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Definition of privacy

• The right to be let alone 

Warren and Brandeis/1890

• That aspect of social order by which persons 
control access to information about 
themselves

Charles Fried/1968



Definition of privacy

1) claim, entitlement, or right of individual to 
determine what information about himself (or 
herself) may be communicated to others

2) measure of individual control over 
information about himself, herself, intimacies 
of personal identity, or who has sensory 
access to him/her, and

3) a state or condition of limited access to a 
person



Dimensions of privacy

• Physical

• Communication

• Information 
– Most salient in the so-called information society



Privacy fundamentals

• Individualism

• Liberalism

• Distinction between realms of state and civil 
society (public vs. private)

• Basic human rights and civil liberties in the 
West



Rise of privacy concerns

• From 1970s to 1990s, general concern about 
threats to personal privacy from technology 
increased in the US, according to a series of 
national surveys.

(Harris and Westin, 1979, 1983, 1990)



Privacy on-line or on the line?



The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD): The Privacy Principles

• Collection Limitation

• Data Quality

• Purpose Specification

• Use Limitation

• Security Safeguards

• Openness

• Individual Participation
• Accountability



Privacy and Democracy?

• Democracy – สทิธแิละเสรภีาพ

• สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย ม.32

• เสรภีาพในเคหสถาน ม.33

• สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม ม.40

• สทิธใินการรบัการศกึษา ม.49

• สทิธขิองบุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง ตลอดจน
ความเป็นอยูส่่วนตวั ม. 35  



ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

• การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นสทิธทิีป่กป้องสทิธอิย่างอื่น เช่น 
สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการชุมนุมหรอืเดนิขบวน

• การจดทะเบยีนรถทีจ่อดในบรเิวณทีชุ่มนุม โดยต ารวจอาจส่งผล
กระทบต่อเสรภีาพในการชุมนุม

• Surveillance จากรฐัเป็นการลดทอนเสรภีาพของบุคคล

• การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จงึมคีวามส าคญัในการถ่วงดุลกบัการ
สอดแนมหรอืการตรวจตรา ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการประกนัและ
คุม้ครองสทิธแิสดงความคดิเหน็และสทิธอิื่นๆ



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

• ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 1945
– มาตรา 12 บุคคลใดๆ จะถูกแทรกแซงโดยพลการ ในชีวิตส่วนตวั 

ครอบครวั ในเคหสถานหรอืในการสือ่สาร หรอืจะถูกลบหลู่ในเกยีรตยิศและ
ชื่อเสยีงมไิด ้ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายต่อการ
แทรกแซงหรอืการลบหลู่ดงักล่าวนัน้

– Article 12 No one shall be subjected to arbitrary interference with his 
privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his 
honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the 
law against such interference or attacks.



รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550

• มาตรา ๓๕ สทิธขิองบุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง ตลอดจน
ความเป็นอยู่ส่วนตวัยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง

การกล่าวหรอืไขข่าวแพรห่ลายซึง่ข้อความหรือภาพไม่ว่าดว้ย
วธิใีดไปยงัสาธารณชน อนัเป็นการละเมดิหรอืกระทบถงึสทิธขิอง
บุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง หรอืความเป็นอยูส่่วนตวัจะ
กระท ามไิด ้เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์โดย
มชิอบจากขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ



รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550

• มาตรา ๓๖ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการสื่อสารถงึกนัโดยทางทีช่อบ
ดว้ยกฎหมาย

การตรวจ การกกั หรอืการเปิดเผยส่ิงส่ือสารทีบุ่คคลมตีดิต่อถงึ
กนั รวมทัง้ การกระท าดว้ยประการอื่นใดเพื่อใหล้่วงรูถ้งึขอ้ความในสิง่
สื่อสารทัง้หลายทีบุ่คคลมตีดิต่อถงึกนั จะกระท ามไิดเ้วน้แต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรกัษาความมัน่คงของ
รฐั หรอืเพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน



พระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 
2540
• หมวด  ๒ ข้อมลูข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย

มาตรา  ๑๕ (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคลซึง่การ
เปิดเผยจะเป็นการรกุล ้าสทิธสิว่นบุคคลโดยไม่สมควร

• หมวด ๓ ข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัระบบข้อมลูข่าวสาร
สว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ต้องจดัให้มีระบบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวข้อง และ
จ าเป็นเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์
เท่านัน้  และยกเลิกการจดัให้มรีะบบดงักลา่วเม่ือหมดความจ าเป็น
(๒) พยายามเก็บข้อมลูข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมลู  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในกรณีท่ีจะกระทบถงึประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบคุคลนัน้



พระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 
2540

(๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลในความรบัผดิชอบให้
ถูกตอ้งอยูเ่สมอ

(๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล 
ตามความเหมาะสม  เพื่อป้องกนัมใิหม้กีารน าไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสม
หรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู

ในกรณีทีเ่กบ็ขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  
หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบล่วงหน้าหรอืพรอ้มกบั
การขอขอ้มลูถงึวตัถุประสงคท์ีจ่ะน าขอ้มลูมาใช ้



ประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลบั

มาตรา 322 ผูใ้ดเปิดผนึกหรอืเอาจดหมาย โทรเลขหรอืเอกสารใด ๆ 
ซึง่ปิดผนึกของผูอ้ื่นไป เพื่อล่วงรูข้อ้ความกด็ ีเพื่อน าขอ้ความใน
จดหมาย โทรเลข หรอืเอกสารเช่นว่านัน้ออกเปิดเผยกด็ ีถา้การ
กระท านัน้น่าจะเกดิ ความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบั ไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั



พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๔๔

มาตรา 74 ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใด ๆ เพื่อดกัรบัไวใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืเปิดเผยขอ้ความข่าวสาร หรอืขอ้มลูอื่น ใดทีม่กีารสื่อสารทาง 
โทรคมนาคมโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ
สองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั



พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

“ขอ้มลูหา้มจดัเกบ็” หมายความว่า ขอ้มลูของบุคคลธรรมดาทีไ่มเ่กีย่วกบั
การรบับรกิาร การขอสนิเชือ่ หรอืทีม่ผีลกระทบต่อความรูส้กึหรอือาจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืมผีลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของผูเ้ป็นเจา้ของ
ขอ้มลูอยา่งชดัเจน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ลกัษณะพกิารทางรา่งกาย 
(๒) ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
(๓) ขอ้มลูของบุคคลทีอ่ยูใ่นกระบวนการสอบสวนหรอืพจิารณาคดอีาญา 
(๔) ขอ้มลูอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 



พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา ๘ ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดโดยมชิอบดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อดกัรบั ไวซ้ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรข์อง ผูอ้ื่นทีอ่ยู่
ระหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร ์และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้ มไิดม้ี
ไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะหรอืเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ้ง 
ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ สามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั



กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล?

• ยงัไม่มกีฎหมายกลางทีบ่งัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไป ทีใ่หค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

• กฎหมายทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัและขอ้มลูสว่นบุคคล ทีม่อียูม่ลีกัษณะ
กระจดักระจายและมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะตามทีถ่กูบญัญตัขิึน้ เช่น พรบ.ขอ้มลู
ขา่วสารของราชการ

• ประเทศในทวปียโุรปและอเมรกิา ต่างกม็กีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล



การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์
1. Political witch-hunt and privacy of dissidents

Case 1

– ผูเ้ขา้ร่วมประกวดรายการ AF ซึง่แสดงทศันคตทิางการเมอืงผา่นทาง 
Facebook โดยมกีารใชค้ าทีไ่มส่ภุาพพาดพงิถงึ นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ และ
ถูกกล่าวหาวา่มกีารพาดพงิถงึสถาบนัพระมหากษตัรยิ์

– หลงัจากนัน้ ไดม้กีารสรา้งเพจต่อต้านผูเ้ขา้ประกวดรายน้ี พรอ้มกบัน าขอ้ความ
ทีป่รากฏบน Facebook สว่นตวั ตลอดจนขอ้มลูสว่นตวัมาเผยแพรต่่อ
สาธารณชน 

– ในทีสุ่ดผูเ้ขา้ประกวดรายน้ี ตอ้งออกจากการแขง่ขนั



การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์



การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์
1. Political witch-hunt and privacy of dissidents

Case 2

– น.ศ. มหาวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่มการชมุนุมกบักลุม่คนเสือ้แดง ได้
สมัภาษณ์ลงคลปิใน youtube และมกีารน าคลปิดงักลา่ว มาใส่
ขอ้ความตอบโต ้พรอ้มกบัเผยรายละเอยีดขอ้มลูสว่นบคุคล







การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์
1. Political witch-hunt and privacy of dissidents

Case 3
– นกัเรยีนมธัยมผูใ้ชน้ามแฝงวา่ “กา้นธปู” ท าการโพขอ้ความพาดพงิถงึ

สถาบนัพระมหากษตัรยิใ์นเวบ็ ซึง่ท าใหม้ผีูไ้มพ่อใจเป็นจ านวนมาก

– ขอ้มลูสว่นบุคคลของ กา้นธปู ถูกน ามาเผยแพร ่ผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ 
เชน่ blog และมกีารสรา้งเพจต่อตา้นขึน้





การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์
1. Political witch-hunt and privacy of dissidents

Case 4
– การเผยแพรข่อ้มลูสว่นบุคคลของผูท้ีม่คีวามคดิเหน็ทางการเมอืงต่างกบั

กลุ่มของตน





การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์
2. บตัรประชาชนแบบ Smart Card

– บตัรประชาชนรปูแบบใหมท่ีม่ ีchip สามารถเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของบตัร
ไดอ้ยา่งละเอยีด เช่น

– ลกัษณะทางชวีภาพ ลายน้ิวมอื ขอ้มลูสขุภาพ (ใชแ้ทนบตัรทอง)
– Chip ทีฝ่งัไวใ้นตวับตัรสมารท์การด์ เปรยีบเสมอืนคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ ทีม่ ี

ประสทิธภิาพสงู สามารถเกบ็ขอ้มูลไดอ้ยา่งมหาศาล เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน (พรอ้มรปูถ่ายใบหน้า) ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีนสมรส/หยา่ 
ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตวั/ชื่อสกุล ขอ้มลูของกระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่ การขึน้
ทะเบยีนทหาร และสถานภาพก าลงัพลส ารอง (เกณฑท์หาร) ขอ้มลูของกระทรวง
สาธารณสุข ไดแ้ก่ สทิธกิารรกัษาพยาบาลตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(บตัรทอง) ขอ้มลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ การขึน้
ทะเบยีนครอบครวัเกษตรกร และขอ้มลูขององคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ เป็น
ตน้ 



การละเมดิความเป็นสว่นตวัออนไลน์
3. บตัรประชาชนเดก็แบบ Smart Card

– ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา รฐับาลไดม้กีารรเิริม่การท าบตัรประชาชน
เดก็ ตามพระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2554 ซึง่
มสีาระส าคญั คอื ก าหนดใหผู้ม้สีญัชาตไิทยอายุตัง้แต่ 7 ปีบรบิรูณ์ แต่ไม่
เกนิ 70 ปี และมชีื่อในทะเบยีนบา้น ตอ้งมบีตัรประชาชน จากเดมิทีก่ าหนด
เอาไวท้ี ่อายุ 15 ปี





ผลการวจิยั
ระดบัการรับรู้ตอ่ความเป็นส่วนตวัในบริบททัว่ไป (ออฟไลน์)

ต ่ำ กลำง สูง
 การแลกเปล่ียนข้อมลู

สว่นตวัของลกูค้าผ่าน
ระบบฐานข้อมลู

 การตดิตัง้กล้องวงจรปิดใน
ท่ีท างาน

 การลงคะแนนในคหูา
เลือกตัง้ 

 การสอดสอ่งจากภาครัฐ  การดกัฟังโทรศพัท์เพ่ือการ
สืบสวนของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจและเพ่ือปรับปรุง
บริการของหน่วยงานธุรกิจ

 การเข้าตรวจค้นจาก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

 การคดัเลือกพนกังานเพ่ือ
เข้าท างานโดยการ
ตรวจสอบประวตัอิาชญา
กร

 ความเป็นสว่นตวัทาง
กายภาพ (สทิธิท่ีจะอยู่โดย
ล าพงั)



ผลการวจิยั
ล าดบัการรับรู้ตอ่ความเส่ียงจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์ 

1         

              

2.Email

3.Online Media

4.Search Engine

5.e-commerce     

    

                                                       

                      

email

online media

search engine 

e-commerce         



ผลการวจิยั
แนวทางการตอบโต้และแนวทางการป้องกนัการถกูละเมิดความเป็นสว่นตวั 1 

41.2

11.8

47

                                                          

                                                              



ผลการวจิยั
แนวทางการตอบโต้และแนวทางการป้องกนัการถกูละเมิดความเป็นสว่นตวั 2

36.8

25.9

37.4

           

                           



ผลการวจิยั
การรับรู้และความตระหนกัตอ่ความเป็นสว่นตวัออนไลน์ 

• กลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยอยา่งยิ่งท่ีหลกัความเป็นสว่นตวั ท่ีพฒันามาจาก
แนวทางขององค์กรเพ่ือพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) เชน่ 
การเก็บข้อมลูอย่างจ ากดั การระบวุตัถปุระสงค์ในการจดัเก็บ การใช้
อยา่งมีขอบเขตและการจดัเก็บข้อมลู  ควรน าไปใช้ในโปรแกรมส าเร็จรูป
ในทกุรูปแบบ (คา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.5-4.02)



ผลการวจิยั
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตระหนกัต่อสทิธสิว่นบคุคล
• ระดบัการศกึษา

– มอีทิธพิลในทางบวกต่อความตระหนกัต่อสทิธสิว่นบคุคลในโปรแกรมออนไลน์ 
ไดแ้ก่ บรกิารเครอืขา่ยสงัคม พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์       มเีดยีแชริง่ และ 
บลอ็ก ยกเวน้ เวบ็บอรด์

• การใชอ้นิเทอรเ์น็ต
– ปรมิาณการใช ้ความถีใ่นการใช ้และระยะเวลาในการออนไลน์ มอีทิธพิลใน

ทางบวกต่อความตระหนกัต่อสทิธสิว่นบุคคล ในการใชโ้ปรแกรมออนไลน์ทุก
ประเภท

• ทศันคตทิางวฒันธรรม
- กลุ่มตวัอยา่งทีม่ทีศัคตดิา้นวฒันธรรมแบบเสรนิียม (liberalism) )  จะมรีะดบัความ

ตระหนกัรูต้อ่ความเป็นสว่นตวั และการถกูรุกล ้าความเป็นสว่นตวัสงูกวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่ทีศัคตดิา้นวฒันธรรมแบบอนุรกัษ์นยิม (conservatism)



สรุป
• Right of privacy เป็นสว่นหนึ่งของสทิธใินระบอบประชาธปิไตย ซึง่มกีาร

รบัรองใน รธน. แต่ยงัขาดกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
• Privacy ถกูน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการโจมตทีางการเมอืง โดยเฉพาะ 

information privacy
• การเกดิขึน้ของโลกออนไลน์ท าใหเ้กดิการละเมดิ privacy เกดิขึน้อยา่ง

กวา้งขวางและงา่ยดาย การควบคมุท าไดย้ากขึน้
• คนไทยยงัมคีวามตระหนกัต่อ information privacy คอ่นขา้งน้อย ซึง่อาจ

เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหก้ารผลกัดนัประเดน็นี้ใหเ้ป็นทีส่นใจต่อสาธารณะ
เกดิขึน้ไดย้าก 


