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  โลกปจจุบันไดเปล่ียนแปลงมาสูยคุท่ีมีเทคโนโลยเีปนส่ือกลางการส่ือสาร ตลอดจน
การใหบริการตาง ๆ ประกอบกับการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเปนไปอยางไรพรมแดน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือท่ัวโลกจําเปนตองรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID – 19) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการ
การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงแนวทางการดํารงชีวิตตาม
วิถีใหม (New Normal) สงผลใหการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลดวยเทคโนโลยี
ทวีความจําเปนยิ่งข้ึน และมีแนวโนมท่ีอาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
และสิทธิความเปนสวนตัวเพ่ิมมากข้ึนโดยการใช แสวงหาประโยชน เปดเผยโดยมิชอบ 
หรือไมไดรับความยนิยอมใหใชขอมูลสวนบุคคล ในฐานะท่ีบุคคลทุกคนในสังคมมีสถานะ
เปน “เจาของขอมูลสวนบุคคล” หลักการในทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลจึงกําหนดใหผูรับขอมูลจะตองนําขอมูลไปใชตามวัตถุประสงคและความจําเปน 
กลาวคือ นําไปใชเทาท่ีแจงหรือกําหนดวาจะใช ไมนําไปใชงานอ่ืนเกินกวาท่ีตกลงกัน
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“มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมาย
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ
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ส�ว อย�ายอย�ายอย�าลสววนบคคว ทธิภ พพ

รวมถึงการเก็บรักษาและนําขอมูลไปใชอยางปลอดภัย จะนําไปเผยแพรตอใหบุคคลอ่ืน
โดยพลการไมไดหากไมไดรับการอนุญาตจากเจาของขอมูลกอน ทุกคนในฐานะเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลสามารถบอกเลิกการอนุญาตใหครอบครองขอมูลดังกลาวได ขอมูลสวนบุคคล
ท่ีนํามาใชจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการท่ีปลอดภัย 
ตลอดจนมีมาตรฐานการกํากับดูแลท่ีดี ภายใตหลักเกณฑและกลไกท่ีกฎหมายกําหนด 
การมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหประเทศไทย
มีมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีชัดเจน และทําใหองคกรในทุกภาคสวน
ใหความสําคัญกับเร่ืองน้ี โดยท่ีไมไดกําหนดใหเปนความรับผิดชอบเฉพาะของ
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึง เน่ืองจากเปนการบังคับใชกฎหมายในระดับประเทศท่ีสงผล
ใหทุกองคกรของไทยตองรักษามาตรฐานดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหไววางใจได
และอยูในระดับเดียวกัน ซ่ึงยอมทําใหภาพรวมตอความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการขอมูล
ของไทยในระดับสากลดีข้ึนไปดวย   
  จากความสําคัญดังกลาว ปจจุบันจึงมี พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) เปนกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลฉบับแรกของประเทศไทยในการกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากับ
ดูแลเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนหลักการท่ัวไป โดยไดกําหนด
รายละเอียดท้ังในสวนของการละเมิด โทษในทางปกครอง และโทษในทางอาญา โดยให
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีเพ่ิมเติมมาตรการคุมครองหรือแนวทาง
ปฏิบัติในรายละเอียดท่ีตองออกเปนกฎหมายลําดับรอง รวมถึงการกําหนดขอบังคับ
ตาง ๆ  อันจะนําไปสูการลงโทษทางปกครองและทางอาญาได ท้ังน้ี การบังคับใชกฎหมาย
จึงตองสอดคลองกับการกําหนดแนวทางและมาตรการเหลาน้ัน และจะเร่ิมดําเนินการได
ภายหลังจากการมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลดําเนินการออกประกาศตาง ๆ แลว โดยจุดเร่ิมตนของพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา คือมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกําหนดหลักเกณฑ 
กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเปน
หลักการท่ัวไป ยกเวนบทบัญญัติบางประการในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗
และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑ ป นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคือต้ังแตวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนไดมีระยะเวลาในการเตรียมความพรอม อยางไรก็ตาม 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหมีการเล่ือนบังคับใชบางหมวดและบางมาตราของ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กับบางหนวยงานและบางกิจการ
ออกไปอีกหน่ึงป เปนวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ โดยเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
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กําหนดหนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน เน่ืองจากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาหลายภาคสวนยังมีประเด็นปญหาเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลและแนวทางปฏิบัติของการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ในอันท่ีจะจัดการขอมูลอยางมีมาตรฐานตามหลักการท่ีกฎหมายกําหนดไว 
  ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นท่ีเก่ียวกับแนวทาง
และมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทย ภายใตพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ วาควรมีแนวทางอยางไรเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมาย
มีประสิทธิภาพ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ จึงไดดําเนินการสัมภาษณ เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตองาน
ดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาในประเด็นเร่ือง “มาตรการและแนวทางในการบังคับใชกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทยอยางมีประสิทธิภาพ” จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
และความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ ผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ นางสาวฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธ์ิกุล อาจารยประจํา
ศูนยกฎหมายระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียด
ของการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยในปจจุบัน 
มาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของนานาอารยประเทศ
และการนํามาใชกับประเทศไทย รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถีใหมในปจจุบัน ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ อันจะ
เปนประโยชนตอมาตรการและแนวทางในการบงัคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของไทยอยางมีประสิทธิภาพ โดยทานผูอานสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเร่ืองดังกลาวไดในจุลนิติฉบับน้ี. 
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จุลนิติ : ป�จจุบันประสิทธิภาพของการบังคับใช�
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของ
ประเทศไทยมคีวามเหมาะสมหรอืไม� รวมทัง้มสีภาพป�ญหา
และอุปสรรคอย�างไร

นางสาวอัจฉรนิทร�  พฒันพันธ�ชยั : กฎหมาย
เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย
ท่ีมีอยูแตเดิมกอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน เปนกฎหมายท่ีให
ความคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวเปนการเฉพาะเร่ือง เชน 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยขอมูลความลับของ
ผูปวย หรือผูเสียชีวิตท่ีตนทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ
เวนแตจะไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย หรือตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหนาท่ี พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหมีมาตรการเพ่ือ
คุมครองผูใชบริการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลความเปนสวนตัว
และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มีเจตนารมณใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารของ
ราชการโดยมีขอยกเวนท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร
ท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ

นางสาวอัจฉรินทร�  พัฒนพันธ�ชัย๑

๑ คุณวุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Youngstown State University, USA
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทย
อย�างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

หรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน เปนตน ซ่ึงหลักการของกฎหมายดังกลาวมุงเนนในเร่ืองการ
เปดเผยหรือปกปดเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล แตไมไดกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเปนระบบ

ดังน้ัน เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึนใชบังคับ โดยมีลักษณะเปน
กฎหมายกลางท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไป มุงเนนการกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแล
เก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนไทยท่ีสอดคลองกับหลักการของสากล เชน 
หลักเกณฑการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล การกําหนดสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล การรองเรียน การกําหนดหนวยงานและคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะ และการจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคล เปนตน ซ่ึงถือเปนบรรทัดฐานใหมของประเทศไทยในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของคนไทย และสนับสนุนใหเกิดความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะโลกในยุคดิจิทัลน้ัน
การเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนเร่ืองงายและการนําเอาขอมูลไปใชบางคร้ังก็เปนการละเมิดสิทธิของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล ดังน้ัน จึงตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือรักษาสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือทุกคนในประเทศไทย

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงธุรกิจรานคาท้ังหมด ยกตัวอยางเชน รานจําหนายแกสหุงตม 
ธนาคาร คลินิก หรือรานขายยา รวมถึงรานอาหารท่ีมีช่ือ เบอรโทรศัพท หรือบานเลขท่ี เหลาน้ีลวนเปน
ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลท่ีบงช้ีตัวตนของลูกคาได๒ จึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับน้ีท้ังส้ิน 
ดังน้ัน พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเปนวงกวาง 
และเปนกฎหมายกลางท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไป เพราะไมใชเพียงเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๑๓ หลักเทาน้ันท่ีตองไดรับความคุมครอง หลักการของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คือ เจาของขอมูล
สวนบุคคลจะตองใหความยินยอม และในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงตอง
แยกสวนออกจากขอความอ่ืนอยางชัดเจน เขาถึงและเขาใจไดงาย ซ่ึงผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะทําการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลน้ันไมได หากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยนิยอม
เวนแตจะเขาขอยกเวนของกฎหมาย ดังน้ัน จึงเปนภาระท่ีผูจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลทุกคนจะตอง
ทําตามกฎหมายน้ี 

 นอกจากกฎหมายฉบับน้ีจะใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในประเทศไทยแลว ยังมีผลใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

๒ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ 
  “มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติน้ี
  “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรง

หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ”.
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ท่ีอยูนอกประเทศ แตไดมีการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคลซ่ึงอยูในประเทศ ในกรณีท่ีมีการเสนอ
สินคาหรือบริการใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล
ซ่ึงอยูในประเทศหรือการเฝาติดตามพฤติกรรม
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เกิดข้ึนในประเทศ๓

ตัวอยางเชน Facebook หรือ Lazada เพราะเปน
กฎหมายกลางวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เวนแตจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ท่ีเขาขอยกเวนของกฎหมาย เชน เปนการทําเพ่ือ
ประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัว
ของบุคคล ยกตัวอยางเชน การท่ีบรรดาแฟนคลับ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของศิลปนท่ีตนช่ืนชอบเอาไว 
เปนตน

สําหรับประเด็นเร่ืองประสิทธิภาพของ
การบังคับใชกฎหมายน้ัน เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเน้ือหา
หลายหมวด และในบางหมวดเชน หมวด ๑ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และหมวด ๔ 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีผลใชบังคับแลว ดังน้ัน จึงตองมีการดําเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล แตเน่ืองจากกฎหมายกําหนดข้ันตอนของการสรรหาคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เอาไวเปนพิเศษ ประกอบกับปญหาเร่ืองเสถียรภาพทางการเมือง ทําใหกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลเกิดความลาชา โดยระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ท่ีผานมา

๓ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕
  “มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในราชอาณาจักร ไมวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยน้ัน ไดกระทํา
ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม

  ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยูนอกราชอาณาจักร พระราชบัญญัติน้ี
ใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในราชอาณาจักรโดยการ
ดําเนินกิจกรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เม่ือเปนกิจกรรม ดังตอไปน้ี

  (๑) การเสนอสินคาหรือบริการใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในราชอาณาจักร ไมวาจะมีการชําระเงินของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไมก็ตาม

  (๒) การเฝาติดตามพฤติกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจักร”.
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี กฎหมายฉบับน้ียังประสบปญหา
และอุปสรรคในเร่ืองของวันบังคับใชกฎหมาย 
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับท้ังฉบับในวันท่ี 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓๔ แตเ น่ืองจากในชวง
เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน ปรากฏวา
ประเทศไทยตองประสบกับปญหาการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ซ่ึงสถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมาก รวมท้ังกระทบตอการเตรียม
ความพรอมในการบังคับใชกฎหมายฉบับน้ีท้ังในสวน
ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชน
ท่ัวไปดวย โดยไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
และออกขอกําหนดเพ่ือวางมาตรการควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ไมวาจะเปนการปดสถานท่ีบางแหง การส่ังหยุดกิจการ
บางประเภทท่ีมีความเส่ียงสูง การหามชุมนุมกัน 

หรือการหามออกจากเคหสถานในชวงเวลากลางคืน ซ่ึงสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของเอกชนและการดําเนินกิจกรรมของประชาชน โดยเฉพาะกระทบตอการเตรียมความพรอมเพ่ือให
เปนไปตามหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการท่ีกฎหมายฉบับน้ีกําหนด เน่ืองจากขาดสภาพคลอง
ในการลงทุนเพ่ือปรับเปล่ียนระบบการทํางานและประสบปญหาในการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู
ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และปจจุบันยังไมมีการตรากฎหมายลําดับรองเพ่ือกําหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดความสับสน 
โดยอาจกอใหเกิดการลงทุนปรับปรุงกระบวนงานและระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีไมสอดคลอง
กับขอกําหนด ตองลงทุนซ้ําซอน ดังน้ัน จึงมีหลายหนวยงานประกอบดวยตัวแทนกลุมสมาคมและ
ภาคธุรกิจดานตาง ๆ  ไดแก การผลิต การคา การบริการ การเงิน การประกันภัย การลงทุน การทองเท่ียว 
และการสาธารณสุข ไดมีหนังสือเสนอกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือขอความอนุเคราะห
ขยายกําหนดเวลา เล่ือนการบังคับใชกฎหมายฉบับน้ีออกไป ซ่ึงในสถานการณเชนน้ี หากมีการบังคับใช
กฎหมายจะเปนการเพ่ิมภาระใหกับเอกชนและประชาชนท่ัวไปเปนอยางมาก ดังน้ัน จึงไดมีการตรา

๔ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒ 
  “มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแต

บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด
หน่ึงปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”.
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พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนท่ี ๓๗ ก เม่ือวันท่ี 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
หมวด ๓ สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หมวด ๕ การรองเรียน หมวด ๖ ความรับผิดทางแพง 
และหมวด ๗ บทกําหนดโทษ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒๕ มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จํานวน ๒๒ ประเภทหนวยงานหรือกิจการ
ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกา และกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ตองจัดใหมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด๖ ท้ังน้ี เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดมีเวลาเตรียมความพรอมอยางเต็มท่ี 

จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคลของนานาอารยประเทศมีหลักการและรูปแบบอย�างไร และสามารถนํามาใช�
กับประเทศไทยได�เพียงใด

นางสาวอัจฉรินทร�  พัฒนพันธ�ชัย : ปจจุบันนานาอารยประเทศไดใหความสําคัญกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนอยางมาก เราจะเห็นวาประเทศในกลุมสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน เชน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
และเวียดนาม เปนตน ไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือคุมครอง
สิทธิของประชาชนในประเทศ

สําหรับหลักการในเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนสากลจะมีการกําหนดแนวทาง 
และใหความสําคัญใน ๒ เร่ืองใหญ ๆ คือ (๑) การกําหนดและอธิบายหลักการโดยชอบดวยกฎหมาย
เก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และ (๒) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Security) แตอาจจะมีความแตกตางกันในเร่ืองรายละเอียด
ของเน้ือหา หรือสาระในบางเร่ืองแลวแตบริบทของแตละประเทศ

๕ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙๕
  “มาตรา ๙๕ ขอมูลสวนบุคคลท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดเก็บรวบรวมไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใชขอมูลสวนบุคคลน้ันตอไปไดตามวัตถุประสงคเดิม ท้ังน้ี ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองกําหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไมประสงค
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวมรวมและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวสามารถแจงยกเลิกความยินยอมไดโดยงาย
การเปดเผยและการดําเนินการอ่ืนท่ีมิใชการเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ี”.

๖ “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓.
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

โดยสหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศท่ีมีพัฒนาการและความกาวหนาอยางมากในเร่ืองการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลและไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือท่ีเรียกวา “GDPR” 
(EU General Data Protection Regulation) ซ่ึงเปนการปรับปรุงกฎหมายเดิม มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่ีผานมา โดยกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย หรือท่ีเรียกวา
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ไดนําหลักการของกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) มาเปนตนแบบ ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายท่ีใหการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของประชาชนโดยรอบดาน กลาวคือ ภาครัฐและเอกชนตางมีหนาท่ีตองใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล เพราะท่ัวโลกน้ันยอมรับหลักการท่ีวากฎหมายตองใชบังคับท้ังกับภาครัฐและเอกชน 
นอกจากน้ี กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทยยังยึดแนวทางตามแบบกฎหมาย GDPR
ท่ีใหสิทธิเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองใหความยินยอมโดยอิสระ (Freely Given) และความยินยอม
ตองมีความชัดเจน (Specific) ผูใหความยินยอมตองทราบขอมูลท่ีเก่ียวของ (Informed Consent) 
เจาของขอมูลตองมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม รวมถึงสามารถขอตรวจสอบขอมูลของตนได กลาวคือ 
ใหอํานาจเจาของขอมูลสวนบุคคลในการจัดการ “Take Control” ขอมูลของตนเอง ซ่ึงเปนหลักการ
ท่ีท่ัวโลกยอมรับวาเปนมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับสูง ท้ังน้ี อาจกลาวไดวาในเร่ือง
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลน้ี ประเทศไทยถือวามีความโดดเดนในกลุมประเทศอาเซียน

 นอกจากกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ GDPR ท่ีกลาวมาแลว 
ยังมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดน หรือ “CBPR” (Cross-Border Privacy Rules) 
ของกลุมเอเปคอีกดวย โดย CBPR น้ีไมไดเปนกฎหมายแตมีลักษณะเปนแนวปฏิบัติหรือขอตกลง
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเอเปคนํามาใชอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการ
เคล่ือนยาย หรือถายโอนขอมูลขามพรมแดนระหวางกัน เพ่ือดําเนินธุรกิจ และท่ัวโลกก็ไดมีการใช CBPR 
เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลกันอยางกวางขวาง ไมไดจํากัดเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกของเอเปค
เทาน้ัน ตัวอยางประเทศท่ีเปนสมาชิกของ CBPR ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญ่ีปุน 
ออสเตรเลีย สิงคโปร ฟลิปปนส ไตหวัน และเกาหลีใต เปนตน

 อาจกลาวไดวา กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในโลกมีอยู ๒ แนวทาง คือ แนวทางยุโรป
กับเอเชีย-แปซิฟกหรือเอเปค โดย CBPR น้ันมีลักษณะเปนความตกลง (Agreement) ท่ีประเทศสมาชิก
ตองนําไปปฏิบัติ มีสาระสําคัญคลายคลึงกับ GDPR แตเน้ือหามีความเขมขนนอยกวา มุงเนนคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลระหวางการขามแดนไปยงัประเทศตาง ๆ  ท่ีรัฐบาลประเทศน้ัน ๆ  ใหการรับรอง อยางไรก็ดี 
ในปจจุบันน้ีเกือบทุกประเทศตางต่ืนตัวท่ีจะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล
ทําใหไดขอมูลสวนบุคคลมาโดยงาย การนําขอมูลไปเปดเผยก็ทําไดงายเชนกัน ดังน้ัน จึงตองใหความสําคัญ
กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมากยิ่งข้ึน
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จุลนิติ : ในทรรศนะของท�านเห็นว�า
พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
พ .ศ .  ๒๕๖๒  ควรมีการปรับปรุงและ
แก� ไขเพ่ิมเติมในประเด็นใดหรือไม� เ พ่ือให�
เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช�คุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลให�เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ตามวิถีใหม�ในป�จจุบัน (New Normal)

นางสาวอัจฉรินทร�  พัฒนพันธ�ชัย : 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เปนกฎหมายท่ีจะสรางบรรทัดฐานใหมของชีวิต
คนไทยในยุคดิจิทัลเก่ียวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีไดกําหนด
ใหมีหลักการใหม ท่ีกฎหมายท่ีมีอยูแตเดิมไมได
กําหนดไว เชน การกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับ
การจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีคํานึงถึงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยจะเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดใหผูท่ีจะจัดเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
กอนดําเนินการในเร่ืองดังกลาว ยกเวนในกรณีท่ีเปนขอกําหนดของกฎหมายท่ีกําหนดวาไมตองขอ
ความยินยอม และกฎหมายน้ียังไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีจะตองปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรวบรวม จัดเก็บใชหรือเปดเผย
อยางมีธรรมาภิบาล

เน่ืองจากพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการใชบังคับ
อยางเต็มรูปแบบในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซ่ึงในระหวางน้ีจะตองมีการออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ 
และมาตรการเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
เพ่ือใหทันภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายจะใชบังคับ ดังน้ัน การท่ีจะประเมินไดวากฎหมายฉบับน้ีจะตอง
มีการปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมในประเด็นใดหรือไม คงตองรอใหมีการบังคับใชกฎหมายไปอีกระยะหน่ึง 
จึงจะสามารถประเมินความเหมาะสมไดวาจะตองมีการปรับปรุงหรือแกไขในประเด็นใด เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมาย และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลตอไป

ท้ังน้ี กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมายท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถีใหม 
ในปจจุบันและในยุคดิจิทัล เน่ืองจากการดํารงชีวิตตามวิถีใหม มีการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีส่ือสาร
แบบดิจิทัลเขามาชวยอํานวยความสะดวกเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน การซ้ือสินคา การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส การทํางานจากท่ีบาน (Working from home) ลวนตองนําขอมูลสวนบุคคลมาใชในการ
ยนืยนัตัวตนเปนหลัก ดังน้ัน กฎหมายฉบับน้ีจะชวยใหขอมูลสวนบุคคลของประชาชนไดรับการปกปอง
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

จากการถูกละเมิด หรือกรณีท่ีในอนาคตประเทศไทย
จะตองมีการใชเทคโนโลยี AI สําหรับการสงเสริม
การดําเนินการทางธุรกิจ หรือการรักษาความปลอดภัย
ท่ีกวางขวางมากข้ึน แตกฎหมายน้ียงัไมไดมีรายละเอียด
หรือแนวทางปฏิบัติในเร่ืองน้ี ดังน้ัน ในอนาคตเรา
อาจจะตองมีการออกแนวทางปฏิบัติในเร่ืองน้ีเพ่ิมข้ึน
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
ในขณะเดียวกันก็ไมเปนการละเลยการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของประชาชนคนไทยดวย

จุ ล นิ ติ  :  บทส รุ ป ส� ง ท� า ย แ ล ะ
ข�อเสนอแนะอืน่ ๆ  อันเป�นประโยชน�ต�อมาตรการ
และแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลอย�างมีประสิทธิภาพ

นางสาวอัจฉรินทร�  พัฒนพันธ�ชัย :
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมาย
ท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคนไทย
ในยคุดิจิทัล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามหลักการของสากล โดยกฎหมายฉบับน้ีไมเพียงแต

จะสรางบรรทัดฐานใหมเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคนไทยตามหลักการของสากลเทาน้ัน 
แตยังสนับสนุนเพ่ือใหเกิดความเช่ือถือและเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงจะเปนการผลักดัน
และสงเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนสากลและมีความย่ังยืนดวย

  สําหรับแนวทางการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีแนวทางการออกกฎหมายลําดับรอง กฎระเบียบหรือหลักเกณฑภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีจะตองมีความชัดเจนและเปนสากล โดยยดึแนวทาง
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพ่ือใหกฎหมายลําดับรองสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังน้ี การท่ีจะทําให
การบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนน้ันเราจะตองมุงเนนใน
หลักสําคัญ ๓ ประการ คือ

ประการท่ีหน่ึง การสรางความรูความเขาใจใหแกทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให
ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล

ประการท่ีสอง การสรางความตระหนักรูและเขาใจในเร่ืองสิทธิของประชาชนในฐานะเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหเขาใจถึงสิทธิของตนเอง และเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ภายใตสิทธิของตน 
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ประการท่ีสาม การสงเสริมใหมีผูใหบริการท่ีเก่ียวของ เน่ืองจากการเก็บขอมูลสวนบุคคล
ในปจจุบันเปนระบบดิจิทัล ซ่ึงเซิรฟเวอรหรือหนวยความจําท่ีใชเก็บขอมูล (Hard Disk) จะตอง
มีความม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ แตการปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือระบบจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  เพ่ือให
สอดคลองกับกฎหมายน้ัน ยอมเปนการเพ่ิมตนทุนหรือเพ่ิมภาระใหองคกร ดังน้ัน หากผูท่ีเก็บขอมูล
สวนบุคคลเปนธุรกิจขนาดเล็ก เชน คลินิก หรือรานหนังสือ การดําเนินการในสวนน้ียอมถือเปนตนทุน
ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถาหากเรามีผูใหบริการทางดานดิจิทัลชวยสรางระบบปฏิบัติการเปนแอปพลิเคชัน 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Dropbox ท่ีใหบริการรับฝากไฟล ซิงคไฟล หรือแชรไฟล จะทําใหเรา
สามารถจัดการขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เพ่ือรองรับการปฏิบัติการตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 นอกจากน้ี ขอมูลสวนบุคคลท่ีเรียกวา “ขอมูลออนไหว” (Sensitive Personal Data) เชน 
ขอมูลสุขภาพของบุคคล จําเปนตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการคุมครองสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคลดวย ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว โดยกําหนดให
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองเรียนในกรณีท่ี ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย และกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายตองมีความรับผิดทางแพง โทษอาญาและโทษทางปกครองดวย กลาวคือ กฎหมายไมได
กําหนดเฉพาะหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเทาน้ัน แตยังกําหนดโทษของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลไวดวย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลทุกคนจะตองตระหนักและคํานึงถึง
เปนอยางมาก

 สุดทายน้ี ในระหวางท่ีมีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาน้ีจะใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จึงขอความรวมมือไปยังหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูท่ีเก่ียวของทุกฝายในการเตรียม
ความพรอมและปรับปรุงกระบวนงานหรือระบบสารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย 
ท้ังน้ี เพ่ือเปนการรวมกันสรางธรรมาภิบาลขอมูลท่ีดี (Good Data Governance) ของประเทศ 
ซ่ึงจะสงผลดีท้ังตอภาพลักษณขององคกร รวมถึงสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชนในการยินยอมท่ีจะ
ใหนําขอมูลไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึนตอไป
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ
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จุลนิติ : ป�จจุบันประสิทธิภาพของการบังคับใช�
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของ
ประเทศไทยมีความเหมาะสมหรือไม� รวมทั้งมีสภาพป�ญหา
และอุปสรรคอย�างไร

ดร. ชัยชนะ  มิตรพันธ� : เร่ืองการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในประเทศไทยน้ัน คนไทยมีความตระหนักและเร่ิม
ใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีมากข้ึนเม่ือไมก่ีปท่ีผานมา แตจริง ๆ  แลว
ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีใชบังคับแลวหลายฉบับ ต้ังแตกฎหมายลําดับสูงสุด
ของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีรองรับสิทธิ
ในความเปนอยูสวนตัวไว รวมท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ยังกําหนดไวอยางชัดเจน
ในมาตรา ๓๒ กลาวคือ การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชน
ไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชน
สาธารณะ นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายเฉพาะของกลุมหรือภาคสวน
ท่ีมีความเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก และเปนขอมูล
ท่ีมีความสําคัญ เชน สาธารณสุข ประกันภัย ธนาคาร โทรคมนาคม 
ซ่ึงกําหนดใหมีมาตรการการดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการดวย

ดร. ชัยชนะ  มิตรพันธ�*
 ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (ETDA)
มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทย
อย�างมีประสิทธิภาพ

*สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Rice University, Houston, Texas, U.S.A. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A. และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Universität Duisburg-Essen, 
Essen, NRW, Germany.
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ในสวนของหนวยงานของรัฐก็มีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดหลักเกณฑ
ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการในการดูแลขอมูลสวนบุคคลของประชาชนท่ีรัฐตองดําเนินการ นอกจากน้ี 
หากหนวยงานของรัฐมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังในเร่ืองการยืน่คําขอการอนุญาต การจดทะเบียน
การออกคําส่ังทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือการดําเนินการใด ๆ  ตามกฎหมาย หนวยงาน
ของรัฐดังกลาวก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีออกตามความในมาตรา ๓๕ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย โดยในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว 
จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ และหากการดําเนินการดังกลาวเก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของผูใชบริการ จะตองมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (คธอ.) ดวย

จะเห็นไดวา ประเทศไทยน้ันมีกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีครอบคลุม
การทํางานและความตองการของบาง Sector แลว แตในหลาย Sector ก็ยงัขาดหลักเกณฑในการดูแล                  
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังจําเปนตองมีเกณฑกลางท่ีเปนมาตรฐานข้ันต่ํา ครอบคลุมถึงสิทธิ
หนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ เชน เจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูล           
สวนบุคคล พรอมกลไกในการดูแลใหสิทธิหนาท่ีตาง ๆ ไดเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว ไมวาจะเปน
เจาหนาท่ีดูแลเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคกร (Data Protection Officer)                           
และหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ดังน้ัน เพ่ือชวยเสริมประสิทธิภาพ                           
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล                       
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงในทุก Sector จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหเปนกฎหมายกลางในเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของไทย แตท้ังน้ี เน่ืองจากการจัดการขอมูล ซ่ึงรวมถึงขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทํางานของแตละ Sector 
มีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ท้ังประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บ Flow การทํางาน และการใชงานขอมูล
สวนบุคคลแตละประเภท ซ่ึงในการ Implement จริงน้ัน ยังคอนขางซับซอนในการปฏิบัติตาม จึงได
มีการขยายระยะเวลาการบังคับใชของกฎหมายน้ีไปอีก ๑ ป ทําใหการบังคับใชยังไมเต็มรูปแบบ
จึงตองกลับมาใชกฎหมายท่ีมีอยูแลวขางตนไปกอน นอกจากน้ี ปญหาท่ีสําคัญคือ การสรางความรู 
ความเขาใจแกประชาชนในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงแมเราจะมีกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลแลว แตหากประชาชนขาดความตระหนักถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย หรือใชสิทธิ
ของตนเองอยางผิดเปาประสงคของกฎหมายแลว ก็อาจเปนการบ่ันทอนประสิทธิภาพของการบังคับใช
กฎหมาย และกฎหมายน้ีก็อาจกลายเปนภาระท่ีเกินความจําเปนในการประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจได 
ดังน้ัน การสงเสริมใหเกิดความตระหนักในเร่ืองดังกลาว จึงนับเปนส่ิงท่ีทาทายของหนวยงานท่ีดูแล
กฎหมายฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึงสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) ดวย ท่ีจะตองรวมกัน
สงเสริมใหเกิดการพูดคุย (dialogue) กันในเร่ืองน้ีใหมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนเร่ิมคุนชิน และปรับพฤติกรรม
ท่ีอาจจะสุมเส่ียง เชน การโพสตขอมูลสวนบุคคลบนส่ือสังคมออนไลนและใหความสําคัญกับขอมูล
สวนบุคคลของตัวเอง มองวาเปนขอมูลสําคัญท่ีมีคาและพรอมใหเวลากับการศึกษานโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Policy) หรือนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy) ของผูใหบริการ
กอนการเขาใชงานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซตท่ีตองใหขอมูลสวนบุคคลของตน

จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลของนานาอารยประเทศว�า มีหลักการและรูปแบบอย�างไร 
และสามารถนํามาใช�กับประเทศไทยได�เพียงใด  

ดร. ชยัชนะ  มติรพนัธ� : มาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ในระดับสากลท่ีคนมักจะพูดถึงกัน เชน Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data ของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ซ่ึงจัดทําข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๘๐ ท่ีเปนหลักการเก่ียวกับความเปนสวนตัวในระดับระหวางประเทศ
ฉบับแรก นอกจากน้ี ยังมี APEC Privacy Framework ซ่ึงพัฒนามาจาก OECD Guidelines โดยมี
เปาหมายเพ่ือสงเสริม e-Commerce ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

สําหรับตัวอยางของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนท่ีคุนเคยกันคือ General Data 
Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป (EU) ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) มีจุดประสงคเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคน EU และใหคน EU 
สามารถควบคุมและจัดการขอมูลสวนบุคคลของตนเองได ประการสําคัญ แมวาผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะไมมีสถานประกอบการอยูใน EU แตหากการประมวลผลขอมูลน้ัน
เก่ียวของกับการเสนอสินคาหรือบริการใหแกคนท่ีอยูใน EU หรือการเฝาสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ใน EU ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายน้ีเชนกัน
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ตัวอยางของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ท่ีออกกฎหมายท่ีมีช่ือวา California Consumer 
Privacy Act 2018 (CCPA) มีผลเม่ือวันท่ี ๑
มกราคม ๒๕๖๓ ท่ีผานมา โดยเปนกฎหมายท่ีใหสิทธิ
และความคุมครองแกผูบริโภคชาวแคลิฟอรเนีย
เก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใชกับบริษัท
ท่ัวโลก ท้ัง Business to Consumer (B2C) และ 
Business to Business (B2B) โดยมีบทลงโทษ
และคาเสียหายท่ีกฎหมายกําหนด (Statutory 
Damages) เชน การละเมิดความม่ันคงปลอดภัย
ของขอมูล (data security breach) โดยไมเกิด
ความเสียหาย (no harm)

นอกจากน้ี ยังมีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ
สากลท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ซ่ึงหนวยงานท่ัวไปอาจนําไปปรับใชได เชน NIST 
Privacy Framework และ ISO/IEC 27701 : 2019
ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีกําหนดแนวทางในการบริหาร

จัดการขอมูลสวนบุคคล (Privacy Information Management System : PIMS) ใหสอดคลอง
ตามขอกําหนดของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในปจจุบัน เชน GDPR ของสหภาพยุโรป 
โดยเปนมาตรฐานท่ีตอยอดจาก ISO/IEC 27001 : 2013 ซ่ึงเปนมาตรฐานการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และ ISO/IEC 27002 : 2013 ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติการควบคุมความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ซ่ึงเดิมทีน้ันมีเพียงขอกําหนดในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security) เทาน้ัน อยางไรก็ตาม Framework เหลาน้ี เปนเพียงรายการส่ิงท่ีตอง
ดําเนินการ (checklist) แตในระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย (legal compliance) ของแตละ
หนวยงานน้ัน จะตองพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังหมด ซ่ึงอาจตองมีการหารือกับหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลของหนวยงานน้ันเองดวยวา Privacy Framework สําหรับ sector น้ัน ๆ ควรเปนอยางไร 
อะไรเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองทําสําหรับ sector น้ัน ๆ  ซ่ึงอาจจะแตกตางจาก sector อ่ืน เปนตน โดยจะทําให
หนวยงานน้ันเกิดความชัดเจนเก่ียวกับการนําขอมูลไปใชหรือไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกวา ควรมี
ขอบเขตเพียงใด รวมท้ังจะทําใหหนวยงานไดเห็น information life-cycle ของหนวยงานตนเองดวย

จะเห็นไดวา กฎหมายของแตละประเทศก็มีท้ังสวนท่ีเหมือนและตางกัน ดังน้ัน ส่ิงท่ีประเทศไทย
จะสามารถนํามาปรับใชไดน้ัน นาจะเปนมุมของการถอดบทเรียนของกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห
การตีความ แนวทางคําตัดสินขอพิพาท หรือขอแนะนําตาง ๆ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับบริบท                
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

จุลนิติ : ในทรรศนะของท�านเห็นว�า พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมกีารปรบัปรงุและแก�ไขเพ่ิมเติมในประเดน็ใดหรือไม� เพือ่ให�เกดิประสทิธิภาพ
ในการบังคับใช�คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลให�เหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถีใหม�
ในป�จจุบัน (New Normal)

ดร. ชัยชนะ  มิตรพันธ� : จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ทําใหเกิดความปกติใหม (New normal) หรือการเปล่ียนแปลงของรูปแบบวิถีชีวิต
ของคนไทยในหลาย ๆ  เร่ือง เชน วิธีการทํางานท่ีมีการปรับใชเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการทํางานจากท่ีบาน
หรือ Working from home มากข้ึน ทําใหตองมีการประชุมทางออนไลน การลงนามเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส การรับสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และวิธีการซ้ือขายสินคาอุปโภคบริโภค เห็นไดจาก             
การเติบโตของบริการสงอาหาร หรือ Food Delivery อยางรวดเร็ว การเพ่ิมข้ึนของการซ้ือขายผานทาง 
e-Commerce Platform ซ่ึงรวมถึงการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสดวย ดังน้ัน เม่ือชีวิตปกติใหม
มีความสัมพันธกับเทคโนโลยีมากข้ึน ก็สงผลใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของประชาชน
มากข้ึนดวย และยังทําใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีจํานวนมากข้ึน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงชวยเสริมสรางความเช่ือม่ันใหแกผูใชบริการ
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และยอมสงผลตอความม่ันใจในการลงทุนของผูประกอบธุรกิจ
ท้ังไทยและตางชาติ อีกท้ังยังเปนการลดอุปสรรคทางการคา และสามารถทําใหการเช่ือมโยงขอมูล
สวนบุคคลระหวางกันทําไดสะดวกข้ึนดวย 

สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน เปนกฎหมายท่ีรางมาจาก
หลักการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลอยูแลว และไมวาจะเปน New normal หรือไม ก็ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกลาว แตผลของการบังคับใชวาจะมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับการออกกฎหมาย
ลําดับรองท่ีจะตามมา ซ่ึงโจทยท่ีสําคัญคงจะเปนเร่ืองท่ีจะทําอยางไรใหกฎหมายลําดับรองเหลาน้ัน 
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ไมเปนอุปสรรคตอ New normal โดยหากกฎหมายมีความเขมงวดมากเกินไป ก็จะทําใหยาก
ในการปฏิบัติตาม เชน การกําหนดแบบและขอความท่ีจะใชในการขอความยินยอมตามมาตรา ๑๙
วรรคสาม ก็ควรกําหนดใหสอดคลองกับ New normal เชน ทําอยางไรใหสามารถทําผานทาง any device 
ท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ตได โดยจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับทางปฏิบัติดวย

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ  

ดร. ชัยชนะ  มิตรพันธ� : สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลน้ัน เน่ืองจากกฎหมายดังกลาวนําหลักการมาจาก International Practice 
แตอยางไรก็ตาม การตีความหรือการปรับใชจะตองคํานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายและสภาพสังคมไทย 
ในอีกดานก็จะตองไมใหเปนอุปสรรคตอ Data flow ในการสงตอหรือโอนขอมูลระหวางประเทศดวย 
นอกจากน้ี ในมุมของการนํามาใชในทางปฏิบัติ (Implementation) ท่ีตองอาศัยการตีความ
และการออกกฎเกณฑยอยอีกหลายอยาง จําเปนตองสรางความเขาใจระหวางภาคธุรกิจ ประชาชน 
นักกฎหมาย นักเทคนิค เพ่ือใหการนํามาใชในทางปฏิบัติ (Implementation) น้ันสามารถทําไดงาย
และสะดวกข้ึน 

9-36-MAC6.indd   239-36-MAC6.indd   23 11/14/20   1:02 PM11/14/20   1:02 PM

creo




๒๔

มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ป�จจุบันประสิทธิภาพของการบังคับใช�
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของ
ประเทศไทยมคีวามเหมาะสมหรอืไม� รวมทัง้มสีภาพป�ญหา
และอุปสรรคอย�างไร

อาจารย�ฐิติรัตน� ทิพย�สัมฤทธ์ิกุล : สําหรับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงจะเปนกฎหมายกลาง
ฉบับแรกของไทยในการกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการ
กํากับดูแลเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเปน
หลักการท่ัวไป กลาวไดวา ในสวนท่ีเปนสารบัญญัติน้ัน ปจจุบัน
ยังไมมีผลบังคับใช ซ่ึงเดิมกําหนดใหมีผลบังคับใชท้ังฉบับเม่ือวันท่ี 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีผานมา แตในเวลาตอมา ไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงสงผลใหเล่ือนการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวออกไปอีก ๑ ป เปนวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณากฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของประเทศไทยท่ีผานมาแลวจะพบวา หลักการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลจะมีอยูในกฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงเปน “กฎหมาย
เฉพาะเร่ือง” หรือ “Sectoral Law” กลาวคือ เปนกฎหมายท่ีกําหนด
มาตรการหรือใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยแยกตามภาคสวน
(Sector) หรือตามกลุมกิจกรรมหรือกิจการในแตละดาน ดังตอไปน้ี

อาจารย�ฐิติรัตน�  ทิพย�สัมฤทธ์ิกุล*

อาจารย�ประจําคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

* 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.

มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทย
อย�างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห�องประชุมหมายเลข ๔๐๕๐ ช้ัน ๔ 
คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ท�าพระจันทร�
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- ดานสุขภาพ มีพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหความคุมครอง
ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลไวในมาตรา ๗ โดยหามนําขอมูลสุขภาพซ่ึงเปนความลับของคนไขไปเปดเผย 

- ดานโทรคมนาคม มีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง มาตรการคุมครอง
สิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพ
ในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซ่ึงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชสําหรับกํากับดูแลและใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูใน
ความครอบครองของบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาง ๆ 

- ดานการจัดการขอมูลภาครัฐ มีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซ่ึงมีหมวด ๓ วาดวยขอมูลขาวสารสวนบุคคลกําหนดข้ึนโดยเฉพาะ ใหความคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ

- ดานขอมูลเครดิต มีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ กํากับดูแล
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลเก่ียวกับลูกคาท่ีขอสินเช่ือหรือใชบริการซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลของสถาบัน
การเงินตาง ๆ อาทิ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย เปนตน

- ดานประกันภัย มีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) คอยกํากับดูแล รวมท้ังมีประกาศและระเบียบตาง ๆ  ของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีออกมาคุมครอง
และกํากับดูแลการจัดการเอกสารและขอมูลตาง ๆ ซ่ึงลาสุดไดออกกฎเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแล
การใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) มาคุมครองความเปนสวนตัวของลูกคา
จากการเสนอผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ  จากธนาคารและบริษัทพันธมิตรซ่ึงรวมถึงการขายประกันภัย

จากตัวอยางจะเห็นไดวา กฎหมายท่ีใหความคุมครองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะเปน
กฎหมายท่ีใชกับหนวยงานหรือข้ึนอยูกับประเภทของการดําเนินกิจการใด ๆ  โดยเฉพาะ ซ่ึงกฎเกณฑ
ท่ีออกมาควบคุมการประมวลผลขอมูลก็อาจจะยังไมละเอียดเทาท่ีควร หรือเปนกฎเกณฑรายละเอียด
ท่ีกําหนดมาตรการเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมท่ีดําเนินการหรือตามลักษณะของขอมูลท่ีมีโดยไมสามารถ
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

ปรับใชแกกรณีท่ัวไปได ดังน้ัน ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายจึงเปนเพียงการคุมครองดูแล
ขอมูลสวนบุคคลตามความสัมพันธระหวางองคกรผูใชขอมูลกับผูกํากับดูแล โดยสวนหน่ึงก็ถือเปนขอดี 
เพราะองคกรผูใชขอมูลกับผูกํากับดูแลจะเปนองคกรท่ีอยูในภาคสวนหรือกลุมธุรกิจท่ีดําเนินกิจการ
ลักษณะเดียวกัน เชน ธนาคารแหงประเทศไทยยอมรูรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสถาบันการเงิน
หรือธนาคารพาณิชยซ่ึงอยูภายใตกํากับดูแลวาดําเนินการอยางไร แตอยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจจะไมมีความเช่ียวชาญในดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเทาที่ควร หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ 
กฎหมายท่ีออกมากํากับดูแลหรือใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยท่ีผานมาจะมีลักษณะ
ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของการดําเนินการในแตละภาคสวน (Sector) ซ่ึงจะมีปญหาเก่ียวกับระดับ
ความเขมงวดของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเทาเทียมกันในแตละภาคสวนหรือไมไดเปน
มาตรฐานเดียวกัน เชน ขอมูลดานสุขภาพ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะเขมงวดมากหรือแทบจะไมมี
การเปดเผยขอมูล ซ่ึงความเขมงวดท่ีมากเกินไปดังกลาวอาจสงผลใหการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
หรือตางโรงพยาบาลกระทําไดยาก

นอกจากน้ี การกํากับดูแลโดยแยกเฉพาะเร่ืองหรือแบงตามภาคสวนดังกลาว ยังไมไดมีเปาหมาย
หลักเพ่ือการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนสําคัญ เชน การกํากับดูแลสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย
ของธนาคารแหงประเทศไทยเปนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ สวนการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนเพียงสวนหน่ึงของเปาหมายเทาน้ัน ดังน้ัน มาตรฐานหรือการใหความสําคัญ
กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลขององคกรผูใชขอมูลในแตละภาคสวน
จึงเขมงวดไมเทากัน ประกอบกับธรรมชาติของขอมูลในยุคปจจุบันจะมีลักษณะเปนการแลกเปล่ียน
และเช่ือมโยงขอมูลกันระหวางแตละภาคสวนตลอดเวลา เชน บริษัทท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคม
ไมไดใหบริการเฉพาะโทรคมนาคมเทาน้ัน แตยังดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการจายเงิน (Payment) ดวย 
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หรืออีกนัยหน่ึงคือ ขอมูลชุดเดียวกันสามารถเขาไปอยูไดในหลายสวน ไดแก ในสวนของสุขภาพและ
ประกันภัย เปนตน ฉะน้ัน ปญหาท่ีตามมาก็คือ ขอมูลท่ีอยูในภาคสวนหน่ึงจะไดรับความคุมครอง
อยางเขมงวดแตเม่ือสงผานไปอีกภาคสวนหน่ึงกลับไดรับความคุมครองลดนอยลง ท้ัง ๆ  ท่ีเปนขอมูล
ชุดเดียวกัน และหากการท่ีขอมูลไดรับความคุมครองอยางปลอดภัย (Integrity) ถูกลดระดับลงก็จะกระทบ
ตอความปลอดภัยของขอมูลน้ันท้ังระบบ

จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวจึงทําใหหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยตรากฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะท่ีเปน “กฎหมายท่ัวไป” (General Law) หรือเปน “กฎหมายกลาง” ท่ีสราง
มาตรฐานใหมของการจัดการขอมูลสวนบุคคลสําหรับทุกภาคสวน โดยไมปลอยใหหนวยงานภาครัฐ
ผูกํากับดูแลสรางกฎเกณฑเฉพาะของแตละสวน (Sectoral Law) เพียงอยางเดียวอีกตอไป

จุลนิติ : ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคลของนานาอารยประเทศมีหลักการและรูปแบบอย�างไร และสามารถนํามาใช�
กับประเทศไทยได�เพียงใด

อาจารย�ฐิติรัตน� ทิพย�สัมฤทธ์ิกุล : ในอดีตท่ีผานมาแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
จะเปนเร่ือง “การคุมครองความเปนสวนตัว” ซ่ึงความเปนสวนตัวถือเปนสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลท่ีไดรับ
การรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิน้ีจึงมักเปน “การจํากัดการใช
อํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ” ในการเขาไปแทรกแซงพ้ืนท่ีสวนตัวหรือรุกล้ําความเปนสวนตัว
ของบุคคลวาจะตองกระทําเทาท่ีจําเปนตามท่ีมีกฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน และแมในกรณีท่ีจําเปน
เพ่ือประโยชนสาธารณะก็ตองมีกระบวนการตรวจสอบความจําเปนน้ัน เชน มีฝายตุลาการเขามาชวย
ตรวจสอบ ดังตัวอยางการคนบานหรือเคหสถานของบุคคลท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซ่ึงเจาพนักงานหรือตํารวจจะกระทํามิได เวนแตมีหมายศาลในการเขาไปตรวจคนพ้ืนท่ี
เหลาน้ัน 

ท้ังน้ี การคุมครองความเปนสวนตัวของบุคคลดังกลาว นอกจากจะเปนเร่ืองระหวางรัฐกับบุคคล
เปนสําคัญแลว ยังเนนเฉพาะเอกชนหรือกลุมวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล เชน แพทย 
ทนายความ และนักบัญชี เปนตน ซ่ึงมีแนวปฏิบัติหรือจริยธรรมวิชาชีพเปนมาตรฐานคอยกํากับดูแล
เร่ืองการรักษาขอมูลความลับของลูกคาอยูเดิม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ในอดีต “การคุมครอง
ความเปนสวนตัว” (Privacy) กับ “การรักษาความลับ” (Secrecy) จะมีความใกลเคียงกันมาก แตปจจุบัน 
เอกชนหรือบริษัทตาง ๆ  ไดมีการใชหรือเขามาเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลมากข้ึน อันเปนผลสืบเน่ือง
มาจากสภาพสังคมในโลกยุคดิจิทัลท่ีขอมูลสวนบุคคลไดไหลเวียนอยูในระบบตาง ๆ  มากย่ิงข้ึน เชน 
การใชชีวิตบนส่ือสังคม (Social Media) การทําธุรกรรมและการซ้ือขายสินคาตาง ๆ บนโลกออนไลน 
(Online) ท่ีผูใชบริการจะมีการใหขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอาจไมใชแคช่ือ ท่ีอยู หรือเบอรโทรศัพท แตยงัรวมถึง
อายุและวันเดือนปเกิดท่ีไดกรอกไวขณะท่ีลงทะเบียนในระบบ ฉะน้ัน ขอมูลสวนบุคคลจึงไมไดอยู
เพียงเฉพาะในระบบขององคกรของรัฐหรือกลุมวิชาชีพท่ีถูกกํากับดูแลอยางเครงครัดเทาน้ัน แตอยูใน
ความครอบครองขององคกรเอกชนท่ีอาจนําขอมูลไปใชในทางท่ีกอความเสียหายได ซ่ึงการเยียวยา
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

เม่ือเกิดความเสียหายจึงเปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุและไมสอดคลองกับยุคขอมูลขาวสาร
ในปจจุบัน ดังน้ัน แนวคิดเร่ืองสิทธิความเปนสวนตัวจึงพัฒนามาเปน “สิทธิท่ีจะควบคุมขอมูล
สวนบุคคล” (Right to Control Personal Data) และกลายมาเปนพ้ืนฐานของกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในหลายประเทศทั่วโลก 

อยางไรก็ดี ในระยะแรก กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะออกมาควบคุมหรือกํากับดูแล
เอกชนท่ีประกอบธุรกิจบางประเภท ไดแก ธนาคาร บัตรเครดิต หรือโทรคมนาคม และเปนกฎหมาย
เฉพาะเร่ือง (Sectoral Law) โดย “สหรัฐอเมริกา” เปนประเทศท่ีใชรูปแบบการบัญญัติกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลแบบกฎหมายเฉพาะเร่ือง ซ่ึงมีขอดีท่ีทําใหสามารถกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
ใหเหมาะสมแกกิจกรรมหรือธุรกิจใดเปนการเฉพาะได โดยกฎหมายสําคัญท่ีใหความคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก รัฐบัญญัติวาดวยความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือ The Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA) และรัฐบัญญัติ
วาดวยการคุมครองความเปนสวนตัวในระบบออนไลนของเด็ก หรือ The Children’s Online Privacy 
Protection Act of 1998 (COPPA) ซ่ึงกฎหมายท้ังสองฉบับไดวางหลักการสําคัญใหผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และหากผูกระทําการฝาฝนเปนผูประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินการในเชิงพาณิชยจะไดรับโทษเพ่ิมข้ึน อาทิ คาปรับรายวันหรือคาปรับเชิงลงโทษ ท้ังน้ี เพ่ือยบัยัง้
แรงจูงใจในการกระทําความผิดน่ันเอง

สวน “สหภาพยุโรป” (European Union : EU) มีการวางหลักการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล คือ EU Data Protection Directive 1997 (Directive 95/46/EC 1997) 
ซ่ึงขณะน้ันแมวาเทคโนโลยีจะยังไมทันสมัย การใชระบบอินเตอรเน็ต หรือการใชเครือขายสังคมตาง ๆ 
(Social Network) ยงัไมเปนท่ีแพรหลายมากก็ตาม แตสหภาพยุโรปก็มีกฎหมายกําหนดใหองคกรตาง ๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของหรือมีการใชขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองดูแลขอมูลน้ันเปนอยางดี 
ซ่ึงประกอบดวยการใชขอมูลสวนบุคคลภายใตหลักการท่ีสําคัญอยางนอย ๔ ประการ  ดังน้ี

- หลักความจําเปน คือ การใชขอมูลสวนบุคคลตองใชเทาท่ีจําเปน
- หลักความโปรงใส คือ การใชขอมูลสวนบุคคลตองมีการบันทึกและเปดโอกาสใหมีการแกไข

ขอมูลใหเปนไปอยางถูกตอง
- หลักความเปนธรรม คือ การใชขอมูลสวนบุคคลตองเปนธรรมแกเจาของขอมูล
 - หลักความปลอดภัย คือ ตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวอยางปลอดภัย
ท้ังน้ี องคกรหรือกรอบความรวมมือตาง ๆ  ก็มีการนําหลักการหรือแนวคิดดังกลาวมาใชเปนหลัก

ในการกํากับดูแลหรือกําหนดหนาท่ีใหผูควบคุมขอมูล (Data Controller) ตองคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และความเปนสวนตัวดวยเชนกัน ดังปรากฏใน The OECD’s guideline และ The APEC’s guideline

อยางไรก็ดี เน่ืองจาก EU Data Protection Directive 1997 เปนแนวทางท่ีใหรัฐสมาชิก
ใชเปนเปาหมายรวมกันในการบัญญัติกฎหมายภายในของตนเอง แม Directive จะมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายท่ีกําหนดใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม แตก็มีสภาพบังคับในระบบกฎหมายภายในไดอยาง
จํากัด สามารถนําไปฟองรองเปนคดีตอศาลไดเฉพาะบางกรณี ดังน้ัน ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ จึงไดดําเนินการ

9-36-MAC6.indd   289-36-MAC6.indd   28 11/14/20   1:02 PM11/14/20   1:02 PM



๒๙

ยกราง General Data Protection Regulation (GDPR) ซ่ึงพัฒนารายละเอียดมากข้ึนและมีสถานะ
ท่ีสามารถบังคับในระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกดวย โดยตอมาไดมีผลใชบังคับในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาของการยกราง Regulation ดังกลาว สภาพสังคม
และการใชชีวิตของประชาชนไดเปนไปตามกระแสดิจิทัล (Digital Life) ดังน้ัน GDPR Regulation 
ท่ีตราออกมาใชบังคับจึงมีสาระสําคัญท่ีมุงเนนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม ๆ  
อาทิ ปญญาประดิษฐ (AI) การเรียนรูของเคร่ืองจักร (Machine Learning) อินเตอรเน็ตของสรรพส่ิง 
(Internet of Things : IoT) หรือ Big Data นอกเหนือจากการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในรูป
ของเอกสารหรือกระดาษดวย ซ่ึงหลายประเทศท่ัวโลกก็มีแนวโนมท่ีจะปรับปรุงกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลใหมีลักษณะเปนกฎหมายท่ัวไป (General Law) หรือกฎหมายกลางท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม
ถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในโลกดิจิทัลดวย 

การท่ีสหภาพยโุรปออกกฎหมายระดับ Regulation เชนน้ีก็เพ่ือมุงสูความเปนตลาดดิจิทัลเดียว 
หรือ “Digital Single Market” เพ่ือใหการซ้ือขายสินคาและการใชบริการตาง ๆ  ในสหภาพยุโรปมีมาตรฐาน 
รวมท้ังเกิดการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาระหวางประเทศไดโดยสะดวกและงายข้ึน ตลอดจนสามารถ
แขงขันกับตลาดตางประเทศ อาทิ ตลาดของประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา หรือดึงดูดนักลงทุนไดมากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวคือ “การสรางความเปนหน่ึงเดียวกันของกฎหมาย” 
(Legal Harmonization) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ลักษณะของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ควรเปนกฎหมายท่ีชวยผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถนําไอทีหรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน ใชเวลานอยลงและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคา
และบริการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได หรือเปนการสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ
(Ecosystem) ท่ีมีลักษณะเปนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไปพรอมกับการสรางความรูสึกไววางใจหรือใหความเช่ือม่ันแกเจาของขอมูลผูใชบริการวา ขอมูล
สวนบุคคลของตนท่ีอยูในระบบน้ันมีความปลอดภัยหรือไดรับความคุมครองเปนอยางดี
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเทศไทย พิจารณาแลว
เห็นวามีแนวทางท่ีคลายคลึงและสอดคลองกับสหภาพยุโรป กลาวคือ เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะ
เปนกฎหมายท่ัวไปหรือกฎหมายกลางท่ีใชบังคับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยมิไดแยกตามภาคสวนหรือ
กลุมธุรกิจแตอยางใด รวมท้ังมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลดวย แมแตสหรัฐอเมริกาท่ีเดิมมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมายเฉพาะเร่ืองก็ไดมี
ความพยายามท่ีจะผลักดันใหเปนกฎหมายท่ัวไป โดยเฉพาะรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ซ่ึงเปนรัฐท่ีมี
บริษัทดานเทคโนโลยีมากท่ีสุดในโลกหรือเปนตนกําเนิดของนวัตกรรมตาง ๆ รวมท้ังสงออกอุปกรณ
หรือใหบริการทางเทคโนโลยีไปท่ัวโลก อาจจะเปนรัฐแรกท่ีมีกฎหมายกลางมากํากับดูแลขอมูล
สวนบุคคล ซ่ึงหากรัฐแคลิฟอรเนียมีกฎหมายกลางมากําหนดมาตรฐานการคุมครองหรือกํากับดูแล
ขอมูลสวนบุคคลแลวยอมจะสงผลตอมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับโลกดวย

อน่ึง แนวคิดในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลน้ัน สวนหน่ึงก็มีท่ีมาจาก “หลักความยินยอม
ของเจาของขอมูล” (Consent) โดยการทีผู่ควบคุมขอมูลจะนําขอมูลสวนบุคคลไปใช จะตองขออนุญาต
จากเจาของขอมูลกอน และเจาของขอมูลตองมีเสรีภาพในการเลือกหรือมีอํานาจตัดสินใจไดดวยตนเองวา
จะยินยอมใหใชขอมูลสวนตัวน้ันหรือไม ซ่ึงปจเจกบุคคลจะใหความยินยอมได จําเปนตองมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ และย่ิงมีขอมูลมากเทาไรก็จะตัดสินใจไดดีมากย่ิงข้ึนเทาน้ัน แตอยางไรก็ตาม 
จะมีปญหาเก่ียวกับ “ความยอนแยงของความยินยอม” (Consent Dilemma) ซ่ึงเปนขอจํากัด
ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีและสิทธิความเปนสวนตัวอันกระทบตอความสามารถ
ในการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล (Rational) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ “การมีรายละเอียดมากเกินไป 
การตัดสินใจอาจจะไมไดเปนไปโดยความยินยอมท่ีสมบูรณก็ได” โดยเฉพาะขอมูลท่ีปรากฏนโยบาย
ความเปนสวนตัว (Privacy Policy) และเง่ือนไขการบริการ (Terms and Conditions) ท่ียืดยาวและ
ซับซอนในปจจุบันน้ัน มีปริมาณมากมายมหาศาลเกินกวาท่ีมนุษยท่ัวไปจะสามารถอานและวิเคราะห
ขอดีขอเสียของนโยบายความเปนสวนตัวท้ังหมด แลวตัดสินใจยนิยอมเลือก “ยอมรับ” ไดในเวลาท่ีจํากัด
หรือในเวลาท่ีสมเหตุสมผลตอการเลือกใชบริการดิจิทัลน้ัน ๆ 

ดังน้ัน หลักกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป 
จึงอธิบายไวอยางชัดเจนวา “ความยินยอมไมใชหลักการท่ีสําคัญท่ีสุด แตความจําเปนตางหาก
คือหลักการท่ีสําคัญเสมอ” ซ่ึงหลักการดังกลาวจะสงผลตอแนวคิดในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
กลาวคือ การใชขอมูลสวนบุคคลจะตองอางอิงความจําเปนจากฐานความสัมพันธระหวางผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลกับเจาของขอมูล เชน จําเปนตองใชขอมูลน้ันในการดําเนินการตามสัญญาใหบริการ 
หรือจําเปนตองประมวลผลขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรท่ีใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย ไมตอง
ขอความยินยอมในกรณีท่ีมีฐานทางกฎหมาย (lawful basis) อ่ืน ๆ  ใหอางอิง  ดังน้ัน “การขออนุญาต” 
ใชขอมูลน้ันจะเกิดข้ึนเฉพาะกรณีเทาน้ัน แตหนาท่ีมีเสมอคือ “การแจง” ใหเจาของขอมูลทราบถึง
ความจําเปนท่ีตองใชขอมูลสวนบุคคลน้ัน เม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลไดทราบถึงความจําเปนแลว 
ผูควบคุมขอมูลจึงจะใชขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปนน้ันได ซ่ึงหลักการน้ีจะทําใหเจาของขอมูล
ไมตองกังวลวาความยินยอมใหใชขอมูลสวนบุคคลของตนท่ีเคยไดใหไว จะถูกนําไปใชนอกเหนือจากท่ี
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ใหความยินยอมไวหรือไมเพียงใด และหากยังคงยึดถือหลักความยินยอมเปนสําคัญซ่ึงจะตองเปดโอกาส
ใหมีการถอนความยินยอมไดดวยน้ัน ยอมกระทบตอประสิทธิภาพและความตอเน่ืองในการดําเนินการ
ของหนวยงานของรัฐเปนอยางยิ่ง เพราะหนวยงานของรัฐจะตองขออนุญาตจากเจาของขอมูลและรอ
ใหเจาของขอมูลใหความยินยอมเสียกอนจึงจะดําเนินการใด ๆ ได ซ่ึงแทจริงแลวความยินยอมควรใช
เฉพาะเร่ือง หรือใชช่ัวคร้ังช่ัวคราว และใชเม่ือเปนบริการเสริมเทาน้ัน ไมใชใชสําหรับบริการหลักทุกคร้ัง 
ดังน้ัน การกํากับการใชงานขอมูลสวนบุคคลจึงควรตองอางอิงอยูกับความจําเปนตามขอบเขตของ
อํานาจรัฐท่ีมีตามกฎหมายและอยูภายใตการตรวจสอบอยางเครงครัด ไมใชผลักใหเปนการตัดสินใจ
รายบุคคลของประชาชนวาจะใหความยินยอมหรือไม

จุลนิติ : ในทรรศนะของท�านเห็นว�าพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมกีารปรบัปรงุและแก�ไขเพ่ิมเตมิในประเดน็ใดหรือไม� เพือ่ให�เกดิประสทิธภิาพ
ในการบังคับใช�คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลให�เหมาะสมกับการดํารงชีวิตตามวิถีใหม�
ในป�จจุบัน (New Normal)

อาจารย�ฐิติรัตน� ทิพย�สัมฤทธิ์กุล : จากสถานการณในปจจุบันซ่ึงมีการแพรระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ (COVID - 19) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีผานมา ทําใหกลาวไดวา 
เหตุการณดังกลาวเปนสถานการณวิกฤติแทรกซอนอันสงผลทําใหเกิดการดํารงชีวิตตามวิถีใหมในปจจุบัน 
(New Normal) ซ่ึงเกิดข้ึนกอนกําหนดเวลาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพียง ๓ เดือน จึงมีประเด็นพิจารณาท่ีนาสนใจ ดังตอไปน้ี

ประเด็นแรก การเตรียมพรอมของทุกภาคสวนสําหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จําเปนตองหยุดชะงักลง เน่ืองจากการแพรของโรคระบาดดังกลาว
สงผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง การจัดสรรงบประมาณของทุกองคกรจําเปนจะตองนําไปบริหาร
จัดการสําหรับแกไขปญหาวิกฤติโรคระบาดกอน รวมถึงการระดมบุคลากรเขารวมในการชวยเหลือ
สถานการณในคร้ังน้ี ดังน้ัน การเตรียมพรอมของทุกฝายสําหรับการปฏบัิติตามกฎหมายจึงเกิดข้ึนไดชาลง 
อันเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหหลายองคกรของภาคเอกชนไดมีหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับสาเหตุความไมพรอมสําหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบการเล่ือน
บังคับใชบางหมวดและบางมาตรากับบางหนวยงานและบางกิจการออกไปอีก ๑ ป เปนวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ดวยการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินหรือผูประกอบการบางหนวยงานไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับ
แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวเรียบรอยแลว ดวยการเร่ิมดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
แนวทางท่ีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยการประกาศนโยบายความเปนสวนตัว
ในรูปแบบใหมใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกฎหมายกําหนด โดยผูขอรับบริการสามารถใชสิทธิในการ
คุมครองขอมูลของตนเองไดกอนท่ีกฎหมายจะบังคับใช
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นท่ีสอง สภาพการณท่ีเปล่ียนไปสําหรับการดํารงชีวิตตามวิถีใหมในปจจุบัน 
(New Normal) ในสวนท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก จํานวนสถิติของการใชบริการหรือการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือธุรกรรมทางออนไลนท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนเกินเทาตัว เพ่ือเปนไปตามมาตรการ
รักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) โดยการงดการพบปะกัน ตัดสังคมจากกันและกัน 
หรืออีกวิธีการหน่ึงคือการเวนระยะหางทางกายภาพ (Physical Distancing) ท่ีในทางปฏิบัติกําหนดให
บุคคลแตละคนตองรักษาระยะการอยูหางกันสําหรับการใชชีวิตประจําวัน เชน การประชุมออนไลน 
การโอนเงิน การตรวจสุขภาพออนไลน หรือการเขาใชงานในกระบวนการท่ีคนในกลุมมีการแบงปน
แนวความคิดจนนําไปสูวิถีทางแกปญหาใหม ๆ รวมกัน (Collaboration Works) เพ่ิมมากข้ึน สงผลให
หลายองคกรจําเปนท่ีจะตองขยายขนาดพ้ืนท่ีเครือขายอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ท่ีจะมารองรับ
การใชขอมูลท่ีมากข้ึน

จากประเด็นท่ีกลาวมาทําใหพิจารณาไดวา สถานการณท่ีผูคนหันมาใชการบริการดวยชองทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือออนไลนมากข้ึนในชวงระยะเวลาท่ีผานมาน้ัน อาจจะเปนส่ิงท่ีสังคมไทยกําลังรอคอย
ใหเกิดข้ึนอยูแลว ดังจะเห็นไดจากการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดมีความพยายามในการรณรงค
ใหสังคมไทยเปนสังคมไรเงินสดมาเปนระยะเวลาหลายป ดังน้ัน อาจกลาวไดวา สถานการณท่ีมีโรคระบาด
ในคร้ังน้ีเปนการเรงรัดใหประเทศไทยกาวสูยคุท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูในระบบกันมากข้ึน (Formal 
Economy) จากสภาพการณท่ีคนสวนใหญของประเทศแทบไมไดอยูในระบบเศรษฐกิจ (Informal 
Economy) หมายความวา ประเทศไทยมีคนท่ีไมไดอยูในระบบของการทํางานประจําจํานวนมาก และยังมี
คนท่ีไมมีบัญชีเงินฝากอยูไมนอย บุคคลเหลาน้ันจึงไมสามารถใชระบบเครดิตไดและจําเปนตองทําธุรกรรม
ผานระบบธนาคารปกติมากกวา ดังน้ัน ความเปล่ียนแปลงท่ีผูคนนิยมใชธุรกรรมทางออนไลนในโลกปจจุบัน
กันมากข้ึน จึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ท่ีรางข้ึนมาเพ่ือใหสอดรับกับความเปล่ียนแปลงของการถายโอนขอมูลขาวสารในโลกยคุใหม โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เม่ือประเทศไทยมีความตองการท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันทางการคากับนานาประเทศ
ในระดับสูงแลว การเขารวมเปนสวนหน่ึงของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ดวยการขับเคล่ือน

9-36-MAC6.indd   329-36-MAC6.indd   32 11/14/20   1:02 PM11/14/20   1:02 PM



๓๓

เศรษฐกิจของประเทศโดยนําเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการใหบริการ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ท่ีจะตองสรางระบบนิเวศทางกฎหมาย รวมถึงโครงสรางทางสังคม
เพ่ือสงเสริมใหประเทศไทยพรอมรับกับความเปล่ียนแปลงของโลกในกรณีดังกลาวดวย ท้ังน้ี กระแส
ความเปล่ียนแปลงเชนวาน้ีไดมีการกลาวถึงในทุกประเทศท่ัวโลก และสะทอนวากฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลจําเปนตองเขามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งข้ึน  

อยางไรก็ตาม ยงัมีกระแสการวิพากษวิจารณเก่ียวกับเร่ือง การปรับตัวสําหรับการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับน้ีวาควรเปนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดหรือไม โดยเฉพาะสภาวะท่ีหนวยงานของภาครัฐ
หรือผูประกอบการในภาคเอกชนตาง ๆ  ยังมีภาระในสวนของการรับมือกับการจัดการกับโรคระบาด
และการดํารงชีวิตตามวิถีใหมในเวลาเดียวกัน (New Normal) ขณะท่ีอีกดานหน่ึง ซ่ึงทุกคนจําเปน
ตองใชชีวิตดวยการพ่ึงพาโลกออนไลนมากข้ึน ยอมตองสรางใหเกิดความเช่ือม่ันวาระบบการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย ดังน้ัน ประเด็นท่ียังเปนขอพิจารณาเก่ียวกับ
การบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของท่ัวโลก คือ การบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลน้ัน ควรเปนไปแบบผอนปรนหรือควรจะมีมาตรการท่ีเขมงวดเพ่ือใหประชาชนมีความเช่ือม่ัน
ในการเขามาใชระบบออนไลนกันมากยิ่งข้ึน 

 ตัวอยาง มีขอเท็จจริงวา สํานักงานคณะกรรมาธิการดานขอมูลขาวสารของสหราชอาณาจักร 
หรือ The Information Commissioner’s Office (ICO) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาล ไดพิจารณากําหนด
คาปรับเจาของธุรกิจโรงแรมและสายการบินแหงหน่ึง เน่ืองจากระหวางการควบรวมกิจการของสองธุรกิจ
ดังกลาวไมไดมีการตรวจสอบกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงเปนหน่ึงในรายการท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการ แตดวยเหตุท่ีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสายการบินดังกลาวไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤต
ของโรคโควิด ๑๙ ทาง ICO จึงไดมีการทบทวนผลการพิจารณาคาปรับใหม โดยจะใหขยายระยะเวลา
การชําระคาปรับดังกลาวออกไปกอน ดวยเหตุน้ี จึงเกิดกระแสวิจารณเก่ียวกับการท่ีหนวยงานของรัฐ
ซ่ึงกํากับดูแลเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงอาจสงผลใหมีผูฉวยโอกาส
แสวงประโยชนจากขอมูลในชวงเวลาวิกฤติโรคระบาดในคร้ังน้ี ท้ังน้ี ICO ไดช้ีแจงวา กรณีขยายระยะเวลา
การปรับดังกลาวมิใชเปนการงดเวนการบังคับใชกฎหมาย เพียงแตขอเท็จจริงในกรณีน้ีเปนการชวยเหลือ
ผูประกอบการซ่ึงกําลังตกอยูในสภาวะวิกฤติและกําลังเดือดรอนทางการเงิน อยางไรก็ตาม การตรวจสอบ
การใชงานระบบออนไลนของการทําธุรกรรมตาง ๆ ในสวนของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ยังดําเนินอยูตอไป

 สําหรับประเด็นนาสนใจและยังอยูในระหวางการพิจารณาเก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในระดับโลกสําหรับการพิจารณาปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายคุมครองสวนบุคคล
ของไทยในลําดับตอไป ไดแก ขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมของปจเจกบุคคล หรือบุคคล
ในครอบครัว (Household Activities) ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๔ (๑) ท่ียกเวนใชบังคับกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลท่ีทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลน้ันเทาน้ัน 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีเจตนารมณท่ีตองการกํากับดูแลการใชงานขอมูลสวนบุคคลของ
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

หนวยงานรัฐ หรือองคกรเอกชนตาง ๆ ซ่ึงเปนการนําขอมูลสวนบุคคลของปจเจกบุคคลมาใชประโยชน
ไมวาในทางราชการหรือทางพาณิชยก็ดี จึงไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท้ังหลาย
ตอผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ดวยลักษณะความสัมพันธทางกฎหมายระหวางรัฐกับ
ปจเจกบุคคล หรือระหวางองคกรเอกชนกับปจเจกบุคคล โดยท่ีกฎหมายไดสงเสริมใหผูเปนเจาของขอมูล
สามารถใชสิทธิในอํานาจตอรองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของตนไดมากข้ึน ท้ังน้ี กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลท้ังของไทย และ EU ก็ยังไมไดกําหนดเน้ือหาเก่ียวกับการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคล
ในกรณีท่ีเปนความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลดวยกันเอง 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมยุคของการใชเทคโนโลยีโดยส่ือสารผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
หรือ Social Network มีกรณีท่ีการกระทําของบุคคลหน่ึงสามารถสงผลกระทบตอความเปนสวนตัว
ของบุคคลอ่ืนไดอยางมหาศาล ไดแก การแอบถายภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว การระรานทางไซเบอร 
(Cyberbullying) การโพสตอนาจารแกแคน (Revenge Porn) เปนตน ประเด็นเหลาน้ีจึงยังไมมี
ขอสรุปสําหรับการท่ีกฎหมายคุมครองสวนบุคคลจะสามารถเขาไปกํากับดูแลในกรณีพิพาทระหวาง
ปจเจกบุคคลดังกลาวได เน่ืองดวยขอพิจารณาวามีกฎหมายอ่ืนท่ีกํากับดูแลในแตละฐานความผิดอยูแลว 
โดยสวนตัวเห็นวา สวนของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจะกํากับดูแลการใชงานในสวนของ
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล นาจะยังมีประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญอีกคอนขางมากเก่ียวกับขอบเขต
ของกฎหมายในการกํากับดูแลและการบังคับใชกฎหมาย เน่ืองจากความสามารถในการจัดการกับขอมูล
ของปจเจกบุคคลไมสามารถเทียบเทากับความสามารถในการจัดการขอมูลของระดับองคกร

นอกจากน้ี ในสวนของมาตรา ๔ (๒) ซ่ึงบัญญัติยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติสําหรับ 
การดําเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการรักษาความม่ันคงของรัฐ จึงมีขอพิจารณาคือ การใช
ขอมูลของฝายความม่ันคงอาจไมไดอยูภายใตการดําเนินการเฉพาะแตภาครัฐเทาน้ัน แตอาจเก่ียวของกับ
ภาคเอกชนในสวนของท่ีมาหรือการนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบดวย ดังกรณีตัวอยางท่ีนายเอ็ดเวิรด 
สโนวเดน (Mr. Edward Snowden) อดีตนักวิเคราะหขาวกรองชาวอเมริกัน ซ่ึงเคยทํางานกับสํานักงาน
ความม่ันคงแหงชาติ (NSA) ของสหรัฐอเมริกา และสํานักขาวกรองกลาง (CIA) ไดปลอยขาวรายละเอียด
ของโครงการการสอดสองดูแลมวลชนลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและอังกฤษหลายโครงการ
แกส่ือมวลชนวา ขอมูลสวนบุคคลท้ังหลายท่ี NSA เก็บมาน้ัน เปนการถายโอนมาจากขอมูลซ่ึงผานการ
ใชงานในระบบอินเตอรเน็ตของเครือขายภาคเอกชนท้ังหลาย ซ่ึงขอเท็จจริงคือ บริษัทเอกชนท่ีเก่ียวของ
ท้ังหลายน้ันไดพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ EU เพ่ือใหเกิด
ความเช่ือม่ันในทางการคากับ EU แตเม่ือมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว มาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลในบริษัทของสหรัฐอเมริกาจึงไมนาเช่ือถืออีกตอไป

 ดังน้ัน เม่ือมีขอมูลของสองสวนท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมในมาตรฐานเดียวกันจึงอาจจะมีปญหา
เกิดข้ึนไดในอนาคต เชน เม่ือบริษัทในสหภาพยุโรปตองการจะโอนขอมูลมายังบริษัทคูคาในประเทศไทย 
การโอนจะทําไดอยางสะดวกและไมตองมีมาตรการรับรองระดับมาตรฐานการคุมครองขอมูลเพ่ิมเติม 
หากประเทศไทยน้ันอยูในรายช่ือประเทศท่ีสหภาพยุโรปรับรองวาเปนประเทศท่ีมีระดับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาเปน GDPR Whitelist Countries โดยในการ
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ออกมติรับรอง (Adequate decisions) น้ัน คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จะใช
หลักเกณฑในการพิจารณาท่ีสําคัญคือ ภาพรวมการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย รวมถึง
บริบททางกฎหมายดานอ่ืน ๆ  ดวย โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวกับฝายความม่ันคงวาสอดคลอง
กับมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ EU หรือไม ดวยเหตุน้ีจึงเห็นวาเม่ือมีการยกเวนการบังคับใช
กฎหมายกับฝายความม่ันคงแลว ฝายความม่ันคงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรฐานการดูแลขอมูลเปนการเฉพาะ
และอยูในระดับของความเช่ือถือท่ีมากข้ึน กรณีน้ีคอนขางคลายคลึงกับขอยกเวนในมาตรา ๔ (๓) ซ่ึงบัญญัติ
ยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทําการ
เก็บรวบรวมไวเฉพาะเพ่ือกิจการส่ือมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเปนไปตามจริยธรรม
แหงการประกอบวิชาชีพ ท่ีควรมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของขอมูลดวย 

จุลนิติ :  บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ อันเป�นประโยชน�ต�อมาตรการ
และแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลอย�างมีประสิทธิภาพ

อาจารย�ฐิติรัตน� ทิพย�สัมฤทธิ์กุล : สําหรับมาตรการและแนวทางท่ีจะสงผลใหการ
บังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพน้ัน มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

๑. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการเตรียมความพรอมในระยะส้ัน เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีการเล่ือนการบังคับใชในบางหมวดบางมาตราออกไปอีก 
๑ ป จึงควรใชระยะเวลาดังกลาวใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดในดานของการเตรียมความพรอม หรือสําหรับ
บางองคกรท่ีพรอมและไดเร่ิมตนดําเนินการไปบางแลว ควรใหการสนับสนุนใหไดมีการทดลองระบบ
ท่ีปรับใหสอดคลองกับกฎหมายใหม เพ่ือใหการปรับตัวเปนไปไดงายยิ่งข้ึน
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มาตรการและแนวทางในการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

๒. การทําความเขาใจกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย โดยเฉพาะ
การสรางความเขาใจตอประชาชนวา กฎหมายฉบับน้ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทุกคนสามารถใช
ขอมูลไดอยางปลอดภัย รวมถึงการใชขอมูลไดมากข้ึน พรอมกับมีความรับผิดชอบตอการดูแลขอมูล
ดังกลาววา จะนําไปใชตามความจําเปนและเปนไปตามวัตถุประสงค อันจะสงผลใหทุกคนอยูในสังคม
ของการใชขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัยและมีความเปนธรรมตอเจาของขอมูล ไปจนถึงการสงเสริมใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงในระดับแนวคิดขององคกรของรัฐและเอกชน พยายามทําใหความตระหนักรู
เร่ืองความเปนสวนตัวเขาไปอยูในกระบวนการคิดออกแบบนโยบายและเคร่ืองมือการทํางานท้ังระบบ 
(Privacy by Design) ซ่ึงเปนหลักการท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศแคนาดา
ไดเสนอไว เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพต้ังแตการออกแบบระบบ ตัวอยางเชน 
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนภายใตการกํากับดูแลของกรมการปกครอง อาจจะตองพิจารณา
การกําหนดแบบของการแสดงขอมูลเทาท่ีจําเปน ลดทอนขอมูลสวนท่ีออนไหวอยางศาสนาหรือหมูโลหิต
ออกไป

๓. การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชของหนวยงานภาครัฐ  ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาหนวยงาน
ของรัฐไดมีการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนมากข้ึน อาทิ เพ่ือประโยชนทางการสาธารณสุขในการ
ควบคุมโรค มาตรการสําหรับการคุมประพฤติโดยเทคโนโลย ีเปนตน ซ่ึงเห็นวา รัฐควรพิจารณาความจําเปน
ในการขอขอมูลและการจัดการขอมูลของประชาชนใหมากข้ึน เน่ืองจากการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคม
หากมีการขอขอมูลหรือการใชขอมูลสวนบุคคลมากจนขาดความระมัดระวัง อาจทําใหประชาชนเกิดความ
รูสึกหวาดระแวงตอหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของในประเด็นความปลอดภัยของขอมูล
ไดวา ประชาชนถูกเก็บขอมูลสวนตัวไปโดยไมจําเปนหรือไม บอยคร้ังเกินไปหรือไม ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอความรูสึกของการใหความรวมมือ การขอความรวมมือจากประชาชนเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวอาจจะทํา
ไดยากข้ึนเร่ือย ๆ ดังน้ัน การท่ีรัฐจะดําเนินนโยบายสําหรับสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ จึงควร
ใหความสําคัญตอแนวทางการบริหารจัดการขอมูล ต้ังแตการออกแบบระบบ การจัดเก็บ และ
การนําไปใชประโยชนท่ีมีความชัดเจน ตลอดจนการบริหารการจัดการการส่ือสารและประชาสัมพันธ
เพ่ือใหเกิดความประทับใจท่ีดีตอประชาชน ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมความไววางใจ 
ยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคในการบังคับใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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