภายนอกไม่ว่าจะได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือการอ่านข้อความภายใน
จดหมายโดยการฉ้อฉล ต้องรับโทษจ าคุกหนึ่งปีและปรับเป็นเงิน 1,500,000 บาท3” 

มาตรา…. “นิติบุคคลผู้ที่ เป็นผู้ดูแลข้อมูลบุคคลแล้วมีการน าเอาข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปจ าหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ที่มีอ านาจก ากับ
ดูแลนิติบุคคลนั้นไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินกว่า 100,000 บาท4” 
 

                                                           

 2  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
 3  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
 4  คิดค านวณตามค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในอัตรา 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ. 
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