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คน อินเทอร์ เน็ต และความเป็ นส่ วนตัว:
สารวจสถานการณ์ การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวออนไลน์ ในสังคมไทยช่ วงครึ่งปี แรก พ.ศ. 2556
ธิติมา อุรพีพฒ
ั นพงศ์
สิงหาคม 2556
แม้ การถกเถียงเรื่ องความเป็ นส่วนตัว (privacy) ในพื ้นที่ออนไลน์จะเริ่ มเป็ นที่ถกเถียงกันในสังคมบ้ างแล้ ว โดยเฉพาะการใช้
ข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อโจมตีกนั จากความขัดแย้ งทางการเมือง หรื อประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม แต่ที่ผ่านมาการทา
ความเข้ าใจความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทยมักจากัดอยู่ในมิติของกฎหมายเท่านันซึ
้ ่งประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้ กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปั ญหาจากการจัดเก็บและเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ที่
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การซึ่งเป็ นเจ้ าของข้ อมูลจึงปรากฏให้ เห็นอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา แดเนียล โซลอฟ (Daniel Solove)
นักวิชาการด้ านกฎหมายเสนอให้ เราหากรอบคิดที่หลากหลายขึ ้นเพื่อหาทางคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว 1ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่มี
อยูไ่ ด้ โดยเริ่ มจากปั ญหาการละเมิดความเป็ นส่วนตัวที่เกิดขึ ้นจากการรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้คนในปั จจุบนั นี ้ เพราะปั ญหาที่
เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว แตกต่างกันตามบริ บทของสังคม (Solove 2002:1152)
ด้ วยเหตุที่อินเทอร์ เน็ตเข้ าไปมีบทบาทในชีวติ ประจาวันของผู้คนในหลายมิติ ส่งผลให้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดความเป็ น
ส่วนตัวมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปด้ วย สาหรับในสังคมไทยปั จจุบนั เบื ้องต้ นเราอาจจะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ประเภทได้ แก่
ประเภทแรก คือ ความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวกับสิทธิผ้ บู ริ โภค เช่น สิทธิในความเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถกู จัดเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลของ
ผู้ให้ บริ การออนไลน์ของสถาบันการเงิน ห้ างร้ าน หรื อบริ ษัทประกันชีวิต การส่งต่อหรื อซื ้อขายข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไปยังบุคคลที่สาม
ประเภทที่สองคือ ความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้ องกับเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อโจมตี
บุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมือง หรื อใช้ วิธีการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อกลัน่ แกล้ งกัน ทังนี
้ ้นอกจาก
ความหลากหลายของปั ญหาแล้ ว ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นยังสะท้ อนให้ เห็นว่าข้ อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวพันกับสิทธิด้าน
อื่นๆ ของปั จเจกบุคคลด้ วย
ในการทาความเข้ าใจสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนาไปสูก่ ารคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
งานวิจยั นี ้จึงเริ่ มต้ นค้ นหาคาตอบว่าการละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมีลกั ษณะอย่างไร เช่น รู ปแบบ
ผลกระทบและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสลับซับซ้ อนของการทาความเข้ าใจความเป็ นส่วนตัวในโลกออนไลน์ งานวิจยั
นี ้เริ่ มจากการสารวจสถานการณ์การละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทยตังแต่
้ พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นมา ด้ วยการรวบรวมข้ อมูลที่
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จากการนิยามความหมายของความเป็ นส่วนตัวที่แตกต่างกันของการศึกษาเรื่องความเป็ นสวนตัวทีผ่ ่านมา โซลอฟสรุปว่านิยามของคาว่าความ

เป็ นส่วนตัวที่มีอยูอ่ าจแบ่งได้ เป็ น 6 แบบ ได้ แก่ 1) สิทธิที่จะได้ อยูต่ ามลาพัง 2) การจากัดการเข้ าถึงตัวตนของเรา 3) ความลับ 4) การควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
5) ความเป็ นมนุษย์ซงึ่ เป็ นการคุ้มครองความเป็ นปั จเจกและศักดิศ์ รีของบุคคล 6) การควบคุมความใกล้ ชิดสนิทสนม แต่ทงหมดมี
ั้
จดุ ร่วมกันคือ การแบ่งแยกที่
ชัดเจนระหว่างพื ้นที่สาธารณะและพื ้นที่สว่ นตัว และอานาจของปั จเจกบุคคลในการควบคุม “ทรัพย์สิน” ของพวกเขาเองซึง่ จากความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีทาให้ ข้อมูลถือเป็ นทรัพย์สินของบุคคลด้ วย (Solove 2002: 1095)
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เกี่ยวข้ องกับความเป็ นส่วนตัวที่ปรากฏตามเว็บไซต์ต่างๆ ระหว่างมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2556 จานวน 6 กรณีตวั อย่าง แล้ ว
พิจารณาจาแนกตามรูปแบบของปั ญหาออกเป็ น 3 แบบได้ แก่ การละเมิดความเป็ นส่วนตัวของธุรกิจเอกชน การละเมิดความเป็ นส่วนตัว
จากหน่วยงานรัฐ และการละเมิดความเป็ นส่วนตัวระหว่างผู้ใช้ บริ การออนไลน์ด้วยกันเอง
ข้ อมูลส่ วนตัวกับความเป็ นเจ้ าของ: การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของธุรกิจเอกชน
ทุกวันนี ้การใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อบริ การลูกค้ าอยูใ่ นอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ น คมนาคม ซื ้อขายสินค้ า ธนาคาร
บันเทิง เป็ นต้ น จากรายงานสารวจพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต2 พ.ศ. 2556 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
พบว่า ร้ อยละ 12.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทาธุรกรรมทางการเงิ นออนไลน์ และร้ อยละ 10.2 ซือ้ สินค้ าและบริ การออนไลน์
ผู้ใช้ บริ การจาเป็ นต้ องมอบข้ อมูลของตนเองให้ กบั ผู้ให้ บริ การเหล่านี ้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็ น
ต้ น ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบเกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บและจัดการข้ อมูลส่วนตัวจานวนมากของผู้ใช้ บริ การ
 เผยแพร่อีเมลของลูกค้ าโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 เว็บเพย์สบาย (paysbuy.com) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การรับชาระเงินออนไลน์ของประเทศไทย ได้
เปิ ดเผยรายชื่ออีเมลของลูกค้ าผ่านอีเมล์ประชาสัมพันธ์ ด้ วยการส่งอีเมลไปยังลูกค้ าจานวนหนึ่งโดยใช้ ช่อง To: ของอีเมล ปั ญหาที่
เกิดขึ ้นคือทาให้ ข้อมูลอีเมลของลูกค้ ารั่วไหล และทาให้ มีอีเมลส่งย้ อนหากันไปมาในกลุม่ อีเมลผู้ใช้ ของเพย์สบาย ต่อมามีผ้ ไู ด้ รับอี เมล
ขยะซึง่ เป็ นผลจากข้ อมูลอีเมลที่รั่วไหลจากเพย์สบายด้ วย3
 การส่งต่อข้ อมูลให้ กบั บุคคลที่สาม
ปั จจุบนั มีข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการนาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไปใช้ โดยบุคคลที่สามเป็ นจานวนมากซึ่งผู้ใช้ บริ การรู้ สกึ ว่าตนเอง
ถูกคุกคาม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ห้างสรรพสินค้ าแห่งหนึ่งนาหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ าต่อไปยังบริ ษัทประกัน ซึ่งได้ ติดต่อกับลูกค้ า
เหล่านันจนพวกเขารู
้
้ สกึ ว่าถูกรบกวน เมื่อมีการสอบถามกับห้ างสรรพสินค้ าก็ได้ รับคาตอบว่ามีการส่งข้ อมูลของลูกค้ าไปยังบริ ษัทที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญากันจริ ง
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สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2556) “รายงานผลการสารวจ

พฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี 2556”
3

http://www.blognone.com/node/46054 เข้ าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2556
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ภาพที่ 1 การนาข้ อมูลของสมาชิกของห้ างสรรพสินค้ าส่งต่อไปยังบริ ษัทประกันชีวิต

ภาพที่ 2 ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเผยแพร่ ข้ อ มูล ส่ว นตัว ของธนาคารโพสต์ ร้ องเรี ย นทางเว็ บ บอร์ ด
ที่มา: http://pantip.com/topic/30670475 เข้ าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2556
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ภาพที่ 3 ผู้ใช้ บริ การที่ได้ รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของสายการบินโพสต์ร้องเรี ยนทางเว็บบอร์ ด
ที่มา: http://pantip.com/topic/30593713 เข้ าถึงเมื่อ1 ส.ค. 2556
 การขโมยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากความบกพร่องของระบบความปลอดภัยของผู้ให้ บริ การ
การให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์เป็ นนิยมมากขึ ้น พร้ อมกับมีการร้ องเรี ยนปั ญหามากขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะ
การถูกขโมยรหัสผ่านไปใช้ การโจรกรรมข้ อมูล ความบกพร่องของระบบการยืนยันตัวตนของธนาคาร เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น มีผ้ ใู ช้ บริ การ
ธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตรายหนึง่ โพสต์ในเว็บบอร์ ด4 พบว่ามีผ้ เู ข้ ามาใช้ บญ
ั ชีสว่ นตัวของเขาถอนเงินออกไป เขาตังข้
้ อสังเกตว่าเป็ นเพราะ
คาถามที่ให้ เพื่อระบุตวั ตนเป็ นคาถามพื ้นฐานที่เราสามารถค้ นเจอคาตอบได้ จากในอินเทอร์ เน็ต
สิ่งหนึ่งที่ผมตังข้
้ อสังเกตคือทาไมบุคคลอื่นสามารถยืนยันตัวตนเป็ นผมได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงการรับ OTP เป็ นทางอีเมล์ได้ ง่าย
โดยตอบคาถามเพียงสองสามคาถามซึ่งสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านี ้ได้ ง่ายอยู่แล้ วทางอินเทอร์ เนต คาถามที่ถกู ถามคือ เบอร์
โทรศัพท์แล้ วก็บญ
ั ชีออมทรัพย์ในระบบ cyber banking ผมได้ แจ้ งไปทางคอลเซ็นเตอร์ ของธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ วแต่ทาง
ธนาคารก็บอกว่าทาเป็ นมาตรฐานเพียงพอแล้ ว ซึง่ หมายความว่าจะไม่มีการปรับปรุงใดๆเกิดขึ ้น ซึง่ ถ้ าทางธนาคารมีมาตรการ
ที่ดีพอจะต้ องถามคาถามในเชิงลึกมาขึ ้นเช่น รหัสบัตรเอทีเอ็ม , เลขบัตรเอทีเอ็ม, สาขาที่เปิ ดบัญชี ซึ่งไม่สามารถหาได้ ตาม
อินเทอร์ เน็ ตแล้ วทุกคนต้ องรู้ หรื อติดตัวและซึ่งจะทาให้ การดาเนินการยากยิ่งขึ ้น ผมไม่ร้ ู ว่าจะสามารถทาให้ ทราบว่าทาง
ธนาคารจะมีสว่ นรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับผมได้ อย่างไรและจะมีวิธีการป้องกันได้ อย่างไร เพราะถ้ าทางคนร้ ายไม่
สามารถดาเนินการเปลีย่ นการรับ OTP ได้ ผมก็ไม่เสียหายมากขนาดนี ้
จากกรณีตวั อย่างข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของข้ อมูลส่วนตัวกระจัดกระจายอยูใ่ นธุรกิจออนไลน์ตา่ งๆ หลายด้ าน ในแง่
หนึง่ ข้ อมูลส่วนตัวคือทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ บริ การซึง่ ยินยอมมอบให้ กบั ผู้ให้ บริ การ ขณะเดียวกันข้ อมูลส่วนตัวก็กลายเป็ นทุนสาหรับเจ้ าของ
ธุรกิจในการแสวงหากาไรต่อไป คาถามที่ตามมาคือ สิทธิความเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนตัวนี ้ยังเป็ นของเจ้ าของข้ อมูลนี ้หรื อไม่ ปั ญหาที่
เกิดขึ ้นยังแสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริ การไม่เข้ าใจระบบการจัดการข้ อมูลส่วนตัวที่ จดั เก็บไว้ ซึ่งอาจจะมาจากการที่ผ้ ใู ห้ บริ การไม่ ชีแ้ จงต่อ
4

http://pantip.com/topic/30656253 เข้ าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2556
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ผู้ใช้ บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการจัดเก็บข้ อมูล การควบคุม ความปลอดภัย ผู้ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลนี ้ได้ รวมถึงอานาจในการส่งต่อข้ อมูล
ให้ กบั บุคคลที่สาม นอกจากนี ้เรายังเห็นว่าแม้ การรั่วไหลของข้ อมูลส่วนตัวจะไม่สง่ ผลกระทบทางร่างกาย แต่ผ้ ใู ช้ บริ การก็ร้ ูสกึ ว่าตนเองไม่
ปลอดภัยในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น ราคาญ รู้สกึ ว่าถูกรบกวน หรื อสูญเสียทรัพย์สนิ
ความปลอดภัยของข้ อมูลในมือรัฐ: การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวจากหน่ วยงานรัฐ:
การสารวจครั ง้ นีย้ ังไม่พบข้ อมูลการละเมิดความเป็ นส่วนตัวจากหน่วยงานรั ฐที่ชัดเจนนัก นอกจากกรณีของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นสถาบันการศึกษา กรณีที่เกิดขึ ้นคือ ฐานข้ อมูลของสถาบันการศึกษาเป็ นอีกพื ้นที่หนึ่งซึ่งมีข้อมูลส่วนตัวของผู้เรี ยน
เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556 มีกระแสลงภาพถ่ายติดบัตรนิสติ จุฬาฯ ปรากฏตามเว็บไซต์ตา่ งๆ โดยที่เพียงแค่แก้ ไขรหัสประจาตัวก็สามารถ
ค้ นหารูปภาพของศิษย์เก่าของจุฬาฯ จากเว็บของสานักทะเบียนจุฬาฯ ได้ แล้ ว ในภายหลังมีการแก้ ไขระบบฐานข้ อมูล ปั จจุบนั คนทัว่ ไป
ไม่สามารถเข้ าถึงรูปภาพในฐานข้ อมูลดังกล่าวได้ แล้ ว
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก็นามาสูค่ าถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบฐานข้ อมูลในสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพถ่ายในชุดนิสิตที่นามาจากเว็บไซต์ฐานข้ อมูลจุฬาฯ ที่มีการเผยแพร่ วิธีการเข้ าถึงภาพในเฟซบุ๊ก ซึ่งใน
ภายหลังไม่สามารถเข้ าถึงได้ แล้ ว
อย่างไรก็ตาม นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจะนามาสูค่ าถามต่อระบบรักษาความปลอดภัยในฐานข้ อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่ง
จัดเก็บข้ อมูลของประชาชนเป็ นจานวนมากแล้ ว ปฏิกิริยาต่อการส่งต่อและการกระจายข่าวถึงวิธีการเข้ าถึงภาพทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ทวิต
เตอร์ และอินสตาแกรมที่กลายเป็ นความนิยมในระยะเวลาอันสันนี
้ ้ อาจสะท้ อนให้ เห็นถึงสานึกต่อสิทธิความเป็ นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ทัง้
ผู้ที่ไม่เห็นด้ วยกับการกระทานีโ้ ดยมองว่าเป็ นการล่วงล ้าความเป็ นส่วนตัว เพราะบางคนอาจไม่ต้องการให้ รูปเหล่านีเ้ ผยแพร่ ทาง
อินเทอร์ เน็ต ขณะที่บางส่วนไม่เห็นว่าเป็ นเรื่ องเสียหายแต่อย่างใด
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ความเป็ นส่ วนตัวของใคร?: การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวระหว่ างผู้ใช้ บริการด้ วยกันเอง:
เมื่อรู ปแบบของปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์เข้ าสู่ ยุคที่ใครๆ ก็เป็ นผู้ผลิตเนื ้อหาได้ โดยเฉพาะการใช้ งาน
เว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคม เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ปั ญหาการละเมิดความเป็ นส่วนตัวที่พบในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ส่วนหนึง่
เป็ นการนาเอาข้ อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมาเผยแพร่ ในอินเทอร์ เน็ตซึ่งเป็ นพื ้นที่สาธารณะโดยที่เจ้ าตัวไม่ยินยอม โดยส่งผลกระทบต่อ
บุคคลเหล่านันในรู
้ ปแบบที่แตกต่างกันไป
 การถ่ายภาพบุคคลอื่น แล้ วนามาโพสต์โดยไม่ได้ รับอนุญาต
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่รูปเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนหน้ าแฟนเพจของเฟซบุ๊คที่
ชื่อว่า CMU Cute ยาม (https://www.facebook.com/cmucuteyam) ผู้จดั ทาเพจนี ้ได้ ถ่ายรู ปเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่
เขาเห็นว่าหน้ าตาหล่อเหลาโพสต์ลงบนเพจ มีนกั ศึกษาเข้ าไปขอบันทึกภาพกับเจ้ าหน้ าที่คนนี ้จานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ระหว่างที่เขาปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และแชร์ รูปภาพของเขาบนทางเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เขากลายเป็ นบุคคลโด่งดังในเวลาไม่กี่วนั
จากกระแสในอินเทอร์ เน็ต ผลที่ตามมาคือนายจ้ างกังวลว่าการที่มีคนมาถ่ายรู ปเขาเป็ นจานวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อการทางาน
ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นยังกระทบกับความสัมพันธ์ของเขากับคนรักด้ วย
 การส่งต่อภาพถ่ายส่วนตัวของบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่ รู ปภาพบุคคลที่แต่งเครื่ องแบบตารวจแสดงกิริยาท่าทางคล้ ายผู้หญิ งซึ่งโพสต์ลงในเฟซบุ๊
5
คส่วนตัว จนเกิดการวิพากษ์ วิจารณ์ ในวงกว้ าง กระทัง่ ผู้บงั คับบัญชาเรี ยกบุคคลในภาพไปสอบถาม ภายหลังบุคคลในภาพและเป็ น
เจ้ าของบัญชีเฟซบุ๊คดังกล่าวปิ ดเฟซบุ๊คนี ้ไปแล้ ว แต่ปรากฏว่าแม้ จะผ่านไป 2 ปี แล้ วก็ยงั มีการเผยแพร่ภาพนี ้อยู่
 การใช้ ข้อมูลส่วนตัวเพื่อกลัน่ แกล้ งผู้อื่น
การละเมิดความเป็ นส่วนตัวอีกรู ปแบบหนึ่งที่มกั พบเห็นในโลกออนไลน์คือ การเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกลัน่ แกล้ งหรื อ
ประจาน โดยมีสาเหตุมาจากทังความขั
้
ดแย้ งส่วนตัว ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นเป็ นความขัดแย้ งที่สืบ
เนื่องมาจากการทะเลาะกันบนแอพลิเคชั่นอินสตาแกรม (instagram) คู่กรณีนาข้ อมูลส่วนตัว ได้ แก่อีเมล์ รู ปถ่าย สถานที่ทางานมา
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ

5

http://news.sanook.com/1196387/โลกออนไลน์ยงั แชร์ วอ่ นภาพตร.นะยะ-เจ้ าตัวโผล่รับรูปจริง-เคลียร์ ผ้ ู เข้ าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2556
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ภาพที่ 5 ผู้ได้ รับผลกระทบจากการที่มีผ้ นู าเอาข้ อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่เพื่อโจมตีคกู่ รณีโพสต์ในเว็บบอร์ ด
ที่มา: http://pantip.com/topic/30790575 เข้ าถึงเมื่อ 1ส.ค. 2556

การเผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ “ล่าแม่มด” ออนไลน์
ในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในแฟนเพจของเฟซบุ๊คที่ชื่อยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม 6
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2556 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมได้ ประกาศ ปิ ดเพจเนื่องจากได้ ลงรูปภาพประกอบข่าวผิดคน ส่งผลให้
คนในภาพได้ รับความเสียหาย ในกรณี ข่าวของ พ.ท.หญิ ง โสภา แห่ง รพ.พระมงกุฏไล่ที่ขายล็อตเตอรี่ อดีตพลทหารมังกรทอง ลิ ้ม
ประเสริ ฐกุล หรื อแชมป์ แต่สง่ ผลต่อ พ.ต.หญิง โสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ เนื่องจากเพจดังกล่าวได้ นาภาพของ พ.ต.หญิงโสภา แห่ง รพ.
ค่ายกาวิละ ซึง่ มีการเบลอหน้ ามาประจานจนมีการแชร์ ในเฟซบุ๊คพร้ อมการด่าทอจานวนมาก กระทัง่ สามีของผู้เสียหายมาทักท้ วง พร้ อม
ระบุด้วยว่ามีการแจ้ งความดาเนินคดีแล้ ว7

6

ในช่วงแรกเนื ้อหาของเพจนี ้มีเนือ้ หาที่มงุ่ โจมตีผ้ ทู ี่คิดต่างทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเอาข้ อมูลส่วน

บุคคลและภาพของผู้ที่เพจนี ้กล่าวหาว่าหมิ่นและผู้วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ รวมทังเป็
้ นฝ่ ายที่สนับสนุนเสื ้อแดง มาเผยแพร่ในเพจเพื่อให้ เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์
อย่างรุนแรง รวมถึงการคุกคามทางอื่น เช่น กดดันให้ มีการไล่ออกจากที่ทางาน เป็ นต้ น แต่ในระยะหลังเน้ นไปที่การวิพากษ์ วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล และ
ประเด็นอื่นๆ ทางสังคม มากขึ ้น (ประชาไท 21ก.ค. 2556)
7
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ภาพที่ 6 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมประกาศปิ ดเพจเนื่องจากลงข้ อมูลผิดพลาด
 บุคคลสาธารณะ?
การเผยแพร่ และส่งต่อข้ อมูลส่วนตัวระหว่างผู้ใช้ บริ การด้ วยกันเองที่ดเู หมือนว่าจะแพร่ หลายมากขึ ้นเรื่ อยๆ คือ ข้ อมูลส่วนตัว
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรื อเป็ น “บุคคลสาธารณะ” เช่น นักแสดง นักร้ อง ในทางหนึ่งพวกเขาใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารกับ
สาธารณะโดยตรง แต่ในอีกทางหนึง่ ด้ วยความที่พวกเขาเป็ นบุคคลที่สงั คมให้ ความสนใจทาให้ มีความพยายามค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับพวกเขา
มาเผยแพร่ให้ มากที่สดุ
ดังเช่นในกรณีของการเผยแพร่ ภาพของนักแสดงวัยรุ่ นหญิง อายุ 16 ปี ที่กาลังเสพยา ซึ่งเป็ นภาพที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ของบุคคลหนึง่ จากนันมี
้ การส่งต่อภาพนี ้ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และวิพากษ์ วิจารณ์กนั อย่างกว้ างขวาง จนกระทั่งปรากฏเป็ นข่าวใน
สือ่ มวลชน และทางครอบครัวของนักแสดงคนดังกล่าวต้ องแถลงข่าว นอกจากนี ้ทางสมาคมวิชาชีพสื่อต้ องออกแถลงการณ์ย ้าเตือนว่า
การเผยแพร่ภาพการเสพยาของนักแสดงผู้นี ้ซึง่ อายุไม่ถึง 18 ปี เป็ นการละเมิดพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก
นอกจากกรณีของเด็กหญิ งคนดังกล่า วจะเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการทับซ้ อนกันระหว่างพืน้ ที่ส่วนตัวกับพืน้ ที่สาธารณะใน
อุตสาหกรรมบันเทิง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นยังแสดงให้ เห็นว่าความเป็ นส่วนตัวสัมพันธ์ กบั ประเด็นอื่นๆ ด้ วย ซึ่งในกรณีนี ้คือสิทธิเด็ก หรื อ
ค่านิยมทางสังคม
เมื่อพิจารณากรณีการละเมิดความเป็ นส่วนตัวที่เกิดจากผู้ใช้ ด้วยกันเองนันได้
้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสลับซับซ้ อนของความเป็ น
ส่วนตัว ในทางหนึง่ ดูเหมือนว่าผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูลส่วนตัว เห็นได้ จากการใช้ ข้อมูลส่วนตัวเป็ นเครื่ องมือ
เพื่อกลัน่ แกล้ งบุคคลที่ตนเองไม่พอใจ ขณะเดียวกันความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีก็ทาให้ พวกเขาค้ นหา และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัว
ของผู้อื่นได้ ง่ายขึ ้น โดยอาจจะตระหนักหรื อไม่ตระหนักถึงการปกป้องความเป็ นส่วนตัว และผลกระทบที่ตามของเขาหรื อไม่ก็ตาม
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สาหรับการละเมิดความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยกันเองนัน้ แตกต่างจากสองประเภทก่อนหน้ านี ้ เพราะขณะที่ธุรกิจและภาครัฐ
เป็ นศูนย์กลางและจัดการข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การ แต่คนทัว่ ไปใช้ วิธีการค้ นหาข้ อมูลส่วนตัว ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเทอร์ เน็ตซึ่งนับวันจะมี
ปริ มาณมากขึ ้น แล้ วจึงจัดระเบียบข้ อมูลที่ได้ มาเพื่อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้ องการ ซึ่งการที่พวกเขาจะพบข้ อมูลเหล่านี ้ได้
หรื อ ไม่ก็ สัมพัน ธ์ กับ การปกป้ องข้ อ มูลส่ว นตัว ขององค์ ก รธุ รกิ จ และหน่วยงานของรั ฐ ด้ ว ยเช่ น กัน รวมทัง้ จากข้ อ มูลส่ว นตัวที่ ผ้ ูใ ช้
อินเทอร์ เน็ตเผยแพร่เองในเว็บไซต์ตา่ งๆ

คน อินเทอร์ เน็ต และความเป็ นส่ วนตัวออนไลน์ ในสังคมไทย
จากตัวอย่างข้ างต้ นนี ้อาจชี ้ให้ เห็นสถานการณ์ สว่ นหนึ่งของการละเมิดความเป็ นส่วนตัวในอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
และสะท้ อนถึงภาพรวมของกระบวนการไหลเวียนของข้ อมูลส่วนตัว ข้ อมูลที่บง่ ชี ้ตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
ที่ อ ยู่ ที่ ท างาน เลขบัญ ชี ธ นาคาร ภาพถ่ า ย ฯลฯ กระจั ด กระจายอยู่ ใ นพื น้ ที่ ต่ า งๆ ของอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ว่ า จะเป็ นธนาคาร
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ผู้ควบคุมการไหลเวียนของข้ อมูลเหล่านี ้มีทงผู
ั ้ ้ ให้ บริ การ และผู้ใช้ บริ การ
ด้ วยกันเอง เป็ นที่นา่ สังเกตว่าโดยทัว่ ไป คนส่วนใหญ่อาจไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการที่มีผ้ เู ข้ าถึงและใช้ ข้อมูลส่วนตัวของ
ตนเอง รวมถึงความเข้ าใจต่อโครงสร้ างการทางานของระบบเก็บข้ อมูลและการทางานของอินเทอร์ เน็ต จนกระทัง่ มีการนาข้ อมูลส่วนตัว
ไปใช้ ประโยชน์โดยที่พวกเขาไม่ยินยอม และรู้ สกึ ถึงความไม่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถควบคุมข้ อมูลที่กลายเป็ นทรัพย์สินของพวกเขา
เองได้ ขณะเดียวกันการที่อินเทอร์ เน็ตทาให้ เส้ นแบ่งระหว่างพื ้นที่สาธารณะและพื ้นที่สว่ นตัวพร่ าเลือนมากขึ ้น ทาให้ การพิจารณาและ
จัดการกับความเป็ นส่วนตัวซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
ลักษณะร่วมกันของกรณีตวั อย่างทีพ่ บ คือ อินเทอร์ เน็ตและการบริ การออนไลน์ตา่ งๆ ทาให้ ข้อมูลส่วนตัวเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญ
มากต่อผู้คนในปั จจุบัน พวกเขารู้ สึกว่า มันสามารถก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อชี วิตได้ หลายด้ าน ตัง้ แต่ราคาญใจไปจนถึงการสูญเสีย
ทรัพย์สนิ และอินเทอร์ เน็ตเอื ้อต่อการเก็บรวบรวม และแพร่ กระจายข้ อมูลส่วนตัวให้ ง่ายขึ ้น อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่ องยากที่จะหาข้ อสรุ ป
ร่วมกันถึงความหมายของความเป็ นส่วนตัว หรื อการตระหนักว่าการกระทาใดถือเป็ นการละเมิดความเป็ นส่วนตัว เพราะปั จเจกบุคคลมี
ระดับของการรู้สกึ ถึงการถูกคุกคามความเป็ นส่วนตัวต่างกัน
นอกจากนี ้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ นาไปสูก่ ารค้ นหาคาตอบต่อสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ของไทยบางประการ ได้ แก่
ความหมายและความสาคัญของการปกป้องความเป็ นส่วนตัว ข้ อถกเถียงเกี่ยวกับ ความเป็ นเจ้ าของของข้ อมูล สิทธิในการเข้ าถึงและส่ง
ต่อข้ อมูล ก่อนที่จะหามาตรการคุ้มครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวต่อไป
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