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“มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมาย
คุม ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ
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โลกปจจุบนั ไดเปลีย่ นแปลงมาสูย คุ ทีม่ เี ทคโนโลยีเปนสือ่ กลางการสือ่ สาร ตลอดจน
การใหบริการตาง ๆ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนไปอยางไรพรมแดน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อทั่วโลกจําเปนตองรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID – 19) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการ
การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงแนวทางการดํารงชีวิตตาม
วิถใี หม (New Normal) สงผลใหการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลดวยเทคโนโลยี
ทวีความจําเปนยิ่งขึ้น และมีแนวโนมที่อาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
และสิทธิความเปนสวนตัวเพิ่มมากขึ้นโดยการใช แสวงหาประโยชน เปดเผยโดยมิชอบ
หรือไมไดรบั ความยินยอมใหใชขอ มูลสวนบุคคล ในฐานะทีบ่ คุ คลทุกคนในสังคมมีสถานะ
เปน “เจาของขอมูลสวนบุคคล” หลักการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลจึงกําหนดใหผรู บั ขอมูลจะตองนําขอมูลไปใชตามวัตถุประสงคและความจําเปน
กลาวคือ นําไปใชเทาที่แจงหรือกําหนดวาจะใช ไมนําไปใชงานอื่นเกินกวาที่ตกลงกัน

๑

ก.ค. - ส.ค. ๖๓

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสว
ลสวนบคค
นบุคคลของไทยอย
ทธิภาพ
ยอย
อยางมีประสิทธิ
พ

รวมถึงการเก็บรักษาและนําขอมูลไปใชอยางปลอดภัย จะนําไปเผยแพรตอใหบุคคลอื่น
โดยพลการไมไดหากไมไดรับการอนุญาตจากเจาของขอมูลกอน ทุกคนในฐานะเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลสามารถบอกเลิกการอนุญาตใหครอบครองขอมูลดังกลาวได ขอมูลสวนบุคคล
ทีน่ ํามาใชจงึ จําเปนทีจ่ ะตองไดรบั การคุม ครองอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการทีป่ ลอดภัย
ตลอดจนมีมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี ภายใตหลักเกณฑและกลไกที่กฎหมายกําหนด
การมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลจึงเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหประเทศไทย
มีมาตรการในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีช่ ดั เจน และทําใหองคกรในทุกภาคสวน
ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยที่ไมไดกําหนดใหเปนความรับผิดชอบเฉพาะของ
หนวยงานใดหนวยงานหนึง่ เนือ่ งจากเปนการบังคับใชกฎหมายในระดับประเทศทีส่ ง ผล
ใหทกุ องคกรของไทยตองรักษามาตรฐานดานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลใหไววางใจได
และอยูใ นระดับเดียวกัน ซึง่ ยอมทําใหภาพรวมตอความเชือ่ มัน่ ในการบริหารจัดการขอมูล
ของไทยในระดับสากลดีขึ้นไปดวย
จากความสําคัญดังกลาว ปจจุบนั จึงมี พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) เปนกฎหมายคุม ครองขอมูล
สวนบุคคลฉบับแรกของประเทศไทยในการกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากับ
ดูแลเกีย่ วกับการใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีเ่ ปนหลักการทัว่ ไป โดยไดกําหนด
รายละเอียดทั้งในสวนของการละเมิด โทษในทางปกครอง และโทษในทางอาญา โดยให
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่เพิ่มเติมมาตรการคุมครองหรือแนวทาง
ปฏิบัติในรายละเอียดที่ตองออกเปนกฎหมายลําดับรอง รวมถึงการกําหนดขอบังคับ
ตาง ๆ อันจะนําไปสูก ารลงโทษทางปกครองและทางอาญาได ทัง้ นี้ การบังคับใชกฎหมาย
จึงตองสอดคลองกับการกําหนดแนวทางและมาตรการเหลานัน้ และจะเริม่ ดําเนินการได
ภายหลังจากการมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลดําเนินการออกประกาศตาง ๆ แลว โดยจุดเริ่มตนของพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา คือมีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกําหนดหลักเกณฑ
กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เปน
หลักการทัว่ ไป ยกเวนบทบัญญัตบิ างประการในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗
และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑ ป นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคือตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีระยะเวลาในการเตรียมความพรอม อยางไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหมีการเลื่อนบังคับใชบางหมวดและบางมาตราของ
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กับบางหนวยงานและบางกิจการ
ออกไปอีกหนึ่งป เปนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ โดยเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดมกี ารประกาศพระราชกฤษฎีกา
จุ ล นิิ ติ
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กํา หนดหน ว ยงานและกิ จ การที่ ผู ค วบคุ ม ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไม อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ แห ง
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึน้ เนือ่ งจากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาหลายภาคสวนยังมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลและแนวทางปฏิบัติของการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ในอันที่จะจัดการขอมูลอยางมีมาตรฐานตามหลักการที่กฎหมายกําหนดไว
ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทาง
และมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทย ภายใตพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ วาควรมีแนวทางอยางไรเพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
มีประสิทธิภาพ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ จึงไดดําเนินการสัมภาษณ เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตองาน
ดานนิตบิ ญั ญัตขิ องวุฒสิ ภาในประเด็นเรือ่ ง “มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
และความเชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข อง ประกอบด วย นางสาวอั จ ฉริ น ทร พั ฒ นพั น ธ ชั ย
ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ ผูอ าํ นวยการสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ นางสาวฐิตริ ตั น ทิพยสมั ฤทธิก์ ลุ อาจารยประจํา
ศูนยกฎหมายระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงรายละเอียด
ของการบังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยในปจจุบนั
มาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของนานาอารยประเทศ
และการนํามาใชกับประเทศไทย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถีใหมในปจจุบัน ตลอดจนขอเสนอแนะอื่น ๆ อันจะ
เปนประโยชนตอ มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ของไทยอยางมีประสิทธิภาพ โดยทานผูอานสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จุลนิติ : ปจจุบันประสิทธิภาพของการบังคับใช
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
ประเทศไทยมีความเหมาะสมหรือไม รวมทัง้ มีสภาพปญหา
และอุปสรรคอยางไร
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชย
ั : กฎหมาย

เกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของประเทศไทย
ที่มีอยูแตเดิมกอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครอง
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้ น เป น กฎหมายที่ ใ ห
ความคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวเปนการเฉพาะเรื่อง เชน
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยขอมูลความลับของ
ผูปวย หรือผูเสียชีวิตที่ตนทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ
เวนแตจะไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย หรือตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหนาที่ พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหมีมาตรการเพื่อ
คุม ครองผูใ ชบริการเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคลความเปนสวนตัว
และเสรี ภ าพในการสื่ อ สารถึ ง กั น โดยทางโทรคมนาคม
พระราชบัญญัติข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มี เจตนารมณ ให ประชาชนมี สิทธิ ได รับรูขอมู ลข าวสารของ
ราชการโดยมีขอ ยกเวนทีแ่ จงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร
ที่ ห ากเป ด เผยแล ว จะเกิ ด ความเสี ย หายต อ ประเทศชาติ

๑

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Youngstown State University, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

๙

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

หรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน เปนตน ซึ่งหลักการของกฎหมายดังกลาวมุงเนนในเรื่องการ
เปดเผยหรือปกปดเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล แตไมไดกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเปนระบบ
ดังนั้น เพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นใชบังคับ โดยมีลักษณะเปน
กฎหมายกลางที่ใชบังคับเปนการทั่วไป มุงเนนการกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแล
เกีย่ วกับการใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนไทยทีส่ อดคลองกับหลักการของสากล เชน
หลักเกณฑการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล การกําหนดสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล การรองเรียน การกําหนดหนวยงานและคณะกรรมการที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะ และการจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคล เปนตน ซึง่ ถือเปนบรรทัดฐานใหมของประเทศไทยในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ของคนไทย และสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะโลกในยุคดิจิทัลนั้น
การเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนเรื่องงายและการนําเอาขอมูลไปใชบางครั้งก็เปนการละเมิดสิทธิของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล ดังนั้น จึงตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อรักษาสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล ซึ่งในที่นี้ก็คือทุกคนในประเทศไทย
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคล ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงธุรกิจรานคาทั้งหมด ยกตัวอยางเชน รานจําหนายแกสหุงตม
ธนาคาร คลินกิ หรือรานขายยา รวมถึงรานอาหารทีม่ ชี อื่ เบอรโทรศัพท หรือบานเลขที่ เหลานีล้ ว นเปน
ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่บงชี้ตัวตนของลูกคาได๒ จึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ทั้งสิ้น
ดังนัน้ พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเปนกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเปนวงกวาง
และเป น กฎหมายกลางที่ ใช บั ง คั บ เป น การทั่ ว ไป เพราะไม ใช เ พี ย งเลขบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน
๑๓ หลักเทานัน้ ทีต่ อ งไดรบั ความคุม ครอง หลักการของการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล คือ เจาของขอมูล
สวนบุคคลจะตองใหความยินยอม และในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซึ่งตอง
แยกสวนออกจากขอความอืน่ อยางชัดเจน เขาถึงและเขาใจไดงา ย ซึง่ ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลจะทําการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนัน้ ไมได หากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม
เวนแตจะเขาขอยกเวนของกฎหมาย ดังนั้น จึงเปนภาระที่ผูจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลทุกคนจะตอง
ทําตามกฎหมายนี้
นอกจากกฎหมายฉบับนี้จะใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่อยูในประเทศไทยแลว ยังมีผลใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
๒

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖
“มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรง
หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ”.

๑๐

ที่ อ ยู น อกประเทศ แต ไ ด มี ก ารเก็ บ รวบรวม ใช
หรื อ เป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของเจ า ของข อ มู ล
สวนบุคคลซึ่งอยูในประเทศ ในกรณีที่มีการเสนอ
สิ น ค า หรื อ บริ ก ารให แ ก เจ า ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ซึ่ ง อยู ใ นประเทศหรื อ การเฝ า ติ ด ตามพฤติ ก รรม
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศ๓
ตัวอยางเชน Facebook หรือ Lazada เพราะเปน
กฎหมายกลางวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เว น แต จ ะเป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ที่เขาขอยกเวนของกฎหมาย เชน เปนการทําเพื่อ
ประโยชนส ว นตนหรื อ เพื่ อ กิ จ กรรมในครอบครั ว
ของบุคคล ยกตัวอยางเชน การที่บรรดาแฟนคลับ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของศิลปนทีต่ นชืน่ ชอบเอาไว
เปนตน
สํา หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ
การบังคับใชกฎหมายนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเนื้อหา
หลายหมวด และในบางหมวดเชน หมวด ๑ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และหมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีผลใชบังคับแลว ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล แตเนือ่ งจากกฎหมายกําหนดขัน้ ตอนของการสรรหาคณะกรรมการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
เอาไวเปนพิเศษ ประกอบกับปญหาเรือ่ งเสถียรภาพทางการเมือง ทําใหกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
คุม ครองขอมูลสวนบุคคลเกิดความลาชา โดยระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ที่ผานมา
๓

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕
“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือผูป ระมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึง่ อยูใ นราชอาณาจักร ไมวา การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยนัน้ ไดกระทํา
ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยูนอกราชอาณาจักร พระราชบัญญัตินี้
ใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักรโดยการ
ดําเนินกิจกรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เมื่อเปนกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) การเสนอสินคาหรือบริการใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักร ไมวาจะมีการชําระเงินของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไมก็ตาม
(๒) การเฝาติดตามพฤติกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร”.

๑๑

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนีย้ งั ประสบปญหา
และอุ ป สรรคในเรื่ อ งของวั น บั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับทั้งฉบับในวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๔ แต เ นื่ อ งจากในช ว ง
เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน ปรากฏวา
ประเทศไทยตองประสบกับปญหาการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมาก รวมทั้งกระทบตอการเตรียม
ความพรอมในการบังคับใชกฎหมายฉบับนีท้ งั้ ในสวน
ของภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมถึ ง ประชาชน
ทั่วไปดวย โดยไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
และออกข อ กํา หนดเพื่ อ วางมาตรการควบคุ ม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ไมวา จะเปนการปดสถานทีบ่ างแหง การสัง่ หยุดกิจการ
บางประเภทที่มีความเสี่ยงสูง การหามชุมนุมกัน
หรื อ การห า มออกจากเคหสถานในช ว งเวลากลางคื น ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การประกอบธุ ร กิ จ
ของเอกชนและการดําเนินกิจกรรมของประชาชน โดยเฉพาะกระทบตอการเตรียมความพรอมเพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการที่กฎหมายฉบับนี้กําหนด เนื่องจากขาดสภาพคลอง
ในการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและประสบปญหาในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู
ด า นการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล และป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ก ารตรากฎหมายลํา ดั บ รองเพื่ อ กํา หนด
รายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดความสับสน
โดยอาจกอใหเกิดการลงทุนปรับปรุงกระบวนงานและระบบสารสนเทศของหนวยงานที่ไมสอดคลอง
กับขอกําหนด ตองลงทุนซํ้าซอน ดังนั้น จึงมีหลายหนวยงานประกอบดวยตัวแทนกลุมสมาคมและ
ภาคธุรกิจดานตาง ๆ ไดแก การผลิต การคา การบริการ การเงิน การประกันภัย การลงทุน การทองเทีย่ ว
และการสาธารณสุข ไดมีหนังสือเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอความอนุเคราะห
ขยายกําหนดเวลา เลือ่ นการบังคับใชกฎหมายฉบับนีอ้ อกไป ซึง่ ในสถานการณเชนนี้ หากมีการบังคับใช
กฎหมายจะเปนการเพิ่มภาระใหกับเอกชนและประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก ดังนั้น จึงไดมีการตรา

๔

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒
“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต
บทบัญญัตใิ นหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนด
หนึ่งปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”.

๑๒

พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๗ ก เมือ่ วันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
หมวด ๓ สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หมวด ๕ การรองเรียน หมวด ๖ ความรับผิดทางแพง
และหมวด ๗ บทกํา หนดโทษ และมาตรา ๙๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒๕ มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จํานวน ๒๒ ประเภทหนวยงานหรือกิจการ
ตามบัญชีทา ยพระราชกฤษฎีกา และกําหนดใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ตองจัดใหมมี าตรการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด๖ ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีเวลาเตรียมความพรอมอยางเต็มที่
จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของนานาอารยประเทศมีหลักการและรูปแบบอยางไร และสามารถนํามาใช
กับประเทศไทยไดเพียงใด
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย : ปจจุบันนานาอารยประเทศไดใหความสําคัญกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนอยางมาก เราจะเห็นวาประเทศในกลุมสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
และประเทศในกลุ ม สมาชิ ก อาเซี ย น เช น ไทย อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟ ลิ ป ป น ส สิ ง คโปร
และเวียดนาม เปนตน ไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อคุมครอง
สิทธิของประชาชนในประเทศ
สําหรับหลักการในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เปนสากลจะมีการกําหนดแนวทาง
และใหความสําคัญใน ๒ เรื่องใหญ ๆ คือ (๑) การกําหนดและอธิบายหลักการโดยชอบดวยกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และ (๒) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Security) แตอาจจะมีความแตกตางกันในเรื่องรายละเอียด
ของเนื้อหา หรือสาระในบางเรื่องแลวแตบริบทของแตละประเทศ

๕

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙๕
“มาตรา ๙๕ ขอมูลสวนบุคคลที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใชขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไปไดตามวัตถุประสงคเดิม ทั้งนี้ ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองกําหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไมประสงค
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวมรวมและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวสามารถแจงยกเลิกความยินยอมไดโดยงาย
การเปดเผยและการดําเนินการอื่นที่มิใชการเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้”.
๖
“ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓.

๑๓

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

โดยสหภาพยุโรปเปนกลุม ประเทศทีม่ พี ฒ
ั นาการและความกาวหนาอยางมากในเรือ่ งการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลและไดมกี ารออกกฎหมายเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล หรือทีเ่ รียกวา “GDPR”
(EU General Data Protection Regulation) ซึง่ เปนการปรับปรุงกฎหมายเดิม มีผลใชบงั คับเมือ่ วันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีผ่ า นมา โดยกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย หรือทีเ่ รียกวา
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ไดนําหลักการของกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) มาเปนตนแบบ ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ใหการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของประชาชนโดยรอบดาน กลาวคือ ภาครัฐและเอกชนตางมีหนาที่ตองใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล เพราะทั่วโลกนั้นยอมรับหลักการที่วากฎหมายตองใชบังคับทั้งกับภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทยยังยึดแนวทางตามแบบกฎหมาย GDPR
ที่ใหสิทธิเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองใหความยินยอมโดยอิสระ (Freely Given) และความยินยอม
ตองมีความชัดเจน (Specific) ผูใหความยินยอมตองทราบขอมูลที่เกี่ยวของ (Informed Consent)
เจาของขอมูลตองมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม รวมถึงสามารถขอตรวจสอบขอมูลของตนได กลาวคือ
ใหอํานาจเจาของขอมูลสวนบุคคลในการจัดการ “Take Control” ขอมูลของตนเอง ซึ่งเปนหลักการ
ที่ทั่วโลกยอมรับวาเปนมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับสูง ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาในเรื่อง
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ ประเทศไทยถือวามีความโดดเดนในกลุมประเทศอาเซียน
นอกจากกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ GDPR ที่กลาวมาแลว
ยังมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดน หรือ “CBPR” (Cross-Border Privacy Rules)
ของกลุมเอเปคอีกดวย โดย CBPR นี้ไมไดเปนกฎหมายแตมีลักษณะเปนแนวปฏิบัติหรือขอตกลง
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เอเปคนํามาใชอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการ
เคลือ่ นยาย หรือถายโอนขอมูลขามพรมแดนระหวางกัน เพือ่ ดําเนินธุรกิจ และทัว่ โลกก็ไดมกี ารใช CBPR
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลกันอยางกวางขวาง ไมไดจํากัดเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกของเอเปค
เทานั้น ตัวอยางประเทศที่เปนสมาชิกของ CBPR ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุน
ออสเตรเลีย สิงคโปร ฟลิปปนส ไตหวัน และเกาหลีใต เปนตน
อาจกลาวไดวา กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในโลกมีอยู ๒ แนวทาง คือ แนวทางยุโรป
กับเอเชีย-แปซิฟก หรือเอเปค โดย CBPR นัน้ มีลกั ษณะเปนความตกลง (Agreement) ทีป่ ระเทศสมาชิก
ตองนําไปปฏิบัติ มีสาระสําคัญคลายคลึงกับ GDPR แตเนื้อหามีความเขมขนนอยกวา มุงเนนคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลระหวางการขามแดนไปยังประเทศตาง ๆ ทีร่ ฐั บาลประเทศนัน้ ๆ ใหการรับรอง อยางไรก็ดี
ในปจจุบันนี้เกือบทุกประเทศตางตื่นตัวที่จะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล
ทําใหไดขอ มูลสวนบุคคลมาโดยงาย การนําขอมูลไปเปดเผยก็ทําไดงา ยเชนกัน ดังนัน้ จึงตองใหความสําคัญ
กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมากยิ่งขึ้น

๑๔

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวา
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ใดหรื อ ไม เพื่ อ ให
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บ ใช คุ ม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลใหเหมาะสมกับการดํารงชีวต
ิ
ตามวิถี ใหมในปจจุบัน (New Normal)
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย :

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
เป น กฎหมายที่ จ ะสร า งบรรทั ด ฐานใหม ข องชี วิ ต
คนไทยในยุ ค ดิ จิ ทั ล เกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล
ส ว นบุ ค คล เนื่ อ งจากกฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด กํา หนด
ให มี ห ลั ก การใหม ที่ ก ฎหมายที่ มี อ ยู แ ต เ ดิ ม ไม ไ ด
กําหนดไว เชน การกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานเกีย่ วกับ
การจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่คํานึงถึงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยจะเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดใหผูที่จะจัดเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
กอนดําเนินการในเรื่องดังกลาว ยกเวนในกรณีที่เปนขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนดวาไมตองขอ
ความยินยอม และกฎหมายนี้ยังไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
และผูป ระมวลผลขอมูลสวนบุคคลทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ อ ขอมูลสวนบุคคลทีไ่ ดรวบรวม จัดเก็บใชหรือเปดเผย
อยางมีธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมี ก ารใช บั ง คั บ
อยางเต็มรูปแบบในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งในระหวางนี้จะตองมีการออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ
และมาตรการเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
เพือ่ ใหทนั ภายในกําหนดเวลาทีก่ ฎหมายจะใชบงั คับ ดังนัน้ การทีจ่ ะประเมินไดวา กฎหมายฉบับนีจ้ ะตอง
มีการปรับปรุงและแกไขเพิม่ เติมในประเด็นใดหรือไม คงตองรอใหมกี ารบังคับใชกฎหมายไปอีกระยะหนึง่
จึงจะสามารถประเมินความเหมาะสมไดวาจะตองมีการปรับปรุงหรือแกไขในประเด็นใด เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมาย และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลตอไป
ทั้งนี้ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมายที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถีใหม
ในปจจุบันและในยุคดิจิทัล เนื่องจากการดํารงชีวิตตามวิถีใหม มีการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อสาร
แบบดิจิทัลเขามาชวยอํานวยความสะดวกเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน การซื้อสินคา การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส การทํางานจากทีบ่ า น (Working from home) ลวนตองนําขอมูลสวนบุคคลมาใชในการ
ยืนยันตัวตนเปนหลัก ดังนัน้ กฎหมายฉบับนีจ้ ะชวยใหขอ มูลสวนบุคคลของประชาชนไดรบั การปกปอง
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

จากการถูกละเมิด หรือกรณีที่ในอนาคตประเทศไทย
จะตองมีการใชเทคโนโลยี AI สําหรับการสงเสริม
การดําเนินการทางธุรกิจ หรือการรักษาความปลอดภัย
ทีก่ วางขวางมากขึน้ แตกฎหมายนีย้ งั ไมไดมรี ายละเอียด
หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ ดังนั้น ในอนาคตเรา
อาจจะตองมีการออกแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น
เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกันก็ไมเปนการละเลยการคุม ครองขอมูล
สวนบุคคลของประชาชนคนไทยดวย
จุ ล นิ ติ : บ ท ส รุ ป ส ง ท า ย แ ล ะ
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ อันเปนประโยชนตอ มาตรการ
และแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย :

กฎหมายคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเป น กฎหมาย
ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ เพือ่ คุม ครองขอมูลสวนบุคคลของคนไทย
ในยุคดิจทิ ลั ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามหลักการของสากล โดยกฎหมายฉบับนีไ้ มเพียงแต
จะสรางบรรทัดฐานใหมเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของคนไทยตามหลักการของสากลเทานัน้
แตยังสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเปนการผลักดัน
และสงเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เปนสากลและมีความยั่งยืนดวย
สําหรับแนวทางการบังคับใชกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีแนวทางการออกกฎหมายลําดับรอง กฎระเบียบหรือหลักเกณฑภายใต
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีจ่ ะตองมีความชัดเจนและเปนสากล โดยยึดแนวทาง
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อใหกฎหมายลําดับรองสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การที่จะทําให
การบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นเราจะตองมุงเนนใน
หลักสําคัญ ๓ ประการ คือ
ประการทีห่ นึง่ การสรางความรูค วามเขาใจใหแกทกุ ภาคสวน ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ ให
ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล
ประการที่สอง การสรางความตระหนักรูและเขาใจในเรื่องสิทธิของประชาชนในฐานะเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหเขาใจถึงสิทธิของตนเอง และเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ภายใตสิทธิของตน
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ประการที่สาม การสงเสริมใหมีผูใหบริการที่เกี่ยวของ เนื่องจากการเก็บขอมูลสวนบุคคล
ในปจจุบันเปนระบบดิจิทัล ซึ่งเซิรฟเวอรหรือหนวยความจําที่ใชเก็บขอมูล (Hard Disk) จะตอง
มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ แตการปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือระบบจัดเก็บขอมูลตาง ๆ เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายนั้น ยอมเปนการเพิ่มตนทุนหรือเพิ่มภาระใหองคกร ดังนั้น หากผูที่เก็บขอมูล
สวนบุคคลเปนธุรกิจขนาดเล็ก เชน คลินิก หรือรานหนังสือ การดําเนินการในสวนนี้ยอมถือเปนตนทุน
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถาหากเรามีผูใหบริการทางดานดิจิทัลชวยสรางระบบปฏิบัติการเปนแอปพลิเคชัน
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Dropbox ที่ใหบริการรับฝากไฟล ซิงคไฟล หรือแชรไฟล จะทําใหเรา
สามารถจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติการตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
นอกจากนี้ ขอมูลสวนบุคคลที่เรียกวา “ขอมูลออนไหว” (Sensitive Personal Data) เชน
ขอมูลสุขภาพของบุคคล จําเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคลดวย ซึง่ กฎหมายฉบับนีไ้ ดกําหนดมาตรการในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลไว โดยกําหนดให
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองเรียนในกรณีที่ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย และกําหนดใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายตองมีความรับผิดทางแพง โทษอาญาและโทษทางปกครองดวย กลาวคือ กฎหมายไมได
กําหนดเฉพาะหนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเทานั้น แตยังกําหนดโทษของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลไวดวย ซึ่งเปนสิ่งที่ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลทุกคนจะตองตระหนักและคํานึงถึง
เปนอยางมาก
สุดทายนี้ ในระหวางที่มีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการทีผ่ คู วบคุม
ขอมูลสวนบุคคลไมอยูภ ายใตบงั คับแหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ซึ่งพระราชกฤษฎีกานี้จะใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จึงขอความรวมมือไปยังหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการเตรียม
ความพรอมและปรับปรุงกระบวนงานหรือระบบสารสนเทศ เพือ่ ใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อเปนการรวมกันสรางธรรมาภิบาลขอมูลที่ดี (Good Data Governance) ของประเทศ
ซึ่งจะสงผลดีท้งั ตอภาพลักษณขององคกร รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการยินยอมที่จะ
ใหนําขอมูลไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ

*

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA)

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทย
อยางมีประสิทธิภาพ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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จุลนิติ : ปจจุบันประสิทธิภาพของการบังคับใช
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
ประเทศไทยมีความเหมาะสมหรือไม รวมทั้งมีสภาพปญหา
และอุปสรรคอยางไร
ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ : เรื่องการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลในประเทศไทยนั้น คนไทยมีความตระหนักและเริ่ม
ใหความสําคัญกับเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เมือ่ ไมกปี่ ท ผี่ า นมา แตจริง ๆ แลว
ประเทศไทยมี ก ฎหมายเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล
สวนบุคคลที่ใชบังคับแลวหลายฉบับ ตั้งแตกฎหมายลําดับสูงสุด
ของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทีร่ องรับสิทธิ
ในความเปนอยูส ว นตัวไว รวมทัง้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ยังกําหนดไวอยางชัดเจน
ในมาตรา ๓๒ กลาวคือ การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชน
ไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพียงเทาทีจ่ ําเปนเพือ่ ประโยชน
สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะของกลุม หรือภาคสวน
ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก และเปนขอมูล
ทีม่ คี วามสําคัญ เชน สาธารณสุข ประกันภัย ธนาคาร โทรคมนาคม
ซึง่ กําหนดใหมมี าตรการการดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูใ ชบริการดวย

*สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Rice University, Houston, Texas, U.S.A. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A. และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต Universität Duisburg-Essen,
Essen, NRW, Germany.
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ในสวนของหนวยงานของรัฐก็มีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจทิ ลั พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดหลักเกณฑ
ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการในการดูแลขอมูลสวนบุคคลของประชาชนที่รัฐตองดําเนินการ นอกจากนี้
หากหนวยงานของรัฐมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทัง้ ในเรือ่ งการยืน่ คําขอการอนุญาต การจดทะเบียน
การออกคําสัง่ ทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย หนวยงาน
ของรัฐดังกลาวก็จะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามความในมาตรา ๓๕
แหงพระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย โดยในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว
จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ และหากการดําเนินการดังกลาวเกีย่ วของกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของผูใชบริการ จะตองมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (คธอ.) ดวย
จะเห็นไดวา ประเทศไทยนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ครอบคลุม
การทํางานและความตองการของบาง Sector แลว แตในหลาย Sector ก็ยงั ขาดหลักเกณฑในการดูแล
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งจําเปนตองมีเกณฑกลางที่เปนมาตรฐานขั้นตํ่า ครอบคลุมถึงสิทธิ
หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ เชน เจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล พรอมกลไกในการดูแลใหสิทธิหนาที่ตาง ๆ ไดเปนไปตามเกณฑท่ีกาํ หนดไว ไมวาจะเปน
เจ าหน าที่ ดูแลเกี่ ย วกั บการคุ มครองข อมู ลส วนบุ คคลขององค กร (Data Protection Officer)
และหน ว ยงานกลางที่ ทํา หน า ที่ ดู แ ลให เ ป น ไปตามกฎหมาย ดั ง นั้ น เพื่ อ ช ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงในทุก Sector จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ

๑๙

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหเปนกฎหมายกลางในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของไทย แตทงั้ นี้ เนือ่ งจากการจัดการขอมูล ซึง่ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทํางานของแตละ Sector
มีรายละเอียดทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ ประเภทขอมูลสวนบุคคลทีจ่ ดั เก็บ Flow การทํางาน และการใชงานขอมูล
สวนบุคคลแตละประเภท ซึ่งในการ Implement จริงนั้น ยังคอนขางซับซอนในการปฏิบัติตาม จึงได
มีการขยายระยะเวลาการบังคับใชของกฎหมายนี้ไปอีก ๑ ป ทําใหการบังคับใชยังไมเต็มรูปแบบ
จึงตองกลับมาใชกฎหมายที่มีอยูแลวขางตนไปกอน นอกจากนี้ ปญหาที่สําคัญคือ การสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึง่ แมเราจะมีกฎหมายวาดวยการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลแลว แตหากประชาชนขาดความตระหนักถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย หรือใชสทิ ธิ
ของตนเองอยางผิดเปาประสงคของกฎหมายแลว ก็อาจเปนการบัน่ ทอนประสิทธิภาพของการบังคับใช
กฎหมาย และกฎหมายนีก้ อ็ าจกลายเปนภาระทีเ่ กินความจําเปนในการประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจได
ดังนั้น การสงเสริมใหเกิดความตระหนักในเรื่องดังกลาว จึงนับเปนสิ่งที่ทาทายของหนวยงานที่ดูแล
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) ดวย ที่จะตองรวมกัน
สงเสริมใหเกิดการพูดคุย (dialogue) กันในเรือ่ งนีใ้ หมากขึน้ เพือ่ ใหประชาชนเริม่ คุน ชิน และปรับพฤติกรรม
ที่อาจจะสุมเสี่ยง เชน การโพสตขอมูลสวนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลนและใหความสําคัญกับขอมูล
สวนบุคคลของตัวเอง มองวาเปนขอมูลสําคัญทีม่ คี า และพรอมใหเวลากับการศึกษานโยบายการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Policy) หรือนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy) ของผูใ หบริการ
กอนการเขาใชงานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซตที่ตองใหขอมูลสวนบุคคลของตน
จุ ล นิ ติ : ขอทราบถึ ง มาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุ ม ครอง
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของนานาอารยประเทศว า มี ห ลั ก การและรู ป แบบอย า งไร
และสามารถนํามาใชกับประเทศไทยไดเพียงใด
ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ : มาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล

ในระดับสากลทีค่ นมักจะพูดถึงกัน เชน Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder
Flows of Personal Data ของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ซึ่งจัดทําขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๐ ที่เปนหลักการเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในระดับระหวางประเทศ
ฉบับแรก นอกจากนี้ ยังมี APEC Privacy Framework ซึ่งพัฒนามาจาก OECD Guidelines โดยมี
เปาหมายเพื่อสงเสริม e-Commerce ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
สําหรับตัวอยางของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนที่คุนเคยกันคือ General Data
Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) มีจุดประสงคเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคน EU และใหคน EU
สามารถควบคุมและจัดการขอมูลสวนบุคคลของตนเองได ประการสําคัญ แมวา ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคล
หรือผูป ระมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะไมมสี ถานประกอบการอยูใ น EU แตหากการประมวลผลขอมูลนัน้
เกี่ยวของกับการเสนอสินคาหรือบริการใหแกคนที่อยูใน EU หรือการเฝาสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ใน EU ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้เชนกัน

๒๐

ตัวอยางของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ที่ออกกฎหมายที่มีชื่อวา California Consumer
Privacy Act 2018 (CCPA) มีผลเมื่อวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๓ ทีผ่ า นมา โดยเปนกฎหมายทีใ่ หสทิ ธิ
และความคุมครองแกผูบริโภคชาวแคลิฟอรเนีย
เกี่ ย วกั บ การใช ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลซึ่ ง ใช กั บ บริ ษั ท
ทั่วโลก ทั้ง Business to Consumer (B2C) และ
Business to Business (B2B) โดยมีบทลงโทษ
และคาเสียหายที่กฎหมายกําหนด (Statutory
Damages) เชน การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูล (data security breach) โดยไมเกิด
ความเสียหาย (no harm)
นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ
สากลที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งหนวยงานทั่วไปอาจนําไปปรับใชได เชน NIST
Privacy Framework และ ISO/IEC 27701 : 2019
ซึ่งเปนมาตรฐานที่กําหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการขอมูลสวนบุคคล (Privacy Information Management System : PIMS) ใหสอดคลอง
ตามขอกําหนดของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในปจจุบัน เชน GDPR ของสหภาพยุโรป
โดยเปนมาตรฐานที่ตอยอดจาก ISO/IEC 27001 : 2013 ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และ ISO/IEC 27002 : 2013 ซึ่งเปนแนวปฏิบัติการควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเดิมทีนั้นมีเพียงขอกําหนดในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security) เทานั้น อยางไรก็ตาม Framework เหลานี้ เปนเพียงรายการสิ่งที่ตอง
ดําเนินการ (checklist) แตในระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย (legal compliance) ของแตละ
หนวยงานนัน้ จะตองพิจารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด ซึง่ อาจตองมีการหารือกับหนวยงานทีก่ ํากับ
ดูแลของหนวยงานนั้นเองดวยวา Privacy Framework สําหรับ sector นั้น ๆ ควรเปนอยางไร
อะไรเปนเรือ่ งสําคัญทีต่ อ งทําสําหรับ sector นัน้ ๆ ซึง่ อาจจะแตกตางจาก sector อืน่ เปนตน โดยจะทําให
หนวยงานนั้นเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการนําขอมูลไปใชหรือไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกวา ควรมี
ขอบเขตเพียงใด รวมทั้งจะทําใหหนวยงานไดเห็น information life-cycle ของหนวยงานตนเองดวย
จะเห็นไดวา กฎหมายของแตละประเทศก็มที งั้ สวนทีเ่ หมือนและตางกัน ดังนัน้ สิง่ ทีป่ ระเทศไทย
จะสามารถนํามาปรับใชไดนั้น นาจะเปนมุมของการถอดบทเรียนของกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห
การตีความ แนวทางคําตัดสินขอพิพาท หรือขอแนะนําตาง ๆ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับบริบท
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย

๒๑

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวา พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีการปรับปรุงและแกไขเพิม่ เติมในประเด็นใดหรือไม เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถี ใหม
ในปจจุบัน (New Normal)
ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ : จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) ทําใหเกิดความปกติใหม (New normal) หรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบวิถีชีวิต
ของคนไทยในหลาย ๆ เรือ่ ง เชน วิธกี ารทํางานทีม่ กี ารปรับใชเทคโนโลยีเพือ่ รองรับการทํางานจากทีบ่ า น
หรือ Working from home มากขึน้ ทําใหตอ งมีการประชุมทางออนไลน การลงนามเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส การรับสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และวิธีการซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภค เห็นไดจาก
การเติบโตของบริการสงอาหาร หรือ Food Delivery อยางรวดเร็ว การเพิม่ ขึน้ ของการซือ้ ขายผานทาง
e-Commerce Platform ซึ่งรวมถึงการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสดวย ดังนั้น เมื่อชีวิตปกติใหม
มีความสัมพันธกับเทคโนโลยีมากขึ้น ก็สงผลใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของประชาชน
มากขึ้นดวย และยังทําใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีจํานวนมากขึ้น
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และยอมสงผลตอความมั่นใจในการลงทุนของผูประกอบธุรกิจ
ทั้งไทยและตางชาติ อีกทั้งยังเปนการลดอุปสรรคทางการคา และสามารถทําใหการเชื่อมโยงขอมูล
สวนบุคคลระหวางกันทําไดสะดวกขึ้นดวย
สําหรับพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้ เปนกฎหมายทีร่ า งมาจาก
หลักการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลอยูแลว และไมวาจะเปน New normal หรือไม ก็ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกลาว แตผลของการบังคับใชวา จะมีประสิทธิภาพหรือไมนน้ั ขึน้ อยูก บั การออกกฎหมาย
ลําดับรองที่จะตามมา ซึ่งโจทยที่สําคัญคงจะเปนเรื่องที่จะทําอยางไรใหกฎหมายลําดับรองเหลานั้น

๒๒

ไมเปนอุปสรรคตอ New normal โดยหากกฎหมายมีความเขมงวดมากเกินไป ก็จะทําใหยาก
ในการปฏิบัติตาม เชน การกําหนดแบบและขอความที่จะใชในการขอความยินยอมตามมาตรา ๑๙
วรรคสาม ก็ควรกําหนดใหสอดคลองกับ New normal เชน ทําอยางไรใหสามารถทําผานทาง any device
ที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได โดยจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับทางปฏิบัติดวย
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ : สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครอง

ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลนั้ น เนื่ อ งจากกฎหมายดั ง กล า วนํา หลั ก การมาจาก International Practice
แตอยางไรก็ตาม การตีความหรือการปรับใชจะตองคํานึงถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมายและสภาพสังคมไทย
ในอีกดานก็จะตองไมใหเปนอุปสรรคตอ Data flow ในการสงตอหรือโอนขอมูลระหวางประเทศดวย
นอกจากนี้ ในมุ ม ของการนํา มาใช ใ นทางปฏิ บั ติ (Implementation) ที่ ต อ งอาศั ย การตี ค วาม
และการออกกฎเกณฑยอยอีกหลายอยาง จําเปนตองสรางความเขาใจระหวางภาคธุรกิจ ประชาชน
นักกฎหมาย นักเทคนิค เพื่อใหการนํามาใชในทางปฏิบัติ (Implementation) นั้นสามารถทําไดงาย
และสะดวกขึ้น
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

อาจารยฐติ ริ ตั น ทิพยสมั ฤทธิก์ ลุ *
อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทย
อยางมีประสิทธิภาพ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมหมายเลข ๔๐๕๐ ชั้น ๔
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จุลนิติ : ปจจุบันประสิทธิภาพของการบังคับใช
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
ประเทศไทยมีความเหมาะสมหรือไม รวมทัง้ มีสภาพปญหา
และอุปสรรคอยางไร
อาจารยฐต
ิ ริ ต
ั น ทิพยสมั ฤทธิก์ ลุ : สําหรับพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปนกฎหมายกลาง
ฉบับแรกของไทยในการกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการ
กํากับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เปน
หลักการทั่วไป กลาวไดวา ในสวนที่เปนสารบัญญัตินั้น ปจจุบัน
ยังไมมีผลบังคับใช ซึ่งเดิมกําหนดใหมีผลบังคับใชทั้งฉบับเมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา แตในเวลาตอมา ไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงสงผลใหเลื่อนการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวออกไปอีก ๑ ป เปนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของประเทศไทยทีผ่ า นมาแลวจะพบวา หลักการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลจะมีอยูในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเปน “กฎหมาย
เฉพาะเรือ่ ง” หรือ “Sectoral Law” กลาวคือ เปนกฎหมายทีก่ ําหนด
มาตรการหรือใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลโดยแยกตามภาคสวน
(Sector) หรือตามกลุมกิจกรรมหรือกิจการในแตละดาน ดังตอไปนี้
* สําเร็จการศึกษา LL.B. Kyoto University ประเทศญี่ปุน, LL.M. School of Oriental and African
Studies (SOAS) สหราชอาณาจักร, LL.M. Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS)
Kobe University ประเทศญี่ปุน, ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล.
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- ดานสุขภาพ มีพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหความคุมครอง
ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลไวในมาตรา ๗ โดยหามนําขอมูลสุขภาพซึง่ เปนความลับของคนไขไปเปดเผย
- ดานโทรคมนาคม มีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรือ่ ง มาตรการคุม ครอง
สิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพ
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตอิ งคก รจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชสําหรับกํากับดูแลและใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีอ่ ยูใ น
ความครอบครองของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาง ๆ
- ดานการจัดการขอมูลภาครัฐ มีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งมีหมวด ๓ วาดวยขอมูลขาวสารสวนบุคคลกําหนดขึ้นโดยเฉพาะ ใหความคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
- ดานขอมูลเครดิต มีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ กํากับดูแล
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลเกี่ยวกับลูกคาที่ขอสินเชื่อหรือใชบริการซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของสถาบัน
การเงินตาง ๆ อาทิ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย เปนตน
- ดานประกันภัย มีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) คอยกํากับดูแล รวมทัง้ มีประกาศและระเบียบตาง ๆ ของธนาคารแหงประเทศไทยทีอ่ อกมาคุม ครอง
และกํากับดูแลการจัดการเอกสารและขอมูลตาง ๆ ซึ่งลาสุดไดออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแล
การใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) มาคุมครองความเปนสวนตัวของลูกคา
จากการเสนอผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ จากธนาคารและบริษทั พันธมิตรซึง่ รวมถึงการขายประกันภัย
จากตัวอยางจะเห็นไดวา กฎหมายทีใ่ หความคุม ครองเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะเปน
กฎหมายทีใ่ ชกบั หนวยงานหรือขึน้ อยูก บั ประเภทของการดําเนินกิจการใด ๆ โดยเฉพาะ ซึง่ กฎเกณฑ
ทีอ่ อกมาควบคุมการประมวลผลขอมูลก็อาจจะยังไมละเอียดเทาทีค่ วร หรือเปนกฎเกณฑรายละเอียด
ทีก่ าํ หนดมาตรการเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมทีด่ าํ เนินการหรือตามลักษณะของขอมูลทีม่ โี ดยไมสามารถ
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

ปรับใชแกกรณีทั่วไปได ดังนั้น ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายจึงเปนเพียงการคุมครองดูแล
ขอมูลสวนบุคคลตามความสัมพันธระหวางองคกรผูใ ชขอ มูลกับผูก ํากับดูแล โดยสวนหนึง่ ก็ถอื เปนขอดี
เพราะองคกรผูใชขอมูลกับผูกํากับดูแลจะเปนองคกรที่อยูในภาคสวนหรือกลุมธุรกิจที่ดําเนินกิจการ
ลักษณะเดียวกัน เชน ธนาคารแหงประเทศไทยยอมรูรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันการเงิน
หรือธนาคารพาณิชยซงึ่ อยูภ ายใตกาํ กับดูแลวาดําเนินการอยางไร แตอยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจจะไมมีความเชี่ยวชาญในดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเทาที่ควร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
กฎหมายทีอ่ อกมากํากับดูแลหรือใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยทีผ่ า นมาจะมีลกั ษณะ
ที่สอดคลองกับธรรมชาติของการดําเนินการในแตละภาคสวน (Sector) ซึ่งจะมีปญหาเกี่ยวกับระดับ
ความเขมงวดของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเทาเทียมกันในแตละภาคสวนหรือไมไดเปน
มาตรฐานเดียวกัน เชน ขอมูลดานสุขภาพ การคุม ครองขอมูลสวนบุคคลจะเขมงวดมากหรือแทบจะไมมี
การเปดเผยขอมูล ซึง่ ความเขมงวดทีม่ ากเกินไปดังกลาวอาจสงผลใหการเชือ่ มโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
หรือตางโรงพยาบาลกระทําไดยาก
นอกจากนี้ การกํากับดูแลโดยแยกเฉพาะเรือ่ งหรือแบงตามภาคสวนดังกลาว ยังไมไดมเี ปาหมาย
หลักเพือ่ การคุม ครองขอมูลสวนบุคคลเปนสําคัญ เชน การกํากับดูแลสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย
ของธนาคารแหงประเทศไทยเปนการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ สวนการ
คุม ครองขอมูลสวนบุคคลเปนเพียงสวนหนึง่ ของเปาหมายเทานัน้ ดังนัน้ มาตรฐานหรือการใหความสําคัญ
กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลขององคกรผูใชขอมูลในแตละภาคสวน
จึงเขมงวดไมเทากัน ประกอบกับธรรมชาติของขอมูลในยุคปจจุบันจะมีลักษณะเปนการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงขอมูลกันระหวางแตละภาคสวนตลอดเวลา เชน บริษัทที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ไมไดใหบริการเฉพาะโทรคมนาคมเทานั้น แตยังดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจายเงิน (Payment) ดวย
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หรืออีกนัยหนึ่งคือ ขอมูลชุดเดียวกันสามารถเขาไปอยูไดในหลายสวน ไดแก ในสวนของสุขภาพและ
ประกันภัย เปนตน ฉะนั้น ปญหาที่ตามมาก็คือ ขอมูลที่อยูในภาคสวนหนึ่งจะไดรับความคุมครอง
อยางเขมงวดแตเมือ่ สงผานไปอีกภาคสวนหนึง่ กลับไดรบั ความคุม ครองลดนอยลง ทัง้ ๆ ทีเ่ ปนขอมูล
ชุดเดียวกัน และหากการทีข่ อ มูลไดรบั ความคุม ครองอยางปลอดภัย (Integrity) ถูกลดระดับลงก็จะกระทบ
ตอความปลอดภัยของขอมูลนั้นทั้งระบบ
จากสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาวจึงทําใหหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยตรากฎหมายคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะทีเ่ ปน “กฎหมายทัว่ ไป” (General Law) หรือเปน “กฎหมายกลาง” ทีส่ ราง
มาตรฐานใหมของการจัดการขอมูลสวนบุคคลสําหรับทุกภาคสวน โดยไมปลอยใหหนวยงานภาครัฐ
ผูกํากับดูแลสรางกฎเกณฑเฉพาะของแตละสวน (Sectoral Law) เพียงอยางเดียวอีกตอไป
จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของนานาอารยประเทศมีหลักการและรูปแบบอยางไร และสามารถนํามาใช
กับประเทศไทยไดเพียงใด
อาจารยฐต
ิ ริ ต
ั น ทิพยสม
ั ฤทธิก
์ ล
ุ : ในอดีตทีผ่ า นมาแนวทางการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล

จะเปนเรือ่ ง “การคุม ครองความเปนสวนตัว” ซึง่ ความเปนสวนตัวถือเปนสิทธิพนื้ ฐานของบุคคลทีไ่ ดรบั
การรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธินี้จึงมักเปน “การจํากัดการใช
อํา นาจของเจ า หน า ที่ รั ฐ ” ในการเข า ไปแทรกแซงพื้ น ที่ ส ว นตั ว หรื อ รุ ก ลํ้า ความเป น ส ว นตั ว
ของบุคคลวาจะตองกระทําเทาทีจ่ ําเปนตามทีม่ กี ฎหมายใหอํานาจไวเทานัน้ และแมในกรณีทจี่ ําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณะก็ตองมีกระบวนการตรวจสอบความจําเปนนั้น เชน มีฝายตุลาการเขามาชวย
ตรวจสอบ ดังตัวอยางการคนบานหรือเคหสถานของบุคคลทีก่ ําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาซึ่งเจาพนักงานหรือตํารวจจะกระทํามิได เวนแตมีหมายศาลในการเขาไปตรวจคนพื้นที่
เหลานั้น
ทัง้ นี้ การคุม ครองความเปนสวนตัวของบุคคลดังกลาว นอกจากจะเปนเรือ่ งระหวางรัฐกับบุคคล
เปนสําคัญแลว ยังเนนเฉพาะเอกชนหรือกลุม วิชาชีพทีม่ คี วามเกีย่ วของกับขอมูลสวนบุคคล เชน แพทย
ทนายความ และนักบัญชี เปนตน ซึ่งมีแนวปฏิบัติหรือจริยธรรมวิชาชีพเปนมาตรฐานคอยกํากับดูแล
เรื่องการรักษาขอมูลความลับของลูกคาอยูเดิม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในอดีต “การคุมครอง
ความเปนสวนตัว” (Privacy) กับ “การรักษาความลับ” (Secrecy) จะมีความใกลเคียงกันมาก แตปจ จุบนั
เอกชนหรือบริษทั ตาง ๆ ไดมกี ารใชหรือเขามาเกีย่ วของกับขอมูลสวนบุคคลมากขึน้ อันเปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากสภาพสังคมในโลกยุคดิจทิ ลั ทีข่ อ มูลสวนบุคคลไดไหลเวียนอยูใ นระบบตาง ๆ มากยิง่ ขึน้ เชน
การใชชีวิตบนสื่อสังคม (Social Media) การทําธุรกรรมและการซื้อขายสินคาตาง ๆ บนโลกออนไลน
(Online) ทีผ่ ใู ชบริการจะมีการใหขอ มูลสวนบุคคลซึง่ อาจไมใชแคชอื่ ทีอ่ ยู หรือเบอรโทรศัพท แตยงั รวมถึง
อายุและวันเดือนปเกิดที่ไดกรอกไวขณะที่ลงทะเบียนในระบบ ฉะนั้น ขอมูลสวนบุคคลจึงไมไดอยู
เพียงเฉพาะในระบบขององคกรของรัฐหรือกลุม วิชาชีพทีถ่ กู กํากับดูแลอยางเครงครัดเทานัน้ แตอยูใ น
ความครอบครองขององคกรเอกชนทีอ่ าจนําขอมูลไปใชในทางทีก่ อ ความเสียหายได ซึง่ การเยียวยา
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เมื่อเกิดความเสียหายจึงเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุและไมสอดคลองกับยุคขอมูลขาวสาร
ในปจจุบัน ดังนั้น แนวคิดเรื่องสิทธิความเปนสวนตัวจึงพัฒนามาเปน “สิทธิที่จะควบคุมขอมูล
สวนบุคคล” (Right to Control Personal Data) และกลายมาเปนพืน้ ฐานของกฎหมายคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลในหลายประเทศทั่วโลก
อยางไรก็ดี ในระยะแรก กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะออกมาควบคุมหรือกํากับดูแล
เอกชนที่ประกอบธุรกิจบางประเภท ไดแก ธนาคาร บัตรเครดิต หรือโทรคมนาคม และเปนกฎหมาย
เฉพาะเรือ่ ง (Sectoral Law) โดย “สหรัฐอเมริกา” เปนประเทศทีใ่ ชรปู แบบการบัญญัตกิ ฎหมายคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลแบบกฎหมายเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีขอดีท่ีทําใหสามารถกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
ใหเหมาะสมแกกิจกรรมหรือธุรกิจใดเปนการเฉพาะได โดยกฎหมายสําคัญที่ใหความคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก รัฐบัญญัติวาดวยความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือ The Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA) และรัฐบัญญัติ
วาดวยการคุม ครองความเปนสวนตัวในระบบออนไลนของเด็ก หรือ The Children’s Online Privacy
Protection Act of 1998 (COPPA) ซึง่ กฎหมายทัง้ สองฉบับไดวางหลักการสําคัญใหผปู ระมวลผลขอมูล
สวนบุคคลตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางเครงครัด และหากผูก ระทําการฝาฝนเปนผูป ระกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินการในเชิงพาณิชยจะไดรบั โทษเพิม่ ขึน้ อาทิ คาปรับรายวันหรือคาปรับเชิงลงโทษ ทัง้ นี้ เพือ่ ยับยัง้
แรงจูงใจในการกระทําความผิดนั่นเอง
สวน “สหภาพยุโรป” (European Union : EU) มีการวางหลักการทางกฎหมายเกีย่ วกับการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคล คือ EU Data Protection Directive 1997 (Directive 95/46/EC 1997)
ซึ่งขณะนั้นแมวาเทคโนโลยีจะยังไมทันสมัย การใชระบบอินเตอรเน็ต หรือการใชเครือขายสังคมตาง ๆ
(Social Network) ยังไมเปนทีแ่ พรหลายมากก็ตาม แตสหภาพยุโรปก็มกี ฎหมายกําหนดใหองคกรตาง ๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของหรือมีการใชขอ มูลสวนบุคคลมีหนาทีต่ อ งดูแลขอมูลนัน้ เปนอยางดี
ซึ่งประกอบดวยการใชขอมูลสวนบุคคลภายใตหลักการที่สําคัญอยางนอย ๔ ประการ ดังนี้
- หลักความจําเปน คือ การใชขอมูลสวนบุคคลตองใชเทาที่จําเปน
- หลักความโปรงใส คือ การใชขอมูลสวนบุคคลตองมีการบันทึกและเปดโอกาสใหมีการแกไข
ขอมูลใหเปนไปอยางถูกตอง
- หลักความเปนธรรม คือ การใชขอมูลสวนบุคคลตองเปนธรรมแกเจาของขอมูล
- หลักความปลอดภัย คือ ตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวอยางปลอดภัย
ทัง้ นี้ องคกรหรือกรอบความรวมมือตาง ๆ ก็มกี ารนําหลักการหรือแนวคิดดังกลาวมาใชเปนหลัก
ในการกํากับดูแลหรือกําหนดหนาทีใ่ หผคู วบคุมขอมูล (Data Controller) ตองคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
และความเปนสวนตัวดวยเชนกัน ดังปรากฏใน The OECD’s guideline และ The APEC’s guideline
อยางไรก็ดี เนื่องจาก EU Data Protection Directive 1997 เปนแนวทางที่ใหรัฐสมาชิก
ใชเปนเปาหมายรวมกันในการบัญญัติกฎหมายภายในของตนเอง แม Directive จะมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายทีก่ ําหนดใหรฐั สมาชิกตองปฏิบตั ติ าม แตกม็ สี ภาพบังคับในระบบกฎหมายภายในไดอยาง
จํากัด สามารถนําไปฟองรองเปนคดีตอ ศาลไดเฉพาะบางกรณี ดังนัน้ ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ จึงไดดําเนินการ
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ยกราง General Data Protection Regulation (GDPR) ซึง่ พัฒนารายละเอียดมากขึน้ และมีสถานะ
ที่สามารถบังคับในระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกดวย โดยตอมาไดมีผลใชบังคับในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาของการยกราง Regulation ดังกลาว สภาพสังคม
และการใชชีวิตของประชาชนไดเปนไปตามกระแสดิจิทัล (Digital Life) ดังนั้น GDPR Regulation
ทีต่ ราออกมาใชบงั คับจึงมีสาระสําคัญทีม่ งุ เนนการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีส่ อดคลองกับเทคโนโลยีใหม ๆ
อาทิ ปญญาประดิษฐ (AI) การเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things : IoT) หรือ Big Data นอกเหนือจากการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่อยูในรูป
ของเอกสารหรือกระดาษดวย ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็มีแนวโนมที่จะปรับปรุงกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลใหมลี กั ษณะเปนกฎหมายทัว่ ไป (General Law) หรือกฎหมายกลางทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุม
ถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่อยูในโลกดิจิทัลดวย
การทีส่ หภาพยุโรปออกกฎหมายระดับ Regulation เชนนีก้ เ็ พือ่ มุง สูค วามเปนตลาดดิจทิ ลั เดียว
หรือ “Digital Single Market” เพือ่ ใหการซือ้ ขายสินคาและการใชบริการตาง ๆ ในสหภาพยุโรปมีมาตรฐาน
รวมทั้งเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศไดโดยสะดวกและงายขึ้น ตลอดจนสามารถ
แขงขันกับตลาดตางประเทศ อาทิ ตลาดของประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา หรือดึงดูดนักลงทุนไดมากยิง่ ขึน้
ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวคือ “การสรางความเปนหนึ่งเดียวกันของกฎหมาย”
(Legal Harmonization) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ลักษณะของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ควรเปนกฎหมายทีช่ ว ยผลักดันใหเกิดการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถนําไอทีหรือ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เขามาใชเพือ่ เพิม่ ผลผลิต เพิม่ ผลงาน ใชเวลานอยลงและสรางมูลคาเพิม่ ใหแกสนิ คา
และบริการตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได หรือเปนการสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ
(Ecosystem) ทีม่ ลี กั ษณะเปนเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) โดยทีส่ ง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไปพรอมกับการสรางความรูสึกไววางใจหรือใหความเชื่อมั่นแกเจาของขอมูลผูใชบริการวา ขอมูล
สวนบุคคลของตนที่อยูในระบบนั้นมีความปลอดภัยหรือไดรับความคุมครองเปนอยางดี
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สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเทศไทย พิจารณาแลว
เห็นวามีแนวทางที่คลายคลึงและสอดคลองกับสหภาพยุโรป กลาวคือ เปนกฎหมายที่มีลักษณะ
เปนกฎหมายทัว่ ไปหรือกฎหมายกลางทีใ่ ชบงั คับทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมิไดแยกตามภาคสวนหรือ
กลุม ธุรกิจแตอยางใด รวมทัง้ มีเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมถึงการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลทีอ่ ยูใ นระบบเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ดวย แมแตสหรัฐอเมริกาทีเ่ ดิมมีกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมายเฉพาะเรือ่ งก็ไดมี
ความพยายามที่จะผลักดันใหเปนกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ซึ่งเปนรัฐที่มี
บริษัทดานเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกหรือเปนตนกําเนิดของนวัตกรรมตาง ๆ รวมทั้งสงออกอุปกรณ
หรือใหบริการทางเทคโนโลยีไปทั่วโลก อาจจะเปนรัฐแรกที่มีกฎหมายกลางมากํากับดูแลขอมูล
สวนบุคคล ซึ่งหากรัฐแคลิฟอรเนียมีกฎหมายกลางมากําหนดมาตรฐานการคุมครองหรือกํากับดูแล
ขอมูลสวนบุคคลแลวยอมจะสงผลตอมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับโลกดวย
อนึ่ง แนวคิดในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้น สวนหนึ่งก็มีที่มาจาก “หลักความยินยอม
ของเจาของขอมูล” (Consent) โดยการทีผ่ คู วบคุมขอมูลจะนําขอมูลสวนบุคคลไปใช จะตองขออนุญาต
จากเจาของขอมูลกอน และเจาของขอมูลตองมีเสรีภาพในการเลือกหรือมีอํานาจตัดสินใจไดดว ยตนเองวา
จะยินยอมใหใชขอมูลสวนตัวนั้นหรือไม ซึ่งปจเจกบุคคลจะใหความยินยอมได จําเปนตองมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ และยิง่ มีขอ มูลมากเทาไรก็จะตัดสินใจไดดมี ากยิง่ ขึน้ เทานัน้ แตอยางไรก็ตาม
จะมีปญหาเกี่ยวกับ “ความยอนแยงของความยินยอม” (Consent Dilemma) ซึ่งเปนขอจํากัด
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิทธิความเปนสวนตัวอันกระทบตอความสามารถ
ในการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล (Rational) หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ “การมีรายละเอียดมากเกินไป
การตัดสินใจอาจจะไมไดเปนไปโดยความยินยอมที่สมบูรณก็ได” โดยเฉพาะขอมูลที่ปรากฏนโยบาย
ความเปนสวนตัว (Privacy Policy) และเงื่อนไขการบริการ (Terms and Conditions) ที่ยืดยาวและ
ซับซอนในปจจุบันนั้น มีปริมาณมากมายมหาศาลเกินกวาที่มนุษยทั่วไปจะสามารถอานและวิเคราะห
ขอดีขอ เสียของนโยบายความเปนสวนตัวทัง้ หมด แลวตัดสินใจยินยอมเลือก “ยอมรับ” ไดในเวลาทีจ่ ํากัด
หรือในเวลาที่สมเหตุสมผลตอการเลือกใชบริการดิจิทัลนั้น ๆ
ดังนั้น หลักกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป
จึงอธิบายไวอยางชัดเจนวา “ความยินยอมไมใชหลักการที่สําคัญที่สุด แตความจําเปนตางหาก
คือหลักการที่สําคัญเสมอ” ซึ่งหลักการดังกลาวจะสงผลตอแนวคิดในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กลาวคือ การใชขอ มูลสวนบุคคลจะตองอางอิงความจําเปนจากฐานความสัมพันธระหวางผูค วบคุมขอมูล
สวนบุคคลกับเจาของขอมูล เชน จําเปนตองใชขอมูลนั้นในการดําเนินการตามสัญญาใหบริการ
หรือจําเปนตองประมวลผลขอมูลเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคขององคกรทีใ่ ชอํานาจรัฐตามกฎหมาย ไมตอ ง
ขอความยินยอมในกรณีทมี่ ฐี านทางกฎหมาย (lawful basis) อืน่ ๆ ใหอา งอิง ดังนัน้ “การขออนุญาต”
ใชขอมูลนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีเทานั้น แตหนาที่มีเสมอคือ “การแจง” ใหเจาของขอมูลทราบถึง
ความจําเปนทีต่ อ งใชขอ มูลสวนบุคคลนัน้ เมือ่ เจาของขอมูลสวนบุคคลไดทราบถึงความจําเปนแลว
ผูควบคุมขอมูลจึงจะใชขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปนนั้นได ซึ่งหลักการนี้จะทําใหเจาของขอมูล
ไมตองกังวลวาความยินยอมใหใชขอมูลสวนบุคคลของตนที่เคยไดใหไว จะถูกนําไปใชนอกเหนือจากที่
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ใหความยินยอมไวหรือไมเพียงใด และหากยังคงยึดถือหลักความยินยอมเปนสําคัญซึง่ จะตองเปดโอกาส
ใหมีการถอนความยินยอมไดดวยนั้น ยอมกระทบตอประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินการ
ของหนวยงานของรัฐเปนอยางยิ่ง เพราะหนวยงานของรัฐจะตองขออนุญาตจากเจาของขอมูลและรอ
ใหเจาของขอมูลใหความยินยอมเสียกอนจึงจะดําเนินการใด ๆ ได ซึ่งแทจริงแลวความยินยอมควรใช
เฉพาะเรือ่ ง หรือใชชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว และใชเมือ่ เปนบริการเสริมเทานัน้ ไมใชใชสําหรับบริการหลักทุกครัง้
ดังนั้น การกํากับการใชงานขอมูลสวนบุคคลจึงควรตองอางอิงอยูกับความจําเปนตามขอบเขตของ
อํานาจรัฐที่มีตามกฎหมายและอยูภายใตการตรวจสอบอยางเครงครัด ไมใชผลักใหเปนการตัดสินใจ
รายบุคคลของประชาชนวาจะใหความยินยอมหรือไม
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีการปรับปรุงและแกไขเพิม่ เติมในประเด็นใดหรือไม เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถี ใหม
ในปจจุบัน (New Normal)
อาจารยฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิ์กุล : จากสถานการณในปจจุบันซึ่งมีการแพรระบาดของ

โรคโควิด ๑๙ (COVID - 19) ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยตัง้ แตเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทีผ่ า นมา ทําใหกลาวไดวา
เหตุการณดงั กลาวเปนสถานการณวกิ ฤติแทรกซอนอันสงผลทําใหเกิดการดํารงชีวติ ตามวิถใี หมในปจจุบนั
(New Normal) ซึ่งเกิดขึ้นกอนกําหนดเวลาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพียง ๓ เดือน จึงมีประเด็นพิจารณาที่นาสนใจ ดังตอไปนี้
ประเด็นแรก การเตรียมพรอมของทุกภาคสวนสําหรับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จําเปนตองหยุดชะงักลง เนื่องจากการแพรของโรคระบาดดังกลาว
สงผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง การจัดสรรงบประมาณของทุกองคกรจําเปนจะตองนําไปบริหาร
จัดการสําหรับแกไขปญหาวิกฤติโรคระบาดกอน รวมถึงการระดมบุคลากรเขารวมในการชวยเหลือ
สถานการณในครัง้ นี้ ดังนัน้ การเตรียมพรอมของทุกฝายสําหรับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจึงเกิดขึน้ ไดชา ลง
อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหหลายองคกรของภาคเอกชนไดมีหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุความไมพรอมสําหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบการเลื่อน
บังคับใชบางหมวดและบางมาตรากับบางหนวยงานและบางกิจการออกไปอีก ๑ ป เปนวันที่ ๑ มิถนุ ายน
๒๕๖๔ ดวยการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินหรือผูป ระกอบการบางหนวยงานไดมกี ารเตรียมความพรอมสําหรับ
แนวทางการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลไวเรียบรอยแลว ดวยการเริม่ ดําเนินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและ
แนวทางทีก่ ฎหมายกําหนดเกีย่ วกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล โดยการประกาศนโยบายความเปนสวนตัว
ในรูปแบบใหมใหสอดคลองกับแนวทางที่กฎหมายกําหนด โดยผูขอรับบริการสามารถใชสิทธิในการ
คุมครองขอมูลของตนเองไดกอนที่กฎหมายจะบังคับใช
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็ น ที่ ส อง สภาพการณ ที่ เ ปลี่ ย นไปสํา หรั บ การดํา รงชี วิ ต ตามวิ ถี ใ หม ใ นป จ จุ บั น
(New Normal) ในสวนทีเ่ กีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก จํานวนสถิตขิ องการใชบริการหรือการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือธุรกรรมทางออนไลนที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเกินเทาตัว เพื่อเปนไปตามมาตรการ
รักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) โดยการงดการพบปะกัน ตัดสังคมจากกันและกัน
หรืออีกวิธกี ารหนึง่ คือการเวนระยะหางทางกายภาพ (Physical Distancing) ทีใ่ นทางปฏิบตั กิ ําหนดให
บุคคลแตละคนตองรักษาระยะการอยูหางกันสําหรับการใชชีวิตประจําวัน เชน การประชุมออนไลน
การโอนเงิน การตรวจสุขภาพออนไลน หรือการเขาใชงานในกระบวนการที่คนในกลุมมีการแบงปน
แนวความคิดจนนําไปสูวิถีทางแกปญหาใหม ๆ รวมกัน (Collaboration Works) เพิ่มมากขึ้น สงผลให
หลายองคกรจําเปนทีจ่ ะตองขยายขนาดพืน้ ทีเ่ ครือขายอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีอนื่ ๆ ทีจ่ ะมารองรับ
การใชขอมูลที่มากขึ้น
จากประเด็นทีก่ ลาวมาทําใหพจิ ารณาไดวา สถานการณทผี่ คู นหันมาใชการบริการดวยชองทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือออนไลนมากขึน้ ในชวงระยะเวลาทีผ่ า นมานัน้ อาจจะเปนสิง่ ทีส่ งั คมไทยกําลังรอคอย
ใหเกิดขึ้นอยูแลว ดังจะเห็นไดจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีความพยายามในการรณรงค
ใหสงั คมไทยเปนสังคมไรเงินสดมาเปนระยะเวลาหลายป ดังนัน้ อาจกลาวไดวา สถานการณทมี่ โี รคระบาด
ในครัง้ นีเ้ ปนการเรงรัดใหประเทศไทยกาวสูย คุ ทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจอยูใ นระบบกันมากขึน้ (Formal
Economy) จากสภาพการณที่คนสวนใหญของประเทศแทบไมไดอยูในระบบเศรษฐกิจ (Informal
Economy) หมายความวา ประเทศไทยมีคนทีไ่ มไดอยูใ นระบบของการทํางานประจําจํานวนมาก และยังมี
คนทีไ่ มมบี ญ
ั ชีเงินฝากอยูไ มนอ ย บุคคลเหลานัน้ จึงไมสามารถใชระบบเครดิตไดและจําเปนตองทําธุรกรรม
ผานระบบธนาคารปกติมากกวา ดังนัน้ ความเปลีย่ นแปลงทีผ่ คู นนิยมใชธรุ กรรมทางออนไลนในโลกปจจุบนั
กันมากขึ้น จึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ทีร่ า งขึน้ มาเพือ่ ใหสอดรับกับความเปลีย่ นแปลงของการถายโอนขอมูลขาวสารในโลกยุคใหม โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เมือ่ ประเทศไทยมีความตองการทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันทางการคากับนานาประเทศ
ในระดับสูงแลว การเขารวมเปนสวนหนึง่ ของสังคมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ดวยการขับเคลือ่ น
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เศรษฐกิจของประเทศโดยนําเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการใหบริการ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองสรางระบบนิเวศทางกฎหมาย รวมถึงโครงสรางทางสังคม
เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในกรณีดังกลาวดวย ทั้งนี้ กระแส
ความเปลีย่ นแปลงเชนวานีไ้ ดมกี ารกลาวถึงในทุกประเทศทัว่ โลก และสะทอนวากฎหมายคุม ครองขอมูล
สวนบุคคลจําเปนตองเขามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ยังมีกระแสการวิพากษวจิ ารณเกีย่ วกับเรือ่ ง การปรับตัวสําหรับการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับนีว้ า ควรเปนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดหรือไม โดยเฉพาะสภาวะทีห่ นวยงานของภาครัฐ
หรือผูป ระกอบการในภาคเอกชนตาง ๆ ยังมีภาระในสวนของการรับมือกับการจัดการกับโรคระบาด
และการดํารงชีวติ ตามวิถใี หมในเวลาเดียวกัน (New Normal) ขณะทีอ่ กี ดานหนึง่ ซึง่ ทุกคนจําเปน
ตองใชชวี ติ ดวยการพึง่ พาโลกออนไลนมากขึน้ ยอมตองสรางใหเกิดความเชือ่ มัน่ วาระบบการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้น ประเด็นที่ยังเปนขอพิจารณาเกี่ยวกับ
การบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทั่วโลก คือ การบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลนัน้ ควรเปนไปแบบผอนปรนหรือควรจะมีมาตรการทีเ่ ขมงวดเพือ่ ใหประชาชนมีความเชือ่ มัน่
ในการเขามาใชระบบออนไลนกันมากยิ่งขึ้น
ตัวอยาง มีขอเท็จจริงวา สํานักงานคณะกรรมาธิการดานขอมูลขาวสารของสหราชอาณาจักร
หรือ The Information Commissioner’s Office (ICO) ซึง่ เปนหนวยงานของรัฐบาล ไดพจิ ารณากําหนด
คาปรับเจาของธุรกิจโรงแรมและสายการบินแหงหนึง่ เนือ่ งจากระหวางการควบรวมกิจการของสองธุรกิจ
ดังกลาวไมไดมกี ารตรวจสอบกระบวนการไดมาซึง่ ขอมูลสวนบุคคล ซึง่ เปนหนึง่ ในรายการทีจ่ ําเปนตอง
ดําเนินการ แตดว ยเหตุทธี่ รุ กิจโรงแรมและธุรกิจสายการบินดังกลาวไดรบั ผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤต
ของโรคโควิด ๑๙ ทาง ICO จึงไดมีการทบทวนผลการพิจารณาคาปรับใหม โดยจะใหขยายระยะเวลา
การชําระคาปรับดังกลาวออกไปกอน ดวยเหตุนี้ จึงเกิดกระแสวิจารณเกี่ยวกับการที่หนวยงานของรัฐ
ซึ่งกํากับดูแลเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมบังคับใชกฎหมาย ซึ่งอาจสงผลใหมีผูฉวยโอกาส
แสวงประโยชนจากขอมูลในชวงเวลาวิกฤติโรคระบาดในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ICO ไดชแี้ จงวา กรณีขยายระยะเวลา
การปรับดังกลาวมิใชเปนการงดเวนการบังคับใชกฎหมาย เพียงแตขอ เท็จจริงในกรณีนเี้ ปนการชวยเหลือ
ผูป ระกอบการซึง่ กําลังตกอยูใ นสภาวะวิกฤติและกําลังเดือดรอนทางการเงิน อยางไรก็ตาม การตรวจสอบ
การใช ง านระบบออนไลน ข องการทํา ธุ ร กรรมต า ง ๆ ในส ว นของการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ยังดําเนินอยูตอไป
สําหรับประเด็นนาสนใจและยังอยูในระหวางการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในระดับโลกสําหรับการพิจารณาปรับปรุงและแกไขเพิม่ เติมกฎหมายคุม ครองสวนบุคคล
ของไทยในลําดับตอไป ไดแก ขอมูลสวนบุคคลในสวนทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมของปจเจกบุคคล หรือบุคคล
ในครอบครัว (Household Activities) ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔ (๑) ทีย่ กเวนใชบงั คับกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลทีท่ ําการ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเทานั้น
เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณที่ตองการกํากับดูแลการใชงานขอมูลสวนบุคคลของ
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หนวยงานรัฐ หรือองคกรเอกชนตาง ๆ ซึ่งเปนการนําขอมูลสวนบุคคลของปจเจกบุคคลมาใชประโยชน
ไมวาในทางราชการหรือทางพาณิชยก็ดี จึงไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทั้งหลาย
ตอผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ดวยลักษณะความสัมพันธทางกฎหมายระหวางรัฐกับ
ปจเจกบุคคล หรือระหวางองคกรเอกชนกับปจเจกบุคคล โดยทีก่ ฎหมายไดสง เสริมใหผเู ปนเจาของขอมูล
สามารถใชสิทธิในอํานาจตอรองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของตนไดมากขึ้น ทั้งนี้ กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลทั้งของไทย และ EU ก็ยังไมไดกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคล
ในกรณีที่เปนความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลดวยกันเอง
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคของการใชเทคโนโลยีโดยสื่อสารผานทางระบบอินเตอรเน็ต
หรือ Social Network มีกรณีทกี่ ารกระทําของบุคคลหนึง่ สามารถสงผลกระทบตอความเปนสวนตัว
ของบุคคลอืน่ ไดอยางมหาศาล ไดแก การแอบถายภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหว การระรานทางไซเบอร
(Cyberbullying) การโพสตอนาจารแกแคน (Revenge Porn) เปนตน ประเด็นเหลานี้จึงยังไมมี
ขอสรุปสําหรับการทีก่ ฎหมายคุม ครองสวนบุคคลจะสามารถเขาไปกํากับดูแลในกรณีพพิ าทระหวาง
ปจเจกบุคคลดังกลาวได เนือ่ งดวยขอพิจารณาวามีกฎหมายอืน่ ทีก่ าํ กับดูแลในแตละฐานความผิดอยูแ ลว
โดยสวนตัวเห็นวา สวนของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จะกํากับดูแลการใชงานในสวนของ
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล นาจะยังมีประเด็นพิจารณาทีส่ ําคัญอีกคอนขางมากเกีย่ วกับขอบเขต
ของกฎหมายในการกํากับดูแลและการบังคับใชกฎหมาย เนือ่ งจากความสามารถในการจัดการกับขอมูล
ของปจเจกบุคคลไมสามารถเทียบเทากับความสามารถในการจัดการขอมูลของระดับองคกร
นอกจากนี้ ในสวนของมาตรา ๔ (๒) ซึ่งบัญญัติยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติสําหรับ
การดําเนินการของหนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีใ่ นการรักษาความมัน่ คงของรัฐ จึงมีขอ พิจารณาคือ การใช
ขอมูลของฝายความมัน่ คงอาจไมไดอยูภ ายใตการดําเนินการเฉพาะแตภาครัฐเทานัน้ แตอาจเกีย่ วของกับ
ภาคเอกชนในสวนของทีม่ าหรือการนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูร ะบบดวย ดังกรณีตวั อยางทีน่ ายเอ็ดเวิรด
สโนวเดน (Mr. Edward Snowden) อดีตนักวิเคราะหขา วกรองชาวอเมริกนั ซึง่ เคยทํางานกับสํานักงาน
ความมัน่ คงแหงชาติ (NSA) ของสหรัฐอเมริกา และสํานักขาวกรองกลาง (CIA) ไดปลอยขาวรายละเอียด
ของโครงการการสอดสองดูแลมวลชนลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและอังกฤษหลายโครงการ
แกสื่อมวลชนวา ขอมูลสวนบุคคลทั้งหลายที่ NSA เก็บมานั้น เปนการถายโอนมาจากขอมูลซึ่งผานการ
ใชงานในระบบอินเตอรเน็ตของเครือขายภาคเอกชนทัง้ หลาย ซึง่ ขอเท็จจริงคือ บริษทั เอกชนทีเ่ กีย่ วของ
ทัง้ หลายนัน้ ไดพยายามปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของ EU เพือ่ ใหเกิด
ความเชื่อมั่นในทางการคากับ EU แตเมื่อมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว มาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในบริษัทของสหรัฐอเมริกาจึงไมนาเชื่อถืออีกตอไป
ดังนัน้ เมือ่ มีขอ มูลของสองสวนทีไ่ มไดอยูภ ายใตการควบคุมในมาตรฐานเดียวกันจึงอาจจะมีปญ
 หา
เกิดขึน้ ไดในอนาคต เชน เมือ่ บริษทั ในสหภาพยุโรปตองการจะโอนขอมูลมายังบริษทั คูค า ในประเทศไทย
การโอนจะทําไดอยางสะดวกและไมตองมีมาตรการรับรองระดับมาตรฐานการคุมครองขอมูลเพิ่มเติม
หากประเทศไทยนั้นอยูในรายชื่อประเทศที่สหภาพยุโรปรับรองวาเปนประเทศที่มีระดับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาเปน GDPR Whitelist Countries โดยในการ
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ออกมติรับรอง (Adequate decisions) นั้น คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จะใช
หลั กเกณฑ ในการพิ จารณาที่ สําคั ญ คื อ ภาพรวมการบั งคั บใช ก ฎหมายของประเทศไทย รวมถึ ง
บริบททางกฎหมายดานอืน่ ๆ ดวย โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับฝายความมัน่ คงวาสอดคลอง
กับมาตรฐานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของ EU หรือไม ดวยเหตุนจี้ งึ เห็นวาเมือ่ มีการยกเวนการบังคับใช
กฎหมายกับฝายความมัน่ คงแลว ฝายความมัน่ คงจําเปนทีจ่ ะตองมีมาตรฐานการดูแลขอมูลเปนการเฉพาะ
และอยูใ นระดับของความเชือ่ ถือทีม่ ากขึน้ กรณีนคี้ อ นขางคลายคลึงกับขอยกเวนในมาตรา ๔ (๓) ซึง่ บัญญัติ
ยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัตสิ าํ หรับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีท่ าํ การ
เก็บรวบรวมไวเฉพาะเพือ่ กิจการสือ่ มวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเปนไปตามจริยธรรม
แหงการประกอบวิชาชีพ ที่ควรมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของขอมูลดวย
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ อันเปนประโยชนตอมาตรการ
และแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
อาจารยฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิ์กุล : สําหรับมาตรการและแนวทางที่จะสงผลใหการ

บังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการเตรียมความพรอมในระยะสัน้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีการเลื่อนการบังคับใชในบางหมวดบางมาตราออกไปอีก
๑ ป จึงควรใชระยะเวลาดังกลาวใหเกิดประโยชนมากทีส่ ดุ ในดานของการเตรียมความพรอม หรือสําหรับ
บางองคกรที่พรอมและไดเริ่มตนดําเนินการไปบางแลว ควรใหการสนับสนุนใหไดมีการทดลองระบบ
ที่ปรับใหสอดคลองกับกฎหมายใหม เพื่อใหการปรับตัวเปนไปไดงายยิ่งขึ้น
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๒. การทําความเขาใจกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย โดยเฉพาะ
การสรางความเขาใจตอประชาชนวา กฎหมายฉบับนี้จะชวยอํานวยความสะดวกใหทุกคนสามารถใช
ขอมูลไดอยางปลอดภัย รวมถึงการใชขอมูลไดมากขึ้น พรอมกับมีความรับผิดชอบตอการดูแลขอมูล
ดังกลาววา จะนําไปใชตามความจําเปนและเปนไปตามวัตถุประสงค อันจะสงผลใหทุกคนอยูในสังคม
ของการใชขอมูลขาวสารที่ปลอดภัยและมีความเปนธรรมตอเจาของขอมูล ไปจนถึงการสงเสริมใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในระดับแนวคิดขององคกรของรัฐและเอกชน พยายามทําใหความตระหนักรู
เรื่องความเปนสวนตัวเขาไปอยูในกระบวนการคิดออกแบบนโยบายและเครื่องมือการทํางานทั้งระบบ
(Privacy by Design) ซึ่งเปนหลักการที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศแคนาดา
ไดเสนอไว เพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพตั้งแตการออกแบบระบบ ตัวอยางเชน
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนภายใตการกํากับดูแลของกรมการปกครอง อาจจะตองพิจารณา
การกําหนดแบบของการแสดงขอมูลเทาทีจ่ ําเปน ลดทอนขอมูลสวนทีอ่ อ นไหวอยางศาสนาหรือหมูโ ลหิต
ออกไป
๓. การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชของหนวยงานภาครัฐ ในชวงระยะเวลาที่ผานมาหนวยงาน
ของรัฐไดมกี ารนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนมากขึน้ อาทิ เพือ่ ประโยชนทางการสาธารณสุขในการ
ควบคุมโรค มาตรการสําหรับการคุมประพฤติโดยเทคโนโลยี เปนตน ซึง่ เห็นวา รัฐควรพิจารณาความจําเปน
ในการขอขอมูลและการจัดการขอมูลของประชาชนใหมากขึน้ เนือ่ งจากการดําเนินชีวติ ประจําวันในสังคม
หากมีการขอขอมูลหรือการใชขอ มูลสวนบุคคลมากจนขาดความระมัดระวัง อาจทําใหประชาชนเกิดความ
รูสึกหวาดระแวงตอหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของในประเด็นความปลอดภัยของขอมูล
ไดวา ประชาชนถูกเก็บขอมูลสวนตัวไปโดยไมจําเปนหรือไม บอยครัง้ เกินไปหรือไม ซึง่ อาจสงผลกระทบ
ตอความรูส กึ ของการใหความรวมมือ การขอความรวมมือจากประชาชนเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาวอาจจะทํา
ไดยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การที่รัฐจะดําเนินนโยบายสําหรับสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ จึงควร
ใหความสําคัญตอแนวทางการบริหารจัดการขอมูล ตั้งแตการออกแบบระบบ การจัดเก็บ และ
การนําไปใชประโยชนทมี่ คี วามชัดเจน ตลอดจนการบริหารการจัดการการสือ่ สารและประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดความประทับใจที่ดีตอประชาชน ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมความไววางใจ
ยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคในการบังคับใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป

๓๖

