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โดย สำำานักกฎหมาย๑

นิิยามคำำาว่่า นิิยามคำำาว่่า “ข้้อมูลส่่ว่นิบุคำคำล 
(Personal Data Protection)”
ตามพระราชบัญญัติคุ้ำมคำรองข้้อมูลส่่ว่นิบุคำคำล พ.ศ. ๒๕๖๒ตามพระราชบัญญัติคุ้ำมคำรองข้้อมูลส่่ว่นิบุคำคำล พ.ศ. ๒๕๖๒

เม่�อสังคมโลักก้าวสู่ยุคดิจิัทั้ลั	 การติดต่อส่�อสารกันด้วย

ข้อมูลัท้างอิเล็ักท้รอนิกส์จ่ังมีความสำาคัญต่อการดำาเนินกิจักรรม

ต่าง	ๆ 	ทั้�งของภาครฐัแลัะเอกชน	มกีารนำาระบบสารสนเท้ศแลัะ

การส่�อสารมาประยุกต์ใช้ในการท้ำาธุิรกรรมท้างอิเล็ักท้รอนิกส์

กันอย่างแพร่หลัาย	ผูู้้ให้บริการจัะกำาหนดเง่�อนไขให้ผูู้้ใช้บริการ

แสดงตนเข้าใช้ระบบ	 แลัะเข้าสู่กระบวนการพิสูจัน์แลัะย่นยัน

ความถูิ่กต้องของตัวตนผู่้านระบบอิเล็ักท้รอนิกส์ก่อนเข้าใช้

ระบบ	โดยการใช้ข้อมูลัส่วนบคุคลัเปน็ข้อมูลัแลัะหลัักฐานในการ

แสดงตน	การจััดเก็บข้อมูลัส่วนบุคคลัจ่ังอาจัเป็นช่องท้างท้ำาให้

บุคคลัอ่�นกระท้ำาการอนัเปน็การลัะเมดิต่อเจ้ัาของขอ้มูลัได้	เช่น	

การขโมย	หร่อแฮีก็	(Hack)	หร่อแกไ้ขเปลีั�ยนแปลัง	หร่อเปดิเผู้ย

ข้อมูลัโดยมิได้รับอนุญาต	 หร่อการส่บค้นข้อมูลัส่วนตัวไม่ว่า 

จัะเป็นช่�อ	 นามสกุลั	 หมายเลัขโท้รศัพท์้	 หมายเลัขประจัำาตัว

ประชาชน	 รูปถ่ิ่าย	 เป็นต้น	 นอกจัากนี�	 ยังรวมไปถ่ิ่งกรณีที้� 

ผูู้้ควบคุมข้อมูลักระท้ำาการรวบรวม	จััดเก็บ	ใช้	หร่อเผู้ยแพร่ข้อมูลั

ส่วนบคุคลัของเจ้ัาของขอ้มลูัด้วย	ทั้�งนี�	เพ่�อแสวงหาผู้ลัประโยชน์

หร่อนำาไปใช้ในท้างที้�ผิู้ด	 ก่อให้เกิดผู้ลักระท้บกับเจ้ัาของข้อมูลั	

ดังนั�น	เจ้ัาของข้อมูลัจ่ังต้องได้รับความคุ้มครองมิให้ผูู้้ใดกระท้ำา

ลัะเมิดต่อข้อมูลัส่วนบุคคลัของตนตามหลัักกฎหมายสากลัแลัะ

แนวความคิดพ่�นฐานที้�มาจัากสิท้ธิิความเป็นส่วนตัว	 (Privacy	

Right)	 อันเป็นส่วนหน่�งของสิท้ธิิมนุษยชนซ่�งได้รับการรับรอง 

ในปฏิิญญาสากลัวา่ดว้ยสิท้ธิิมนษุยชน	(Universal	Declaration	

of	 Human	 Rights:	 UDHR)	 ของประชาชนที้�ต้องได้รับการ

คุ้มครอง	ดังจัะเห็นได้จัากการบัญญัติรับรองสิท้ธิิความเป็นส่วนตัว

ไว้ในปฏิิญญาข้อ	 ๑๒	 ว่า	 “บุคคลัใดจัะถูิ่กแท้รกแซงตาม 

อำาเภอใจัในความเป็นส่วนตัว	 ครอบครัว	 ที้�อยู่อาศัย	 หร่อการ

ส่�อสาร	 หร่อจัะถูิ่กลับหลู่ัเกียรติยศแลัะช่�อเสียงไม่ได้	 ทุ้กคน 

มีสิท้ธิิที้�จัะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแท้รกแซง

สิท้ธิิหร่อการลัะเมิดดังกล่ัาวนั�น”	 แลัะตามที้�รัฐธิรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจัักรไท้ย	พุท้ธิศกัราช	๒๕๖๐	ได้บัญญัติรับรองถ่ิ่งสิท้ธิิ

ที้�จัะได้รับความคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลัไว้อย่างชัดแจ้ัง	ในมาตรา	๔ 

ว่า	“ศักดิ�ศรคีวามเปน็มนษุย	์สิท้ธิิ	เสรภีาพ	แลัะความเสมอภาค

ของบุคคลัย่อมได้รับความคุ้มครอง	 ...”	 แลัะมาตรา	 ๓๒	 ว่า	

“บุคคลัย่อมมีสิท้ธิิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	 เกียรติยศ	 ช่�อเสียง	

๑	ศศิพรรณ	พวงพันธ์ิ,	นิติกรชำานาญการพิเศษ	สำานักกฎหมาย,	นม.	(มร.)



แลัะครอบครัว	 การกระท้ำาอันเป็นการลัะเมิดหร่อกระท้บต่อ 

สิท้ธิิของบุคคลั	 หร่อการนำาข้อมูลัส่วนบุคคลัไปใช้ประโยชน์ 

ไม่ว่าในท้างใด	 ๆ	 จัะกระท้ำามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจัตาม

บท้บัญญัติแห่งกฎหมายที้�ตราข่�นเพียงเท่้าที้�จัำาเป็นเพ่�อ

ประโยชน์สาธิารณะ”

จัากการที้�รัฐธิรรมนญูแหง่ราชอาณาจัักรไท้ย	พุท้ธิศักราช	

๒๕๖๐	ได้วางหลัักการเกี�ยวกับการคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลัไว้

แลัะสอดคลั้องกับหลัักสากลัข้างต้นแล้ัว	 ยังมีกฎหมายเฉพาะ 

ซ่�งเป็นกฎหมายกลัางได้วางหลัักกฎหมายเกี�ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลัส่วนบุคคลัไว้	 ค่อ	 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วน

บุคคลั	พ.ศ.	๒๕๖๒	(Personal	Data	Protection	Act	B.E.	

2562)	 (PDPA	 A.D.	 2019)	 โดยกฎหมายได้ระบุถ่ิ่งสิท้ธิิของ

เจ้ัาของข้อมูลัสว่นบุคคลัไว้อยา่งชัดเจัน	เช่น	ผูู้้บริโภคสินค้าหร่อ

บริการ	 ผูู้้เข้าเล่ันอินเท้อร์เน็ตหร่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่าง	 ๆ	 หาก

เจ้ัาของเว็บไซต์มีการติดตามพฤติกรรมของผูู้้เข้าใช้เว็บไซต์ก็จัะ

ท้ำาให้เกิดผู้ลักระท้บกบัเจ้ัาของข้อมูลั	เป็นต้น	ฉะนั�นแล้ัว	เจ้ัาของ

ข้อมูลัส่วนบคุคลัที้�อาจัเปน็ฝ่้ายเสยีหายต้องพ่งระมดัระวงัในการ

ใช้แลัะรับท้ราบถ่ิ่งสิท้ธิิที้�จัะได้รับความคุ้มครองข้อมูลัของตน

ส่วนเจ้ัาของข้อมูลัส่วนบคุคลัจัะไดรั้บสิท้ธิิความคุ้มครอง

ในข้อมูลัส่วนบุคคลักว้างขวางแลัะครอบคลุัมเพียงใดนั�น	

ประการสำาคัญที้�จัะต้องพิจัารณาเป็นอันดับแรก	 ค่อ	 ต้อง

พิจัารณาจัากนิยามความหมายของคำาว่า	 “ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

ซ่�งเป็นกฎหมายกลัางในการคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลัเป็นการ

ทั้�วไป	 ดังนั�น	 เพ่�อให้เกิดมุมมองท้างกฎหมายที้�ครอบคลัุมถ่ิ่ง

ความหมายของคำาว่า	“ข้อมูลส่วนบุคคล”	มากยิ�งข่�น	คอลััมน์	

“มุมกฎหมาย”	 นี�	 จ่ังขอนำาเสนอประเด็นเกี�ยวกับความหมาย

ของคำาว่า	“ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	ดังนี�

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	พ.ศ.	๒๕๖๒	

ได้กำาหนดนิยามความหมายของคำาว่า	“ข้อมูลส่วนบคุคล”	ตาม

มาตรา	๖๒	ว่า	ข้อมูลัส่วนบุคคลัซ่�งท้ำาให้สามารถิ่ระบุตัวบุคคลั

นั�นได้ไม่ว่าท้างตรงหร่อท้างอ้อม	ซ่�งกำาหนดให้หมายถ่ิ่งแต่เฉพาะ

บุคคลัธิรรมดาเท้า่นั�นที้�จัะสามารถิ่ระบตัุวบุคคลันั�นได้	แต่ไม่รวม

ถ่ิ่งข้อมูลัของผูู้ถ่้ิ่งแก่กรรม	โดยข้อมูลัส่วนบคุคลัซ่�งท้ำาให้สามารถิ่

ระบุตวับุคคลัได้ในท้างตรง	ยกตัวอยา่งเช่น	ช่�อ	นามสกุลั	ช่�อเลัน่	

หมายเลัขประจัำาตัวประชาชน	 หมายเลัขหนังส่อเดินท้าง	

หมายเลัขบัตรประกันสังคม	หมายเลัขใบอนุญาตขับขี�	หมายเลัข

ประจัำาตัวผูู้้เสียภาษี	 หมายเลัขบัญชีธินาคาร	 หมายเลัขบัตร

เครดิต	รวมถ่ิ่งสำาเนาภาพถ่ิ่ายของข้อมูลัส่วนบุคคลั	ที้�อยู่	อีเมลั	

หมายเลัขโท้รศัพท์้ส่วนตัว	ข้อมูลัอุปกรณ์หร่อเคร่�องม่อ	เช่น	IP	

Address	(Internet	Protocol	Address	:	หมายเลัขที้�ใช้สำาหรับ

ระบุตัวตนของอุปกรณ์	ประกอบด้วยตัวเลัข	๔	ชุด	ที้�ไม่ซำ�ากันใน

แต่ลัะเคร่�อง)	MAC	Address	(หมายเลัขเฉพาะในแต่ลัะอุปกรณ์	

เป็นเลัขฐาน	๑๖	จัำานวน	๑๒	หลััก	ที้�อยู่ภายในอุปกรณ์ติดตั�ง

ของระบบ	Wireless	LAN	หร่อ	Wireless	LAN	Card)	Cookie	

ID	(ข้อมูลัขนาดเล็ักซ่�งถูิ่กเก็บไว้ที้�	web	browser	เช่น	ข้อมูลั

การเข้าถ่ิ่งเว็บไซต์	 หร่อข้อมูลัส่วนตัวของเราที้�ได้มีการ 

ลังท้ะเบียนกับเว็บไซต์นั�น	 ๆ)	 ข้อมูลัท้างชีวมิติ	 (Bio-metric)	 

ไม่ว่าจัะเปน็รูปภาพใบหนา้	ลัายนิ�วม่อ	ฟิัล์ัมเอกซเรย	์ขอ้มลูัสแกน

ม่านตา	 ข้อมูลัอัตลัักษณ์เสียง	 ข้อมูลัพันธุิกรรม	 ข้อมูลัระบุ

ท้รัพยสิ์นของบุคคลั	เช่น	ท้ะเบียนรถิ่	โฉนดที้�ดิน	ข้อมูลัที้�สามารถิ่

เช่�อมโยงไปยงัข้อมูลัข้างต้นได้	เช่น	วันเด่อนปีเกิด	สถิ่านที้�เกิด	

เช่�อชาติ	 สัญชาติ	นำ�าหนัก	 ส่วนสูง	 ข้อมูลัตำาแหน่งที้�อยู่	 ข้อมูลั

การแพท้ย์	 ข้อมูลัการศ่กษา	 ข้อมูลัท้างการเงิน	 ข้อมูลัการ 

จ้ัางงาน	ข้อมูลัหมายเลัขอ้างอิงที้�เก็บไว้ในไมโครฟิัล์ัม	ข้อมูลัการ

ประเมินผู้ลัการท้ำางานหร่อความเห็นของนายจ้ัางต่อการท้ำางาน

ของลูักจ้ัาง	ข้อมูลับันท่้กต่าง	ๆ	ที้�ใช้ติดตามตรวจัสอบกิจักรรม

ต่าง	 ๆ	 ของบุคคลั	 เช่น	 Log	 Files	 (ข้อมูลัเกี�ยวกับการติดต่อ

ส่�อสารของระบบคอมพวิเตอรแ์สดงถ่ิ่งแหล่ังกำาเนิด	เช่น	ตน้ท้าง	

ปลัายท้าง	เส้นท้าง	วันที้�	เวลัา	ปริมาณ	หร่ออ่�น	ๆ	ที้�เกี�ยวข้อง

กับการติดต่อส่�อสารของระบบคอมพิวเตอร์)	 ข้อมูลัที้�ใช้ค้นหา

ข้อมูลัส่วนบุคคลัอ่�นในอินเท้อร์เน็ต	 ส่วนข้อมูลัส่วนบุคคลั 

ซ่�งท้ำาให้สามารถิ่ระบุตัวบุคคลันั�นได้ในท้างอ้อม	ยกตัวอย่างเช่น	

ชาติพันธ์ุิ	เผู่้าพันธ์ุิ	เพศ	กลุ่ัม	สังกัด	กลุ่ัมประชากร	ครอบครัว	

ญาติ	 ลัักษณะท้างกายภาพ	 ความรู้	 ความเช่�อ	 ข้อมูลั	 หร่อ 

สิ�งอ้างอิง	การตั�งค่าอ้างอิง	(Preference)	ท้รัพย์สิน	กรรมสิท้ธิิ�

ในท้รัพย์สิน	สุขภาพร่างกาย	จิัตใจั	สถิ่านะท้างการเงิน	อาชีพ	

พฤติกรรมส่วนบุคคลั	 กิจักรรม	การสมาคม	กีฬา	 นันท้นาการ	

บุคลิักภาพ	สมาชิกกลุ่ัม	ชมรม	กิจักรรม	เป็นต้น๓

๒		พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	พ.ศ.	๒๕๖๒	มาตรา	๖	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	๖	ในพระราชบัญญัตินี�
	 “ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	 หมายความว่า	 ข้อมูลัเกี�ยวกับบุคคลัซ่�งท้ำาให้สามารถิ่ระบุตัวบุคคลันั�นได้ไม่ว่าท้างตรงหร่อท้างอ้อม	 แต่ไม่รวมถ่ิ่งข้อมูลั 

ของผูู้้ถ่ิ่งแก่กรรมโดยเฉพาะ
	 	 	 	 ฯลัฯ	 	 	 	 ฯลัฯ”
๓	สุพิศ	ประณีตพลักรัง,	การคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	(Personal	Data	Protection),	(กรุงเท้พมหานคร:	สำานักพิมพ์นิติธิรรม,	๒๕๖๓),	๒๗–๓๐.

พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
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ข้อมูลัใดที้�เป็นข้อมูลัที้�ถ่ิ่อว่าไม่ใช่ข้อมูลัส่วนบุคคลั	ได้แก่	

ข้อมูลัที้�ใช้ระบุตัวบุคคลัไม่ได้	ข้อมูลัสำาหรับการติดต่อท้างธุิรกิจั

ที้�ไม่ได้ระบุถ่ิ่งตัวบุคคลั	เช่น	หมายเลัขท้ะเบียนบริษัท้	หมายเลัข

โท้รศัพท์้หร่อหมายเลัขโท้รสารของบริษัท้	ที้�อยูส่ำานักงาน	อีเมลั

ที้�ใช้ท้ำางาน	 อีเมลัของหน่วยงาน	 ข้อมูลัของนิติบุคคลั	 ข้อมูลั

นิรนาม	(Anonymized	Data)	ข้อมูลัแฝ้ง	(Pseudonymous	

Data)	หร่อข้อมูลั	หร่อชุดข้อมูลัที้�ถูิ่กประมวลัผู้ลัแล้ัวไม่สามารถิ่

ระบุตัวบุคคลัได้อีกโดยวิธีิท้างเท้คนิค	แลัะข้อมูลัของผูู้ถ่้ิ่งแก่กรรม

สำาหรับเหตุผู้ลัที้�พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วน

บุคคลั	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ได้กำาหนดนิยามความหมายของคำาว่า	

“ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	 หมายถ่ิ่งแต่เฉพาะบุคคลัธิรรมดาเท่้านั�น 

ที้�จัะสามารถิ่ระบุตัวบุคคลันั�นได้	 แต่ไม่รวมถ่ิ่งข้อมูลัของผูู้้ถ่ิ่ง 

แก่กรรมด้วยนั�น	 เพราะตามกฎหมายแพ่งแลัะพาณิชย์กำาหนด 

ให้บุคคลัที้�เสียชีวิตไปแล้ัวถ่ิ่อว่าสิ�นสภาพบุคคลัท้างกฎหมาย๔ 

ในประเด็นการยกเว้นความคุ้มครองข้อมูลัของผูู้้ถ่ิ่งแก่กรรมนั�น	

ต้องกำาหนดให้สามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อมูลัของผูู้้ถ่ิ่งแก่กรรมได้	 

โดยไม่ต้องขออนุญาตผูู้้วายชนม์	 ทั้�งนี�	 เพ่�อประโยชน์ในการ

ดำาเนินการด้านการออกเอกสารราชการ	 เช่น	ใบมรณบัตร	แม้ 

ผูู้้เป็นเจ้ัาของข้อมูลัได้ถ่ิ่งแก่กรรมไปแล้ัว	 ก็ยังเข้าถ่ิ่งข้อมูลัของ 

ผูู้้ถ่ิ่งแก่กรรมแลัะสามารถิ่นำาข้อมูลัมาใช้ได้	 นอกจัากนี�	 หาก

กำาหนดให้มีการคุ้มครองไปถ่ิ่งผูู้้ถ่ิ่งแก่กรรมด้วยจัะท้ำาให้ 

ส่งผู้ลักระท้บไปถ่ิ่งเร่�องการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม	ใช้

หร่อเปิดเผู้ยข้อมูลัส่วนบุคคลั๕	 เพราะผูู้้เสียชีวิตไม่สามารถิ่ 

ดำาเนินการดังกล่ัาวได้๖

ทั้�งนี�	เม่�อพิจัารณาเปรียบเที้ยบกับหลัักการพ่�นฐานของ

กฎหมาย	General	Data	Protection	Regulation:	GDPR๗ 

ซ่�งเป็นหลัักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลัที้�บังคับใช้ 

ในสหภาพยโุรป	(EU)	ตามบท้บัญญัติของมาตรา	๔	(๑)	ได้ให้นิยาม

ความหมายของคำาว่า	“ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	ไว้ในท้ำานองเดียวกัน

กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ว่า	

๔	ประมวลักฎหมายแพ่งแลัะพาณิชย์		มาตรา	๑๕	บัญญัติว่า
		“มาตรา	๑๕	สภาพบุคคลัย่อมเริ�มแต่เม่�อคลัอดแล้ัวอยู่รอดเป็นท้ารกแลัะสุดสิ�นลังเม่�อตาย
	 	 	 ฯลัฯ	 	 	 	 ฯลัฯ”
๕	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	พ.ศ.	๒๕๖๒	มาตรา	๑๙	บัญญัติว่า	“มาตรา	๑๙	ผูู้้ควบคุมข้อมูลัส่วนบุคคลัจัะกระท้ำาการเก็บรวบรวม	ใช้ 

หร่อเปิดเผู้ยข้อมูลัส่วนบุคคลัไม่ได้	 หากเจ้ัาของข้อมูลัส่วนบุคคลัไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหร่อในขณะนั�น	 เว้นแต่บท้บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี�หร่อ
กฎหมายอ่�นบัญญัติให้กระท้ำาได้”

๖	บันท่้กการประชุมคณะกรรมาธิิการวิสามัญพิจัารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	พ.ศ.	 ....	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,	 ครั�งที้�	
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),	ส่บค้นเม่�อวันที้�	๕	พฤศจิักายน	๒๕๖๓.



 

เดียวกันกับที้�ระบุไว้ในหลัักกฎหมาย	 GDPR	 ก็ตาม	 แต่หลััก

กฎหมาย	 GDPR	 ได้ระบุตัวอย่างความหมายของข้อมูลัแต่ลัะ

ประเภท้ไว้ได้อย่างชัดเจัน	 แลัะครอบคลุัมไปถ่ิ่งเท้คโนโลัยี 

ต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ข้อมูลัส่วนบุคคลัที้�ถูิ่กท้ำาใหม่	 (De-identified)	

ข้อมูลัที้�ถูิ่กเข้ารหัส	(Encrypted)	หร่อข้อมูลัแฝ้ง	(Pseudonymised) 

ข้อมูลัหร่อชุดข้อมูลัที้�ประมวลัผู้ลัให้สามารถิ่ระบุตัวเจ้ัาของ

ข้อมูลัส่วนบุคคลัได้อีก	ก็ถ่ิ่อว่าอยูใ่นบท้นิยามของคำาว่า	“ข้อมูลั

ส่วนบุคคลั”	 ซ่�งหากเปรียบเที้ยบกับนิยามของคำาว่า	 “ข้อมูลั 

ส่วนบุคคลั”	 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 แล้ัว	 มีข้อพิจัารณาว่า	 กรณีนี�จัะครอบคลุัมหร่อ

สอดคลั้องกันหร่อไม่	 เพียงใด	 คงจัะต้องรอให้มีการบังคับใช้

กฎหมายไปในระยะหน่�งก่อน

สรุุป
นิยามความหมายของ	 “ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	 ตาม 

พระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลัส่วนบุคคลั	พ.ศ.	๒๕๖๒	เน้นการ

สร้างมาตรฐานสากลัสอดคล้ัองกับการบังคับใช้กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลัของสหภาพยุโรป	 (General	 Data	

Protection	Regulation:	GDPR)	ที้�กำาหนดนิยามความหมาย

ของคำาว่า	“ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	เพ่�อคุ้มครองข้อมูลัของบุคคลัที้�

ยังมีชีวิตอยู่เท่้านั�น	หากเป็นข้อมูลัของนิติบุคคลัแลัะเป็นข้อมูลั

ของผูู้้ที้�ถ่ิ่งแก่กรรมจัะไม่ได้รับความคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั

ตามนิยามความหมายของคำาว่า	 “ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	 ตาม

กฎหมายนี�	อยา่งไรกดี็	ความหมายของคำาว่า	“ข้อมลูัส่วนบคุคลั”	

สามารถิ่ตีความกฎหมายให้ครอบคลัุมไปถ่ิ่งเท้คโนโลัยีปัจัจุับัน

แลัะที้�จัะเกิดข่�นในอนาคตที้�ให้หมายความรวมถ่ิ่งข้อมูลั 

ส่วนบุคคลัที้�ถูิ่กท้ำาใหม่	 (De-identified)	 แลัะข้อมูลัที้�สามารถิ่

ประมวลัผู้ลัแลัะระบุตัวเจ้ัาของข้อมูลัส่วนบุคคลัได้ด้วยนั�น	 

เป็นประเด็นที้�จัะต้องพิจัารณาหาข้อยุติ	ทั้�งนี�	เพ่�อให้ประชาชน

ได้รับการคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลัอย่างกว้างขวางแลัะ

ครอบคลุัม	 ทั้�งยังสอดคล้ัองกับเจัตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ที้�เป็นกฎหมาย 

ให้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประชาชนได้อย่างแท้้จัริง	

หมายความว่า	ข้อมูลัของบุคคลัธิรรมดาที้�ยงัมีชีวิตอยูแ่ลัะท้ำาให้

สามารถิ่ระบุตัวบุคคลันั�นได้	 ไม่ว่าท้างตรงหร่อท้างอ้อม๘	 แต่

กฎหมาย	GDPR	ได้ระบุเพิ�มเติมไว้ด้วยว่า	ช่�อ	หมายเลัขประจัำาตัว 

ข้อมูลัสถิ่านที้�อยู่	การระบุตัวตนท้างออนไลัน	์หร่อปัจัจััยหน่�งหร่อ

หลัายอยา่งที้�กล่ัาวถ่ิ่งอันท้ำาให้สามารถิ่ระบุลัักษณะท้างกายภาพ	

ลัักษณะท้างพันธุิกรรม	 สภาพท้างจัิต	 เศรษฐกิจั	 สังคมหร่อ

วัฒินธิรรมของบุคคลัธิรรมดานั�น	 ก็ล้ัวนถ่ิ่อว่าเป็นข้อมูลั 

ส่วนบุคคลัทั้�งสิ�น	 เพราะฉะนั�นข้อมูลัส่วนบุคคลัที้�ถูิ่กท้ำาใหม่	

(De-identified)	ข้อมูลัที้�ถูิ่กเข้ารหัส	(Encrypted)	หร่อการใช้

นามแฝ้ง	(Pseudonymised)	แต่สามารถิ่ประมวลัผู้ลัแลัะระบุ

ตัวเจ้ัาของข้อมูลัส่วนบุคคลัได้ก็ยังถ่ิ่อว่าอยู่ในบท้นิยามของ 

คำาว่า	“ข้อมูลัส่วนบุคคลั”	ที้�สามารถิ่ระบุตัวบุคคลันั�นได้แลัะต้อง

อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย	 หากพิจัารณาแนวท้างปฏิิบัติใน

สหภาพยุโรป	ดังนั�น	กรณีช่�อ	สกุลั	เลัขที้�บ้าน	email	address	

หมายเลัขประจัำาตัวประชาชน	 location	 data	 ที้�ปรากฏิใน

อุปกรณ์ส่�อสารต่าง	 ๆ	 IP	 Address	 (Internet	 Protocol	

Address)	จ่ังถ่ิ่อเป็นข้อมูลัส่วนบุคคลัทั้�งสิ�น

แม้ว่าพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มาตรา	 ๖	 จัะกำาหนดนิยามคำาว่า	 “ข้อมูลัส่วน

บุคคลั”	 มีความสอดคลั้องแลัะเป็นไปตามหลัักการในท้ำานอง

๘	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;	ส่บค้นเม่�อวันที้�	๕	พฤศจัิกายน	๒๕๖๓.

พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
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