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หมายในระดับสากลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งมักจะถูกน�ำมาใช้เปรียบเทียบเป็นบรรทัดฐานใน
การก�ำหนดขอบเขตของกฎหมายในด้านนี้ คือ Regulation (EU)
2016/679 General Data Protection Regulation หรือเรียกย่อๆ ว่า
GDPR เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ซึ่ง
ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท�ำการพิจารณาและวิเคราะห์
ประเด็นความสอดคล้องของ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กับ GDPR ภายใต้ประเด็นการบังคับใช้ที่ส�ำคัญดังนี้
1) การก�ำหนดบทนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล”
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 6 ก�ำหนดว่า
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น) ซึ่งท�ำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชือ่ ต�ำแหน่ง สถานทีท่ ำ� งาน
หรือที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
บทนิยามนีม้ คี วามสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานของ GDPR
ที่ระบุไว้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิต
อยู่ และท�ำให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ใน GDPR จะให้ความหมายที่ชัดเจนกว่าเพราะมีการระบุถึง ชื่อ
หมายเลขประจ�ำตัว ข้อมูลสถานทีอ่ ยู่ และการระบุตวั ตนทางออนไลน์
(email address, IP address ที่ใช้เข้ามาท�ำธุรกรรม) โดยจากปัจจัย
หนึ่งหรือหลายอย่างที่กล่าวมา ซึ่งจะท�ำให้สามารถระบุลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม สภาพทางจิต สภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น ให้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลทัง้ สิน้ ท�ำให้สำ� หรับ GDPR แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ กู ท�ำใหม่

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส หรือการใช้นามแฝง แต่หากสามารถน�ำไป
วิเคราะห์ และประมวลผล จนน�ำไปสู่การระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลนัน้ ๆ ได้ ก็ถอื ว่าอยูใ่ นบทนิยามของค�ำว่าข้อมูลส่วนบุคคล และ
ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล จะเปิดกว้างกว่า และต้องมีการตีความเป็นรายกรณีไป
2) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีการก�ำหนด
บทนิยามของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
เพียงแต่กำ� หนดหลักการพืน้ ฐานไว้วา่ “ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะ
กระท�ำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อน หรือใน
ขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้กระท�ำได้”
ในขณะที่ GDPR จะก�ำหนดนิยามของ“การประมวลผล”
(Processing) ว่าหมายถึง การด�ำเนินงานหรือการด�ำเนินการใดๆ
ที่ท�ำแก่ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ าจะกระท�ำโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่
(automated mean) เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการ การ
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จัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับปรุงหรือการเปลีย่ นแปลง การเรียก
ค้น การให้ค�ำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยข้อมูลโดยการส่งผ่าน การ
เผยแพร่ การจ�ำกัด การท�ำลาย หรือการลบ เป็นต้น
ซึง่ ส�ำหรับร่าง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทีไ่ ม่ได้มกี าร
นิยามที่ชัดเจนอาจเกิดความยุ่งยากในการบังคับใช้ และการตีความ
แต่อย่างไรก็ตามผลของความผิดที่เกิดจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม ร่าง พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ก�ำหนดไว้ทั้งความผิดทางแพ่ง ทาง
ปกครอง และทางอาญา ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างคือข้อมูลส่วนบุคคล และอะไร
คือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ หากพิจารณา
ตีความตามแนวทางของ GDPR การกระท�ำดังต่อไปนี้ถือได้ว่า
เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเข้าถึงบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล การท�ำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
การน�ำภาพของบุคคลขึ้นแสดงบนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ การจัด
เก็บ IP address หรือ MAC address และการบันทึกวิดีโอ (CCTV)
เป็นต้น ซึ่งส�ำหรับร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะก�ำหนด
ไว้ว่า หากการบันทึกวิดีโอเป็นการกระท�ำเพื่อป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
3) ความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมาย
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีการก�ำหนดบท
นิยามทีช่ ดั เจนในประเด็นนี้ แต่ตามนิยามของ GDPR “ความยินยอม”
ถือเป็นประเด็นส�ำคัญอย่างมาก กล่าวคือการทีจ่ ะกระท�ำการใดๆ ต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ จะต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
โดยกฎหมายก�ำหนดไว้ว่า ความยินยอมนั้นต้องกระท�ำโดยอิสระ
เฉพาะเจาะจง โดยได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอ และโดยปราศจาก
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และต้องท�ำเป็น
หนังสือ นอกจากนี้ ความยินยอมดังกล่าวอาจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใด
ก็ได้ และในหลายๆ กรณีแม้จะได้รับความยินยอม ความยินยอม
ดังกล่าวก็อาจไม่สามารถใช้บงั คับได้ เนือ่ งจากสถานะทางสังคม และ

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน อาทิ ความยินยอมที่นายจ้างได้จากลูกจ้าง
เพื่อกระท�ำต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก�ำลังจะถูกบังคับใช้
เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ว่ นใหญ่เกิด
จากการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากจะกล่าวโดยตรงแล้ว
นัน่ ก็คอื ข้อมูลของลูกค้า ผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำเป็นต้องรับทราบ และเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการทีร่ ดั กุม และสอดคล้องกับบทบัญญัตทิ างกฎหมาย เพือ่
ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ และองค์การ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจาก
มุมมองของนักกฎหมายหลายๆ ท่าน อาจจะยังมีอกี หลายประเด็นใน
รายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
มากต่อการด�ำเนินธุรกิจ และอาจมีข้อที่ควรต้องเพิ่มเติมอีกหลาย
ประการ เพื่อมิให้การบังคับใช้กฎหมายก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่
แตกต่างมาตีความ ซึ่งจะสร้างความไม่แน่นอนต่อการประกอบธุรกิจ
แต่อย่างไรก็ตามองค์การก็จำ� เป็นต้องเตรียมความพร้อม และปรับตัว
เพือ่ รองรับการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตอันใกล้นี้ ซึง่ ทางกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมได้เตรียมพร้อมในการจัดตัง้ “ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีอิสระในการท�ำงานในลักษณะที่พร้อมปกป้องสิทธิของ
ประชาชน และมีการท�ำงานทีป่ ระกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
รวมถึงการสร้างความตระหนัก และการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ตลอดจนช่วยดูแลประชาชนจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นได้อย่างคล่องตัว และรวดเร็ว โดยได้เปิด “ศูนย์
การเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection
Knowledge Center: DPKC )” ภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ
ETDA Thailand เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สร้างความตระหนักด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน
องค์กร และประชาชน TPA
news
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