โดย สำำ�นัักกฎหมาย๑

นิิยามคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุคค
ุ ล
(Personal Data Protection)”

ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่่�อสัังคมโลกก้้าวสู่่�ยุุคดิิจิิทััล  การติิดต่่อสื่่�อสารกัันด้้วย
ข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ทั้้�งของภาครััฐและเอกชน มีีการนำำ�ระบบสารสนเทศและ
การสื่่�อสารมาประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
กัันอย่่างแพร่่หลาย ผู้้�ให้้บริิการจะกำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ผู้้�ใช้้บริิการ
แสดงตนเข้้าใช้้ระบบ และเข้้าสู่่�กระบวนการพิิสููจน์์และยืืนยััน
ความถููกต้้องของตััวตนผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ก่่อนเข้้าใช้้
ระบบ โดยการใช้้ข้อ้ มููลส่ว่ นบุุคคลเป็็นข้้อมููลและหลัักฐานในการ
แสดงตน การจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลจึึงอาจเป็็นช่่องทางทำำ�ให้้
บุุคคลอื่่น� กระทำำ�การอัันเป็็นการละเมิิดต่่อเจ้้าของข้้อมููลได้้ เช่่น
การขโมย หรืือแฮ็็ก (Hack) หรืือแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง หรืือเปิิดเผย
ข้้อมููลโดยมิิได้้รัับอนุุญาต หรืือการสืืบค้้นข้้อมููลส่่วนตััวไม่่ว่่า
จะเป็็นชื่่�อ นามสกุุล  หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขประจำำ�ตััว
ประชาชน รููปถ่่าย เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังรวมไปถึึงกรณีีที่่�
ผู้้�ควบคุุมข้้อมููลกระทำำ�การรวบรวม จััดเก็็บ ใช้้ หรืือเผยแพร่่ข้อ้ มููล
ส่่วนบุุคคลของเจ้้าของข้้อมููลด้ว้ ย ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� แสวงหาผลประโยชน์์
หรืือนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิิด ก่่อให้้เกิิดผลกระทบกัับเจ้้าของข้้อมููล 
๑
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ดัังนั้้�น เจ้้าของข้้อมููลจึึงต้้องได้้รัับความคุ้้�มครองมิิให้้ผู้้�ใดกระทำำ�
ละเมิิดต่่อข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลของตนตามหลัักกฎหมายสากลและ
แนวความคิิดพื้้�นฐานที่่�มาจากสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว (Privacy
Right) อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่�งได้้รัับการรัับรอง
ในปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR) ของประชาชนที่่�ต้้องได้้รัับการ
คุ้้�มครอง ดัังจะเห็็นได้้จากการบััญญััติิรัับรองสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว
ไว้้ ใ นปฏิิ ญ ญาข้้ อ ๑๒ ว่่ า “บุุ ค คลใดจะถูู ก แทรกแซงตาม
อำำ�เภอใจในความเป็็นส่่วนตััว ครอบครััว ที่่�อยู่่�อาศััย หรืือการ
สื่่�อสาร หรืือจะถููกลบหลู่่�เกีียรติิยศและชื่่�อเสีียงไม่่ได้้ ทุุกคน
มีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับความคุ้้�มครองของกฎหมายต่่อการแทรกแซง
สิิทธิิหรืือการละเมิิดดัังกล่่าวนั้้�น” และตามที่่�รััฐธรรมนููญแห่่ง
ราชอาณาจัักรไทย พุุทธศักั ราช ๒๕๖๐ ได้้บัญ
ั ญััติรัิ บั รองถึึงสิิทธิิ
ที่่�จะได้้รัับความคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลไว้้อย่่างชััดแจ้้ง ในมาตรา ๔
ว่่า “ศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ สิทิ ธิิ เสรีีภาพ และความเสมอภาค
ของบุุคคลย่่อมได้้รัับความคุ้้�มครอง ...” และมาตรา ๓๒ ว่่า
“บุุคคลย่่อมมีีสิิทธิิในความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว เกีียรติิยศ ชื่่�อเสีียง
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และครอบครััว การกระทำำ�อัันเป็็นการละเมิิดหรืือกระทบต่่อ
สิิทธิิของบุุคคล  หรืือการนำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลไปใช้้ประโยชน์์
ไม่่ว่่าในทางใด ๆ จะกระทำำ�มิิได้้ เว้้นแต่่โดยอาศััยอำำ�นาจตาม
บทบัั ญ ญัั ติิ แ ห่่ ง กฎหมายที่่� ต ราขึ้้� น เพีี ย งเท่่ า ที่่� จำำ� เป็็ น เพื่่� อ
ประโยชน์์สาธารณะ”
จากการที่่�รัฐั ธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศักั ราช
๒๕๖๐ ได้้วางหลัักการเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลไว้้
และสอดคล้้องกัับหลัักสากลข้้างต้้นแล้้ว ยัังมีีกฎหมายเฉพาะ
ซึ่่ง� เป็็นกฎหมายกลางได้้วางหลัักกฎหมายเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลไว้้ คืือ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act B.E.
2562) (PDPA A.D. 2019) โดยกฎหมายได้้ระบุุถึึงสิิทธิิของ
เจ้้าของข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลไว้้อย่่างชััดเจน เช่่น ผู้บ้� ริิโภคสิินค้้าหรืือ
บริิการ ผู้้�เข้้าเล่่นอิินเทอร์์เน็็ตหรืือเข้้าใช้้เว็็บไซต์์ต่่าง ๆ หาก
เจ้้าของเว็็บไซต์์มีีการติิดตามพฤติิกรรมของผู้้�เข้้าใช้้เว็็บไซต์์ก็็จะ
ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบกัับเจ้้าของข้้อมููล เป็็นต้้น ฉะนั้้�นแล้้ว เจ้้าของ
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่�อาจเป็็นฝ่่ายเสีียหายต้้องพึึงระมััดระวัังในการ
ใช้้และรัับทราบถึึงสิิทธิิที่่�จะได้้รัับความคุ้้�มครองข้้อมููลของตน
ส่่วนเจ้้าของข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลจะได้้รับั สิิทธิิความคุ้้�มครอง
ในข้้ อ มูู ลส่่ ว นบุุ ค คลกว้้ า งขวางและครอบคลุุ ม เพีี ย งใดนั้้� น
ประการสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะต้้ อ งพิิ จ ารณาเป็็ น อัั น ดัั บ แรก คืือ ต้้ อ ง
พิิจารณาจากนิิยามความหมายของคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล”
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล  พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่่�งเป็็นกฎหมายกลางในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเป็็นการ
ทั่่�วไป ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้เกิิดมุุมมองทางกฎหมายที่่�ครอบคลุุมถึึง
ความหมายของคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” มากยิ่่�งขึ้้น� คอลััมน์์
“มุุมกฎหมาย” นี้้� จึึงขอนำำ�เสนอประเด็็นเกี่่�ยวกัับความหมาย
ของคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” ดัังนี้้�
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้้กำำ�หนดนิิยามความหมายของคำำ�ว่า่ “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” ตาม
มาตรา ๖๒ ว่่า ข้้อมููลส่่วนบุุคคลซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถระบุุตััวบุุคคล
นั้้�นได้้ไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อม ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้หมายถึึงแต่่เฉพาะ
บุุคคลธรรมดาเท่่านั้้�นที่่�จะสามารถระบุุตัวั บุุคคลนั้้�นได้้ แต่่ไม่่รวม
ถึึงข้้อมููลของผู้้�ถึึงแก่่กรรม โดยข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลซึ่่ง� ทำำ�ให้้สามารถ
ระบุุตัวั บุุคคลได้้ในทางตรง ยกตััวอย่่างเช่่น ชื่่อ� นามสกุุล ชื่อ่� เล่่น

หมายเลขประจำำ�ตัั ว ประชาชน หมายเลขหนัั ง สืือเดิิ น ทาง
หมายเลขบััตรประกัันสัังคม หมายเลขใบอนุุญาตขัับขี่่� หมายเลข
ประจำำ�ตััวผู้้�เสีียภาษีี หมายเลขบััญชีีธนาคาร หมายเลขบััตร
เครดิิต รวมถึึงสำำ�เนาภาพถ่่ายของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ที่่�อยู่่� อีีเมล 
หมายเลขโทรศััพท์์ส่่วนตััว ข้้อมููลอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือ เช่่น IP
Address (Internet Protocol Address : หมายเลขที่่�ใช้้สำำ�หรัับ
ระบุุตััวตนของอุุปกรณ์์ ประกอบด้้วยตััวเลข ๔ ชุุด ที่่�ไม่่ซ้ำำ��กัันใน
แต่่ละเครื่่อ� ง) MAC Address (หมายเลขเฉพาะในแต่่ละอุุปกรณ์์
เป็็นเลขฐาน ๑๖ จำำ�นวน ๑๒ หลััก ที่่�อยู่่�ภายในอุุปกรณ์์ติิดตั้้�ง
ของระบบ Wireless LAN หรืือ Wireless LAN Card) Cookie
ID (ข้้อมููลขนาดเล็็กซึ่่�งถููกเก็็บไว้้ที่่� web browser เช่่น ข้้อมููล
การเข้้ า ถึึงเว็็ บ ไซต์์ หรืือข้้ อ มูู ลส่่ ว นตัั ว ของเราที่่� ไ ด้้ มีี ก าร
ลงทะเบีียนกัับเว็็บไซต์์นั้้�น ๆ) ข้้อมููลทางชีีวมิิติิ (Bio-metric)
ไม่่ว่า่ จะเป็็นรููปภาพใบหน้้า ลายนิ้้�วมืือ ฟิิล์ม์ เอกซเรย์์ ข้อ้ มููลสแกน
ม่่านตา ข้้อมููลอััตลัักษณ์์เสีียง ข้้อมููลพัันธุุกรรม ข้้อมููลระบุุ
ทรััพย์์สินิ ของบุุคคล เช่่น ทะเบีียนรถ โฉนดที่่�ดินิ  ข้้อมููลที่่ส� ามารถ
เชื่่�อมโยงไปยัังข้้อมููลข้้างต้้นได้้ เช่่น วัันเดืือนปีีเกิิด สถานที่่�เกิิด
เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง ข้้อมููลตำ�ำ แหน่่งที่่�อยู่่� ข้้อมููล
การแพทย์์ ข้้อมููลการศึึกษา ข้้อมููลทางการเงิิน ข้้อมููลการ
จ้้างงาน ข้้อมููลหมายเลขอ้้างอิิงที่่�เก็็บไว้้ในไมโครฟิิล์ม์  ข้้อมููลการ
ประเมิินผลการทำำ�งานหรืือความเห็็นของนายจ้้างต่่อการทำำ�งาน
ของลููกจ้้าง ข้้อมููลบัันทึึกต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ติิดตามตรวจสอบกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของบุุคคล  เช่่น Log Files (ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการติิดต่่อ
สื่่อ� สารของระบบคอมพิิวเตอร์์แสดงถึึงแหล่่งกำำ�เนิิด เช่่น ต้้นทาง
ปลายทาง เส้้นทาง วัันที่่� เวลา ปริิมาณ หรืืออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการติิดต่่อสื่่�อสารของระบบคอมพิิวเตอร์์) ข้้อมููลที่่�ใช้้ค้้นหา
ข้้ อมูู ลส่่ว นบุุ ค คลอื่่� นในอิิ นเทอร์์ เน็็ ต ส่่ ว นข้้ อมูู ลส่่ว นบุุ ค คล
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สามารถระบุุตัวั บุุคคลนั้้�นได้้ในทางอ้้อม ยกตััวอย่่างเช่่น
ชาติิพัันธุ์์� เผ่่าพัันธุ์์� เพศ กลุ่่�ม สัังกััด กลุ่่�มประชากร ครอบครััว
ญาติิ ลัักษณะทางกายภาพ ความรู้้�  ความเชื่่�อ ข้้อมููล  หรืือ
สิ่่�งอ้้างอิิง การตั้้�งค่่าอ้้างอิิง (Preference) ทรััพย์์สิิน กรรมสิิทธิ์์�
ในทรััพย์์สิิน สุุขภาพร่่างกาย จิิตใจ สถานะทางการเงิิน อาชีีพ
พฤติิกรรมส่่วนบุุคคล กิิจกรรม การสมาคม กีีฬา นัันทนาการ
บุุคลิิกภาพ สมาชิิกกลุ่่�ม ชมรม กิิจกรรม เป็็นต้้น๓

พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ บััญญััติิว่่า
“มาตรา ๖ ในพระราชบััญญััติินี้้�
“ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” หมายความว่่า ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถระบุุตััวบุุคคลนั้้�นได้้ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม แต่่ไม่่รวมถึึงข้้อมููล
ของผู้้�ถึึงแก่่กรรมโดยเฉพาะ
ฯลฯ
ฯลฯ”
๓
สุุพิศิ ประณีีตพลกรััง, การคุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล (Personal Data Protection), (กรุุงเทพมหานคร: สำำ�นักั พิิมพ์์นิติิ ธิ รรม, ๒๕๖๓), ๒๗–๓๐.
๒
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ข้้อมููลใดที่่�เป็็นข้้อมููลที่่ถืื� อว่่าไม่่ใช่่ข้อ้ มููลส่ว่ นบุุคคล ได้้แก่่
ข้้อมููลที่่ใ� ช้้ระบุุตัวั บุุคคลไม่่ได้้ ข้อ้ มููลสำ�ำ หรัับการติิดต่่อทางธุุรกิิจ
ที่่�ไม่่ได้้ระบุุถึึงตััวบุุคคล เช่่น หมายเลขทะเบีียนบริิษัท 
ั หมายเลข
โทรศััพท์์หรืือหมายเลขโทรสารของบริิษัท ที่่
ั อ� ยู่่�สำำ�นักั งาน อีีเมล
ที่่�ใช้้ทำำ�งาน อีีเมลของหน่่วยงาน ข้้อมููลของนิิติิบุุคคล ข้้อมููล
นิิรนาม (Anonymized Data) ข้้อมููลแฝง (Pseudonymous
Data) หรืือข้้อมููล หรืือชุุดข้้อมููลที่่ถู� กู ประมวลผลแล้้วไม่่สามารถ
ระบุุตัวั บุุคคลได้้อีกี โดยวิิธีที างเทคนิิค และข้้อมููลของผู้้�ถึึงแก่่กรรม
สำำ�หรัับเหตุุผลที่่�พระราชบัั ญญััติิคุ้้�มครองข้้อมูู ลส่่วน
บุุคคล  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้้กำำ�หนดนิิยามความหมายของคำำ�ว่่า
“ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” หมายถึึงแต่่เฉพาะบุุคคลธรรมดาเท่่านั้้�น
ที่่�จะสามารถระบุุตััวบุุคคลนั้้�นได้้ แต่่ไม่่รวมถึึงข้้อมููลของผู้้�ถึึง
แก่่กรรมด้้วยนั้้�น เพราะตามกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์กำำ�หนด
ให้้บุุคคลที่่�เสีียชีีวิิตไปแล้้วถืือว่่าสิ้้�นสภาพบุุคคลทางกฎหมาย๔
ในประเด็็นการยกเว้้นความคุ้้�มครองข้้อมููลของผู้้�ถึึงแก่่กรรมนั้้�น

ต้้ อ งกำำ� หนดให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล ของผู้้�ถึึงแก่่ ก รรมได้้
โดยไม่่ต้้องขออนุุญาตผู้้�วายชนม์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ดำำ�เนิินการด้้านการออกเอกสารราชการ เช่่น ใบมรณบััตร แม้้
ผู้้�เป็็นเจ้้าของข้้อมููลได้้ถึึงแก่่กรรมไปแล้้ว ก็็ยัังเข้้าถึึงข้้อมููลของ
ผู้้�ถึึงแก่่กรรมและสามารถนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ได้้ นอกจากนี้้� หาก
กำำ� หนดให้้ มีี ก ารคุ้้�มครองไปถึึงผู้้�ถึึงแก่่ ก รรมด้้ ว ยจะทำำ� ให้้
ส่่งผลกระทบไปถึึงเรื่่�องการให้้ความยิินยอมในการเก็็บรวบรวม ใช้้
หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล๕ เพราะผู้้�เสีียชีีวิิตไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าวได้้๖
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับหลัักการพื้้�นฐานของ
กฎหมาย General Data Protection Regulation: GDPR๗
ซึ่่� ง เป็็ น หลัั ก กฎหมายคุ้้�มครองข้้ อ มูู ลส่่ ว นบุุ ค คลที่่� บัั ง คัั บ ใช้้
ในสหภาพยุุโรป (EU) ตามบทบััญญััติขิ องมาตรา ๔ (๑) ได้้ให้้นิยิ าม
ความหมายของคำำ�ว่า่ “ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล” ไว้้ในทำำ�นองเดีียวกััน
กัับพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่่า

ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์  มาตรา ๑๕ บััญญััติว่ิ ่า
  “มาตรา ๑๕ สภาพบุุคคลย่่อมเริ่่�มแต่่เมื่่�อคลอดแล้้วอยู่่�รอดเป็็นทารกและสุุดสิ้้�นลงเมื่่�อตาย
ฯลฯ
ฯลฯ”
๕
พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ บััญญััติว่ิ ่า “มาตรา ๑๙ ผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคลจะกระทำำ�การเก็็บรวบรวม ใช้้
หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลไม่่ได้้ หากเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลไม่่ได้้ให้้ความยิินยอมไว้้ก่่อนหรืือในขณะนั้้�น เว้้นแต่่บทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติินี้้�หรืือ
กฎหมายอื่่�นบััญญััติิให้้กระทำำ�ได้้”
๖
บัันทึึกการประชุุมคณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล  พ.ศ. .... สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ, ครั้้�งที่่�
๑๑/๒๕๖๒, ๒๕๖๒: ๗.
๗
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation: GDPR), สืืบค้้นเมื่่�อวัันที่่� ๕ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓.
๔
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หมายความว่่า ข้้อมููลของบุุคคลธรรมดาที่่�ยังั มีีชีวิี ติ อยู่่�และทำำ�ให้้
สามารถระบุุตััวบุุคคลนั้้�นได้้ ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม๘ แต่่
กฎหมาย GDPR ได้้ระบุุเพิ่่�มเติิมไว้้ด้ว้ ยว่่า ชื่่อ� หมายเลขประจำำ�ตัวั
ข้้อมููลสถานที่่�อยู่่� การระบุุตัวั ตนทางออนไลน์์ หรืือปััจจััยหนึ่่ง� หรืือ
หลายอย่่างที่่�กล่่าวถึึงอัันทำำ�ให้้สามารถระบุุลักั ษณะทางกายภาพ
ลัักษณะทางพัันธุุกรรม สภาพทางจิิต เศรษฐกิิจ สัังคมหรืือ
วัั ฒ นธรรมของบุุ ค คลธรรมดานั้้� น  ก็็ ล้้ ว นถืือว่่ า เป็็ น ข้้ อ มูู ล
ส่่วนบุุคคลทั้้�งสิ้้�น เพราะฉะนั้้�นข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ถููกทำำ�ใหม่่
(De-identified) ข้้อมููลที่่�ถููกเข้้ารหััส (Encrypted) หรืือการใช้้
นามแฝง (Pseudonymised) แต่่สามารถประมวลผลและระบุุ
ตััวเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้ก็็ยัังถืือว่่าอยู่่�ในบทนิิยามของ
คำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” ที่่�สามารถระบุุตััวบุุคคลนั้้�นได้้และต้้อง
อยู่่�ภายใต้้ บััง คัั บ กฎหมาย หากพิิ จารณาแนวทางปฏิิ บััติิใน
สหภาพยุุโรป ดัังนั้้�น กรณีีชื่่�อ สกุุล เลขที่่�บ้้าน email address
หมายเลขประจำำ�ตััวประชาชน location data ที่่�ปรากฏใน
อุุปกรณ์์สื่่�อสารต่่าง ๆ IP Address (Internet Protocol
Address) จึึงถืือเป็็นข้้อมููลส่่วนบุุคคลทั้้�งสิ้้น�
แม้้ ว่่ า พระราชบัั ญ ญัั ติิ คุ้้� มครองข้้ อ มูู ลส่่ ว นบุุ ค คล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ จะกำำ�หนดนิิยามคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วน
บุุคคล” มีีความสอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักการในทำำ�นอง

เดีียวกัันกัับที่่�ระบุุไว้้ในหลัักกฎหมาย GDPR ก็็ตาม แต่่หลััก
กฎหมาย GDPR ได้้ระบุุตััวอย่่างความหมายของข้้อมููลแต่่ละ
ประเภทไว้้ได้้อย่่างชััดเจน และครอบคลุุมไปถึึงเทคโนโลยีี
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ถููกทำำ�ใหม่่ (De-identified)
ข้้อมููลที่่ถู� กู เข้้ารหััส (Encrypted) หรืือข้้อมููลแฝง (Pseudonymised)
ข้้อมููลหรืือชุุดข้้อมููลที่่�ประมวลผลให้้สามารถระบุุตััวเจ้้าของ
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลได้้อีกี  ก็็ถืือว่่าอยู่่�ในบทนิิยามของคำำ�ว่า่ “ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล” ซึ่่�งหากเปรีียบเทีียบกัับนิิยามของคำำ�ว่่า “ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล” ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้้ว มีีข้้อพิิจารณาว่่า กรณีีนี้้�จะครอบคลุุมหรืือ
สอดคล้้องกัันหรืือไม่่ เพีียงใด คงจะต้้องรอให้้มีีการบัังคัับใช้้
กฎหมายไปในระยะหนึ่่�งก่่อน

สรุุป
นิิ ย ามความหมายของ “ข้้ อ มูู ลส่่ ว นบุุ ค คล” ตาม
พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เน้้นการ
สร้้ า งมาตรฐานสากลสอดคล้้ อ งกัั บ การบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของสหภาพยุุโรป (General Data
Protection Regulation: GDPR) ที่่�กำำ�หนดนิิยามความหมาย
ของคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” เพื่่�อคุ้้�มครองข้้อมููลของบุุคคลที่่�
ยัังมีีชีีวิิตอยู่่�เท่่านั้้�น หากเป็็นข้้อมููลของนิิติิบุุคคลและเป็็นข้้อมููล
ของผู้้�ที่่�ถึึงแก่่กรรมจะไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ตามนิิยามความหมายของคำำ�ว่่า “ข้้อมููลส่่วนบุุคคล” ตาม
กฎหมายนี้้� อย่่างไรก็็ดีี ความหมายของคำำ�ว่า่ “ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล”
สามารถตีีความกฎหมายให้้ครอบคลุุมไปถึึงเทคโนโลยีีปััจจุุบััน
และที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคตที่่� ใ ห้้ ห มายความรวมถึึงข้้ อ มูู ล
ส่่วนบุุคคลที่่�ถููกทำำ�ใหม่่ (De-identified) และข้้อมููลที่่�สามารถ
ประมวลผลและระบุุตััวเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้ด้้วยนั้้�น
เป็็นประเด็็นที่่�จะต้้องพิิจารณาหาข้้อยุุติิ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้ รัั บ การคุ้้�มครองข้้ อ มูู ลส่่ ว นบุุ ค คลอย่่ า งกว้้ า งขวางและ
ครอบคลุุม ทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์ของพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้ อ มูู ลส่่ ว นบุุ ค คล  พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่� เ ป็็ น กฎหมาย
ให้้คุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวของประชาชนได้้อย่่างแท้้จริิง 

General Data Protection Regulation: GDPR Article 4 (1)
  personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable
natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name,
an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological,
genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person; สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.
๘
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