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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลในแง่ของการคุ้มครองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

โดยการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 จากการศึกษาพบว่า แม้ปัจจุบันน้ีประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราช

บญัญตัคุ้ิมครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้มแีนวทางหรอืมาตรการใดทีม่ลีกัษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง

ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ รวบรวม ใช้ ลบ 

หรอืการให้ความยนิยอมต่าง ๆ  เป็นการเฉพาะเจาะจงในกรณขีองเด็กแต่อย่างใด และไม่มกีารก�าหนดเกณฑ์อายุ

ที่ชัดเจนส�าหรับเกณฑ์อายุที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก รวมไปถึงไม่มีการก�าหนดมาตรการ 

การลงโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเด็กไปโดยไม่ได ้

รบัอนญุาต จงึเหน็ควรให้มกีารแก้ไขปรบัปรุงแนวทางและมาตรการทีช่ดัเจนว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

ของเด็ก โดยเห็นควรให้ออกมาตรการการลงโทษส�าหรับผู้ท่ีกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายในการเก็บ รวบรวม  

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

ค�าส�าคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย; การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล; เด็ก; เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 1 นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย.

 2 Independent Researcher.
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Abstract

 This article aims to study the nature of problems as legal obstacles of personal data 
protection on the internet. The ultimate goal is to provide appropriate recommendations. It is  
a qualitative research.

 Results show there is a specific law on personal data protection entitled the Personal 
Data Protection B.E. 2562 However, this statute does not provide any guideline or specific measures 
to ensure protection of children’s data on the internet. There is no provision on gathering,  
collecting, using and erasing of children’s data. The law does not mention children’s consent 
relating to their personal data. There is not a specific age of protection under the Personal Data 
Protection B.E. 2562 No punishments are provided for violators. Using children’s data without 
permission is not subject to any punishments. As a result, the author recommends more specific 
measures to ensure protection of children’s personal data. There should be punishments violators 
who gathers, collects and uses children’s personal data without permission.

Keywords: Legal Measures; Protection of Personal Data; Children; Internet

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

     ปัจจุบันนีโ้ลกได้มกีารพฒันาไปสูย่คุไร้ขดีจ�ากัดทางด้านเทคโนโลยหีรืออนิเทอร์เนต็ ซ่ึงเทคโนโลย ี
หรืออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้อ�านวยความสะดวกต่อมนุษย์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะภาครัฐ  
ภาคธรุกจิและประชาชนทัว่ไป3 นอกจากนีม้กีารพฒันาท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่หนัมาตดิต่อสือ่สารกนัผ่านทาง 
ช่องทางอนิเทอร์เนต็มากขึน้ อีกทัง้มกีารใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการพดูคยุ สนทนา หรอืใช้เป็นช่องทางการ
เรยีนการสอนในช่วงสถานการณ์ปัจจบุนันีท้ีม่กีารแพร่การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  
ทีส่่งผลกระทบต่อระบบการศกึษาเป็นอย่างมาก ซึง่จะเห็นได้ว่าช่องทางออนไลน์นัน้กเ็ป็นอกีหนึง่ช่องทางทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษา แต่กต็ามมาด้วยปัญหาและผลกระทบหลายด้านกบัตัวผู้เรียนและสถาบนัครอบครัวโดยตรง4

      อย่างไรก็ดี แม้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายแต่ก็สามารถกลายเป็น
ผลร้ายหรือเครื่องมือในการล่วงละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) ได้เช่น
กัน ซ่ึงการละเมิดสิทธิเหล่านี้นั้นถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญประกอบกับปัจจุบันนี้คนออกมาเรียกร้อง 
ความเป็นส่วนตวักนัมากขึน้ และน�ามาซึง่การพพิาทกนัในทางกฎหมายทีม่กีารเรียกร้องค่าเสียหายและคดีอาญา
ที่มีโทษจ�าคุก หรือแม้กระทั่งการด�าเนินการเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในบางประการ ดังนั้น ในเรื่องของ

 3 Rungarun Rungthongkhamkul, “Legal Problems on Breach of Children’s Privacy and Personal Data on the Internet,” 

(Master’s thesis, Faculty of Law, Dhurakij Pundit University, 2015), 1. [In Thai]

 4 Pongtat Vanichanan, “Basic Education in the Era of Covid-19: How to Open and Close Schools,” last modified n.d., 

accessed May 29, 2021, https://www.tdri.or.th/2020/05/basic-education-in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/ [In Thai] 
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การคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือสิทธิส่วนตัวของบุคคลนั้นอาจถือเป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องมีการ
ก�าหนดในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล5 หรือควรก�าหนดมาตรการ 
ทางกฎหมายต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น และเพื่อไม่ให้น�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลัง

    จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับเรื่องของสิทธ ิ
ส่วนบคุคลเพราะถอืได้ว่ากฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลถือเป็นกรอบในการคุม้ครองสิทธส่ิวนบคุคลหรือสิทธิ
ในความเป็นส่วนตวัโดยปราศจากการรบกวนจากผูอ้ืน่ และจะต้องไม่ถกูเปิดเผยต่อบคุคลทีส่ามหรอืต่อสาธารณชน
โดยปราศจากการยินยอม แต่หากกล่าวถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้อาจพบ
ปัญหาจากการใช้งานบนส่ืออนิเทอร์เนต็แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คอื การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยไม่รูต้วั หรอืทีเ่รยีกว่า
คุ้กกี้ (Cookies) และเว็บบัก (Web Bug) และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็ยินดีให้ข้อมูลเหล่านั้นเองแต่มีการเก็บรวบรวม
และน�าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม6

      ปัจจุบันนี้เด็ก ๆ ก็สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น  
มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ส�าคัญพวก ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และในกรณีจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ 
หรือชื่อสถาบันการศึกษา ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้โดยตรง จึงจะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการล่อลวงเด็ก 
ไปล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก การก่ออาชญากรรมโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ 
กระท�าความผิด7

    ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายหรือมาตรการการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพิ่มเติมข้ึน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยินยอม การใช้ เก็บ รวบรวมข้อมูลของเด็ก หรือรวมไปถึงการลบข้อมูลเหล่านั้น 
ออกมาควบคุมดูแลเด็ก ประเทศไทยจึงมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2 ประเภท คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของเด็กโดยตรง และกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเท่านั้น และมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ที่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป

     โดยในปัจจุบัน กฎหมายของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเด็กมากเท่าทีค่วร ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของความยนิยอม หรอืการเปิดเผยข้อมลู การใช้ จดัเกบ็ข้อมลูส่วนของ
เด็กหรือจะเป็นกรณีของสิทธิต่าง ๆ เพราะเหตุนี้จึงท�าให้เกิดปัญหาตามมาทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ บทนิยาม, 
เกณฑ์อายุของเด็กท่ีควรได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 และมาตรการการลงโทษและมาตรการการให้ความยนิยอมของเดก็ในกรณทีีม่กีารน�าข้อมลูส่วนบคุคล
ของเด็กมาใช้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และไม่ให้มีช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น 
จึงควรที่จะมีการพัฒนากฎหมายหรือเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อส่งผลดีต่อเด็กต่อไป

 5 Vanida Sangsarapun, “Right to Privacy with Legal Protection,” Law for You 12, no. 2 (April-June 2020): 78. [In Thai]

 6 Ibid. 

 7 Phanida Poonsawat, “Legal Protection of the Child’s Personal Information on the Internet,” (Master’s thesis, Faculty 

of Law, National Institute of Development Administration, 2013), 2. [In Thai]
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 1.2 วัตถุประสงค์

      1.2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด ความเป็นมา ความหมายและความส�าคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และท�าการเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ

      1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยให้มีความครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ มุ ่งศึกษาและเน้นวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายฉบับอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ  ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ  
ทางกฎหมายอาญา เปรียบเทียบกับมาตรการหรือกฎหมายต่าง ๆ ของต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายของสหภาพ
ยโุรป ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา และประเทศจนี รวมไปถงึเอกสารต่าง ๆ  และฐานข้อมลูในเวบ็ไซต์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ โดยอาจรวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย วิจัย วารสาร  
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร หนังสือของไทยและต่างประเทศ ค�าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง 
และรวมไปถึงฐานข้อมูลในเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการศึกษาวิจัยนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมของเด็ก 
ที่ได้เป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และท�าการมุ่งเน้นเจาะจงไปท่ีกฎหมายหลักของไทย 
ที่เก่ียวข้องกับเด็ก ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา และประเทศจีน เพื่อน�ามารวบรวมและวิเคราะห์ให้เป็นระบบ พร้อมทั้งหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อ
ไป

 1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

        1.5.1 ท�าให้ทราบถงึวิวัฒนาการ แนวคิด ความเป็นมา ความหมายและความส�าคญัของการคุม้ครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็บนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

     1.5.2 ท�าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
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ส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และท�าการเปรยีบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ

    1.5.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็บนอนิเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

    1.5.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
ในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็บนอนิเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ของประเทศไทยให้มคีวามครอบคลมุมากยิง่ขึน้

2.  ผลการวจิยั

 2.1 ววัิฒนาการ แนวคดิ ความเป็นมา และความส�าคญัของการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็ 
บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

      เดิมกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ถือเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
คุ้มครองเดก็ โดยค�านงึถงึประโยชน์ของเดก็เป็นหลกั นอกจากนีม้กีฎหมายพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารราชการ 
พ.ศ. 2540 ยังถือเป็นกฎหมายที่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐได้อย่าง
กว้างขวางและปัจจุบันมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ถือเป็นกฎหมายที่ให้
ความคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลโดยเฉพาะแต่กไ็ม่ได้กล่าวถงึกรณคีุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็บนสือ่ออนไลน์
หรืออินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

      ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของเด็กบนเครอืข่ายอนิเทอเนต็ในประเทศไทย 
ได้มีแนวคดิทีเ่กีย่วข้องและสนบัสนนุประเดน็ในการศกึษาครัง้นี ้ดงันี้

      1) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นหลักการ 
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและถือเป็นหลักการพื้นฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป8

    2) แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญเรื่องหนึ่งในด้านสิทธิมนุษยชน  
เนือ่งจากเดก็ถอืเป็นก�าลงัส�าคญัในการทีจ่ะพฒันาประเทศชาติจึงต้องได้รับสิทธข้ัินพ้ืนฐานและได้รับการคุม้ครอง
เพือ่ไม่ให้ถูกเอารดัเอาเปรยีบจากบคุคลและสงัคม

    3) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ถือเป็นแนวคิดที่โดยธรรมชาติแล้วบุคคลอื่นรวมท้ังสังคม 
ไม่สมควรก้าวล่วงเข้าไปถงึความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของบคุคล ซึง่ได้รบัความคุม้ครองจากกฎหมาย มิให้ผูอ้ืน่ 
มาล่วงเกนิความเป็นส่วนตัว9

 2.2 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย 

 8 Banjerd Singkaneti, Fundamentals of the Right to Freedom and Human Dignity According to the Constitution 

B.E. 2540, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 2020), 42. [In Thai]

 9 Nakorn Serirak, Privacy: Thoughts, Knowledge, Truth and Development on Personal Data Protection in Thailand, 

2nd ed. (Phrea: Pee Press, 2020), 94-95. [In Thai]
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อนิเทอร์เนต็ ได้แก่ (1) พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัฉบบันีเ้ป็นการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการด�าเนนิการต่าง ๆ ของรฐั และคุม้ครองสทิธส่ิวนบคุคล 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อมลูข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน (2) พระราชบญัญตัคุ้ิมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้การปกป้อง
คุม้ครองเดก็ไทยทัง้หมด และไม่ยอมให้มกีารทารุณกรรมเด็ก10 และ (3) พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 เน้นในเรือ่งของการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลให้มปีระสิทธิภาพและเพ่ือให้มมีาตรการเยียวยาต่อเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบคุคลจากการถูกละเมดิสิทธใินข้อมูลส่วนบคุคล11

 2.3 กฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

     จากการศึกษาในประเด็นของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ได้แก่

     2.3.1 ประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีมกีฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเดก็ (Children’s Privacy  
Protection Act: COPPA)

     2.3.2 สหภาพยุโรป เป็นกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเขต 
สหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR)

     2.3.3 ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Personal Information Protection and Electronic Document Act of 2000: PIPEDA)

     2.3.4 ประเทศจีน ได้มีการออกกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับใหม่ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับเด็ก คือ (Provisions on Cyber Protection of  Personal Information of Children: PCPPIC)

 2.4 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     กรณีปัญหานี้ได้น�าหลักกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาท�าการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและความส�าคัญของกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะน�าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรวมถึงการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

       2.4.1 ข้อมลูส่วนบคุคล

      ส�าหรบัปัญหาประการแรก คอื เรือ่งบทนยิาม ในการก�าหนดบทนยิามนัน้เพ่ือให้เกดิความ
ชดัเจนและจ�ากดัความหมายให้เป็นไปตามขอบเขตทีต้่องการ และเพือ่เป็นหลกัประกันสทิธิเสรภีาพของประชาชน
ตามรฐัธรรมนญู ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัตินีไ้ด้ให้ความหมายของ 

 10 Aneesahkimeahblog, “Law and Quality Assurance, Child Protection Act B.E. 2546,” last modified October 24, 2017, 

accessed May 18, 2021, https://www.aneesahkimeahblog.wordpress.com/ [In Thai]

 11 Kanatip Thongraweewong, Main Description of Personal Data Protection Law (Bangkok: Forensics, 2021), 39-41. [In Thai]   
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“ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ในมาตรา 612 ซึง่เป็นการกล่าวถงึข้อมลูส่วนบคุคลเป็นลกัษณะทัว่ไป ท�าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายในปัจจบัุนยงัคงมปัีญหาอยูเ่พราะในกรณีของเด็กยงัไม่มคีวามเหมาะสม และครอบคลมุเท่าทีค่วร อกีทัง้ยงั
ระบไุม่ครอบคลมุถงึการเกบ็รวบรวมบนสือ่ออนไลน์ด้วย ซึง่อาจก่อให้เกดิปัญหาในการตคีวามหรอืปัญหาในการ
บงัคับใช้กฎหมายหรอืขาดความชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย

      2.4.2 ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดเกณฑ์อายเุดก็ทีค่วรได้รบัความคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

     กฎหมายพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นการคุ ้มครอง 
ในภาพกว้าง ยังไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการก�าหนดเกณฑ์อายุเด็กที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มเีพียงการกล่าวถึงการให้ความยนิยอมกรณีผูเ้ยาว์ทีม่อีายไุม่เกนิ 10 ปีให้ขอความยนิยอมจากผูใ้ช้อ�านาจปกครอง
เท่าน้ัน13 อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการก�าหนดเกณฑ์อายุเด็กว่าควรมีอายุเท่าใด และเมื่อมีปัญหา 
ในทางกฎหมายให้ปรับใช้หลักกฎหมายท่ัวไปในเรื่องละเมิด แต่ไม่มีกฎหมายเฉพาะในกรณีที่เด็กถูกละเมิด 
บนสื่ออินเทอร์เน็ต จึงอาจจะส่งผลท�าให้มีปัญหาตามมา เพราะกฎหมายยังไม่มีแบบแผนหรือเงื่อนไขใดมาให ้
ผู้รวบรวมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลต้องปฏิบัติตาม

      การไม่มีบทบัญญัติที่ก�าหนดในเรื่องของเกณฑ์อายุของเด็กไว้อาจจะน�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ 
เช่น เดก็ถกูละเมิดข้อมลูส่วนบคุคลหรอืน�าข้อมลูส่วนบคุคลของเด็กทีไ่ด้จากการรวบรวมบนส่ือออนไลน์น�าไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ อาจเกิดอาชญากรรมและน�ามาซ่ึงปัญหาในการตีความทางกฎหมาย ซ่ึงอาจกระทบ 
ไปถึงเงื่อนไขความยินยอมที่กฎหมายมีการก�าหนดไว้ท่ีจะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือเจ้าของข้อมูล 
นอกจากน้ีอาจเป็นอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของเด็กเพราะกฎหมายอาจจะยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงควรมีการก�าหนดเกณฑ์อายุเพื่อเป็นเกณฑ์ในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเหมาะสม เพราะว่าเกณฑ์อายุ 
ของ “เดก็” ตามกฎหมายหลาย ๆ  ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึง่ถ้าสามารถก�าหนด
เกณฑ์อายขุองเดก็โดยเฉพาะเจาะจงไปในกฎหมายฉบบันี ้จะท�าให้ทราบว่ากฎหมายมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะคุม้ครอง
เด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อายุเท่าใด เพื่อที่จะสามารถน�ากฎหมายมาบังคับใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างเหมาะสม

     2.4.3 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษและมาตรการให้ความยินยอมในกรณีที่มีการน�า 
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กมาใช้

       1) มาตรการการให้ความยินยอม

       ประเทศไทยมีกฎหมายก�าหนดค�านิยามของค�าว่า “เด็ก” ไว้ในพระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการให้ค�านิยามค�าว่าเด็กไว้แต่อย่างใด มีเพียงการ
กล่าวถงึเรือ่งความสามารถในมาตรา 19 และมาตรา 20 ทีบ่ญัญติัว่า “ผูเ้ยาว์ย่อมบรรลนุติภิาวะเม่ือท�าการสมรส 

 12 Personal Data Protection Act B.E. 2562, Section 6, Royal Gazette Krisdika Version vol. 136 Section 69 ก (May 27, 

2019): 61. [In Thai]

 13 Personal Data Protection Act B.E. 2562, Section 20, Royal Gazette Krisdika Version vol. 136 Section 69 ก (May 27, 

2019): 61. [In Thai]
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หากการสมรสนั้นได้ท�าตามบทบัญญัติมาตรา 1448” จะเห็นได้ว่ามีการก�าหนดในเรื่องของอายุของเด็ก 
ที่บรรลุนิติภาวะและในเรื่องของความสามารถไว้ หากเด็กมีอายุไม่ถึงตามที่กฎหมายก�าหนดก็มีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน เช่นเดียวกันส�าหรับในพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่หากเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็จะต้องมีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งได้มีก�าหนด
กรณีนี้ไว้แล้ว แต่ยังไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่บ้างที่เด็กต้องได้รับความยินยอม และยังไม่มีมาตรการอื่น ๆ  
ที่เข้ามาแก้ไขกับปัญหาที่พบเจอได้ตรงจุด

        ปัจจุบันนี้ยังคงพบปัญหาตามมาว่าการให้ความยินยอมเหล่านี้จะเป็นความยินยอม 
ที่เป็นการหลอกลวงหรือท�าให้ผู้ประมวลผลหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการเข้าใจหลงผิดว่าเป็นการได้รับความยินยอม
จากผูป้กครองทีแ่ท้จรงิโดยตรง หรอืเป็นกรณคีวามยนิยอมทีส่ร้างขึน้มาโดยเดก็อาจเลอืกทีจ่ะโกหกอายเุพ่ือทีจ่ะ
สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง14 หรือเป็นการยินยอมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กจริง ๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหา 
เหล่านีปั้จจบุนักลายเป็นปัญหาท่ีไม่อาจหลีกเลีย่งได้ จงึเห็นควรทีจ่ะมกีารก�าหนดกฎเกณฑ์ข้ึนมาให้ชัดเจนว่าเดก็
อายุเท่าไหร่ที่สามารถกระท�าการสิ่งใดได้ หรือควรมีการก�าหนดในเรื่องของขั้นตอนของการให้ความยินยอม 
ที่ยอมรับหรือเป็นแนวทางที่ออกแบบมาให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เป็นแบบแผนที่ชัดเจน  
อย่างกรณีของกระทรวงดิจิทัลที่มีหลักเกณฑ์ในการให้ความยินยอมที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้ หรือกรณีของผู้ปกครองนั้นควรมีเอกสารหรือขั้นตอน
ต่าง ๆ ในส่วนของการให้ความยินยอมและควรมีการก�าหนดขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการหรือเว็บไซต์ให้มีการ
ก�าหนดให้รูปแบบในการขอความยินยอมหรือภาษาที่ใช้กับผู้เยาว์สามารถจะเข้าใจได้ง่าย ปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ยุคสมัย15 ไม่ตายตัวมากจนเกินไป

       2) ปัญหามาตรการลงโทษ

        ปัญหาในเรื่องของมาตรการการลงโทษ ในกรณีที่มีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 
มาใช้เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาเดก็ถือเป็นวยัท่ีควรได้รับการดแูลใกล้ชดิมากทีส่ดุ และต้องใช้ความระมดัวงัและรอบคอบ
ในการจัดการดูแลและให้ความคุ้มครองเด็ก จะต้องมีความพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นควรมีการก�าหนดโทษ 
ในกรณีที่มีบุคคลใดกระท�าการจัดเก็บข้อมูลหรือน�าข้อมูลของเด็กไปเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ จนท�าให้
เดก็เกดิความเสยีหาย ชือ่เสยีง หรอืเกยีรตคิณุหรือสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ  ของเดก็ หากไม่มกีารก�าหนดโทษทีเ่ป็นการ
เฉพาะเจาะจงหรือโทษที่กล่าวถึงผู้ท่ีได้น�าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
เช่น ในเมือ่ไม่มีโทษกล่าวถงึโดยตรงกอ็าจจะมีผูร้วบรวมข้อมลูเอาข้อมลูของเด็กไปใช้ในทางทีม่ชิอบได้ และหาก
โทษนั้นไม่หนักพอ จะเป็นการห้ามไม่ให้กระท�าการก็อาจจะท�าให้ผู้รวบรวมข้อมูลหรือเว็บไซต์ลงมือท�าความผิด
เหล่านี้ได้เพราะเหตุบทลงโทษไม่หนักพอที่จะเป็นการห้ามปรามไม่ให้กระท�าผิด

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

    จากการศึกษาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก และการบังคับใช้กฎหมาย  
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ส�าหรับประเทศไทยแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 14 Thongchai Winichakul, Privacy: Thoughts, Knowledge, Truth and Development on Personal Data Protection in Thailand 

(Bangkok: Fahdeawkan, 2021), 2-4. [In Thai]

 15 Kanatip Thongraweewong, Main Description of Personal Data Protection Law, 163. [In Thai]
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ออกมาเพือ่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลโดยเฉพาะแล้ว แต่ยงัขาดกฎหมายในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็ 
ซึง่เดก็หากถกูกระท�าละเมดิข้อมลูส่วนบคุคลหรือมกีารละเมดิสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตัว เด็กถอืได้ว่าเป็นผู้ทีไ่ด้
รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ควรมีกฎหมายออกมาป้องกันและคุ้มครองเด็กเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้กฎหมาย
ที่มีอยู่นั้นยังขาดมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจาก 
ผูป้กครอง และควรมบีทบญัญตัหิรือมกีารก�าหนดโทษทีช่ดัเจนเพ่ือคุม้ครองเด็กจากการถูกละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยต่อไป

 3.2 ข้อเสนอแนะ

      3.2.1 เหน็ควรให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิความหมายของค�าว่า “ข้อมูลส่วนบคุคล” ในพระราช
บญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ให้มคีวามหมายครอบคลุมถึงกรณขีองเด็ก และควรมกีารเจาะจงข้อมลู
ทีก่ล่าวถงึข้อมลูส่วนบคุคลมากยิง่ข้ึน

      3.2.2 ในการก�าหนดเกณฑ์อายุของเดก็เพือ่ทีจ่ะครอบคลุมในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเด็ก 
ส�าหรบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่มกีารก�าหนดเกณฑ์อายทุีช่ดัเจนกอ็าจจะต้องน�า
กฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติและอาจเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมาย

      ดงันัน้เห็นควรให้มกีารก�าหนดเกณฑ์อายขุองเด็กเพือ่ท่ีจะเป็นกรอบในการป้องกนัการละเมดิ
และเป็นการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็ ซ่ึงเกณฑ์อายทุีผู่เ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าควรก�าหนดไว้ทีอ่ายตุ�า่กว่า 15 ปี
ควรท่ีจะได้รับความคุม้ครอง เนือ่งจากเดก็ทีมี่อาย ุ15 ปีข้ึนไปนัน้ถอืว่าเป็นวยัท่ีก�าลงัเข้าสูว่ยัรุ่นมคีวามอ่าน รู ้ คิด 
เป็นวัยเริ่มจะเข้าสังคม มีการรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น อีกทั้งตามกฎหมายของไทยก็มีการก�าหนดเกณฑ์อายุเด็ก 
ที ่ 15 ปีสามารถกระท�าการต่าง ๆ ได้ เช่น ในเรือ่งท�าบตัรประชาชนหากย้อนกลับไปก่อนมกีารแก้ไขกฎหมาย  
เดก็ท่ีสามารถท�าบตัรประชาชนได้คืออาย ุ15 ปี ก่อนปรบัลดมาทีอ่าย ุ7 ปี หรอืจะกรณทีีเ่ดก็อาย ุ15 ปีสามารถ 
ที่จะท�าพินัยกรรมได้ด้วยตนเอง ผู้เขียนจึงคิดเห็นว่าควรมีการก�าหนดเกณฑ์อายุของเด็ก คือ ต�่ากว่า 15 ปี  
เพือ่ประโยชน์ต่อการบงัคับใช้

      3.2.3 ปัญหามาตรการของการลงโทษและมาตรการให้ความยินยอมในกรณีที่มีการน�าข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเด็กมาใช้ ได้แก่

         1) ในเรื่องของความยินยอมนั้น ถือเป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการป้องกัน
สิทธิของเด็กตามหลักสิทธิส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการที่เด็กยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนด โดยความช่วยเหลือในการป้องกันเหตุต่าง ๆ จากรัฐและผู้ปกครองโดยผู้ปกครอง 
คอยให้ความคุม้ครองเดก็โดยการให้ความส�าคญัเรือ่งความยนิยอม และรฐัทีค่อยช่วยเหลอืและสร้างแนวทางแก้ไข
หรอืกฎหมายทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกนัปัญหาเหล่านี ้ควรมมีาตรการ ข้ันตอน หรือเอกสารต่าง ๆ  
ทีอ่อกมาก�าหนดในเร่ืองของความยนิยอมของผูป้กครองในเรือ่งของข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็ให้ชดัเจน เพือ่ก�าหนด
ขอบเขตของผู้ปกครองและขอบเขตความสามารถในการกระท�าของตัวเด็กเอง
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     2) ประเทศไทยควรมีการก�าหนดกฎหมายเพ่ิมเติมให้มีการก�าหนดฐานความผิด 
และบทก�าหนดโทษที่เหมาะสมส�าหรับกรณีการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยก�าหนดให้ชัดเจนถึงการกระท�าความผิดและบทลงโทษที่เหมาะสมซ่ึงควรมีการเจาะจงโทษชัดเจนและ 
ครอบคลุมเพียงพอ

   จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมโทษปรับทางปกครองในมาตรา 83/1 โดยมีการก�าหนดให้  
“ผู้ควบคุมข้อมูลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก  
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดต่อเด็กหรือแสวงหาประโยชน์ 
อันมิชอบ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท” โทษปรับนี้ส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในกรณีที่ละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอันก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกฎหมายของต่างประเทศ 
ที่ได้มีการก�าหนดโทษปรับให้มีจ�านวนเงินที่สูงต่อการกระท�าความผิดแต่ละคร้ังหรือหากท�าการรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็ก และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องระวางโทษปรับในทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 
เช่นเดียวกับมาตรา 83 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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