
องค์การสหประชาชาติ A/HRC/23/40

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ การแจกจ่าย: ท่ัวไป

17 เมษายน 2556
ภาษาเดิม: อังกฤษ
(Unoffcial Thai Translation)

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สมัยประชุมที่ 23
วาระท่ี 3
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมท้ังสิทธิด้านการพัฒนา

Report of the Special Rapporteur on the promotion and 
protection of the right to freedom of opinion and 
expression, Frank La Rue*

รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว+

สรุป
รายงานฉบับนี้ส่งมอบให้ตามมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ 16/4 

เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการสอดแนมการส่ือสารโดยรัฐต่อการใช้สิทธิมนุษยชนเพ่ือเข้าถึงความ
เป็นส่วนตัวและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก เมื่อคำนึงถึงผลกระทบจากความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีท่ีสำคัญด้านการส่ือสาร รายงานเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องศึกษาวิธีการใหม่ 
ๆ ในการสอดแนมข้อมูล และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเทศท่ีควบคุมการปฏิบัติดังกล่าวให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

*การส่งมอบล่าช้า
+ฉบับภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ เผยแพร่ครั้งแรก 19 พ.ย. 2556 (ปรับปรุงคำแปล 23 พ.ย. 2556) 
https://thainetizen.org/docs/a-hrc-23-40-surveillance-of-communications/  
ดาวน์โหลดต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ท่ี http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf
https://thainetizen.org/docs/a-hrc-23-40-surveillance-of-communications/


A/HRC/23/40

สารบัญ
ย่อหน้า หน้า

I. อารัมภบท................................................................................................................................ 1−6 3
II. กิจกรรมของผู้รายงานพิเศษ.................................................................................................... 7−10 4
III. การพัฒนาเทคโนโลยีการสอดแนม.......................................................................................... 11−18 4
IV. กรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ....................................................................................... 19−32 6

A. ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวกับเสรีภาพด้านความเห็นและ
การแสดงออก................................................................................................................. 24−27 7

B. การจำกัดที่เป็นไปได้กรณีความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก...................... 28−29 8
C. การพิจารณาล่าสุดของกลไกสิทธิมนุษยชนเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน........................... 30−32 9

V. วิธีการสอดแนมการสื่อสาร...................................................................................................... 33−49 10
A. การสอดแนมการสื่อสารอย่างเจาะจงเป้าหมาย.............................................................. 34−37 10
B. การสอดแนมการสื่อสารในวงกว้าง................................................................................. 38−40 11
C. การเข้าถึงข้อมูลการส่ือสาร............................................................................................. 41−43 11
D. การกรองเน้ือหาอินเทอร์เน็ตและการเซ็นเซอร์............................................................... 44−46 12
E. การห้ามไม่ให้ปกปิดชื่อ................................................................................................... 47−49 13

VI. ข้อกังวลเก่ียวกับมาตรฐานกฎหมายในประเทศ....................................................................... 50−71 13
A. การขาดการกำกับดูแลจากศาล....................................................................................... 54−57 14
B. ข้อยกเว้นด้านความมั่นคงของชาติ.................................................................................. 58−60 15
C. การเข้าถึงข้อมูลการส่ือสารที่ขาดการควบคุม................................................................. 61 16
D. การสอดแนมนอกเหนือจากกฎหมาย.............................................................................. 62−63 16
E. การใช้กฎหมายการสอดแนมข้อมูลนอกอาณาเขต.......................................................... 64 17
F. การบังคับให้เก็บข้อมูล.................................................................................................... 65−67 17
G. กฎหมายบังคับให้เปิดเผยตัวตน...................................................................................... 68−70 18
H. ข้อจำกัดต่อการเข้ารหัสและกฎหมายบังคับให้เปิดเผยกุญแจ......................................... 71 19

VII. บทบาทและความรับผิดชอบของภาคเอกชน........................................................................... 72−77 19
VIII. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 78−99 20

A. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและมาตรฐานกฎหมาย............................................... 81−87 21
B. สนับสนุนการสื่อสารอย่างเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และมีการปกปิดชื่อ............................. 88−90 22
C. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะ การเพิ่มความเข้าใจ

และความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัว................................................... 91–94 22
D. ควบคุมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีการสอดแนมข้อมูล.......................... 95−97 22
E. ส่งเสริมการประเมินพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง................. 98−99 23

2



A/HRC/23/40

I. อารัมภบท
1. รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการสอดแนมการส่ือสารโดยรัฐต่อการใช้สิทธิมนุษยชนเพ่ือเข้าถึงความเป็นส่วนตัว
และเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก เมื่อคำนึงถึงผลกระทบจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่สำคัญด้านการส่ือสาร รายงานเน้น
ย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการสอดแนมข้อมูล และการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในประเทศที่ควบคุมการปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

2. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีได้เพ่ิมโอกาสด้านการสื่อสาร และการคุ้มครองการแสดงออกอย่างเสรีและการแสดงความเห็น ทำให้
สามารถปกปิดตัวตน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีการสานเสวนาข้ามวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีเพ่ิมโอกาสที่รัฐจะสอดแนมและแทรกแซงการส่ือสารอย่างเป็นส่วนตัวของบุคคลเช่นกัน

3. ข้อกังวลเก่ียวกับความมั่นคงของชาติและการก่ออาชญากรรม อาจเป็นเหตุผลสนับสนุนข้อยกเว้นให้สามารถใช้เทคโนโลยีการ
สอดแนมการส่ือสารได้ในบางกรณี อย่างไรก็ดี ยังมีข้อบกพร่องด้านกฎหมายระดับประเทศท่ีควบคุมบทบาทที่จำเป็น ชอบด้วยกฎหมายและ
มีสัดส่วนเหมาะสมของรัฐในการสอดแนมการสื่อสาร หรือไม่มีกฎหมายเช่นนั้นอยู่เลย กรอบกฎหมายในประเทศที่บกพร่องเป็นผลให้มีการ
ละเมิดสิทธิการส่ือสารอย่างเป็นส่วนตัวโดยพลการและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังคุกคามต่อการคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็น
และการแสดงออก

4. ในรายงานฉบับก่อนหนา้ (A/HRC/17/27 และ A/66/290) ผู้รายงานพิเศษได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เคยเป็น
มาก่อน โดยเป็นการเพ่ิมโอกาสที่บุคคลจะใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก เขาได้แสดงข้อกังวลเก่ียวกับมาตรการใน
หลายระดับของรัฐที่ใช้เพ่ือป้องกันและควบคุมกระแสข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเน้นย้ำถึงข้อบกพร่องในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ทางอินเทอร์เน็ต

5. จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นเหตุให้รายงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพ่ือจำแนกความเส่ียงที่มีต่อสิทธิมนุษยชน โดยเป็นผลมาจากวิธี
การและรูปแบบการสอดแนมการส่ือสารสมัยใหม่ รวมทั้งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและ เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก

6. คำศัพท์ต่อไปนี้ได้ถูกนำมาใช้ในรายงานฉบับนี้เพ่ืออธิบายถึงรูปแบบทั่วไปของการสอดแนมการสื่อสาร:

(a) การสอดแนมการสื่อสาร: การติดตาม ดักรับ เก็บข้อมูล รักษาข้อมูล และกักข้อมูลท่ีมีการส่ือสาร ส่งต่อ หรือสร้างข้ึน
มาในโครงข่ายการส่ือสาร

(b) ข้อมูลการส่ือสาร: ข้อมูลเก่ียวกับการสื่อสารของบุคคล (อีเมล โทรศัพท์ และการส่งและรับข้อความสั้น ข้อความและ
ส่ิงที่เขียนทางสื่อสังคมออนไลน์) เก่ียวกับอัตลักษณ์ของบุคคล ข้อมูลด้านเครือข่าย ที่อยู่ เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม หนังสือและเอกสารอื่น ๆ ที่
อ่าน รับชมหรือรับฟัง ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้น ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ การปฏิสัมพันธ์ (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการสื่อสาร คนท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย เพ่ือน ครอบครัว คนที่คุ้นเคย) และช่วงเวลาและตำแหน่งของบุคคล รวมทั้งจุดท่ีอยู่ใกล้เคียงกับบุคคลอื่น)

(c) การกรองเน้ือหาอินเทอร์เน็ต: การติดตามเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตในระบบอัตโนมัติหรือระบบท่ีทำขึ้นเป็นการเฉพาะ 
(รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ เว็บบล็อก และแหล่งข้อมูลของสื่อออนไลน์ รวมทั้งอีเมล) ท้ังน้ีเพ่ือจำกัดหรือห้ามการส่งต่อข้อความ ภาพ เว็บไซต์ 
เครือข่าย โปรโตคอล บริการหรือกิจกรรมอื่นใด
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II. กิจกรรมของผู้รายงานพิเศษ
7. ในระหว่างการรายงาน ผู้รายงานพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศและในประเทศหลายครั้งท่ีเก่ียวข้องกับประเด็น
ท่ีทำการศึกษาในรายงานที่ผ่านมา รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ต การป้องกันถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชัง (hate 
speech) และการคุ้มครองผู้ส่ือข่าว เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกิจกรรมระดับชาติเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองผู้ส่ือข่าว ด้วยเหตุดังกล่าว เขา
จึงเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทำมาตรการเหล่านั้น ทั้งในบราซิล โคลอมเบีย ฮอนดูรัส และเม็กซิโก เขายังได้เข้าร่วมในการประชุมระหว่างหน่วย
งานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยของผู้ส่ือข่าวและปัญหาการลอยนวลพ้นผิด (“United Nations Inter-Agency Meeting on 
the Safety of Journalists and the Issues of Impunity”) ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีกรุงเวียนนา

8. รายงานฉบับสุดท้ายที่เขานำเสนอต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เน้นการป้องกันถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังและการยุยงให้
เกิดความเกลียดชัง1 และมีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกในการประชุมนอกรอบของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วม
กันระหว่างผู้รายงานพิเศษกับที่ปรึกษาพิเศษด้านการป้องกันการสังหารล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Special Adviser on the Prevention of 
Genocide) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในเดือนเดียวกัน เขายังได้กล่าวถึงประเด็นนี้อีกในการเปิดตัวแผนปฏิบัติการราบัตว่าด้วยการห้ามการ
ส่งเสริมความเกลียดชังเกี่ยวกับชาติ เช้ือชาติ หรือศาสนาที่ถือว่าเป็นการยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรง 
(“Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes 
incitement to discrimination, hostility or violence”) ท่ีกรุงเจนีวา และในการประชุมเวทีระดับโลกของพันธมิตรด้านอารยธรรมแห่ง
สหประชาชาติครั้งที่ 5 (the Fifth United Nations Alliance of Civilizations Global Forum) ท่ีกรุงเวียนนา

9. ผู้รายงานพิเศษได้เดินทางไปยังประเทศฮอนดูรัสระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2555 ข้อมูลการค้นพบและข้อเสนอแนะจากการ
เดินทางคร้ังน้ันมีอยู่ในภาคผนวกของรายงานฉบับน้ี (A/HRC/20/40/Add.1) เขาได้รับเชิญจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้ไปเยือนประเทศใน
เดือนมกราคม 2556 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ทางรัฐบาลอินโดนีเซียแจ้งให้เลื่อนการเดินทาง และที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาใหม่
ของการมาเยือนประเทศ

10. ในการจัดเตรียมรายงานฉบับนี้ ผู้รายงานพิเศษได้แก้ไขการศึกษาที่เก่ียวข้องและปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญในประเด็นการ
สอดแนมการส่ือสาร ในเดือนธันวาคม 2555 เขาได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสอดแนมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิมนุษย
ชน (Workshop on Electronic Surveillance and Human Rights) ซ่ึงจัดข้ึนโดยมูลนิธิ Electronic Frontier Foundation ในเดอืน
กุมภาพันธ์ 2556 เขาได้จัดการประชุมปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดเตรียมรายงานฉบับน้ี โดยมีข้ึนคู่ขนานไปกับกิจกรรมระหว่างการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ (“World Summit on the Information Society+10 Meeting”) ท่ีมีขึ้นที่สำนักงาน
องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Educational, Scientifc and Cultural Organization – 
UNESCO) กรุงปารีส และยังได้เข้าร่วมอภิปรายในเวทีเปิดการประชุมด้วย

III. การพัฒนาเทคโนโลยีการสอดแนม
11. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีได้เพ่ิมโอกาสด้านการสื่อสาร และการคุ้มครองการแสดงออกอย่างเสรีและการแสดงความเห็น ทำให้
สามารถปกปิดตัวตน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีการสานเสวนาข้ามวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีเพ่ิมโอกาสที่รัฐจะสอดแนมและแทรกแซงการส่ือสารอย่างเป็นส่วนตัวของบุคคลเช่นกัน

12. นับแต่เริ่มมีการพัฒนารูปแบบการส่ือสารทางไกลเป็นครั้งแรก รัฐได้พยายามดักรับและติดตามการส่ือสารส่วนบุคคล เพื่อผลใน
การบังคับใช้กฎหมายและประโยชน์เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ การส่ือสารเหล่าน้ีเป็นผลทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและเก่ียวข้องกับ
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บุคคลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งการกระทำในอดีตหรืออนาคตของบุคคลหรือของกลุ่มก็ตาม การส่ือสารเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า ช่วยให้รัฐ
ป้องกันหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีที่เกิดอาชญากรรมร้ายแรง หรือใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภัยฉุกเฉินต่อความมั่นคงของชาติได้

13. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้เปล่ียนแปลงแบบแผนและส่งผลกระทบต่อการสอดแนมการส่ือสาร ประชาชน
สามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้มากข้ึน และบ่อยครั้งขึ้น การเปลี่ยนแปลงจากระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานไปสู่การส่ือสารแบบเคล่ือนที่ 
และการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านบริการการสื่อสาร ส่งผลให้มีการเติบโตของการใช้โทรศัพท์เป็นอย่างมาก การเกิดข้ึนของอินเทอร์เน็ตทำให้
เกิดเครื่องมือใหม่ ๆ และมีการนำไปใช้เพื่อการสื่อสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม ความก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้
ความเช่ือมโยงกันมีเพ่ิมมากข้ึน สนับสนุนการแลกเปล่ียนด้านข้อมูลและแนวคิดทั่วโลก และเพ่ิมโอกาสสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม

14. ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไป วิธีการที่รัฐใช้เพ่ือสอดส่องการสื่อสารส่วนบุคคลก็พัฒนาไปเช่นกัน การใช้โทรศัพท์มาก
ข้ึนส่งผลให้มีการดักฟังมากข้ึน โดยมีการต่อสายจากโทรศัพท์เพ่ือดักฟังข้อมูลการสนทนาเป็นการส่วนตัว จากการทดแทนเครือข่ายโทรศัพท์
แบบอนาล็อกด้วยระบบไฟเบอร์ออพติกและดิจิทัลในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นเหตุให้รัฐออกแบบเครือข่ายเทคโนโลยีใหม่ โดยมีการติด
ต้ังระบบเพื่อดักรับข้อมูล (“backdoors”) ทำให้รัฐสามารถสอดแนมข้อมูล เป็นเหตุให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สมัยใหม่เข้าถึงได้และถูก
ควบคุม

15. เทคโนโลยีที่มีพลวัตสูงเช่นนี้ไม่เพียงเปลี่ยนแบบแผนการสอดแนม แต่ยังเปล่ียน “ข้อมูล” ที่ถูกสอดแนมด้วย ระบบอินเทอร์เน็ต
ทำให้เกิดโอกาสที่หลากหลายในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งยังสนับสนุนให้บุคคลสามารถผลิตข้อมูลด้านธุรกรรมจำนวนมาก เรา
เรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าข้อมูลการสื่อสารหรือเมทาดาทา (metadata; ข้อมูลอธิบายข้อมูล) ซ่ึงครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล ตำแหน่งท่ีตั้ง และ
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต มีระบบบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องรวมทั้งอีเมลและข้อความท่ีส่งหรือรับ ข้อมูลการส่ือสารเป็นข้อมูลที่จัดเก็บได้ เข้า
ถึงได้ และสืบค้นได้ และการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ของข้อมูลเหล่านี้โดยรัฐ มักเป็นไปโดยขาดการควบคุมกำกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้
มีลักษณะเผยให้เห็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวอย่างมากและเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะกรณีที่นำข้อมูลมารวมกันและสะสมไว้ด้วย
กัน เป็นเหตุให้รัฐพ่ึงพาข้อมูลเหล่านี้มากข้ึนในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายหรือการสืบสวนเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ รัฐยังบังคับ
ให้มีการเก็บรักษาและกักข้อมูลการส่ือสารเอาไว้ เพ่ือช่วยให้สอดแนมย้อนหลังได้

16. การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดข้ึนควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติต่อการสอดแนมการสื่อสาร ตอนที่เร่ิมมีการ
ดักฟังโทรศัพท์อย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ การดักฟังจะเกิดข้ึนเฉพาะกรณีที่จำกัด และศาลมักไม่อนุญาตให้ทำเช่นน้ัน2 โดยถือว่าเป็นภัย
คุกคามร้ายแรงต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว มีการจำกัดการใช้เฉพาะการสอบสวนและฟ้องร้องคดีที่ร้ายแรงสุดเท่าน้ัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปรัฐได้
ขยายอำนาจในการปฏิบัติการสอดแนม ทำให้ข้อยกเว้นมีน้อยลง และเพ่ิมเหตุผลที่ชอบธรรมสำหรับการสอดแนมเช่นน้ัน

17. ในหลายประเทศ ที่ผ่านมาไม่มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามและความ
ท้าทายจากการสอดแนมการส่ือสารในโลกยุคดิจิทัลได้ มีการประยุกต์แนวคิดการเข้าถึงจดหมายโต้ตอบแบบท่ัวไปให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมาย เพ่ืออนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารอ่ืน ๆ โดยไม่คำนึงว่าการใช้
เครื่องมือและการนำหลักกฎหมายไปใช้มากข้ึนเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอย่างไร ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากไม่มีกฎหมายเพ่ือ
กำกับดูแลการสอดแนมการสื่อสารระดับโลกและโครงสร้างการแลกเปล่ียนข้อมูล เป็นเหตุให้เกิดการสอดแนมเฉพาะกิจที่อยู่นอกเหนือการ
กำกับดูแลของหน่วยงานอิสระ ในปัจจุบัน ในหลายรัฐ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารอยู่ภายใต้อำนาจของหน่วยงานสาธารณะมากมาย และ

2ในการไต่สวนความชอบด้วยกฎหมายกรณีการดักฟัง ผู้พิพากษา Brandeis ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้เขียนคำสั่งแสดงความไม่เห็นด้วยและประณาม โดยมีข้อ
สังเกตว่าการดักฟังเป็น “วิธีการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวที่ลึกซ้ึงและกว้างขวาง” ซ่ึงไม่ชอบด้วยเหตุผลใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ังมีการทำนายไว้อย่างแม่นยำ โดยผู้
พิพากษาผู้ทรงเกียรติได้ทำนายไว้ว่า “สักวันหน่ึงรัฐบาลจะสามารถพัฒนาวิธีการทำสำเนาเอกสารมาแสดงต่อศาล โดยไม่ต้องนำเอกสารน้ันออกมาจากตู้เก็บ ทำให้รัฐ
สามารถนำข้อมูลท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวในครัวเรือนมาเปิดเผยต่อคณะลูกขุนได้ ความก้าวหน้าเร่ืองการหย่ังรู้และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดวิธีการค้นหาความเชื่อ 
ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไม่มีการแสดงออกได้” คดี Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)
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ตอบสนองจุดประสงค์ที่หลากหลาย โดยมักไม่จำเป็นต้องขออำนาจศาลและไม่มีการกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระ นอกจากน้ัน รัฐยังมักใช้
แบบแผนการสอดแนมข้อมูลที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนประเทศ

18. กลไกสิทธิมนุษยชนยังตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน การสอดแนมการ
ส่ือสารและการเข้าถึงข้อมูลการส่ือสาร ได้ช้าเกินไปทั้งสองด้าน ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ผู้มีอำนาจหน้าที่ตาม
กลไกพิเศษ (special procedures) และหน่วยงานกำกับดูแลสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน ยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างรอบด้านถึงผลลัพธ์
ของการขยายอำนาจและการปฏิบัติด้านการสอดแนมของรัฐมากข้ึนในแง่ผลกระทบท่ีมีต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพด้านความเห็น
และการแสดงออก รายงานฉบับนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว

IV. กรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
19. สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออกเป็นสิทธิท่ีได้รับการประกันตามข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ซ่ึงยืนยันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในการมีความเห็น
โดยต้องไม่ถูกแทรกแซง มีสิทธิที่จะแสวงหา ได้รับ และเผยแพร่ข้อมูลและแนวคิดใด ๆ โดยผ่านส่ือชนิดต่าง ๆ และโดยไม่มีขอบเขต ใน
ระดับภูมิภาค สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา (African Charter on Human 
and Peoples’ Rights) (ข้อ 9) อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Rights) (ข้อ 13) และ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานแห่งยุโรป (European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms) (ข้อ 10)

20. ท้ังในระดับระหว่างประเทศและภูมิภาค ความเป็นส่วนตัวถือได้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็นเอกฉันท์ สิทธิความเป็น
ส่วนตัวได้รับการรับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 12) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ข้อ 17) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) (ข้อ 16) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families – ICRMW) (ข้อ 14). ในระดับภูมิภาค สิทธิความเป็นส่วนตัวได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
แห่งยุโรป (European Convention on Human Rights) (ข้อ 8) และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on 
Human Rights) (ข้อ 11)

21. แม้จะมีการยอมรับพันธกรณีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างกว้างขวาง แต่ที่ผ่านมากลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศยังไม่ได้กำหนดเน้ือหาของสิทธิดังกล่าวที่ครอบคลุม แม้จะมีการบรรจุสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรสิทธิมนุษยชน
ข้างต้น แต่เน่ืองจากไม่กำหนดเนื้อหาท่ีชัดเจนของสิทธิดังกล่าว ทำให้เกิดอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติและการบังคับใช้3 เนื่องจากสิทธิความ
เป็นส่วนตัวเป็นสิทธิที่อาจถูกจำกัดได้ การตีความสิทธิดังกล่าวจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานการกำหนดเน้ือหาว่าครอบคลุมความเป็นส่วนตัวมาก
น้อยเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือจำแนกว่าเนื้อหาส่วนใดที่ถือว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ยังส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของเราที่มีต่อพรมแดนระหว่างความเป็นส่วน
ตัวและสาธารณะ

22. ความเป็นส่วนตัวอาจจำแนกตามสมมติฐานที่ว่า บุคคลควรมีพ้ืนที่ของการพัฒนา การปฏิสังสรรค์และอิสรภาพที่เป็นของตนเอง 
เป็น “พ้ืนที่ส่วนตัว” ที่อาจมีการปฏิสังสรรค์กับบุคคลอื่นหรือไม่ก็ได้ ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐและการแทรกแซงที่ไม่คาดหมายและ

3UNESCO, การสำรวจความเห็นระดับโลกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและเสรีภาพในการแสดงออก 2555, น. 51
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เกินกว่าเหตุของบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับเชิญ4 สิทธิความเป็นส่วนตัวยังหมายถึงความสามารถของบุคคลในการจำแนกว่าใครควรเป็นผู้เก็บรักษา
ข้อมูลเก่ียวกับตัวพวกเขา และจะมีการนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร

23. เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารได้ พวกเขาต้องมั่นใจได้ว่าการส่ือสารเหล่าน้ีเป็นไปอย่างเป็นส่วนตัว 
ปลอดภัย และไม่ปรากฏช่ือบุคคลตามท่ีต้องการได้ ความเป็นส่วนตัวของการส่ือสารหมายถึงการที่บุคคลสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลและ
แนวคิดในพ้ืนที่ที่สมาชิกคนอ่ืนในสังคม ภาคเอกชน และรัฐเข้าไม่ถึง ความปลอดภัยด้านการสื่อสารหมายถึงการที่บุคคลสามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ข้อมูลการสื่อสารไปถึงเฉพาะเป้าหมายของการรับข้อมูลที่ตนเองกำหนดเท่าน้ัน โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการแก้ไข และข้อมูล
ท่ีได้รับก็ปลอดจากการแทรกแซงเช่นเดียวกัน การสื่อสารอย่างปกปิดช่ือเป็นหน่ึงในความก้าวหน้าที่สำคัญสุดของอินเทอร์เน็ต ช่วยให้บุคคล
สามารถแสดงความเห็นอย่างเสรีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรือถูกประณาม

A. ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวกับเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก
24. เรามักเข้าใจว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นข้อกำหนดสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติตามสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออก การ
แทรกแซงอย่างไม่เหมาะสมต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล อาจนำไปสู่การจำกัดการคิดค้นและแลกเปลี่ยนแนวคิดทั้งโดยทางตรงและทาง
อ้อม การจำกัดไม่ให้มีการปกปิดชื่อในระหว่างการส่ือสารมีผลกระทบร้ายแรงต่อเหยื่อของความรุนแรงและการปฏิบัติมิชอบในทุกรูปแบบ 
เป็นเหตุให้พวกเขาไม่กล้าจะรายงานข้อมูลเน่ืองจากกลัวว่าจะตกเป็นเหย่ือซ้ำสอง ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อ 17 ของกติกา ICCPR จึงกล่าวถึงการ
คุ้มครองให้ “การแลกเปลี่ยนข้อมูล” ปลอดจากการแทรกแซง ซึ่งตามเง่ือนไขดังกล่าวอาจตีความได้ว่าครอบคลุมรูปแบบการส่ือสารทุก
ประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์5 ดังที่ผู้รายงานพิเศษมีข้อสังเกตในรายงานฉบับที่ผ่านมาว่า6 สิทธิการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นส่วนตัว 
ทำให้รัฐมีพันธกรณีอย่างรอบด้านที่จะต้องประกันให้มีการส่งอีเมลและการส่ือสารออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ ไปยังบุคคลที่ต้องการ โดยปลอด
จากการแทรกแซง หรือการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่สาม7

25. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวิเคราะห์เนื้อหาของสิทธิความเป็นส่วนตัว (ข้อ 17) ในความเห็นท่ัวไป (General Comment ) ฉบับ
ท่ี 16 (2531) โดยระบุว่าข้อ 17 มีเป้าหมายเพ่ือคุ้มครองบุคคลจากการแทรกแซงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยพลการต่อความเป็นส่วนตัว 
ครอบครัว บ้าน หรือการแลกเปล่ียนข้อมูล และกรอบกฎหมายในประเทศต้องกำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ข้อบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้มีพันธกรณีเพ่ือคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการส่ือสาร เป็นการเน้นย้ำว่า “ข้อมูลในการสนทนาควรส่งไปยังผู้รับโดยตรง โดย
ปราศจากการดักรับและไม่ให้มีการเปิดข้อมูลหรืออ่านข้อมูลนั้น” “การสอดแนมทั้งในทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอ่ืน การดักรับรูปแบบ
การส่ือสารทั้งทางโทรศัพท์ โทรภาพ และอ่ืน ๆ การดักฟังและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ ควรเป็นสิ่งต้องห้าม8 ความเห็นทั่วไปดังกล่าว
ยังระบุด้วยว่า “การรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์ ธนาคารข้อมูลและอุปกรณ์อื่นใด ไม่ว่าเป็นการกระทำของหน่วย
งานของรัฐหรือหน่วยงานหรือบุคคลเอกชน ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย”9 ในช่วงที่มีการรับรองความเห็นทั่วไปฉบับนี้ เรายังมี
ความเข้าใจน้อยมากเก่ียวกับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารที่มีต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว

4Lord Lester and D. Pannick (บรรณาธิการ) Human Rights Law and Practice. London, Butterworth, 2004, ย่อหน้า 4.82
5ICCPR commentary, น.401
6A/HRC/17/23
7ICCPR commentary, น.401
8Centre for Civil and Political Rights (CCPR) General Comment No. 16. (General Comments), น.8
9อ้างแล้ว, น.10
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26. ในความเหน็ทั่วไป ฉบับท่ี 34 (2554) ว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่า รัฐภาคี
ควรคำนึงถึงว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติด้านการสื่อสารเป็นอย่างมาก 
คณะกรรมการยังเรียกร้องให้รัฐภาคีปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพ่ือสนับสนุนให้ส่ือใหม่มีความเป็นอิสระ ความเห็นทั่วไปฉบับดัง
กล่าวยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกับเสรีภาพในการแสดงออก และมีข้อเสนอแนะให้รัฐภาคีเคารพองค์
ประกอบของสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งครอบคลุมกรณีที่ผู้ส่ือข่าวมีเอกสิทธิในระดับหน่ึงที่จะปกปิดแหล่งข้อมูล10

27. ความตึงเครียดระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออกเกิดข้ึน ในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถือว่า
เป็นเร่ืองส่วนตัวผ่านสื่อ ในกรณีดังกล่าว ข้อ 19(3) กำหนดให้มีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและด้านข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลอ่ืน อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับข้อจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออกซึ่งสามารถกระทำได้ (โปรดดูด้านล่าง) เราจำเป็นต้องปฏิบัติ
ตามหลักความได้สัดส่วนอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นน้ันแล้วจะทำให้เกิดความเส่ียงต่อการสกัดก้ันเสรีภาพในการแสดงออกน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในด้านการเมือง เราต้องไม่อนุญาตให้มีการวิจารณ์โจมตีชื่อเสียงที่ดีงามของนักการเมืองในทุกกรณี เน่ืองจากเสรีภาพในการแสดงออกและ
ด้านข้อมูลย่อมสูญเสียความสำคัญไป ในกรณีที่นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเห็นทางการเมือง11 การรณรงค์ให้เกิดความโปร่งใส
และต่อสู้กับการทุจริต ตามแนวนิติศาสตร์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคสะท้อนว่า ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัว
กับเสรีภาพในการแสดงออก ให้คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะสำหรับเน้ือหาที่ต้องการรายงาน12

B. การจำกัดท่ีเป็นไปได้กรณีความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก
28. กรอบตามข้อ 17 ของกติกา ICCPR อนุญาตให้มีการจำกัดเท่าที่จำเป็น ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสัดส่วนเหมาะสมกรณีของสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ตามวิธีการจำกัดที่ได้รับอนุญาต ตรงข้ามกับข้อบัญญัติในข้อ 19 ย่อหน้า 3 ซ่ึงกำหนดองค์ประกอบของการจำกัดสิทธิ
ท่ีสามารถกระทำได้13 ผู้จัดทำร่างข้อ 17 ไม่ได้ระบุเง่ือนไขการจำกัดสิทธิเอาไว้ แม้จะมีการใช้ถ้อยคำแตกต่างกันไปบ้าง แต่เป็นที่เข้าใจว่าข้อ 
17 ของกติกาฉบับน้ีควรได้รับการตีความว่าครอบคลุมข้อจำกัดที่กระทำได้ ซึ่งมีการอธิบายไว้แล้วในความเห็นทั่วไปฉบับอื่นของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน14

29. ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้รายงานพิเศษมีจุดยืนว่า สิทธิความเป็นส่วนตัวก็ควรอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ถูกจำกัดได้ เช่นเดียวกับสิทธิที่จะมี
เสรีภาพในการเดินทาง ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนตามความเห็นทั่วไปฉบับที่ 2715 หลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในความเห็นดังกล่าวครอบคลุมองค์
ประกอบดังต่อไปนี้:

(a) การจำกัดใด ๆ ที่กระทำได้ตามกฎหมาย (ย่อหน้า 11-12)

(b) สารัตถะของสิทธิมนุษยชนต้องไม่ถูกจำกัด (ย่อหน้า 13)

(c) การจำกัดต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นในสังคมประชาธิปไตย (ย่อหน้า 11)

10CCPR General Comment No. 34
11Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (1993), น.462
12UNESCO, การสำรวจความเห็นระดับโลกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและเสรีภาพในการแสดงออก 2555, น. 53 และ 99
13สิทธิท่ีอาจถูกจำกัดได้ตามข้อ 12(3) ได้แก่ สิทธิท่ีจะมีอิสรภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นท่ีอยู่อาศัย ข้อ 18(3) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพทางความคิด 
มโนธรรมสำนึกและศาสนา ข้อ 21 สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและข้อ 22(2) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคม
14อ้างแล้ว
15และโปรดดู CCPR General Comment No. 34
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(d) การใช้ดุลพินิจใด ๆ ในการจำกัดสิทธิดังกล่าว ต้องมีขอบเขต (ย่อหน้า 13)

(e) การจำกัดที่สามารถกระทำได้ ต้องไม่เป็นไปเพียงเพ่ือตอบสนองเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง
เท่าน้ัน หากต้องเป็นส่ิงจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด (ย่อหน้า 14)

(f) มาตรการที่ใช้จำกัดสิทธิต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน โดยต้องมีความเหมาะสมต่อการบรรลุหน้าที่ในการ
คุ้มครอง ต้องเป็นกฎหมายที่มีการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวน้อยสุดเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ และต้องได้สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับผล
ประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครอง (ย่อหน้า 14-15)

C. การพิจารณาล่าสุดของกลไกสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
30. ในรายงานฉบับก่อนหน้านี้ ผู้รายงานพิเศษได้ประเมินผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อการบรรลุสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็น
และการแสดงออก (A/HRC/17/27 และ A/66/290) โดยเขามีข้อสังเกตว่า แม้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะปกปิดตัวตนได้ในระดับหนึ่งระหว่าง
การใช้งาน แต่รัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือติดตามและเก็บข้อมูลการสื่อสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของบุคคลได้ 
เทคโนโลยีเช่นน้ันมีศักยภาพในการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ทำลายความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
สกัดก้ันการแลกเปล่ียนข้อมูลและความเห็นอย่างเสรีทางอินเทอร์เน็ต ผู้รายงานพิเศษกระตุ้นให้รัฐนำกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลที่เป็นผลมาใช้โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และให้นำมาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือประกันว่าบุคคลสามารถ
แสดงความเห็นได้โดยสามารถปกปิดตัวตนในทางอินเทอร์เน็ต16

31. ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกลไกพิเศษอ่ืน ๆ ได้พิจารณาประเด็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวเช่นกัน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในระหว่างการต่อต้านการก่อการร้าย ได้ศึกษาพัฒนาการของการสอดแนมและ
เทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว และได้ถูกใช้เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการต่อต้านการก่อการร้าย17 ผู้
รายงานพิเศษเน้นย้ำว่า มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงนำไปสู่การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว แต่ยังมีผลกระทบต่อสิทธิตามกระบวนการอันควร
ตามกฎหมาย และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพในการแสดงออก เขากระตุ้นรัฐบาลให้พิจารณาโดย
ละเอียดว่า นโยบายการสอดแนมของตนสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนและความจำเป็นหรือไม่ เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหรือไม่ และมีการนำมาตรการใดมาใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดเช่นนั้น ผู้รายงานพิเศษยังเรียกร้องให้นำกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่รอบด้านมาใช้ และให้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระเพ่ือให้มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนการใช้
เทคนิคการสอดแนมที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน เขายังเรียกร้องให้มีการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความเป็นส่วนตัว

32. เมื่อเร็ว ๆ นี้กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบของการสอดแนมการส่ือสารที่มีต่อการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแสดงข้อกังวลต่อข้อกล่าวหาว่ารัฐติดตามการใช้
งานอินเทอร์เน็ตและปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์บางแห่ง18 และมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนกฎหมายซึ่งให้อำนาจอย่างกว้างขวางต่อรัฐบาลในการ

16A/HRC/17/27, น.22
17A/HRC/13/37
18CCPR/C/IRN/CO/3
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สอดแนมการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์19 กลไกทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) ยังมีข้อ

เสนอแนะเพ่ือประกันว่ากฎหมายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน20

V. วิธีการสอดแนมการสื่อสาร
33. เทคโนโลยีและโครงสร้างการสอดแนมสมัยใหม่ซึ่งช่วยให้รัฐรุกล้ำพ้ืนที่ชีวิตส่วนบุคคลได้ ทำให้มีโอกาสจะเกิดความพร่าเลือนของ
เส้นแบ่งระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับสาธารณะ สนับสนุนให้มีการติดตามบุคคลในลักษณะที่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวโดยพลการ ทำให้ผู้
ถูกติดตามไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตนเองตกเป็นเป้าของการสอดแนม ไม่ต้องพูดถึงการคิดที่จะขอให้ทบทวนการสอดแนมดังกล่าว ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีทำให้ประสิทธิภาพของรัฐในการสอดแนมไม่ถูกจำกัดด้วยขนาดหรือระยะเวลาอีกต่อไป ต้นทุนด้านเทคโนโลยีและการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ลดลงทำให้อุปสรรคด้านการเงินหรือเชิงปฏิบัติต่อการสอดแนมลดน้อยลง ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐจึงมีศักยภาพมากขึ้นในการสอดแนม
หลายครั้งพร้อม ๆ กัน ในลักษณะที่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว เฉพาะเจาะจง และในวงกว้างมากกว่าที่เคยเป็นมา

A. การสอดแนมการสื่อสารอย่างเจาะจงเป้าหมาย
34. รัฐสามารถเข้าถึงเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายในการสอดแนมการสื่อสาร โดยเลือกการสอดแนมการสื่อสารของบุคคล
บางคน การดักรับข้อมูลโดยทันทีระหว่างการรับฟัง ทำให้รัฐสามารถรับฟังและบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของบุคคลใดก็ได้ที่ใช้โทรศัพท์
พ้ืนฐานหรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งน้ีโดยใช้คุณลักษณะการดักฟังซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีกำหนดให้โครงข่ายการส่ือสารทุกแห่งต้องมี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการสอดแนมของรัฐ21 ทำให้รัฐสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของบุคคล สามารถอ่านและบันทึกข้อความสั้น การติดตั้งเคร่ือง
ดักฟังทางสายอินเทอร์เน็ตในบางตำแหน่งหรือการเลือกกระทำกับบางบุคคล ทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถติดตามกิจกรรมทางออนไลน์
ของบุคคลได้ รวมท้ังข้อมูลเก่ียวกับการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ

35. การเข้าถึงข้อมูล อีเมลและข้อความของบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ นอกเหนือจากข้อมูลการสื่อสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เป็นส่ิงที่สามารถ
ทำได้ผ่านบริษัทอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ความริเร่ิมของหน่วยงานกำหนดมาตรฐานของยุโรป สถาบันมาตรฐานการ
ส่ือสารแห่งยุโรป (European Telecommunications Standards Institute) ในการบงัคับผู้ให้บริการกลุ่มเมฆ (cloud providers)22 ท้ังน้ี
เพ่ือให้มี “ศักยภาพการดักฟังข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย” ในส่วนของเทคโนโลยีฝากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถเข้าถึงเน้ือหาที่ผู้ให้บริการจัดเก็บไว้ได้โดยตรง รวมทั้งอีเมล ข้อความสั้น และข้อความเสียง ทั้งหมดทำให้เกิดข้อกังวล23

36. รัฐสามารถติดตามการเดินทางของโทรศัพท์มือถือบางเครื่อง สามารถจำแนกบุคคลทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในเขตที่
กำหนด และสามารถดักฟังเสียงสนทนาและข้อความสั้นผ่านหลายวิธีการ รัฐบางแห่งได้ใช้อุปกรณ์ดักรับที่เรียกว่า International Mobile 
Subscriber Identity (IMSI) catcher เพ่ือดักรับตัวเลขที่ระบุตัวตนของผู้ใช้งานจากสัญญาณในอากาศ โดยสามารถติดต้ังเป็นการชั่วคราว
ในบางจดุได้ (อย่างเช่นในพ้ืนที่ที่มีการประท้วงหรือเดินขบวน) หรือสามารถติดต้ังอย่างถาวร (อย่างเช่นที่สนามบินและจุดข้ามแดน) เครื่อง

19CCPR/C/SWE/CO/6
20A/HRC/14/10
21โปรดดู อย่างเช่น พระราชบัญญัติการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือช่วยเหลือด้านการสื่อสารแห่งสหรัฐฯ พ.ศ. 2537 (United States Communications Assistance 
for Law Enforcement Act 1994) (สหรัฐฯ); พระราชบัญญัติการสื่อสาร พ.ศ. 2540 (Telecommunications Act 1997), Part 15 (ออสเตรเลีย); พระราช
บัญญัติควบคุมอำนาจการสอบสวน พ.ศ. 2543 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000), ss12-14 (สหราชอาณาจักร); พระราชบัญญัติการสื่อสาร 
(อำนาจในการดักฟัง) พ.ศ. 2547 (Telecommunications (Interception Capability) Act 2004)
22ผู้ให้บริการกลุ่มเมฆ (cloud provider) เป็นลักษณะการให้พ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
23ETSI DTR 101 567 VO.0.5 (2012-14), Draft Technical Report: Lawful Interception (LI); Cloud/Virtual Services (CLI)
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ดักรับสัญญาณเหล่าน้ีทำหน้าที่คล้ายกับสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ มีการส่งและรับสัญญาณมือถือเพ่ือคัดแยกข้อมูลตัวเลขระบุตัวตน
ของผู้ใช้หรือ subscriber identifcation module (SIM) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องซึ่งอยู่ภายในพ้ืนที่

37. รัฐยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์มากข้ึนเพื่อใช้ในการแทรกซึมเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอ่ืน ๆ ของบุคคล24 
ซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะรุกล้ำความเป็นส่วนตัวรวมทั้งการใช้ “โทรจัน” (หรือที่เรียกว่าสปายแวร์หรือมัลแวร์) สามารถใช้เพื่อเปิดไมโครโฟน
หรือกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ สามารถติดตามการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน
อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ดังกล่าวช่วยให้รัฐสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ถูกแทรกซึมได้อย่างเต็มที่ และโดยที่ผู้ถูกสอดแนมไม่ทราบเรื่องน้ีเลย

B. การสอดแนมการสื่อสารในวงกว้าง
38. ต้นทุนและอุปสรรคในการสอดแนมในวงกว้างเริ่มน้อยลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งเสริมให้มีการดักรับข้อมูล การ
ติดตามและการวิเคราะห์การสื่อสารอย่างกว้างขวาง ในทุกวันนี้ รัฐบางแห่งสามารถติดตามและบันทึกการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์ได้ในระดับประเทศ ทั้งนี้โดยการติดอุปกรณ์ดักรับข้อมูลที่เคเบิลเส้นใยนำแสง (ไฟเบอร์ออปตกิ) ซ่ึงเป็นช่องทางหลักของการส่ง
ข้อมูลการส่ือสารแบบดิจิทัล และการติดตั้งอุปกรณ์วิเคราะห์คำศัพท์ เสียง และคำพูด ทำให้รัฐแทบจะสามารถควบคุมการสื่อสารทางไกล
และออนไลน์ได้ทั้งหมด มีรายงานว่าประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น รัฐบาลอียิปต์และลิเบียได้นำระบบดักรับข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในช่วงก่อนจะเกิด
เหตุการณ์อาหรับสปริง25

39. ในรัฐหลายแห่ง การบังคับให้เก็บรักษาข้อมูลส่งผลให้มีการเก็บข้อมูลการสื่อสารจำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถนำมาคัดกรองและ
วิเคราะห์ได้ในภายหลัง เทคโนโลยีนี้ช่วยให้รัฐสามารถสแกนโทรศัพท์และข้อความเพ่ือจำแนกการใช้คำบางคำ การใช้เสียง หรือวลี หรือ
การกรองข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือจำแนกว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ หรือได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใด
บ้าง มีการคิดค้น “กล่องดำ” (“Black boxes”)  เพ่ือตรวจค้นข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพ่ือกรองและถอดรหัสข้อมูลทุกประการที่
เก่ียวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการที่เรียกว่า “deep-packet inspection” ซ่ึงทำให้รัฐได้ข้อมูลลึกกว่าแค่ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์เน้ือหาในเว็บไซต์เหล่าน้ันด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีรายงานว่ารัฐที่เผชิญกับการลุกฮือของประชาชนใน
ช่วงที่ผ่านมาในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ มักใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบ deep-packed inspection26

40. เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่รัฐสมัยใหม่นำมาใช้ได้แก่การติดตามข้อมูลทางส่ือสังคมออนไลน์ รัฐมีศักยภาพในการติดตามการใช้งาน
ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บบล็อก และส่ืออื่น ๆ สามารถทำแผนที่ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ ความคิดเห็นและการสมาคม และแม้แต่
ตำแหน่งที่อยู่ รัฐยังสามารถใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยมากเพ่ือจัดการกับข้อมูลหรือข้อมูลการส่ือสารของสาธารณะซึ่งทางผู้
ให้บริการส่งมอบให้ ในระดับพ้ืนฐาน รัฐยังมีช่องทางการได้มาซึ่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสที่ใช้งานในส่ือสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก 27

C. การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสาร
41. นอกเหนือจากการดักรับและติดตามเนื้อหาการส่ือสารของบุคคล รัฐยังอาจพยายามเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารที่จัดเก็บไว้โดยผู้ให้
บริการและบริษัทอินเทอร์เน็ต เนื่องจากภาคเอกชนเก็บสะสมข้อมูลจำนวนมากในหลายด้าน ซึ่งอาจเผยให้เห็นข้อมูลที่อ่อนไหวเก่ียวกับวิถี

24Toby Mendel, Andrew Puddephatt, Ben Wagner, Dixi Hawtin, and Natalia Torres, การสำรวจความเห็นระดับโลกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทาง
อินเทอร์เน็ตและเสรีภาพในการแสดงออก, UNESCO Series on Internet Freedom (2012), น. 41
25รัฐสภายุโรป, Directorate-General for External Policies, Policy Department, After the Arab Spring: New Paths for Human Rights and the 
Internet in European Foreign Policy (2012), น. 9-10
26Mendel และคณะ, อ้างแล้ว, น. 43
27รัฐสภายุโรป, อ้างแล้ว, น. 6

11



A/HRC/23/40

ชีวิตประจำวันของบุคคล โดยบุคคลทั่วไปและธุรกิจอาจเลือกใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลการสื่อสารเหล่านั้นไว้ ท้ังในรูปของว็อยซ์เมล อีเมล 
และเอกสาร การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารเหล่าน้ีเป็นเทคนิคการสอดแนมท่ีมีค่ามากข้ึนที่รัฐนำมาใช้

42. ข้อมูลการส่ือสารที่ผู้ให้บริการจัดเก็บไว้ รวมทั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ อาจเป็นข้อมูลที่รัฐนำมาใช้เพ่ือปะติดปะต่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล บันทึกการติดต่อและการส่ือสารที่ดูเหมือนไม่มีความเส่ียงใด ๆ แต่เมื่อสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ได้ อาจทำให้
สามารถจัดทำประวัติความเป็นมาและข้อมูลเก่ียวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ความเห็นและ/
หรือการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองและศาสนา การมีปฏิสัมพันธ์และความสนใจ โดยสามารถให้รายละเอียดเป็นอย่างมาก หรือให้ราย
ละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาการส่ือสารเพียงอย่างเดียว28 การนำข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ ตำแหน่งที่
อยู่ อัตลักษณ์และกิจกรรมต่าง ๆ มารวมกัน ทำให้รัฐสามารถติดตามการเคล่ือนไหวของบุคคล และการดำเนินงานในหลายพ้ืนที่ ตั้งแต่จุดที่
มีการเดินทางไปจนถึงสถานศึกษา หนังสือท่ีอ่าน และบุคคลที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย

43. ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารโดยรัฐมีเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ในช่วงสามปีที่กูเกิลรายงานจำนวนการร้องขอข้อมูลการ
ส่ือสาร ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นจำนวนการร้องขอข้อมูลเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่า จาก 12,539 ในช่วงหกเดือนหลังของปี 2552 เป็น 21,389 
ในช่วงหกเดือนหลังของปี 255529 ในสหราชอาณาจักร เจ้าพนักงานมีอำนาจในการอนุมัติการร้องขอข้อมูลการสื่อสารด้วยตนเอง มีรายงาน

ว่าทางการได้มีคำสั่งร้องขอข้อมูลเช่นนั้นประมาณ 500,000 คร้ังต่อปี30 ในสาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงมีประชากรเกือบ 50 ล้านคน มีคำร้องขอ

ข้อมูลประมาณ 37 ล้านครั้งตามรายงานข่าวในทุกปี31

D. การกรองเนื้อหาอินเทอร์เน็ตและการเซ็นเซอร์
44. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไม่เพียงส่งเสริมให้มีการดักรับและเข้าถึงการสื่อสารเฉพาะบางกรณี หากยังช่วยให้รัฐสามารถคัด
กรองการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในระดับประเทศ ในหลายประเทศ มีการกรองเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตโดยอ้างว่าเพ่ือสนับสนุนความสามัคคี
ในสังคม หรือเพ่ือขจัดการใช้ถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชัง แต่แท้จริงแล้วเป็นการใช้เพ่ือขจัดคนที่เห็นต่างจากรัฐ ทำให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์
หรือเคล่ือนไหวต้องหยุดทำงาน

45. เทคโนโลยีการกรองเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่กล่าวถึงข้างต้น ยังสนับสนุนให้มีการติดตามการดำเนินงานของเว็บไซต์ ทำให้รัฐสามารถ
ตรวจสอบภาพต้องห้าม คำพูด แอดเดรสของเว็บไซต์หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ และสามารถเซ็นเซอร์หรือดัดแปลงแก้ไขเน้ือหาเหล่าน้ันได้ รัฐ
สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบการใช้ถ้อยคำและวลีบางอย่าง ทั้งนี้เพื่อเซ็นเซอร์หรือควบคุมการใช้งานคำพูดเหล่าน้ัน หรือเพ่ือ
จำแนกบุคคลที่ใช้คำดังกล่าว ในประเทศที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง มีรายงานว่ารัฐใช้การกรองเนื้อหาอินเทอร์เน็ตเพ่ือเซ็นเซอร์
เน้ือหาและการสื่อสารของเว็บไซต์ และสนับสนุนให้มีการสอดแนมข้อมูลของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหว32

28Alberto Escudero-Pascual and Gus Hosein, “Questioning lawful access to traffc data”, Communications of the ACM, Volume 47 Issue 3, 
มีนาคม 2547, น. 77–82
29โปรดดู http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/ 
30โปรดดู http://www.intelligencecommissioners.com/docs/0496.pdf 
31Money Today, 23 ตุลาคม 2555, อ้างถึงการเปิดโปงข้อมูลโดยคณะกรรมาธิการการสื่อสารแห่งเกาหลีที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีแห่งชาติประจำปี 
2556 กรณีสมาชิกรัฐสภา Yoo Seung-Hui (Korean Communication Commission for the Annual National Audit of 2013 to Assemblywoman Yoo 
Seung-Hui), http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2012102309430241764&outlink=1
32รัฐสภายุโรป, Directorate-General for External Policies, Policy Department, After the Arab Spring: New Paths for Human Rights and the 
Internet in European Foreign Policy (2012), น. 12
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46. นอกจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการกรองเน้ือหาและการเซ็นเซอร์แล้ว รัฐหลายแห่งยังใช้เจ้าหน้าที่ทำการกรองเนื้อหา
อินเทอร์เน็ต มีการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลเนื้อหาตามเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบล็อก และสื่อรูปแบบ
อ่ืน ๆ ในรัฐบางแห่ง “หน่วยตำรวจไซเบอร์” (“cyber police forces”) ได้รับมอบหมายให้คอยตรวจตราและควบคุมเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต 
ค้นหาเว็บไซต์และจุดสำคัญภายในเว็บไซต์ต่าง (โดยเฉพาะตามกระดานสนทนาออนไลน์) ท้ังน้ีเพ่ือหาทางปิดก้ันหรือส่ังให้เว็บไซต์หยุด
ดำเนินการ ในกรณีที่นำเสนอเน้ือหาที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐบาล รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำประเทศ ยังมีการมอบหมายให้ผู้ให้
บริการเอกชนแบบรับภาระการตรวจตราดังกล่าวด้วย รวมทั้งบริษัทที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลและสื่อสังคมออนไลน์ โดยรัฐได้ออกกฎหมาย
ขยายความรับผิดต่อเนื้อหาต้องห้ามจากผู้ที่โพสต์เป็นคนแรกให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่เป็นส่ือกลางด้วย

E. การห้ามไม่ให้ปกปิดชื่อ
47. หนึ่งในความก้าวหน้าสำคัญสุดซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่ต้องเปิดเผยช่ือ และการสื่อสารอย่างเป็นความลับโดยบุคคลอ่ืนไม่ทราบว่าเราเป็นใคร เดิมเราสามารถทำแบบนั้นได้เน่ืองจากไม่มี 
“ช้ันข้อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ์บุคคล” (“identity layer”) แต่เดิมเราไม่มีทางทราบว่าใครเป็นผู้ทำการส่ือสาร ใครเป็นเจ้าของอีเมล หรือ
เป็นการใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหน อย่างไรก็ดี รัฐได้อ้างเรื่องความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย และค่อย ๆ ปิดก้ันโอกาสการ
ส่ือสารโดยการปกปิดช่ือ ในรัฐหลายแห่ง บุคคลต้องแจ้งชื่อของตนเองในการใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และมีการบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมใน
คอมพิวเตอร์สาธารณะที่ใช้ ในเวลาต่อมาเริ่มมีการบังคับให้ต้องแสดงตัวบุคคลและจดทะเบียนในการซื้อซิมการ์ดหรือโทรศัพท์มือถือ หรือใน
การเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ท่ีสำคัญบางแห่ง หรือในการโพสต์ความเห็นในเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกต่าง ๆ

48. การห้ามไม่ให้ปกปิดชื่อช่วยสนับสนุนการสอดแนมการส่ือสารโดยรัฐ โดยช่วยให้สามารถจำแนกตัวบุคคลที่เข้าถึงหรือเผยแพร่
เน้ือหาต้องห้ามได้ง่ายข้ึน ทำให้บุคคลเสี่ยงต่อการสอดแนมรูปแบบอื่น ๆ ของรัฐ

49. ด้วยเหตุดังกล่าว การห้ามไม่ให้ปกปิดช่ือย่อมส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรง ปิดก้ันการแสดงข้อมูลและความเห็นอย่างเสรี ท้ังยังอาจ
ส่งผลให้บุคคลปลีกตัวออกจากแวดวงสังคมออนไลน์ ปิดก้ันการใช้สิทธิในการแสดงออกและสิทธิด้านข้อมูล ทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียม
ทางสังคมรุนแรงข้ึน นอกจากนั้น การห้ามไม่ให้ปกปิดช่ือยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเก็บและรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดภาระ
และความรับผิดชอบมากมายต่อบรรษัท ซึ่งต้องหาทางคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้น

VI. ข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมายในประเทศ
50. โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายมักตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในรัฐส่วนใหญ่มักไม่มีมาตรฐานกฎหมาย หรือมีแต่มีข้อ
บกพร่องในแง่การจัดการกับการสอดแนมการสื่อสารและสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ ส่งผลให้รัฐสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายแบบเดิม และโดยไม่ตระหนักว่าตนเองมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนมากมาย มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
ตามกรอบดังกล่าว ในหลายประเทศ จึงมีการอ้างข้อบัญญัติที่คลุมเครือและกว้างขวางเพ่ือสร้างความชอบธรรมและแทรกแซงการใช้เทคนิค
ท่ีล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรง หากปราศจากกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคน้ันอย่างชัดเจน และหากไม่มีการกำหนด
ขอบเขตการใช้งาน จะทำให้บุคคลไม่สามารถคาดการณ์ หรือไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีการใช้กฎหมายดังกล่าว ในเวลาเดียวกัน มีการนำกฎหมาย
มาใช้เพ่ือขยายข้อยกเว้นด้านความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับเทคนิคการสอดแนมที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัว โดยขาด
การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระ 

51. มาตรฐานกฎหมายที่บกพร่องทำให้บุคคลเกิดความเสี่ยงมากข้ึนที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัว 
และสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออก ทั้งยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม อย่างเช่น สมาชิกของพรรคการเมืองบางแห่ง 
นักสหภาพแรงงาน หรือชนกลุ่มน้อยในประเทศ ชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์และภาษา ทำให้พวกเขาเส่ียงมากข้ึนที่จะถูกสอดแนมการสื่อสาร
จากรัฐ หากไม่มีมาตรการคุ้มครองด้านกฎหมายที่เข้มแข็ง ผู้ส่ือข่าว ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และนักเคล่ือนไหวด้านการเมืองย่อมเส่ียงที่จะถูก
สอดแนมโดยพลการ 
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52. ท่ีผ่านมามีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการสอดแนมผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ โดยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และนักเคล่ือนไหวทางการเมืองรายงานข้อมูลว่ามีการดักฟังโทรศัพท์และดักรับอีเมลของพวกเขา และมีการติดตามการเดินทางของพวกเขา 
ผู้สื่อข่าวมักเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าของการสอดแนมการส่ือสาร เนื่องจากต้องพ่ึงพาการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมาก เพ่ือให้สามารถรับและ
ติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ปิดลับ รวมทั้งคนในองค์กรที่ต้องการเปิดโปงความลับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้สื่อข่าวต้องสามารถ
ส่ือสารได้อย่างเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และมีการปกปิดชื่อ โครงสร้างการสอดแนมที่ขยายตัวมากขึ้น และไม่ถูกจำกัดตามกระบวนการอันควร
ตามกฎหมายหรือการกำกับดูแลของศาล ทำให้ความพยายามในการคุ้มครองแหล่งข้อมูลเป็นไปได้ยาก แม้แต่การใช้การสอดแนมแบบแคบ 
ๆ ไม่โปร่งใส และไม่มีการบันทึกข้อมูล ยังอาจส่งผลกระทบรุนแรง และไม่มีการบันทึกข้อมูลการสอดแนมในพ้ืนที่สาธารณะ และไม่มีการถ่วง
ดุลตรวจสอบเพ่ือป้องกันการสอดแนมอย่างมิชอบ

53. ย่อหน้าต่อไปนี้อธิบายถึงข้อกังวลพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐสอดแนมการส่ือสาร ในสภาพแวดล้อมท่ีคุกคามต่อสิทธิ
ท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นส่วนตัว

A. การขาดการกำกับดูแลจากศาล
54. โดยทั่วไปแล้ว การใช้อำนาจเพ่ือสอดแนมการสื่อสารต้องได้รับความเห็นชอบจากศาล แต่ที่ผ่านมาเริ่มมีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมากข้ึน หรือยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเลย ในบางประเทศ รัฐมนตรี ตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการมีอำนาจสั่งการ
ให้ดักฟังการสื่อสารได้ ตัวอย่างเช่นในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสามารถอนุมัติให้มีการดักฟังข้อมูลการสื่อสาร
ได้33 ในซิมบับเว รัฐมนตรีคมนาคมและการส่ือสารมีอำนาจดักรับข้อมูลการสื่อสารได้34 และในปัจจุบันยังมีการอนุญาตการสอดแนมการ
ส่ือสารในวงกว้างและโดยไม่เลือกเป้าหมายมากข้ึน ทั้งน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขบังคับให้เจ้าพนักงานผู้ใช้กฎหมายต้องจำแนกข้อเท็จจริงเพ่ือการ
สอดแนมเป็นรายกรณี

55. รัฐหลายแห่งไม่กำหนดให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายต้องคอยรายงานต่อศาลอย่างต่อเน่ือง ภายหลังได้รับหมายศาลให้ดักรับ
ข้อมูลได้แล้ว ตามพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2555 (Kenyan Prevention of Terrorism Act) ของเคนยา การดักฟังการ
ส่ือสารสามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาไม่จำกัด โดยหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายไม่จำเป็นต้องรายงานให้ศาลทราบ หรือไม่ต้องขอขยาย
ระยะเวลาการใช้หมายศาล รัฐบางแห่งกำหนดข้อจำกัดในการปฏิบัติตามคำส่ังอนุญาต แต่เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
สามารถต่ออายุคำส่ังได้หลายครั้งและไม่จำกัดจำนวน

56. แม้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออำนาจศาล แต่ก็มักเป็นการทำพอเป็นพิธี โดยมักมีการอนุญาตตามคำขอของหน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องมีอยู่น้อย ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติกำกับดูแลและดักรับการสื่อสาร พ.ศ. 
2553 (Regulation of Interception of Communications Act) ของยูกันดากำหนดเพียงให้หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายแสดง “เหตุผล
ท่ีเหมาะสม” เพ่ืออนุญาตให้การดักรับข้อมูล ในกรณีดังกล่าว ทางหน่วยงานมีภาระพิสูจน์เพ่ือแสดงถึงความจำเป็นของการสอดแนมน้อย
มาก แม้ว่าการสอดแนมเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการสอบสวน การเลือกปฏิบัติ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในประเทศอ่ืน ๆ 
ระบบกฎหมายที่ซับซ้อนอนุญาตให้มีการเข้าถึงและการสอดแนมการส่ือสารตามพฤติการณ์ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในอินโดนีเซีย พระ
ราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิทางจิตประสาท พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติ
การส่ือสาร และพระราชบัญญัติการทุจริต ต่างมีองค์ประกอบของการสอดแนมข้อมูล ในสหราชอาณาจักร กว่า 200 หน่วยงานรวมทั้ง
ตำรวจและศาลมีอำนาจในการร้องขอข้อมูลการสื่อสาร ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอำนาจในการสอบสวน พ.ศ. 2543 
(Regulation of Investigatory Powers Act) ส่งผลให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะถูกหน่วยงานของรัฐใดสอดแนม และได้ถูก
สอดแนมเมื่อใด

33มาตรา 5, พระราชบัญญัติควบคุมอำนาจในการสอบสวน พ.ศ. 2543 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000)
34มาตรา 5, พระราชบัญญัติการดักรับการสื่อสาร พ.ศ. 2549 (Interception of Communications Act 2006)
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57. ในรัฐหลายแห่ง ผู้ให้บริการมักถูกบังคับให้ต้องดัดแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการสอดแนมข้อมูลโดยตรง ปิด
โอกาสการกำกับดูแลจากศาลไป ตัวอย่างเช่น ในปี 2555 กระทรวงยุติธรรมและเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารของโคลอมเบียได้ออกพระ
ราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ให้บริการด้านการส่ือสารต้องจัดทำโครงข่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ตำรวจสามารถเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารโดยตรง โดยไม่
จำเป็นต้องมีคำสั่งจากสำนักงานอัยการสูงสุด35 พระราชบัญญัติกำกับดูแลและดักรับการส่ือสาร พ.ศ. 2553 ท่ีกล่าวถึงข้างต้นกำหนดให้มี
การจัดตั้งศูนย์ควบคุม และกำหนดให้ผู้ให้บริการมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลให้มีการส่งมอบข้อมูลการส่ือสารที่ถูกดักรับให้กับศูนย์ควบคุม 
(มาตรา 8(1)(f)) รัฐบาลอินเดียกำลังเสนอให้ติดต้ังระบบควบคุมจากส่วนกลาง (Centralized Monitoring System) ซ่ึงจะหันเหทิศทางของ
ข้อมูลการส่ือสารเข้ามาสู่รัฐบาลส่วนกลางท้ังหมด เปิดโอกาสให้หน่วยงานความมั่นคงไม่จำเป็นต้องติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ36 
โครงสร้างเช่นน้ีทำให้การสอดแนมการส่ือสารอยู่นอกเหนืออำนาจศาล และเปิดโอกาสให้มีการสอดแนมข้อมูลโดยขาดการควบคุมและทำได้
อย่างเป็นความลับ ทำให้ขาดความโปร่งใสหรือการตรวจสอบได้ต่อการดำเนินงานของรัฐ

B. ข้อยกเว้นด้านความมั่นคงของชาติ
58. คำนิยามที่กำกวมและไม่ชัดเจนของ “ความมั่นคงของชาติ” ได้สร้างความชอบธรรมให้กับการดักฟังและการเข้าถึงข้อมูลการ
ส่ือสารในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่นในอินเดีย พระราชบัญญัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551 (Information Technology Act) 
อนุญาตให้มีการดักฟังการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ต่อ “ความเป็นเอกราช ความสมบูรณ์ของประเทศ หรือการป้องกันประเทศอินเดีย เพ่ือความ
สัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศอ่ืน เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ และเพ่ือการสอบสวนการกระทำความผิดใด ๆ” (มาตรา 69)

59. ในหลายกรณี หน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติมักมีข้อยกเว้นอย่างกว้าง ๆ ทำให้ไม่จำเป็นต้องขอหมายศาล ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐฯ 
พระราชบัญญัติการสอดแนมข่าวกรองของต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Act) ใหอ้ำนาจหน่วยงานความม่ันคงแหง่
ชาติ (National Security Agency) ในการดักฟังการส่ือสารโดยไม่ต้องขอหมายศาล กรณีที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ และมี
ความเช่ือได้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายตามการจัดประเภทของรัฐ กฎหมายเยอรมนีอนุญาตให้หน่วยข่าวกรองของรัฐ
สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือดักฟังการส่ือสารภายในและระหว่างประเทศอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้เพ่ือจุดประสงค์ในการคุ้มครองระบอบ
ประชาธิปไตยเสรี และการคุ้มครองการดำรงอยู่หรือความมั่นคงของรัฐ37 ในสวีเดน พระราชบัญญัติข้อมูลด้านสัญญาณเพ่ือภารกิจป้องกัน
ประเทศ (Law on Signals Intelligence in Defense Operations) ให้อำนาจหน่วยข่าวกรองสวีเดนในการดักรับข้อมูลโดยไม่ต้องขอ
หมายหรือขออำนาจจากศาล กรณีที่เป็นการดักฟังโทรศัพท์และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นภายในพรมแดนประเทศสวีเดน ใน
สาธารณรัฐแทนซาเนีย พระราชบัญญัติข่าวกรองและบริการด้านความมั่นคง พ.ศ. 2539 (Intelligence and Security Service Act) 
อนุญาตให้หน่วยข่าวกรองของประเทศสามารถสอบสวนคดี และสอบปากคำบุคคลหรือการค้นตัว กรณีที่มีเหตุผลเช่ือได้ว่าเป็นบุคคลที่มี
ความเส่ียง หรือเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสี่ยง หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

60. การอ้างแนวคิดที่คลุมเครือเก่ียวกับความมั่นคงของชาติเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ
มนุษยชน นับเป็นข้อกังวลร้ายแรง38 แนวคิดดังกล่าวได้รับการกำหนดไว้อย่างหลวม ๆ ทำให้เสี่ยงท่ีรัฐจะบิดเบือน และใช้เพ่ือสร้างความ
ชอบธรรมให้กับการดำเนินงานที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มเส่ียง อย่างเช่น ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าวหรือนักเคลื่อนไหว ทั้งยังทำหน้าท่ีให้
อำนาจในการปกปิดข้อมูลการสอบสวน หรือการบังคับใช้กฎหมายเป็นความลับทั้งที่ไม่จำเป็น ซึ่งย่อมทำลายหลักการความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบได้

35Ministries of Justice and ICTs Decree 1704 มีท่ีมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2547 (Criminal Procedure Code)  
36รายงานประจำปี 2554-2555 กรมการสื่อสาร (Department of Communications) รัฐบาลอินเดีย น. 58 - http://www.dot.gov.in/annualreport/AR
%20Englsih%2011-12.pdf 
37กฎหมาย G-10
38มติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
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C. การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารที่ขาดการควบคุม
61. การเข้าถึงข้อมูลการส่ือสารที่จัดเก็บไว้โดยผู้ให้บริการในประเทศ มักเป็นไปตามอำนาจตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการ
จดทะเบียนของบริษัท ส่งผลให้รัฐมักจะมีอำนาจที่ไม่จำกัดในการเข้าถึงข้อมูลการส่ือสารโดยแทบไม่มีการกำกับดูแลหรือการควบคุม 
ตัวอย่างเช่น กฎหมายในปี 2555 ของบราซิลเก่ียวกับการฟอกเงินให้อำนาจตำรวจในการเข้าถึงข้อมูลการจดทะเบียนของผู้ให้บริการด้าน
อินเทอร์เน็ตและการส่ือสาร โดยไม่ต้องขอหมายศาล39 ในระดับสากล การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารมักอยู่ใต้การกำกับดูแลของสนธิ
สัญญาความช่วยเหลือในคดีอาญา (Mutual Legal Assistance Treaties) ซ่ึงเป็นข้อตกลงระดับทวิภาคี อย่างไรก็ดี ความร่วมมือในบาง
ส่วนมักเกิดข้ึนนอกกรอบกฎหมาย โดยเป็นความร่วมมืออย่างสมัครใจของผู้ให้บริการหรือบริษัทอินเทอร์เน็ตเอง ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐหลาย
แห่งจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการส่ือสาร โดยไม่จำเป็นต้องขออำนาจจากหน่วยงานอิสระและมีการกำกับดูแลที่จำกัด

D. การสอดแนมนอกเหนือจากกฎหมาย
62. ศักยภาพในการสอดแนมหลายประการตามที่ระบุไว้ข้างต้น อยู่นอกกรอบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ แต่ก็มีรัฐหลายแห่งนำ
มาตรการเหล่านั้นมาใช้ ซอฟต์แวร์ที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างมาก อย่างเช่น การใช้โทรจัน หรือการดักรับข้อมูลจำนวนมาก ถือเป็นข้อ
ท้าทายอย่างมากต่อแนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการสอดแนม เนื่องจากวิธีการสอดแนมเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ในแง่การสอดแนม
และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การสอดแนมเช่นนี้ไม่เพียงเป็นวิธีการใหม่ แต่ยังเป็นการสอดแนมในรูปแบบใหม่ จากมุมมองทางสิทธิมนุษย
ชน การใช้เทคโนโลยีเช่นน้ีทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การใช้โทรจันไม่เพียงทำให้รัฐสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การสื่อสาร หากยัง
ทำให้รัฐสามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ได้โดยพลการและเพ่ือจุดประสงค์บางอย่าง การทำเช่นนี้ส่งผลคุกคามไม่เพียงต่อสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในข้ันตอนปฏิบัติในแง่การใช้อุปกรณ์ตามกระบวนการกฎหมาย เทคโนโลยีการดักรับ
ข้อมูลในวงกว้างทำให้ละเลยต่อข้อพิจารณาเรื่องการใช้งานตามสัดส่วน ทำให้เกิดการสอดแนมข้อมูลอย่างไม่เลือกเป้าหมาย เป็นเหตุให้รัฐ
สามารถทำสำเนาและติดตามการสื่อสารใด ๆ ในประเทศหรือพ้ืนที่ใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องขออำนาจจากหน่วยงานใดสำหรับการดักรับข้อมูล
แต่ละครั้ง

63. รัฐบาลมักไม่ยอมรับว่าใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีเพ่ือสอดแนมข้อมูล หรือแย้งว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างชอบด้วยกฎหมาย
ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมายการสอดแนมข้อมูลที่มีอยู่ แม้จะเป็นที่ชัดเจนว่า รัฐหลายแห่งใช้ซอฟต์แวร์ที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่าง
มาก เช่น เทคโนโลยีโทรจัน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการถกเถียงเกี่ยวกับพ้ืนฐานกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในรัฐแห่ง
น้ัน ยกเว้นในเยอรมนี ซึ่งในกรณีนั้น ทางรัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลียได้ผ่านกฎหมายในปี 2549 ให้อำนาจใน “การเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
ข้อมูลอย่างเป็นความลับ” (§ 5.2 ข้อ 11, พระราชบัญญัติคุ้มครองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลีย - North Rhine-Westphalia 
Constitution Protection Act) ซ่ึงถือว่าเป็นการดักข้อมูลเชิงเทคนิค ทั้งน้ีโดยใช้โปรแกรมสอดแนมข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์จากช่องว่าง
ในระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว โดยมี
คำส่ังว่ามาตรการดังกล่าวจะสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน หากเป็นการดำเนินงานโดยขออำนาจและได้รับการพิจารณาจากศาล และ
อาจกระทำได้เพียงในสถานการณ์ที่เกิดอันตรายอย่างเป็นรูปธรรมต่อผลประโยชน์ด้านกฎหมายที่สำคัญ40

39Brazilian Federal Law 12683/2012 มาตรา 17-B. จาก http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm
40เป็นภาษาเยอรมัน BVerfG, 1 BvR 370/07 vom 27.2.2008, Absatz-Nr. (1 -67), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html
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E. การใช้กฎหมายการสอดแนมข้อมูลนอกอาณาเขต
64. เน่ืองจากในปัจจุบันมีการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนมากข้ึน และข้อมูลการส่ือสารส่วนใหญ่มักจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศ รัฐหลายแห่งจึงเริ่มนำกฎหมายที่ให้อำนาจตนเองในการสอดแนมข้อมูลนอกอาณาเขต หรือการดักรับข้อมูลการสื่อสารในเขต
อำนาจของต่างประเทศ ทำให้เกิดข้อกังวลอย่างมากในแง่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขตและการที่บุคคลไม่ทราบว่าตนเองตกเป็น
เป้าการสอดแนมจากต่างชาติ ส่งผลกระทบต่อการขอให้ศาลทบทวนการสอดแนมข้อมูลจากต่างชาติ หรือการร้องขอการเยียวยา ตัวอย่าง
เช่นในแอฟริกาใต้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข่าวกรองทั่วไป (General Intelligence Laws Amendment Bill) เปิดโอกาสให้
มีการสอดแนมการสื่อสารนอกอาณาเขตของแอฟริกาใต้ หรือการสื่อสารท่ีผ่านเข้ามาในแอฟริกาใต้41 ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวง
ยุติธรรมและความมั่นคงของเนเธอร์แลนด์เสนอต่อรัฐสภาให้แก้ไขกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ืออนุญาตให้ตำรวจสามารถเจาะระบบคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือติดตั้งสปายแวร์ เพื่อการค้นหาและทำลายข้อมูล42 ในเดือนธันวาคม 2555 
สภานิติบัญญัติแห่งปากีสถานได้ผ่านพระราชบัญญัติการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม พ.ศ. 2555 (Fair Trial Act) ซ่ึงในย่อหน้า 31 กำหนดให้
สามารถปฏิบัติตามคำส่ังศาลเพื่อสอดแนมข้อมูลในเขตอำนาจของต่างประเทศได้ ในปลายเดือนดังกล่าว สหรัฐฯ ได้รื้อฟ้ืนเพ่ือใช้พระราช
บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมการสอดแนมข้อมูลในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 (Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act) ซ่ึงขยาย
อำนาจของรัฐบาลในการสอดแนมข้อมูลบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันและอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ (§1881a) รวมทั้งบุคคลต่างชาติใด ๆ ซึ่ง
มีการส่ือสารโดยผ่านบริการเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและตั้งอยู่ในสหรัฐฯ (เช่นบริการของกูเกิลและบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่อ่ืน ๆ)43 
และในปี 2555 สถาบันมาตรฐานการส่ือสารแห่งยุโรป (European Telecommunications Standards Institute) กำหนดร่างมาตรฐาน
เพ่ือให้รัฐบาลในยุโรปสามารถดักรับข้อมูลในบริการรับฝากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ44 พัฒนาการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม
ท่ีน่าตกใจต่อการขยายอำนาจการสอดแนมข้อมูลนอกเหนือพรมแดนประเทศ ทำให้เกิดความเส่ียงมากข้ึนว่าจะเกิดข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อจำกัดของกฎหมายในประเทศ 

F. การบังคับให้เก็บข้อมูล
65. เพ่ือเพ่ิมโอกาสเข้าถึงข้อมูลการส่ือสารที่ถูกเก็บรักษาไว้ รัฐบางแห่งกำหนดเป็นกฎหมายให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 
(เรียกโดยรวมว่า “ผู้ให้บริการการส่ือสาร”) ต้องเก็บและรักษาเนื้อหาและข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเอาไว้ กฎหมายดังกล่าว
อนุญาตให้เก็บข้อมูลที่ผ่านมาเก่ียวกับอีเมล ข้อความ ตำแหน่ง การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครอบครัว ฯลฯ ไว้ได้ 

66. ในการให้บริการกับผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการการส่ือสารจะกำหนดที่อยู่ไอพีให้กับอุปกรณ์หรือเครือข่ายของผู้สมัครใช้งาน 45 ซึ่งจะมีการ
เปล่ียนแปลงตามเวลา ข้อมูลเก่ียวกับไอพีแอดเดรสสามารถใช้เพ่ือจำแนกบุคคลและที่อยู่ของบุคคล และติดตามการเคลื่อนไหวทาง
อินเทอร์เน็ตได้ กฎหมายที่บังคับให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่งผลให้ผู้ให้บริการการสื่อสารต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรไอพีแอดเดรสไว้ช่วง

41มาตรา 1. c. General Intelligence Laws Amendment Bill. จาก 
http://www.parliament.gov.za/live/commonrepository/Processed/20111201/385713_1.pdf
42โปรดดู http://www.edri.org/edrigram/number10.20/dutch-proposal-state-spyware
43โปรดดู รัฐสภายุโรป Directorate-General for Internal Policies Policy Department C: Citizens Rights and Constitutional Affairs, Fighting crime 
and protecting privacy in the cloud: study, 2012
44Draft ESTI DTR 101 567 Lawful Interception (LI) Vo.1.0 (2012 - 05); Cloud/Virtual Services (CLI) จาก www.3gp.org 
45ท่ีอยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส (IP address) เป็นรหัสตัวเลขท่ีจำแนกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
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เวลาหน่ึง ทำให้รัฐมีโอกาสมากข้ึนในการร้องขอให้ผู้ให้บริการการสื่อสารจำแนกตัวบุคคลที่ได้รับไอพีแอดเดรสดังกล่าวในช่วงเวลาใดช่วง
เวลาหน่ึง รัฐบางแห่งยังพยายามบังคับให้ผู้ให้บริการเก็บและรักษาข้อมูลซึ่งปรกติไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วย

67. กฎหมายที่บังคับให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลระดับประเทศเป็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวและทำให้เกิดค่าใช้จ่าย คุกคามต่อสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวและการแสดงออกอย่างเสรี การบังคับให้ผู้ให้บริการการส่ือสารต้องจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับบุคคลที่มีการสื่อสาร
ผ่านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ระยะเวลาของติดต่อ และตำแหน่งของผู้ใช้งาน และบังคับให้เก็บข้อมูลน้ันไว้ (บางคร้ังเป็นเวลาหลายปี) เป็น
เหตุให้กฎหมายบังคับให้เก็บข้อมูลเพ่ิมโอกาสให้กับรัฐในการสอดแนมข้อมูลอย่างมาก ทำให้ขอบเขตการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ิมข้ึนไปด้วย 
ฐานข้อมูลของข้อมูลการส่ือสารยังเสี่ยงต่อการจารกรรม การฉ้อโกงและการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

G. กฎหมายบังคับให้เปิดเผยตัวตน
68. ในรัฐหลายแห่ง มีกฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างใช้งานอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ กฎหมายเช่นนี้เป็นปัญหามากใน
ประเทศที่อัตราการครอบครองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีน้อย และประชาชนต้องพ่ึงพาคอมพิวเตอร์สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่นใน
อินเดีย ระเบียบว่าด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสนเทศ (แนวปฏิบัติสำหรับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เจ้าของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต้อง
ขอเอกสารแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ และต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาอย่างน้อยหน่ึงปี (ข้อ 4(2)) โดย
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต้องเก็บข้อมูลการใช้งานซึ่งประกอบด้วยช่วงเวลาการล็อกอินและข้อมูลที่จำแนกเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานไว้เป็นอย่าง
น้อยหน่ึงปี (ข้อ 5(1) และ 5(2)) เก็บและรักษาฐานข้อมูลสำรองของข้อมูลการใช้งานกรณีที่มีการเข้าถึงหรือการล็อกอินของผู้ใช้งานใด ๆ 
เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ข้อ 5(4))

69. ในปัจจุบันรัฐหลายแห่งยังกำหนดให้บุคคลใช้ช่ือจริงเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต และต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการเพ่ือ
การจำแนกตัวผู้ใช้งาน ในสาธารณรัฐเกาหลี พระราชบัญญัติการสื่อสารข้อมูล (Information Communications Law) ซ่ึงนำมาใช้เมื่อปี 
2550 กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนด้วยช่ือจริงก่อนเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมกว่า 100,000 คนต่อวัน ท้ังน้ีเพ่ือลดการใช้อิทธิพล
ข่มขู่และการใช้ถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเร็ว ๆ น้ีศาลรัฐธรรมนูญได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าเป็นการ
จำกัดเสรีภาพในการพูดและเป็นการบั่นทอนประชาธิปไตย46 เมื่อเร็ว ๆ นี้จีนได้นำข้อวินิจฉัยเพ่ือสนับสนุนและคุ้มครองข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต (Decision to Strengthen the Protection of Online Information) มาใช้ โดยกำหนดให้พระราชบัญญัติการสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตอนที่ล็อกอินเพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต ตอนที่ใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานหรือบริการโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้
บริการซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์ข้อความได้ จะต้องสามารถเชื่อมโยงช่ือที่ปรากฏบนจอกับชื่อจริงของผู้ใช้งานได้ ข้อกำหนดให้ลง
ทะเบียนด้วยชื่อจริงเปิดโอกาสให้ทางการสามารถจำแนกตัวผู้โพสต์ข้อความได้อย่างง่ายดาย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเคล่ือนที่
กับบุคคลได้ ทำให้การแสดงออกโดยการปกปิดช่ือสูญหายไป47

70. อีกมาตรการหนึ่งที่ใช้เพ่ือป้องกันการปกปิดชื่อในระหว่างการส่ือสาร คือการนำนโยบายที่กำหนดให้มีการลงทะเบียนซิมการ์ดโดย
ใช้ช่ือจริงของผู้สมัคร หรือใช้บัตรประชาชน เป็นนโยบายท่ีมีการนำมาใช้มากขึ้นเร่ือย ๆ ใน 48 ประเทศในแอฟริกา มีกฎหมายกำหนดให้
บุคคลต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการ ก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานซิมการ์ดแบบเติมเงิน ซึ่งมีรายงานข่าวว่าการทำเช่นนั้น
ทำให้ต้องมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้งานขนาดใหญ่ ปิดกั้นโอกาสในการสื่อสารด้วยการปกปิดช่ือ ทำให้มีการติดตามตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ 
และทำให้ขั้นตอนการสอดแนมการสื่อสารรวบรัดเกินไป48 เมื่อไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เป็นเหตุให้หน่วยราชการนำข้อมูลจากซิมของผู้
ใช้งานมาใช้ประโยชน์ และมีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของเอกชนและรัฐอ่ืน ๆ ทำให้รัฐสามารถทำประวัติอย่างละเอียดของบุคคลแต่ละ

46คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 2553 (Constitutional Court Decision 2010) Hun-Ma47 (“Real names” decision), 23 สิงหาคม 2555 โปรดดูสรปุอย่าง
เป็นทางการของคำวินิจฉัยของศาลท่ีเว็บไซต์ของศาล http://www.ccourt.go.kr/home/bpm/sentence01_list.jsp ภาษาเกาหลีเท่าน้ัน
47“จีนเพ่ิมความเข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต” (“China to Strengthen Internet Information Protection”) - 
http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingNewsUpdate/t1292298.htm

18

http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingNewsUpdate/t1292298.htm
http://www.ccourt.go.kr/home/bpm/sentence01_list.jsp


A/HRC/23/40

คนได้ ประชาชนยังมีความเสี่ยงที่จะถูกกีดกันจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ (ซ่ึงจะทำให้มีการส่ือสาร และยังทำให้สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านการเงิน) ในกรณีที่ไม่สามารถหรือไมป่ระสงค์จะแจ้งข้อมูลส่วนบคุคลในการลงทะเบียน

H. ข้อจำกัดต่อการเข้ารหัสและกฎหมายบังคับให้เปิดเผยกุญแจ
71. ความปลอดภัยและการปกปิดตัวตนในการส่ือสาร ยังได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่จำกัดการใช้เครื่องมือเพ่ือรักษาความเป็นส่วน
ตัว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือคุ้มครองการสื่อสาร อย่างเช่น การเข้ารหัสข้อมูลได้ รัฐหลายแห่งได้นำกฎหมายบังคับให้บุคคลถอดรหัสข้อมูล
ตามคำส่ังของทางการได้ พระราชบัญญัติการควบคุมการดักฟังการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการส่ือสาร (Regulation of 
Interception of Communications and Provisions of Communication-Related Information Act) พ.ศ. 2545 ของแอฟริกาใต้ 
กำหนดให้บุคคลที่มีกุญแจถอดรหัสต้องให้ความช่วยเหลือในการถอดรหัสข้อมูล49 ฟินแลนด์ก็มีกฎหมายในลักษณะเดียวกัน (มาตรา 4(4)(a) 
พระราชบัญญัติมาตรการเชิงบังคับ 2530/450) (Coercive Measures Act 1987/450) เบลเยียม (มาตรา 9 พระราชบัญญัติว่าด้วย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543) และออสเตรเลีย (มาตรา 12 และ 28 พระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544

VII. บทบาทและความรับผิดชอบของภาคเอกชน
72. พัฒนาการท่ีสำคัญของเทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ที่มีพลวัต โดยเฉพาะในภาคเอกชน ด้วยเหตุดังกล่าว การ
เปล่ียนแปลงวิธีการสื่อสาร รับและส่งต่อข้อมูลของเรา จึงเป็นผลมาจากงานวิจัยและนวัตกรรมของบรรษัท

73. ภาคเอกชนยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสอดแนมข้อมูลบุคคลโดยรัฐในหลายรูปแบบ บรรษัทต้องกระทำตามข้อกำหนด
ของรัฐที่ระบุว่าเครือข่ายดิจิทัลและโครงสร้างการสื่อสาร ต้องได้รับการออกแบบเพ่ือรองรับการแทรกแซงของรัฐ ข้อกำหนดดังกล่าวมีการ
รับรองเป็นครั้งแรกโดยรัฐต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษ 1990 และกำลังกลายเป็นกฎบังคับสำหรับผู้ให้บริการการส่ือสารทุกหน่วยงาน รัฐได้นำ
กฎหมายที่กำหนดให้ผู้ให้บริการการส่ือสารต้องเปิดโอกาสให้รัฐเข้าถึงข้อมูลการส่ือสารได้โดยตรง หรือทำการดัดแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวรูปแบบใหม่ของรัฐ

74. ในการจัดทำและนำเทคโนโลยีและเคร่ืองมือสื่อสารใหม่มาใช้ในบางพ้ืนที่ บรรษัทได้ยินยอมใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนการ
สอดแนมของรัฐ ในรูปแบบพ้ืนฐาน ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ในรูปการตัดสินใจว่าบรรษัทจะเข้ามาเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะทำให้กลาย
เป็นแหล่งพักขนาดใหญ่ของข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงรัฐสามารถเรียกดูเมื่อไรก็ได้ บรรษัทยังกำหนดมาตรการที่ช่วยให้รัฐเข้าถึงหรือรุกล้ำความ
เป็นส่วนตัว เก็บข้อมูลที่ถูกเปิดเผยไว้เป็นจำนวนมาก หรือจำกัดการใช้การเข้ารหัสและเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยบริษัท
และรัฐบาล ภาคเอกชนยังมักล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นส่วนตัวและนำมาใช้น้อยลง ซึ่งทำให้เป็นมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพต่ำ

75. ในกรณีร้ายแรงสุด ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้มีการสอดแนมข้อมูลในวงกว้างหรือรุกล้ำความ
เป็นส่วนตัวซึ่งขัดกับมาตรฐานกฎหมายที่เป็นอยู่50 ส่วนบรรษัทได้พัฒนาอุตสาหกรรมระดับโลกที่เน้นการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีการสอดแนม

48Kevin P. Donovan and Aaron K. Martin, “The Rise of African SIM Registration: Mobility, Identity, Surveillance and Resistance,” Information 
Systems and Innovation Group Working Paper Series, no. 186, London School of Economics and Political Science (2555)
49มาตรา 29. South African Regulation of Interception of Communications and Provisions of Communication - Related Information Act 2002. 
จาก http://www.dac.gov.za/acts/Regulation%20of%20Interception%20of%20Communications%20Act.pdf
50ตัวอย่างของเทคโนโลยีการสอดแนมข้อมูลท่ีออกแบบโดยภาคเอกชนแล้วมีการนำมาใช้ในลิเบีย บาห์เรน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย อียิปต์และตูนีเซีย โปรดดู รัฐสภา
ยุโรป, Directorate-General for External Policies, Policy Department, After the Arab Spring: New Paths for Human Rights and the Internet in 
European Foreign Policy (2555), น. 9-10
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ข้อมูล โดยมักมีการขายเทคโนโลยีเหล่าน้ีให้กับประเทศที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าวหรือกลุ่มเส่ียงอื่น ๆ อุตสาหกรรมดังกล่าวแทบไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใด ๆ เน่ืองจากรัฐไม่สามารถตามทัน
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการเมืองได้ 

76. พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐกำหนดให้ต้องมีการเคารพและส่งเสริมสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นส่วน
ตัว นอกจากนั้น ยังต้องคุ้มครองบุคคลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลจากการกระทำของบรรษัท และรัฐควรทำหน้าที่กำกับดูแลอย่าง
เพียงพอเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในกรณีที่รัฐต้องเข้าไปทำสัญญา หรือออกกฎหมายเพ่ือบรรษัท ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสิทธิมนุษยชน51 พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในแง่ดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้กรณีที่บรรษัทดำเนินงานในต่าง

ประเทศ52

77. รัฐต้องประกันว่าภาคเอกชนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคล ในเวลาเดียวกัน จะต้องไม่
อนุญาตให้บรรษัทเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และรัฐมีความรับผิดชอบต้องตรวจสอบบรรษัทหากเกิดกรณีดังกล่าวข้ึน

VIII.ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
78. เทคนิคและเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างมาก เปลี่ยนแปลงวิธีการสอดแนมการสื่อสารของรัฐ ด้วย
เหตุดังกล่าว รัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและปรับระเบียบด้านการสอดแนมการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัย และ
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเพ่ือประกันว่ามีการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล

79. รัฐยังไม่สามารถประกันให้บุคคลค้นหาและได้รับ หรือแสดงความเห็นได้อย่างเสรี หากไม่มีการเคารพ 
คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออกเช่ือมโยงกัน
และพ่ึงพากัน การละเมิดสิทธิใดสิทธิหนึ่งอาจเป็นทั้งเหตุและผลของการละเมิดสิทธิอีกด้านหนึ่ง หากไม่มีกฎหมาย
และมาตรฐานด้านกฎหมายที่เพียงพอเพื่อประกันความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการปกปิดตัวตนในระหว่าง
การสื่อสาร ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ส่ือข่าว ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และผู้เปิดโปงข้อมูลไม่สามารถมั่นใจได้ว่า การสื่อสาร
ของพวกเขาจะไม่ถูกตรวจสอบจากรัฐ

80. เพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน รัฐต้องประกันว่าสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและความ
เป็นส่วนตัว เป็นหัวใจของกรอบกำหนดการสอดแนมการสื่อสาร ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้รายงานพิเศษจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้

51หลักการที่เป็นแนวปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบของหลักการท่ี 5 ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย “การคุ้มครอง การเคารพ และการ
เยียวยา” (Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, 
Principle 5)
52คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, Concluding Observations, เยอรมนี, ธันวาคม 2555
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A. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและมาตรฐานกฎหมาย
81. ควรถือว่าการสอดแนมการสื่อสารเป็นพฤติการณ์ที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างมาก และเส่ียงที่จะเป็นการ
แทรกแซงสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นส่วนตัว และคุกคามพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย 
กฎหมายต้องกำหนดว่า การสอดแนมการสื่อสารของรัฐสามารถกระทำได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นมากสุดเท่าน้ัน 
และเฉพาะเมื่อมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานศาลที่เป็นอิสระ กฎหมายต้องกำหนดให้มีหลักประกันที่ระบุรายละเอียด 
ขอบเขต และระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้มาตรการดังกล่าวได้ หลักเกณฑ์ให้อนุญาต หน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งสามารถ
อนุมัติ ดำเนินการ และกำกับดูแล และการเยียวยาที่เป็นไปตามกฎหมายในประเทศ

82. บุคคลควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับแจ้งกรณีที่ถูกสอดแนมการสื่อสาร หรือกรณีท่ีรัฐเข้าถึงข้อมูลการ
ส่ือสารของตน แม้การแจ้งล่วงหน้าหรือการแจ้งในระหว่างการสอดแนม อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
สอดแนมข้อมูล แต่บุคคลก็ควรได้รับแจ้งเม่ือการสอดแนมสิ้นสุดลงแล้ว และให้มีช่องทางเข้าถึงการเยียวยาในแง่ของ
การใช้มาตรการสอดแนมการสื่อสารและผลที่เกิดข้ึน

(a) กรอบกฎหมายต้องประกันว่ามาตรการสอดแนมการสื่อสาร:

(b) เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ชัดเจนตามมาตรฐานท่ีกำหนด และมีความแม่นยำเพียงพอเพื่อ
ประกันว่าบุคคลได้รับแจ้งล่วงหน้า และเล็งเห็นผลจากการใช้มาตรการดังกล่าว

(c) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดและพิสูจน์ได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย และ

83. สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน และจะต้องไม่นำมาใช้ในกรณีที่มีเทคนิคที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวน้อย
กว่า หรือกรณีที่ยังไม่นำมาตรการอ่ืนมาใช้จนหมดสิ้น

84. รัฐควรลงโทษการสอดแนมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่กระทำโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน กฎหมายดัง
กล่าวต้องไม่ถูกใช้เพื่อปราบปรามผู้เปิดโปงข้อมูล หรือเพ่ือปิดกั้นไม่ให้บุคคลเปิดโปงข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และต้องไม่กระทบต่อการกำกับดูแลท่ีชอบด้วยกฎหมายของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของรัฐ

85. ควรมีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอกรณีที่ภาคเอกชนส่งมอบข้อมูลการสื่อสารให้กับรัฐ ทั้งนี้เพ่ือประกันว่ามี
การให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับสิทธิมนุษยชนของบุคคลเสมอ การพยายามเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารที่เก็บรักษา
ไว้โดยบรรษัทในประเทศ ให้กระทำได้ในกรณีที่ได้ลองใช้เทคนิคอ่ืนท่ีเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวน้อยกว่านี้จน
หมดส้ินแล้ว

86. ควรมีหน่วยงานอิสระ อย่างเช่น ศาลหรือกลไกกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามการส่งมอบข้อมูลการสื่อสารให้
กับรัฐ ในระดับสากล รัฐควรออกกฎหมายความร่วมมือทางอาญาเพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารที่เก็บรักษา
ไว้โดยบรรษัทตา่งชาติ

87. เทคนิคและการปฏิบัติเพ่ือการสอดแนมข้อมูลที่นำมาใช้โดยขัดกับหลักนิติธรรม ต้องได้รับการแก้ไขให้อยู่
ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย การใช้มาตรการนอกกฎหมายเช่นนี้ ทำลายหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย และ
มีแนวโน้มส่งผลกระทบด้านลบต่อการเมืองและสังคม
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B. สนับสนุนการสื่อสารอย่างเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และมีการปกปิดชื่อ
88. รัฐควรงดเว้นจากการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าถึงการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นบริการ
อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือโทรศัพท์มือถือ

89. บุคคลควรมีเสรีภาพในการใช้เทคโนโลยีใดก็ตามเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของการสื่อสารของตนเอง รัฐ
ไม่ควรแทรกแซงการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส หรือไม่บังคับให้ต้องส่งมอบคีย์ท่ีใช้ในการเข้ารหัส

90. รัฐไม่ควรเก็บรักษา หรือกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลใดเพ่ือประโยชน์ในการสอดแนมเท่านั้น

C. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะ การเพิ่มความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงภัย
คุกคามต่อความเป็นส่วนตัว

91. รัฐควรดำเนินการอย่างโปร่งใสจนเต็มที่ ในแง่ของการใช้และขอบเขตของเทคนิคและอำนาจในการสอดแนม
การสื่อสาร โดยอย่างน้อยควรตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลโดยรวมของจำนวนการร้องขอข้อมูลที่อนุมัติและปฏิเสธ การแยก
ประเภทคำร้องขอตามรายช่ือผู้ให้บริการ และตามการสอบสวนและจุดประสงค์การใช้งาน

92. รัฐควรสนับสนุนให้บุคคลมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือช่วยให้เข้าใจอย่างเต็มที่ถึงขอบเขต ลักษณะ และการ
ใช้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการสอดแนมการส่ือสาร รัฐควรสนับสนุนให้ผู้ให้บริการตีพิมพ์เผยแพร่ข้ันตอนปฏิบัติที่
นำมาใช้เม่ือรัฐทำหน้าท่ีสอดแนมการสื่อสาร ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และตีพิมพ์เผยแพร่คำร้องขอตามการ
สอดแนมการสื่อสารของรัฐ

93. รัฐควรจัดต้ังกลไกกำกับดูแลที่เป็นอิสระ เพื่อประกันให้การสอดแนมการสื่อสารของรัฐมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

94. รัฐควรสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคคล
สามารถประเมิน บริหารจัดการ ลดผลกระทบ และตัดสินใจอย่างมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงเนื่องจากการสื่อสาร

D. ควบคุมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีการสอดแนมข้อมูล
95. รัฐควรประกันว่าข้อมูลการสื่อสารที่เก็บรวบรวมไว้โดยบรรษัทจากการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูลข้ันสูงสุด

96. รัฐต้องงดเว้นจากการบังคับให้ภาคเอกชนใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย 
และการปกปิดช่ือตนเองในการใช้บริการการสื่อสาร รวมทั้งการกำหนดให้มีการพัฒนาความสามารถในการดักรับ
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านการสอดแนมของรัฐ หรือการห้ามการเข้ารหัสข้อมูล

97. รัฐต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีการสอดแนมข้อมูล โดยให้ความ
ใส่ใจกับการทำวิจัย การพัฒนา การค้า การส่งออก และการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ โดยคำนึงถึงศักยภาพที่ถูกใช้เพ่ือ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
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E. ส่งเสริมการประเมินพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
98. เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมความเข้าใจในระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัว เม่ือคำนึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเป็นอยู่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควรพิจารณาออก “ความเห็น
ท่ัวไป” ฉบับใหม่ว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวเพ่ือทดแทนความเห็นทั่วไป ฉบับท่ี 16 (2531)

99. กลไกสิทธิมนุษยชนควรประเมินเพ่ิมเติมถึงพันธกรณีของภาคเอกชนในการจัดทำและการขายเทคโนโลยีการ
สอดแนม
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