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 ๑จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒    
 ๒ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ) ได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
รอการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย 
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....”
 

๑

 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....๒ เป็นหนึ่งในร่างกฎหมายใหม่ของ 
ร่างกฎหมายหลาย ๆ  ฉบับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งเมื่อร่างพระราชบัญญัติได้ผ่าน 
การพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจากรัฐสภาแล้วก็ต้องมีการประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไป และแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ดังนั้น 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนไม่น้อยทีเดียว โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง 
สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันนั้นยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป  
หรือหากจะมีอยู่บ้างก็คงมีแต่เฉพาะกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง 
ของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบางเรื่อง เช่น ข้อมูลเครดิตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น
 นอกจากนี้ กฎหมายที่แก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  
การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หรือการฟ้องคดีให้รับผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมาย 
อาญา ยังมีมาตรการแก้ไขเยียวยาที่ไม่อาจฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก 
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 ๓โปรดดู บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ)
 ๔มาตรา ๓๕ วรรคสาม บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
 ๕มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความม่ันคง 
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ”

การฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายที่แท้จริงอันเป็นภาระค่าใช้จ่ายและยังซ้ำเติมสภาพจิตใจ 
หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมลักษณะการละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลทุกลักษณะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
อันไม่พึงเปิดเผย ประวัติอาชญากรรม หรือกิจกรรมส่วนตัวใด ๆ  ที่ควรปกปิดเป็นความลับ เป็นต้น  
ทำให้ในปัจจุบันมีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก เช่น การขายข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในทางการค้าจากการขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ซึ่งปรากฏว่าได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล หรือการถ่ายคลิปวีดีโอด้วยโทรศัพท์ 
มือถือเก็บภาพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีชื่อเสียงให้แก่สื่อต่าง ๆ  เพื่อเรียกรับประโยชน์ หรือนำลง 
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทำให้บุคคลดังกล่าวนั้นได้รับความเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
โดยไม่ได้ให้ความยินยอมในการเผยแพร่นั้นแต่อย่างใด
 ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันสามารถติดต่อไปยังต่างประเทศได้ 
โดยสะดวกและมีความรวดเร็ว ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ 
ทัว่ไปโดยครอบคลมุในทกุ ๆ  เรือ่งแลว้ยอ่มเปน็อปุสรรคตอ่การตดิตอ่สือ่สารกบัตา่งประเทศ โดยเฉพาะ 
ประเทศที่มีกฎหมายกำหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง 
ข้อมูลนั้น หรือมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่า เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป๓ และโดยที่ 
มาตรา ๓๕ วรรคสาม๔ และมาตรา ๕๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคล 
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนา 
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านนิติบัญญัติ ให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชน 
จึงได้จัด โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ....” ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กร 
ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
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 โดยการเสวนาในครั้งนี้ ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ รวมทั้ง 
ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างกว้างขวาง โดยมีสาระสำคัญ 
สรุปได้ดังนี้

 รองศาสตราจารย์ ดร .  กิตติศัก ด์ิ ปรกติ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)  
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของความคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัว  
ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมก็ให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป โดยสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกที่ให้ 
การคุม้ครอง เนือ่งจากในสมยัสงคราม ประเทศองักฤษไดเ้ขา้ยดึครองอาคารบา้นเรอืนของชาวอเมรกินั 
เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการของกองกำลังทหาร (Headquarters) ดังนั้น จึงเกิดกระแสปลุกเร้าให้ 
ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับการเข้ายึดเคหสถานดังกล่าวเพื่อประกาศตนเป็นเอกราช และความคิดเรื่อง 
เสรีภาพในเคหสถานนี้ได้กลายมาเป็นความคิดในเรื่องเสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัว ดังจะเห็นได้จาก 
ส่วนหนึ่งของคำพิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพที่จะได้รับการ 
ยอมรับความเป็นอยู่สวนตัว (Life to be live alone)” 
 เสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัวยังเป็นเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของบุคคล  
เพราะทกุคนตอ้งมขีอ้มลูตดิตวัอยูเ่สมอ เชน่ ขอ้มลูการศกึษา ประวตักิารทำงาน ความรูค้วามสามารถ 
หรือฐานะต่าง ๆ  ที่เป็นที่รับรองหรือรับรู้กันในสังคม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากถูกบิดเบือนเสียแล้ว 
ความเป็นตัวตนของบุคคลก็ย่อมถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย และอาจส่งผลต่อทางทำมาหาได้หรือชื่อเสียง
เกียรติยศของบุคคลนั้น  ๆ  ด้วยเหตุนี้ เสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัวจึงถือเป็นสิทธิในบุคลาภาพหรือ 
ความเป็นตัวตนของมนุษย์นั่นเอง 
 แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้นก็มีความแตกต่างกันระหว่างอเมริกา
กับยุโรป โดยในอเมริกาถือเป็นเสรีภาพในเคหสถานหรือความเป็นอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง 
หรือทางได้มาแห่งทรัพย์สิน ในขณะที่ในยุโรปถือว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้นเป็นตัวตนของบุคคล 
ซึ่งเป็นบุคลาภาพ ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือทางทำมาหาได้ โดยแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏ 
อย่างชัดเจนในช่วงยุคสงครามเย็นซึ่งเป็นยุคที่มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักวิชาการ  
นักการเมือง รวมทั้งนักธุรกิจและพ่อค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างลัทธิ 
ที่แตกแยกกัน ดังนั้น ประชาชนในสหรัฐอเมริกาจึงพยายามที่จะคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการ 
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แทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เช่นเดียวกับภาคพื้นยุโรปที่เกิดการต่อต้านอำนาจรัฐที่จะแทรกแซง 
เข้าไปเก็บข้อมูลของบุคคล 
 ในปัจจุบันการดำเนินกิจการโทรคมนาคมเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสมที่มีการ 
ใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีเทคโนโลยี 
ที่เปิดเผย เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือการใช้กลไกอัตโนมัติในการจัดเก็บข้อมูลของคนทั่วโลก 
ที่สื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Data Matching) ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้เป็นประโยชน์ 
ในการป้องกันการก่อการร้ายได้ เช่น การทำ Data Matching เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ 
ข้อมูลของผู้ที่น่าสงสัยในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นสินค้าที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจและการเมือง ดังนั้น  
กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองดังกล่าวได้ ซึ่งกฎหมายจะวางโครงสร้าง 
ในการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอย่างไรนั้น ได้มีแนวความคิดออกเป็น ๒ แนวทางคือ
 แนวคิดที่หนึ่ง ถือว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้นมีค่าเหมือนดั่งเป็นทรัพย์สิน หรือมีค่าถึงความ 
เป็นมนุษย์ที่ต้องให้ความคุ้มครองอย่างแน่นหนา ดังนั้น การแทรกแซงหรือการก้าวล่วงเข้าไปใน 
ความเป็นอยู่ส่วนตัวจึงเป็นภยันตรายซึ่งเป็นความผิดอาญาร้ายแรง โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ 
เป็นการคิดแบบยุโรป ที่มีการวางโครงสร้างกฎหมายด้วยการกำหนดว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั้งปวง 
โดยหลักแล้วห้ามจัดเก็บ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นเป็นกรณี ๆ  ไป และต้องถูกควบคุมตรวจสอบโดยมี 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งเรียกกันว่าเป็นผู้ตรวจการข้อมูลประจำหน่วยงานหรือผู้รวบรวมข้อมูล 
 แนวคิดที่สอง ถือว่าความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำมาหาได ้ดังนั้นจึงเป็น 
เรือ่งในทางแพง่ทีเ่กีย่วกบัละเมดิ แตห่ากมกีารแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจงึตอ้งรบัผดิทัง้ในทางแพง่ 
และทางอาญาประกอบกนั แนวความคดิดงักลา่วนีเ้ปน็การคดิอยา่งอเมรกินัทีม่กีารวางโครงสรา้งในการ 
ควบคุมเป็นเรื่อง ๆ  ไป (segment) เช่น การคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวในเรื่องบัตรเครดิต บัญชี 
ผูห้ยบิยมืวดีโีอ หรอืความเปน็อยูส่ว่นตวัในตลาดหลกัทรพัย ์เปน็ตน้ ดงันัน้ ในอเมรกิาจงึไมม่กีฎหมาย
ที่เป็นหลักทั่วไปเหมือนเช่นยุโรปที่จะต้องควบคุมอย่างกว้างขวางหรือทำให้เป็นเรื่องทั่วไป 
 สำหรับการยกร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยนั้น เป็นการผสมผสานทั้งสอง 
แนวทาง กล่าวคือ ต้องการได้กฎหมายที่ควบคุมอย่างกว้างหรือเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับยุโรป แต่ก็ 
เกรงว่าถ้ากว้างขวางเกินไปอาจจะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ตา่ง ๆ  สำหรบัประโยชนใ์นการดำเนนิธรุกจิ จงึไดจ้ำกดันยิามของคำวา่ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” วา่หมายถงึ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเร่ืองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลก็ไม่ถือว่า 
เป็นเรื่องส่วนตัว ซ่ึงส่วนน้ีจะแตกต่างจากกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ  ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Personal Data Protection) ทีไ่มว่า่จะเปน็ขอ้มลูอะไร หากระบหุรอืบง่บอกใหรู้ต้วับคุคลไดก้เ็ปน็สิง่ที ่
กฎหมายให้ความคุ้มครองทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อการคุ้มครองของไทยกำหนดว่าต้องเป็นเรื่องส่วนตัว 
หรอืเรือ่งเฉพาะตวัทีบ่ง่บอกตวับคุคลไดเ้ทา่นัน้ ทำใหข้อบเขตของความคุม้ครองแคบลงทนัท ีเชน่ รสนยิม 
ทางเพศ ประวัติการศึกษา แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น
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 นอกจากนี้ กระบวนการในการควบคุม ตามกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ในยุโรป ออสเตรเลีย 
และแคนาดา จะมีวิธีการที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยใครก็ตามที่เก็บรวบรวมหรือดำเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด และหากมีการจัดเก็บเป็นระบบจะต้องทำการ 
ศึกษาผลกระทบเสียก่อนด้วย แต่ประเทศไทยไม่นำระบบนี้มาใช้ เพราะเกรงว่าจะเป็นการสร้างภาระ 
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการมากจนเกนิไป จงึไดใ้ชว้ธิกีารควบคมุผูค้วบคมุหรอืจดัเกบ็ระบบขอ้มลู (Controller) 
แทน โดยกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ซึ่งหาก 
ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนก็จะถูกปรับในทางปกครอง และถ้าหากถึงขนาดเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็น 
ความผิดทางอาญาก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 ในสว่นของการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. .... 
สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) เนือ่งจากการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายไทยนัน้แคบกวา่กฎหมายทัว่โลก เพราะ 
ควบคุมไว้เฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเฉพาะตัวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลก็สามารถนำไปใช้ได้โดยวิธีการทำ Data Matching ซึ่งผู้ประกอบการ อาชญากร หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ในทางทรัพย์สิน 
ก็ได้ เช่น การก่ออาชญากรรม ดังนั้น ถ้ากระบวนการตรวจสอบและควบคุมไม่ละเอียดและกว้างขวาง 
เพียงพอก็จะทำให้เกิดช่องว่างในการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 (๒) การกำหนดขอ้ยกเวน้บคุคลทีไ่มต่อ้งถกูบงัคบัตามกฎหมาย อาท ิหนว่ยงานของรฐัทีอ่ยูภ่ายใต ้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ 
สว่นตนของบคุคลนัน้เทา่นัน้ หรอืผูท้ีใ่ชเ้ฉพาะเพือ่กจิการสือ่มวลชน งานศลิปกรรม หรอืงานวรรณกรรม 
เป็นต้น ซึ่งมีข้อถกเถียงว่าจะกำหนดขอบเขตให้แค่ไหนเพียงใด เช่น กรณีเจ้าหน้ารัฐกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ต้องรับผิดเฉพาะ 
เมื่อเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น หรือกรณีของ 
สือ่มวลชนทีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัคอื ฝา่ยหนึง่เหน็วา่สือ่มวลชนไมค่วรไดร้บัการปฏบิตัทิีแ่ตกตา่ง 
ไปจากประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องถูกควบคุมเช่นเดียวกัน แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าต้องเปิดโอกาสให้ 
สือ่มวลชนไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลได ้โดยไมต่อ้งถกูบงัคบั หากเปน็กรณกีารเปดิเผยแหลง่ขา่ว 
เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องนำมาพิจารณาประกอบเพื่อเป็นข้อมูลและกำหนดเป็นแนวทาง 
ที่เหมาะสมต่อไป
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 (๓) การกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนด 
นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนั้น มีความคิดเห็นว่าเป็น 
การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง และอาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั่วประเทศ  
จึงเห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลประจำอยู่ทั่วประเทศด้วย 
 โดยในยุโรปจะมี Data Auditor ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบข้อมูล 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่ง ประจำอยู่ในหน่วยงาน มีหน้าที่ในการติดตาม 
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อตรวจสอบเจอจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
มิฉะนั้นจะต้องร่วมรับผิดด้วย และประเภทที่สองคือ อยู่นอกหน่วยงาน มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) โดยวิชาชีพดังกล่าวนี้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากมีการนำมา 
พิจารณาแล้ว ย่อมทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมและก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนา

 นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ 
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า ในอนาคตปัญหาเรื่องการรบกวนความเป็น 
สว่นตวัจะยิง่เพิม่มากขึน้ตามพฒันาการของเทคโนโลย ีดงันัน้ 
การตรากฎหมายจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวได้ โดยยกตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น การส่งข้อความสั้น 
(Short Message หรอื SMS) เพือ่โฆษณาสนิคา้หรอืบรกิาร 
ต่าง ๆ  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนสามารถพกพา 
ไปได้ในทุก ๆ  ที่ และที่ชัดเจนคือการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อ 
ขายประกัน ให้สมัครบัตรเครดิต หรือเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับ เป็นต้น ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าเขาทราบ 
เบอร์โทรศัพท์เราได้อย่างไร ทั้ง ๆ  ที่มิได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นไว้แต่อย่างใด
 นอกจากปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ก็ยังมีปัญหาการปลอมข้อมูลส่วนบุคคล และการ 
ปฏเิสธการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่จา้ของขอ้มลู เชน่ การขอเวชระเบยีน ซึง่หากเปน็กรณทีีโ่รงพยาบาล 
สงสัยว่าอาจจะนำไปใช้เพื่อฟ้องคดีแล้วสิทธินี้ก็จะหมดไปทันที โดยอาจอ้างว่าได้สูญหายไปแล้วเพื่อ 
ปฏเิสธการใหข้อ้มลูนัน่เอง และปญัหาทีส่ำคญัของโลกยคุสารสนเทศ (Cyber Worlds) อกีประการหนึง่ 
คือ การใช้ข้อมูลแอคเคาท์ (Account) ของผู้อื่นไปทำธุรกรรมหรือดำเนินการต่าง ๆ  แทนเจ้าของ 
ทีแ่ทจ้รงิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต อกีทัง้ยงัมธีรุกจิทีเ่กีย่วกบัการจดัทำฐานขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้เพือ่จำหนา่ย 
ซึ่งเรียกว่า List Developer หรือ List Broker หรือการให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลจากธนาคาร ซึ่งแม้ 
จะเป็นการกระทำที่เป็นความผิด แต่ธนาคารหลายๆ แห่งก็ยังกระทำการดังกล่าวอย่างเป็นปกติ 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าชมนิทรรศการ สมัครสมาชิก หรือให้ลงทะเบียน 
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือจับฉลากชิงโชคของรางวัลต่าง ๆ  ซึ่งบริษัทที่จัดย่อมได้รับประโยชน์ในฐาน 
ข้อมูลจากการนั้น 
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 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า เมื่อไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วข้อมูลเกิดการ 
รั่วไหลมาจากแหล่งใด เช่น ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มักจะสันนิษฐานว่ามาจากบริษัทโทรศัพท์ซึ่งมีข้อมูล 
หมายเลข แตบ่างครัง้หากเคยไดร้บัโทรศพัทจ์ากคนทีข่ายประกนัภยัรถยนต ์ซึง่จะทราบขอ้มลูเกีย่วกบั 
รถยนต์ของเราอย่างละเอียด ทั้งหมายเลขทะเบียน สี และวันทะเบียนหมดอายุ ซึ่งไม่น่าจะมาจาก 
บริษัทโทรศัพท์มือถือแต่อาจมาจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องทะเบียน และในกรณีที่มีการโทรศัพท์ 
มาหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน ATM นั้นก็พบว่า ได้รับทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวบัญชีทางธนาคารของ 
บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารอย่างละเอียด จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจรั่วไหลมาจากธนาคาร 
 ไม่เพียงแต่สภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ในอนาคตอาจต้องพบกับปัญหาของเทคโนโลยี 
ที่เรียกว่า “RFID” (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่น 
ความถี่วิทยุที่มีจุดเด่นคือ สามารถอ่านค่าข้อมูลจากป้ายหรือแท็ก (Tag) ได้หลาย ๆ  แท็ก พร้อม ๆ  กัน  
แบบไร้สัมผัส ด้วยความเร็วสูงแม้ในสภาพที่ทัศนวิสัย 
ไม่ดีหรือมีระยะไกล รวมทั้งยังคงทนต่อความเปียกชื้น  
แรงสั่นสะเทือนและการกระทบกระเทือน จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อนำมาใช้งานแทนระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode)  
ซึง่หากมกีารนำระบบ RFID มาประยกุตใ์ชง้านนอกเหนอืจาก 
การบอกรหัสสินค้าแล้ว เช่น การนำมาใช้เกี่ยวกับประวัติ 
พนักงาน หรือข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียด 
ต่าง ๆ  อาทิ ช่ือ ทีอ่ยู ่เช้ือชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพหรือพฤติกรรม 
ทางเพศ เปน็ตน้ กอ็าจทำใหข้อ้มลูเหลา่นีถ้กูเปดิเผยไดต้ลอดเวลาอยา่งงา่ยดาย ซึง่เปน็ผลรา้ยและทำให ้
เสื่อมเสียชื่อเสียงได้
 สำหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. . . . . นายแพทย์ประวิทย์ 
ได้แสดงความคิดเห็นในหลายประการ ดังนี้ 
 (๑) องคป์ระกอบของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พบวา่จำนวนกรรมการสว่นใหญ ่
จะมาจากภาครฐัและภาคเอกชนเทา่นัน้ จงึเหน็ควรใหม้ภีาคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มเปน็องคป์ระกอบ 
ด้วย และในส่วนของกรรมการภาคเอกชนนั้น เห็นควรให้มีที่มาจากภาคธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ด้วย เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต (Telecom Industry) เป็นต้น
 (๒) ความเหมาะสมของการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็น 
หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้มี 
การเสนอชื่อหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เหมาะสมเข้าร่วมการสรรหาด้วย (Candidate) เพื่อเป็นทางเลือก 
และรับทราบเหตุผลในการพิจารณาตัดสินสินใจเลือกองค์กรดังกล่าว
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 (๓) สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยกฎหมายไดก้ำหนดให ้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีกฎหมายหรือสัญญาใดจำกัด 
สิทธิในการเพิกถอน การกำหนดดังกล่าวถือเป็นการจำกัดสิทธิ โดยเฉพาะการกำหนดให้สัญญามีสิทธิ 
ทีเ่หนอืกวา่ เชน่ หากขอ้สญัญามกีารกำหนดระยะเวลาผกูพนัไว้ ในระหวา่งนีย้อ่มยกเลกิหรอืเพกิถอน 
ไม่ได้ แม้ว่ากฎหมายจะระบุว่าให้ยกเลิกเมื่อใดก็ได้ก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีทางออกอื่นๆ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว 
 (๔) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ทำการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม
ถงึกรณีขอ้มลูทางอเิลคทรอนกิส์เทา่ทีค่วร และหากมีการเผยแพรแ่ลว้กไ็ม่สามารถที่จะควบคุมได้ เช่น  
ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสถาบันต่าง ๆ  ที่มีประวัติของบุคคลอย่างละเอียด ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถ 
เข้าไปดูได้และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม
และอาจจะไม่ได้รับทราบเลยด้วยซ้ำ 
 (๕) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไว้หลายประการ อาทิ การขอตรวจดู ขอสำเนา ขอให้แจ้งการมีอยู่ การใช้  
หรือการเปิดเผย ขอให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ขอให้ระงับ 
การใช้หรือเปิดเผย ขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มา เป็นต้น สิทธิที่ 
กำหนดขึน้เหลา่นีอ้าจเปน็เพยีงหลกัการทีไ่มอ่าจเปน็จรงิไดใ้นทางปฏบิตั ิเนือ่งจากไมม่ขีัน้ตอนทีช่ดัเจน 
และหากมีการปฏิเสธสิทธิดังกล่าวแล้วจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด 
 (๖) มาตรการคุม้ครองชัว่คราวเพือ่เยยีวยาความเสยีหาย โดยกฎหมายมไิดก้ำหนดรายละเอยีด 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งหากจะต้องรอให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้แล้ว 
เสร็จเสียก่อน หรือต้องรอการสอบสวนให้ได้ความว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แล้ว อาจสร้างความ 
เสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลได้ 
 (๗) บทกำหนดโทษ เนื่องจากบทกำหนดโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษปรับเป็นอีกหนึ่งมาตรการ 
ที่ช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได ้โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคมนั้นจะมีการกำหนด 
เรื่องโทษปรับเป็นรายวันไว้ด้วยซึ่งแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เป็นการปรับเป็นรายคดี  
การกำหนดดังกล่าวเป็นเพราะเหตุผลในทางเทคนิคของนักธุรกิจที่มีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า 
มากกวา่ความถกูผดิตามทีก่ฎหมายกำหนด เชน่ โรงแรมทีไ่มม่ใีบอนญุาต แมจ้ะเปน็ความผดิตอ้งไดร้บั 
โทษปรบั แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัแลว้กย็นิดทีีจ่ะเสยีคา่ปรบั หรอืการตอ่เตมิอาคารซึง่เปน็ 
ความผิด แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายค่าปรับเพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่าคุ้มค่าจึงไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด 
กฎหมาย ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มค่าตามเทคนิคของนักธุรกิจนั้น 
ลดน้อยลง
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 อยา่งไรกต็าม รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีม้ขีอ้ดหีลายประการ เชน่ เรือ่งความยนิยอม (Consent) 
โดยมีหลักการสำคัญคือห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล หรือการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้กระทำความผิด 
เป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
ให้ต้องรับโทษด้วย เป็นต้น  

 พันตำรวจเอกศิริพงษ์ ติมุลา รองผู้บังคับการ 
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
เป็นกฎหมายที่ช่วยอุดช่องว่างของพระราชบัญญัติ 
คุม้ครองขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสว่น 
ที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้จากคำว่า “ข้อมูล 
ส่วนบุคคล” กับคำว่า “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  
ซึ่งมีคำนิยามที่เหมือนกัน เพียงแต่ตัดคำ “ข่าวสาร” 
ออกไปเท่านั้น โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
ซึ่งแตกต่างจากคำว่า “ข้อมูลบุคคล” ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล อันได้แก่
 (๑) ข้อมูลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด อาทิ ดีเอ็นเอ คู่แฝด หรือลายนิ้วมือ เป็นต้น 
 (๒) ขอ้มลูทีเ่กดิจากพฤตกิรรม นสิยั หรอืกจิกรรมทีท่ำ ซึง่ตำรวจจะเรยีกวา่ “แผนประทษุกรรม” 
เช่น คนร้ายที่ลักทรัพย์รายนี้เวลาขโมยของมักจะต้องปัสสาวะรดตู้เย็นไว้เสมอ หรืออาจเรียกว่า 
“Routine Activity Theory” ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เค้าโครงร่างอาชญากรรมได้ (Criminal 
Profiling Analysis) เช่น การวิเคราะห์จากลักษณะการฆาตกรรม เวลา และสถานที่ซึ่งเป็นข้อมูล 
เฉพาะตัวของฆาตกรโรคจิตรายนี้
 (๓) ข้อมูลที่เกิดจากสิ่งสมมุติ หรือบริบทที่เกี่ยวข้อง (Context) อาทิ ข้อมูลรายการการใช้ 
โทรศัพท์ การเช่าหนังสือหรือวีดีโอ การใช้บัตรเครดิต หรือการดาวน์โหลดคลิปหรือเว็บไซด์ต่าง ๆ  
เป็นต้น 
 (๔) ขอ้มลูทีเ่ปน็ปฐมภมู ิอาท ิหมายเลขบญัชธีนาคารหรอืบตัรเดบติ/เครดติ หรอืรหสัประจำตวั 
เครื่องโทรศัพท์ (International Mobile Equipment Identity หรือ IMEI) เป็นต้น 
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 นอกจากจะแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจถึงถ้อยคำ
หรือกริยาอาการต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องอาศัยการตีความนั่นเอง อาทิ
 คำว่า “เข้าถึง” แค่ไหนเพียงใดจึงถือว่าเป็นการเข้าถึง เช่น การเดินเข้ามาในห้อง การเอามือ 
ล้วงเข้าไปใน Harddisk หรือการดักรับไว้ซึ่งข้อมูล การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการเข้าถึงหรือไม่
 หรือคำว่า “เปิดเผย” ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม  
หากเป็นการพิมพ์ (Print) การติดประกาศ หรือการส่งต่อข้อมูล (Forward Mail) ทางอินเตอร์เน็ต 
จะถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือไม่

  ในช่วงท้ายของการเสวนา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาอภิปรายและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้แทน 
สมาคมธนาคารไทย ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ ในการรา่งกฎหมายขึน้มาสกัฉบบัเพือ่ใชค้วบคมุภาคธรุกจิ 
ซึ่งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีผลประโยชนม์หาศาลนั้น จำเปน็ต้องมกีารศึกษาวิจัยอย่างถีถ่้วน 
เสียก่อน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลายประเด็นที่ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร กล่าวคือ กฎหมาย 
ฉบับนี้ได้สันนิษฐานว่าภาคธุรกิจหรือเอกชนเป็นผู้ร้ายจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมไว้หลายประการ  
แต่ในทางปฏิบัตินั้นมีหลาย ๆ  กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตนในฐานะที่มาจากสถาบันการเงิน 
จึงขอยกตัวอย่างกรณีปัญหาให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้
 เนื่องจากสถาบันการเงินมีการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูล 
ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของที่มาติดต่อทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเองทั้งสิ้น ดังนั้น  
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจเพื่อจำแนกแยกแยะตัวบุคคล 
(Identify) ได้อย่างชัดเจน แต่การที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม  
หรือให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องล้างข้อมูล หรือต้องจัดเก็บภายในระยะเวลาที่จำกัด จึงไม่เป็นธรรมและ 
ไม่อาจดำเนินการได้ เพราะหากดำเนินการดังกล่าวแล้วเกิดความเสียหายขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
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 อีกทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายห้ามเก็บรวบรวมนั้น บางกรณีก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการ 
ประเมนิความเสีย่งสำหรบัลกูคา้ ซึง่เปน็หลกัสากลทีส่ถาบนัการเงนิทกุแหง่ทกุประเทศตอ้งม ีเชน่ ขอ้มลู 
การถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือการต้องคำพิพากษาล้มละลาย เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ย่อมเป็น 
ผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายกำหนดห้าม 
เก็บรวบรวมไว้ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วทุกสถาบันการเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งสิ้น  
หรือแม้แต่การกำหนดห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่เพื่อการป้องกัน 
หรือปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งความเป็นจริงแล้วในประเทศก็มีการฟอกเงินเช่นกัน
 นอกจากนี ้ยงัมกีารกำหนดใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนั ซึง่ในทาง 
ปฏิบัติสถาบันการเงินไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ทั้งสิ้น แม้ว่าจะทราบว่าข้อมูลนั้น 
ไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ตาม เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนเปลี่ยนจากเจ้าของข้อมูลเอง 
 สำหรับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งซึ่งยังเป็นข้อสงสัยอย่างกว้างขวางก็คือคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว”  
กบั “ขอ้มลูสว่นบคุคล” มคีวามแตกตา่งทีช่ดัเจนอยา่งไร ซึง่หากไมส่ามารถแยกแยะออกจากกนัไดแ้ลว้ 
ย่อมจะส่งผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างแน่นอน
 จากข้อเท็จจริงที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จึงมีความคิดเห็นว่าในการกำหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ  เพื่อให้ 
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบธรุกจิปฏบิตันิัน้ จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึความสลบัซบัซอ้นในทางธรุกจิ รวมทัง้ 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนประโยชน์ได้เสียและความเป็นธรรมของ 
มาตรการที่ให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย

 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า หลักการโดยรวมของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป แต่มีข้อกังวลคือ  
ผูป้ฏบิตัจิะเกดิสบัสนในเรือ่งอำนาจฟอ้งตอ่ศาลได ้เนือ่งจากไมท่ราบแนช่ดัวา่กฎหมายฉบบัดงักลา่วนีเ้ปน็ 
กฎหมายในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง เพราะมีบทกำหนดโทษแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ทั้งโทษทางแพ่ง โทษปรับทางปกครอง และโทษอาญา

 นายพฆิเนศ ตะ๊ปวง ผูอ้ำนวยการกองคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสญัญา สำนกังานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า โดยภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... นั้นควรจะเป็นกฎหมายที่มีหลักการสำคัญในการให้ความคุ้มครอง 
การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
โดยให้กำหนดเป็นมาตรการควบคุม แต่หากเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แล้ว  
ก็ควรกำหนดเป็นมาตรการในการกำกับดูแลเท่านั้น 
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 สำหรับบทกำหนดโทษนั้นมีความเห็นว่า โทษทางอาญาซึ่งใช้กับความผิดที่มีความร้ายแรงและ 
มีความสำคัญยังมีความรุนแรงไม่เพียงพอ เพราะโทษส่วนใหญ่จะกำหนดไว้เฉพาะการระวางโทษปรับ 
ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำความผิดไม่มีความเกรงกลัวและจงใจที่จะกระทำความผิดนั้น เนื่องจากก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ได้ยิ่งกว่าการถูกปรับนั่นเอง

 ต่อประเด็นต่าง ๆ  ดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น 
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงให้รับทราบ สรุปได้ดังนี้
 ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง “ข้อมูลส่วนบุคคล” กับ “ข้อมูลส่วนตัว” ก็คือ ถ้าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับบุคคลนั้นโดยทั่ว ๆ  ไปแล้วถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลนั้นเท่านั้น 
ไม่เกี่ยวกับคนอื่น ๆ  ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว 
 ยกตวัอยา่งเชน่ หมายเลขโทรศพัท ์ถา้เปน็หมายเลขโทรศพัทบ์นโตะ๊ทำงาน ถอืวา่ไมใ่ชเ่รือ่งสว่นตวั 
เพราะใคร ๆ  กต็ามทีรู่เ้บอรก์ส็ามารถโทรหาไดเ้สมอในเวลาทำงาน แตถ่า้เปน็หมายเลขโทรศพัทส์ว่นตวั 
เช่น โทรศัพท์ในห้องนอน ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาที่จะนำมาเปิดเผยไม่ได้  
ส่วนตัวอย่างอื่น ๆ  เช่น ข้อมูลสถานที่การทำงาน สถานศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อหัวหน้าหรือผู้บังคับ 
บัญชา ถือว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่ข้อมูลที่อยู่บ้านพักอาศัย ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุตรและ 
คู่สมรส ตำหนิหรือรอยแผลเป็น รสนิยมทางเพศ และทะเบียนประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร์ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นต้น
 อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลอีกหลายประเภทที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เช่น ประวัติ 
ทางการเงิน บัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งปัจจุบันเป็นเลขเดียวกันกับ 
หมายเลขบตัรประจำตวัประชาชน หรอืเลขบญัชธีนาคาร เปน็ตน้ ซึง่จะถอืวา่เปน็ขอ้มลูสว่นบคุคล 
หรือข้อมูลส่วนตัวหรือไม ่ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และลักษณะของการจัดเก็บรวบรวมหรือ 
การนำไปใช้ประกอบด้วย
 สำหรับปัญหาที่ว่าจะฟ้องต่อศาลใดนั้น ถ้าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดในทางแพ่ง เช่น 
การฝา่ฝนืขอ้หา้มตา่ง ๆ  ซึง่กฎหมายไมไ่ดก้ำหนดโทษทางอาญาไว ้กถ็อืวา่เปน็การกระทำละเมดิจงึตอ้ง 
ไปฟอ้งตอ่ศาลแพง่ แตถ่า้มกีารกำหนดโทษทางอาญาไว ้เชน่ การไมจ่ดัระบบรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ให้แก่ข้อมูล หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย 
ระวางโทษปรับและจำคุกไว้ กรณีนี้ก็ต้องฟ้องต่อศาลอาญา และหากเป็นกรณีที่ต้องด้วยอำนาจ 
ในทางปกครอง ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลปกครอง เช่น การร้องคัดค้านคำสั่งทางปกครองต่าง ๆ  เป็นต้น
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 สรุป  จากการเข้าร่วมโครงการเสวนาในครั้งนี้พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็น 
ทกุ ๆ  ความคดิเหน็ดงักลา่วถอืเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการนำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณา 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลทางวิชาการ 
และหลกักฎหมายตา่งประเทศ ซึง่สามารถนำมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการพฒันากฎหมายของไทย 
ให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกกรณี รวมทั้งลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศโดยเฉพาะ 
ประเทศที่มีกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ตลอดจนยกระดับความสามารถ 
และพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัใหท้ดัเทยีมกบันานาอารยะประเทศไดต้อ่ไปอกีดว้ย แตเ่หนอืสิง่อืน่ใด 
ซึ่งแม้จะมีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับเพื่อการคุ้มครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างรัดกุมหรือมีจำนวนมากมายเพียงใดก็ตาม หากประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้น 
ยังขาดจิตสำนึกในเรื่องความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเสียแล้ว ย่อมส่งผลต่อกระทบต่อ 
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติได้อย่างแน่นอน  




