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Iรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

คํานํา

 ปจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” เปนอยางมาก โดยสิทธิประการหนึ่งที่คนในสังคม

ใหความสําคัญและเปนสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน คือ สิทธิในความเปนอยูสวนตัว อันเปน

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะไดรับการรับรองและคุ มครองไว ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 แลว ยังไดรับการรับรองในสนธิสัญญาระหวางประเทศ

ที่ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอีกดวย อยางไรก็ตาม ยังปรากฏวา มีบุคคลจํานวนมากไดรับผลกระทบจาก

การกระทําอันเปนการละเมิดตอสิทธิในความเปนอยู สวนตัวอยางกวางขวาง ไมวาจะเกิดจากการกระทํา

ของเจาหนาที่ของรัฐและ/หรือเอกชน เชน การเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนในการบริหารงานของรัฐ 

การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในสถานท่ีตาง ๆ การนําเสนอขาวของสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้ การจํากัด

ขอบเขตของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว รวมถึงขอยกเวนสําหรับการกระทําท่ีอาจกระทบตอสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวในกรณีที่การกระทํานั้นเปนไปเพ่ือประโยชนตอสาธารณะก็เปนปญหาที่ยังมีการโตแยงกันอยู อีกทั้ง

ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ในการคุมครองสิทธิดังกลาว

ตามอํานาจหนาที่ที่หนวยงาน/องคกรนั้นมีอยู

  ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว” โดยมีสถาบันวิจัย

และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ 

พัฒนาการ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัว บทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย

ของประเทศไทยและของตางประเทศที่เกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ขอบเขต

ของสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามที่กฎหมายใหการรับรอง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิ

ดังกลาว ตลอดจนวิเคราะหการกระทําตาง ๆ จากทั้งหนวยงานและเจาหนาที่ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่อาจ

สงผลกระทบตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลผานคดีและเร่ืองรองเรียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการคุ มครองสิทธิดังกลาวใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย คณะผู วิจัยไดจัดทําสรุปเกี่ยวกับ

สิทธิในความเปนอยูสวนตัว การรับรองและคุมครองสิทธิดังกลาว และใหขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เพื่อใหความคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลเปนสําคัญอีกดวย 

  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้

จะเปนประโยชนสําหรับผู ที่สนใจ ทั้งเจ าหนาที่ของรัฐและเอกชน เพื่อจะไดเข าใจถึงขอบเขตของสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัว และการปองกันไมใหมีการดําเนินการหรือการกระทําใด ๆ ที่จะกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลโดยไมสมเหตุสมผลได อีกท้ังขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยจะมีสวน

ในการนํามาใชประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนไปตามมาตรฐานสากล 

เปนธรรม และสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ 

   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ



II รายงานการศึกษาวิจัย
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IIIรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง

และคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว”

 สิทธิในความเปนสวนตัวถือเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานประการหน่ึง นอกจากจะไดรับการรับรองและ

คุมครองไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 แลว ประเทศไทยยังมีพันธกรณี

ที่จะตองคุ มครองสิทธิในความเปนอยู สวนตัว ตามที่ไดปรากฏในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทย

เขาเปนภาคี เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ 17 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ 16 เปนตน แตปรากฏวา การดําเนินงานของหนวยงานหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐและเอกชน ไดสงผลกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวอยางกวางขวาง เชน การเก็บขอมูลสวนบุคคล

เพื่อประโยชนในการบริหารงานของรัฐ การติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดในสถานท่ีตาง ๆ การถายภาพ 

การเสนอขาวของสื่อมวลชน การสงขอความทางโทรศัพทมือถือ ฯลฯ และมีปญหาการโตแยงเกี่ยวกับขอบเขต

ของสิทธิดังกลาว โดยเฉพาะขอยกเวนสําหรับการกระทําที่อาจกระทบกระเทือนถึงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ในกรณีที่เปนการกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งทําใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรของรัฐ

ทั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีความผูกพันท่ีจะตอง

คุมครองสิทธิดังกลาวตามบทบาทอํานาจหนาที่ของแตละองคกร

 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงไดดําเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปญหา

และมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ มครองสิทธิในความเปนอยู ส วนตัว” โดยมีสถาบันวิจัย

และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ พัฒนาการ 

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัว ขอบเขตของสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเพ่ือการตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิดังกลาวตามกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติตาง ๆ และวิเคราะหการกระทําตาง ๆ ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐและเอกชน

ที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคล ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

คุมครองสิทธิดังกลาวใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 35 โดยใชวิธีศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary research) เพื่อนําองคความรูที่ไดมาวิเคราะห 

และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอรางรายงานการศึกษาวิจัย

 จากการศึกษาวจิัย คณะผูวิจัยไดสรุปเกี่ยวกับสิทธิในความเปนอยูสวนตัวและการรับรอง และคุมครองสิทธิ

ดังกลาว รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในการตรวจสอบการกระทําการแทรกแซงหรือรุกล้ําสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล อันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ดังนี้

 1. สิทธิในความเปนอยูสวนตัว และการรับรองและคุมครองสิทธิ

  สิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Right to privacy) ถือเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามธรรมชาติ

ของมนุษยและเก่ียวดวยศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ซึ่งมีที่มาจากความเช่ือวาเปนสิทธิที่เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษย



IV รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

มาตั้งแตเกิด ผูใชอํานาจปกครองไมมีอํานาจที่จะลบลางและมิอาจจะกาวลวงได ซึ่งแบงออกไดเปนสี่ประการสําคัญ 

ไดแก สิทธิในความเปนอยูสวนตวัเก่ียวกับขอมลูสวนบคุคล ชวีติครอบครัว เคหสถานหรือทีพ่กัอาศัย และจดหมาย

หรอืการตดิตอสื่อสาร 

 ดังนั้น โดยหลักแลว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลจึงตองไดรับการเคารพจากบุคคลทั้งหลาย 

รวมถึงองคกรของรัฐดวย แตอยางไรก็ตาม องคกรของรัฐอาจมีความจําเปนที่จะตองดําเนินมาตรการบางประการ

ที่เปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าการใชสิทธิดังกลาว อันนํามาซึ่งการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติวาการกระทําอยางหนึ่งอยางใดขององคกรของรัฐเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย หรือในทางตรงกันขามการกระทําน้ันเปนการกระทําตามอําเภอใจหรือไมชอบ

ดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  1.1 สิทธิในความเปนอยูสวนตัว กับการเคารพสิทธินั้นโดยบุคคลอื่น

   สิทธิในความเปนอยูสวนตัวไดรับการรับรองและคุมครองไวในกฎเกณฑและขอตกลงระหวาง

ประเทศหลายฉบับในฐานะเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน อันมีคาบังคับเหนือกวากฎหมาย

ภายในของประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การรับรองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการรับรองถึงการดํารงอยูของสิทธิ

ดังกลาวในลักษณะท่ีเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานอันเก่ียวดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในขณะท่ีการคุมครอง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการคุมครองท้ังในดานความลับของความเปนอยูสวนตัวและในดานเสรีภาพของ

ความเปนอยูสวนตัวดวย โดยนัยดังกลาว บุคคลทุกคนจึงยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของตน และสามารถใชสิทธินั้นไดตราบเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายและไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ในขณะเดียวกัน 

สิทธิในความเปนสวนตัวก็ไดกอใหเกิดหนาที่หรือความผูกพันตอบุคคลท้ังหลายในอันที่จะตองไมกระทําการ

อยางใด ๆ ที่จะเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิดังกลาว ทั้งจากองคกรของรัฐ (ในความสัมพันธระหวางภาครัฐ

กับเอกชน) และจากเอกชนหรือปจเจกบุคคล (ในความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกบุคคลดวยกันเอง)

   สําหรับประเทศไทย สิทธิในความเปนอยูสวนตัวไดรับการรับรองและคุมครอง ไวโดยชัดแจง

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิในความเปนอยู สวนตัว จึงมีคุณคาในระดับ

รัฐธรรมนูญเลยทีเดียว ดังนั้น โดยหลักแลว องคกรของรัฐยอมมิอาจดําเนินมาตรการ หรือกระทําการอยางใด ๆ 

อันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าการใชสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลมิได อันจะเปนการขัดตอเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

  1.2 สิทธิในความเปนอยูสวนตัว กับขอยกเวนของการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกล้ําสิทธิ

ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย แมวาโดยหลักแลว องคกรของรัฐจะมิอาจกระทําการหรือดําเนินมาตรการใด ๆ

อันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าการใช สิทธิในความเปนอยู ส วนตัวของบุคคลดังที่ ได กล าวแลวข างต น

แตในบางสถานการณ องคกรของรัฐอาจมีความจําเปนตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายหรือทางปกครอง

อยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนสาธารณะ อันอาจมีผลเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลได

   อยางไรก็ตาม การท่ีองคกรของรัฐจะดําเนินมาตรการหรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใด

อันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลได จะตองอยูภายใตเง่ือนไขบางประการ



Vรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

อันเปนหลักประกันสิทธิของบุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินมาตรการหรือการกระทําการขององคกร

ของรัฐ เพื่อปองกันมิใหการดําเนินมาตรการหรือการกระทําการอยางใด ๆ ขององคกรของรัฐเปนไปตามอําเภอใจ

หรือไมสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในขอ 8 วรรคสอง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครอง 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กลาวคือ

   1.2.1 การดําเนินมาตรการน้ันมีกฎหมายหรือกฎเกณฑบัญญัติใหกระทําได  โดยยึดหลักการ

เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ และหลักการคาดหมายลวงหนาได

ของบุคคลนั้น ๆ เกี่ยวกับผลของการใชบังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นที่เกี่ยวของกับตน อันเปนหลักประกัน

สิทธิของบุคคล

   1.2.2 การดําเนินมาตรการนั้นจะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอันเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ

เปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อความมั่นคงแหงรัฐ ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน 

หรือการปองกันการกระทําความผิดอาญา

   1.2.3 การดําเนินมาตรการนั้นจะตองเปนส่ิงจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค อันเปนประโยชน

สาธารณะ และไดสัดสวนกับวัตถุประสงคดังกลาว โดยยึด “หลักความไดสัดสวน” ระหวางการดําเนินมาตรการนั้น

กับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอการแทรกแซงหรือการรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล (การช่ังนํ้าหนัก

ระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของบุคคลผูไดรับผลกระทบ)

 2. การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซง

หรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล

  โดยท่ีสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยและเปนสิทธิที่เก่ียวดวย

ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย สิทธิในความเปนอยูสวนตัวจึงตกอยูในขอบเขตแหงนิยามของคําวา “สิทธิมนุษยชน” 

ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการอาจจําเปนตองตรวจสอบวา การกระทําอยางหน่ึง

อยางใดเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยู สวนตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนหรือไมดวย

  ดังนั้น เพื่อใหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการ

แทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักสากล

ในเร่ืองน้ี คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้

  2.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองมีความรูความเขาใจในเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวตามหลักสากล ตลอดจนขอบเขตหรือประเภทตาง ๆ ของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

และคุณคาหรือสถานะทางกฎหมายของสิทธิในความเปนอยู ส วนตัว เพื่อประโยชนในการพิจารณาและ

การตรวจสอบการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว 

  2.2 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและคณะอนุกรรมการ

ชุดตาง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิความเปนสวนตัวมีมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาและการตรวจสอบการกระทําอันเปน

การแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้



VI รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

   - นิยามหรือลักษณะของ “สิทธิในความเปนอยูสวนตัว” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนตอการใชสิทธิ

ของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   -  ขอบเขตของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ตามลักษณะหรือเนื้อหาแหงสิทธิใหชัดเจน

   - หลักเกณฑหรือแนวทางการพิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซง

หรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตวัของบุคคล อันเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

   ในการพิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความ

เปนสวนตัวของบุคคล มีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

   - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรยึดถือกฎเกณฑระหวางประเทศที่เปนหลักสากล

เปนเกณฑในการพิจารณาตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเปนสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจศึกษา

แนวทางการพิจารณาตรวจสอบหรือการใหเหตุผลของศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนประกอบดวยก็ได

   - การกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกล้ําสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอาจเกิดขึ้น

ควบคูหรือพรอม ๆ กับการกระทําความผิดตามกฎหมายเฉพาะฉบับใดฉบับหน่ึง ดังเชนกรณีการท่ีองคกรของรัฐ

ปฏิเสธมิใหบุคคลหนึ่งตรวจดูขอมูลประวัติวัยเยาวของตนในชวงที่ตนอาศัยอยูในสถานเลี้ยงเด็ก และขอมูลเหลานั้น

ถูกเก็บรักษาไวที่องคกรของรัฐ ซึ่งศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดเคยวินิจฉัยไวในคดี Gaskin c/Royaume-Uni 

ในกรณีเชนนี้ การกระทําความผิดหน่ึงจึงอาจเกิดมี “มิติทับซอน” ขึ้นระหวางการกระทําความผิดตามกฎหมาย

เฉพาะนั้นกับการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติยอมมีอํานาจหนาที่พิจารณาและตรวจสอบแตเพียงในสวนที่เกี่ยวกับมิติการกระทํา

อันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัววาการกระทํานั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม

เทานั้น โดยมิอาจกาวลวงพิจารณาลงไปถึงการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายเฉพาะน้ัน ๆ ซึ่งเปนอํานาจ

หนาที่หรือความรับผิดชอบโดยตรงเปนการเฉพาะขององคกรของรัฐแหงอื่นอยูแลว
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  สิทธิในความเปนสวนตัวถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง ซึ่งมีที่มาจากคําสอนในศาสนาคริสต

ที่ว ามนุษยทุกคนเสมอเหมือนกันในสายตาของพระผู  เป นเจา มนุษยจึงมีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย และมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเทาเทียมกัน การกระทําใด ๆ ที่เปนการลิดรอนหรือทําลายส่ิงเหลานี้

เปนการกระทําท่ีผิด คําสอนดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ (Natural right) ที่วา

เหนืออํานาจสูงสุดของมนุษย คือ ธรรมชาติ และมนุษยถือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับสิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิน 

เสรีภาพในรางกายและความเสมอภาคกัน สิทธิและเสรีภาพเหลานี้เปนส่ิงที่ติดตัวมนุษยมาต้ังแตเกิด ผูใชอํานาจ

ปกครองไมมีอํานาจท่ีจะลบลางและมิอาจจะกาวลวงได ดังนั้น บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพในความเปนอยู

สวนตัว และสามารถกระทําการใด ๆ ก็ไดตราบเทาที่ไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่นและไมผิดกฎหมาย

1. หลักสากลที่รับรองและคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลธรรมดา

  โดยท่ีสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งนี้เอง การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิใน

ความเปนสวนตัว จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาสิทธิในความเปนสวนตัวที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามขอตกลง

ระหวางประเทศและกฎหมายตาง ๆ อันเปนหลักสากล โดยเฉพาะอยางย่ิงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) ประการหน่ึง และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย

การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms) อีกประการหน่ึง ซึ่งอาจกลาวโดยสังเขปในสวนนี้ได ดังนี้

  1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human 

Rights 1948)  

    เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 31 ไดมีขอมติ

รับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน

ทั่วโลกอยางแทจริง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวจึงถือวา เปนเอกสารท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง

ตอการวางรากฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอันเปนมาตรฐานสากลท่ีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ไดรวมกันจัดทําขึ้น นอกจากนี้ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวยังเปนพื้นฐานของการตรากฎหมาย

และการทําขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ ในระยะเวลาตอมาอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง

อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  

1 การประชุมดังกลาวไดจัดขึ้น ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวไดรับการประกาศ 
 ในรัฐกิจจานุเบกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (le Journal Officiel) เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 1949
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    สทิธิในความเปนสวนตัวของบุคคลไดรบัการรับรองและคุมครองในฐานะเปนสิทธิมนษุยชนประการหน่ึง

เปนคร้ังแรกในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 19482 โดยรับรองและคุมครองไวในขอ 12 ความวา 

“บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความเปนสวนตัว ครอบครัว ที่อยูอาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู

เกียรติยศและช่ือเสียงมิได ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู

ดังกลาวนั้น”3

  1.2 อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)4 

    อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานเปนขอตกลงท่ี

คณะกรรมาธิการแหงยุโรปไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชบังคับในระหวางประเทศตาง ๆ ในสหภาพยุโรป โดยรับแนวความคิด

มาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ดังที่ไดกลาวแลวขางตน อนุสัญญาแหงยุโรปฉบับนี้

มีเจตนารมณเพื่อคุ มครองและพัฒนาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระหวางประเทศภาคีสมาชิก 

โดยกําหนดหลักการเบื้องตนที่มุ งหมายเพื่อสรางหลักประกันสิทธิบางประการที่กําหนดไวในปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ 

    อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ก็ไดรับรองและ

คุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลไวโดยชัดแจงในขอ 8 ของอนุสัญญา ความวา

    “1. บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวและครอบครัว ที่อยูอาศัยและการส่ือสาร 

    2.  การแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล โดยองคกรของรัฐจะกระทําไดก็เฉพาะแตเมื่อ

มีกฎหมายบัญญัติใหกระทําได และการแทรกแซงดังกลาวเปนมาตรการที่จําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอ

ความปลอดภัยแหงชาติ ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

และการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา การคุมครองสุขภาพหรือจิตใจ หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืน”5

2 ฉบับแปลและเรียบเรียงโดย คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
 แหงสหประชาชาติ (UNESCO) และฉบับแปลและเรียบเรียงโดยกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
 (กรกฎาคม 2551)
3 Article 12 
 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy family, home or correspondence, 
 nor to attacks upon his honour and reputation, Everyone has the right to the protection of the law 
 against such interference or attacks.
4 http://conventions.coe.int
 อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ลงนามเม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 1950 และมีผล
 ใชบังคับเมื่อวันที่ 3 กันยายน 1953
5 Article 8 - Right to respect for private and family life
 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is 
 in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security,
 public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, 
 for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
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  1.3 สิทธิในความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (Personal data) 

    สิทธิในความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (Personal data) ไดรับการรับรองและคุมครอง

เปนการเฉพาะในระดับระหวางประเทศ ไดแก กฎเกณฑเพื่อการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามแนวทางปฏิบัติ

ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และของสหภาพยุโรป ดังนี้

    1.3.1 Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Data Flows 

of Personal Data ขององคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

       แมปฏญิญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชน ค.ศ. 1948  (The Universal Declaration of Human 

Rights 1948) ไดวางหลักประกันขั้นพื้นฐานในการรับรองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลไวอยางกวาง ๆ 

แลวก็ตาม แตเมื่อเขาสูยุคแหงขอมูลขาวสารซ่ึงมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

สงผลใหการติดตอส่ือสารและการเผยแพรขอมูลตาง ๆ สามารถเคล่ือนยายและเช่ือมโยงกันไดโดยไมจํากัดเวลา

และสถานท่ีอีกตอไป จากความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสารดังกลาว กอใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นไดโดยงาย จากปญหาดังกลาวองคการเพื่อความ

รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จึงไดมีแนวคิดที่จะวางกรอบเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพิ่มขึ้น

จากการคุมครองสิทธิโดยท่ัวไป ซึ่งหลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก Guidelines on the protection 

of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data ขององคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD) ซึ่งมีหลักการที่สําคัญ 8 ประการ ดังนี้

       1) หลกัขอจาํกดัในการเก็บรวบรวมขอมลู ในการเก็บรวบรวมขอมลูนัน้ ตองชอบดวยกฎหมาย

และตองใชวิธีการที่เปนธรรมและเหมาะสม โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นตองใหเจาของขอมูลรูเห็น รับรู 

หรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

       2) หลักคุณภาพของขอมูล ขอมูลจะตองถูกตอง สมบูรณ หรือทําใหเปนปจจุบันหรือทันสมัย

อยูเสมอ

       3) หลักการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บ ตองกําหนดวัตถุประสงควาขอมูลที่มีการ

เก็บรวบรวมน้ัน เก็บรวมรวมไปเพ่ืออะไร พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมหรือรักษาขอมูลนั้น ตลอดจน

กรณีที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล เชนวานั้นไวใหชัดเจน

       4) หลักขอจํากัดในการนําไปใช สาระสําคัญ คือ ขอมูลสวนบุคคลนั้น จะตองไมมีการเปดเผย 

ทําใหมีหรือปรากฏในลักษณะอ่ืนใด ซึ่งไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงในวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล 

เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

       5) หลกัการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมลู สาระสําคัญ คอื จะตองมีมาตรการในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันความเส่ียงภัยใด ๆ ที่อาจจะทําใหขอมูลนั้น

สูญหาย เขาถึง ทําลาย ใช ดัดแปลงแกไข หรอืเปดเผยโดยมิชอบ

       6) หลักการเปดเผยขอมูล สาระสําคัญ คือ ควรมีการประกาศนโยบายฯ ใหทราบโดยทั่วกัน 

หากมีการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับขอมูล สวนบุคคล ก็ควรเปดเผย

หรือประกาศไวใหชัดเจน รวมท้ังใหขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเก่ียวกับหนวยงานของรัฐผูใหบริการ ที่อยู ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลดวย
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       7) หลักการมีสวนรวมของบุคคล สาระสําคัญ คือ ใหบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลไดรับแจง

หรือยืนยันจากหนวยงานของรัฐท่ีเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บขอมูลทราบวา “หนวยงานของรัฐนั้น ๆ ไดรวบรวมขอมูล

หรือจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังกลาวหรือไม ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม”

       8) หลักความรับผิดชอบ สาระสําคัญ คือ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

    1.3.2 Data Protection Directive ของสหภาพยุโรป (European Union EU)

       ในป ค.ศ. 1995 สหภาพยุโรปไดออกหลักเกณฑฉบับหนึ่งเรียกวา “Directive 95/46/EC of 

the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data” ทั้งนี้ 

เพ่ือผลักดันใหกฎหมายในกลุมประเทศสมาชิกมีความสอดคลองกัน ในการใหหลักประกันที่ดีเพียงพอตอการ

คุมครองความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพลเมืองของสหภาพยุโรป และเพื่อทําใหการสงผานขอมูล

สวนบุคคลภายในประเทศสมาชิกเปนไปโดยเสรีปราศจากขอจํากัดที่เกิดจากความแตกตางกันของกฎหมาย

หรือกฎเกณฑภายในของประเทศตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑดังกลาวได ดังนี้ 6

       วัตถุประสงค

       1) เพื่อใหประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแนวทางการบัญญัติกฎหมายท่ีสอดคลองกัน

       2) เพื่อใหมีการสงผานขอมูลสวนบุคคลภายในประเทศสมาชิก

       ขอบเขตการบังคับใช

       1)  การประมวลผลขอมูลโดยวิธีการปกติ (manual)

       2)  การประมวลผลขอมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอัตโนมัติ (electronic 

        or automatic)

       สาระสําคัญ

       1)  การรักษาคุณภาพของขอมูล

       2)  มาตรฐานของการประมวลผลขอมูลที่ชอบดวยกฎหมาย

       3)  การประมวลผลขอมูลชนิดพิเศษ

       4)  สิทธิในการไดรบัแจงขอมูลตาง ๆ ของเจาของขอมูล

       5)  สิทธิในการเขาถึงขอมูลของเจาของขอมูล

       6)  สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลของเจาของขอมูล

       7)  การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลขอมูล

       8)  การสงผานขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศท่ีสาม

6 “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”, เอกสารประกอบการบรรยาย โดย นายไพโรจน  วายุภาพ อนุกรรมการยกรางกฎหมาย
 คุมครองขอมูลสวนบุคคล
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

2. หลักสากลที่รับรองและคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของผูตองขัง

  นอกจากสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชนจะไดรับการรับรองและคุมครอง

โดยกฎเกณฑระหวางประเทศดังที่ไดกลาวแลวขางตน บุคคลท่ีอยูในสถานการณพิเศษ เชน ผูตองขังก็ไดรับ

การรับรองและคุ มครองสิทธิในความเปนสวนตัวโดยกฎเกณฑระหวางประเทศเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration  of Human Rights  : UDHR) ในสวนที่เกี่ยวกับ

สิทธิของผูตองขัง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convenant 

on Civil an Political Rights : ICCPR) และขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตอผูตองขังคดีอาญา (Standard of minimum Rule for the Treatment of Prisoners)

  2.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขัง 

    ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดรับรองสิทธิของผูตองโทษไวใน ขอ 5 วา“บุคคลใดจะถูกทรมาน

หรือไดรับการประติบัติ หรือลงทัณฑดวยความทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือหยามเกียรติมิได” 

  2.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convenant 

on Civil an Political Rights : ICCPR) ในสวนที่เก่ียวกับผูตองขัง 7

    ไดรับรองสิทธิของผูตองขังไวในขอ 7 การหามการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม และเพิ่มเติม

หลักประกันสิทธิในการปฏิบัติตอผูตองขังในขอ 10 ดังนี้ 

    1)  การรับรองสิทธิของผูตองขัง

    บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือต่ําชามิได 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรโดยปราศจากความยินยอม

อยางเสรีของบุคคลนั้นมิได (ขอ 7)   

    2)  หลักประกันสิทธิในการปฏิบัติตอผูตองขัง

      - บุคคลทั้งหลายที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม และไดรับ

การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย (ขอ 10 (1))

      - พึงจําแนกผูตองหาออกจากผูตองโทษในเรือนจําและพึงไดรับการประติบัติที่แตกตางกัน

ตามความเหมาะสมแกสถานะอันมิใชเปนผูตองโทษ (ขอ 10(2) (ก)) 

      -  พึงแยกตัวผู ตองหาวากระทําผิดท่ีเปนเยาวชนออกจากผูใหญและใหนําตัวข้ึนพิจารณา

พิพากษาคดีโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได (ขอ 10 (2) (ข)) 

      -  ระบบราชทัณฑพึงประกอบดวยการประติบัติตอนักโทษดวยความ มุงหมายสําคัญท่ีจะทําให

มีการกลับเน้ือกลับตัวและการฟ นฟูทางสังคม พึงจําแนกผูกระทําผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชนออกจากผูใหญ

และไดรับการประติบัติตามความเหมาะสมแกวัย และสถานะทางกฎหมาย (ขอ 10 (3)) 

7 http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/iccprt.pdf (ฉบับแปลและเรียบเรียงโดยกระทรวงการตางประเทศ)
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เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

  2.3 ขอกาํหนดมาตรฐานข้ันตํา่ของสหประชาชาติเกีย่วกับการปฏิบตัติอผูตองขังคดีอาญา (Standard 

of minimum Rule for the Treatment of Prisoners) ไดกําหนดไวดังนี้ 

    1)  การแยกประเภทของผูตองขัง ควรแยกผูตองขังเหลานี้ออกจากกัน คือ ผูตองขังเพศชาย

กับเพศหญิง ผูตองขังท่ีอยูในระหวางการพิจารณากับนักโทษเด็ดขาด ผูตองโทษกักขังเก่ียวกับหน้ีสินคดีแพงอื่น ๆ 

กับผูตองโทษคดีอาญา ผูตองขังที่เปนเยาวชนกับผูใหญ

    2)  หองพัก ไมควรใชหองนอนรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไป และจะตองมีพื้นที่แสงสวาง หองนํ้า 

ตลอดจนควรมีการทําความสะอาดอยูเสมอ

    3)  อนามัยสวนบุคคล ผู ต องขังควรไดรับบริการน้ําดื่ม กระดาษชําระและส่ิงอื่นที่ใช รักษา

ความสะอาดในรางกาย

    4)  เสื้อผาและที่นอน

      - ผูตองขังที่มิไดรับอนุญาตใหใชเสื้อผาของตนเอง จะไดรับบริการเสื้อผาที่เหมาะสมและบริการ

ซักรีดตามที่กําหนด

      - ผูตองขังที่อยูนอกเรือนจําไดรับอนุญาตที่จะใชเสื้อผาของตนเอง

      - ผูตองขังทุกคนควรไดรับที่นอนสวนตัว และสะอาด

    5)  อาหาร ผูตองขังควรไดรับประทานอาหารท่ีถูกสุขอนามัย ตลอดจนไดดื่มนํ้าเมื่อรางกายตองการ

    6)  การออกกําลังกายและเล นกีฬา ผู ต องขังทุกคนท่ีมิได ทํางานกลางแจ งควรจะมีเวลา

ออกกําลังกายกลางแจงอยางนอยวันละหนึ่งชั่วโมง สวนผูตองขังที่เปนเยาวชน จะไดรับการฝกกายบริหาร

    7)  การใหบริการทางการแพทย

      -  ในเรือนจําควรมีแพทยรักษาโรคท่ัวไปและพอมีความรูทางจิตเวช ตรวจรักษาอยูเปนประจํา

      - ผูตองขังซึ่งจําตองไดรับการรักษาพยาบาลเปนกรณีพิเศษจะไดรับการสงตัวไปรักษาพยาบาล 

ณ โรงพยาบาลซึ่งรักษาประชาชนทั่วไป หรือไดรับการรักษาในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะ

      -  ควรมีทันตแพทยใหบริการแกผูตองขังทุกคน

      -  ควรมีบริการดูแลหญิงมีครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ

      -  ผูตองขังทุกคน ควรไดรับการตรวจรางกายหลังจากถูกสงตัวเขามาในเรือนจํา สวนผูตองขัง

ที่พบวามีโรคติดตอตองแยกขัง

      -  แพทยตองตรวจรางกายแกผูตองขังทุกวัน ไมวาจะไดรับการรองขอหรือถูกสงตัวมาใหรักษา

      -  แพทยตองรายงานตอพัศดี ในกรณีที่สุขภาพของผูตองขังอาจเปนอันตรายจากการที่จะให

จําคุกตอไป หรือภายใตการรับอาหาร อนามัย ที่นอน หรือเสื้อผาภายในเรือนจํา

    8)  วินัยและการลงโทษ

      - ขอกําหนดเกี่ยวกับการวินัยของผูตองขังไมควรจะเครงครัดไปกวาที่จําเปนเพื่อใหเขาอยู

ภายใตการควบคุมและปฏิบัติตามคําสั่ง

      - หามใชผูตองขังคนใดทํางานเกี่ยวกับการรักษาวินัย

      - การกระทําใดถือวาเปนการกระทําท่ีผิดวินัย และการรับโทษตองกําหนดไวในกฎหมาย

หรือขอบังคับ และผูตองขังสามารถตอสูขอกลาวหาได
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

      - หามมิใหลงโทษแกผูตองขังในลักษณะท่ีทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดความเปน

มนุษยลง ซึ่งหมายรวมถึง การเฆี่ยนตี การขังในหองมืด เปนตน

      - กอนที่จะลงโทษตอรางกายของผู ตองขัง ตองปรึกษาแพทยกอนวาการลงโทษดังกลาว

จะมีผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของผูตองขังหรือไม

    9)  การใชเครื่องพันธนาการ หามใชกุญแจมือ ขื่อ คา และเสื้อทรมานหรือเครื่องพันธนาการอื่น ๆ 

เพื่อการลงโทษ และหามมิใหใชโซหรือตรวนเปนเครื่องมือพันธนาการ เวนแตจะปองกันการหลบหนีในระหวาง

ยายผูตองขัง เพื่อเหตุผลทางการแพทยหรือโดยคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจําเพื่อปองกันการทําลายทรัพยสิน

    10) สิทธิในการไดรับแจงและการรองทุกข

      - เมื่อแรกรับเขามาในเรือนจํา ผูตองขังมีสิทธิไดรับการแจงในเร่ืองระเบียบ ขอบังคับในเรือนจํา

ในสวนที่เกี่ยวของกับตน โดยพนักงานเจาหนาท่ีเองหรือโดยการรองขอของตน

      - ผูตองขังมีสิทธิรองทุกขตอผูบัญชาการเรือนจําในทองท่ีนั้น หรือในสวนกลาง หรือตอศาล

อยางเปนทางการโดยไมตองถูกตรวจสอบในเร่ืองราวที่รองทุกข และมีโอกาสท่ีจะแจงดวยวาจาตอพนักงาน

สอบสวนในเรื่องนี้โดยปราศจากการควบคุมของเจาหนาที่เรือนจํา

      - เวนแตจะปรากฏหลักฐานไมเพียงพอ คํารองทุกขทุกฉบับจะตองไดรับการดําเนินการ

โดยทันที และไดรับคําตอบโดยไมชักชา

    11) การติดตอกบัภายนอก

      - ผูตองขังไดรับการอนุญาตใหติดตอกับครอบครัวและเพ่ือนอยางสม่ําเสมอ ทั้งทางจดหมาย

และการเยี่ยมเยียน

      - ผูตองขังซึ่งเปนชาวตางประเทศ มีสิทธิติดตอกับเจาหนาที่ของสถานทูตของตน หรือของ

องคการระหวางประเทศที่มีผลประโยชนเกี่ยวกับตน

      - ผูตองขังจะตองไดรับขาวสารเก่ียวกับเหตุการณประจําวันหรือที่นาสนใจ

    12) หนังสือ เรือนจําทุกแหงจะตองมีหองสมุดสําหรับใหผูตองขังไดอาน

    13) ศาสนา

      - ถาเรือนจําใดมีผูตองขังท่ีนับถือศาสนาเดียวกันมากพอสมควรจะตองมีการต้ังศาสนาจารย

นั้น ๆ เปนอนุศาสนาจารย เพื่อใหบริการแกผูตองขัง

      -  ผูตองขังจะไมถูกบังคับใหเขารวมกิจกรรมทางศาสนา หรือไมปฏิเสธไมใหเขารวมพิธีกรรม

ทางศาสนา

      - ถาสามารถปฏิบัติได ผูตองขังทุกคนจะตองไดอนุญาตดําเนินการในเร่ืองเก่ียวกับศาสนา

ของตนจนเปนที่พอใจ และสามารถครอบครองหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนานั้นได

    14) การดูแลทรัพยสินของผูตองขัง

      -  เงินหรือของมีคาของผู ต องขัง ซึ่งไมไดรับการอนุญาตใหเก็บไวเปนสวนตัว จะไดรับ

การเก็บรักษาในที่ปลอดภัยจนกวาจะไดรับการปลอยตัว

      -  เงินหรือสิ่งของอื่นที่ผูตองขังไดรับจากบุคคลภายนอกจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกัน

      -  แพทยจะเปนผูวินิจฉัยวา ผูตองขังสามารถนํายาประจําตัวเขามาในเรือนจําไดหรือไม
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    15) การแจงเกี่ยวกับการตาย เจ็บปวย หรือการโอนตัวผูตองขัง

      - คูสมรส หรือญาติของผูตองขังจะไดรับการแจงวาผูตองขังถึงแกความตาย หรือเจ็บปวย

อยางหนัก หรือการสงตัวผูตองขังไปยังเรือนจําเพื่อบําบัดทางจิต

      -  ผูตองขังจะไดรับการแจงขาวการตาย หรือเจ็บปวยอยางหนักของญาติสนิทของตน ในกรณี

ที่ญาติเจ็บปวยอาการหนักมาก ผูตองขังมีสิทธิไดรับอนุญาตใหไปเยี่ยมได

      -  ผูตองขังทุกคนมีสิทธิแจงใหครอบครัวของตนทราบในทันทีที่ถูกสงตัวไปในเรือนจําหรือ

เมื่อถูกโอนไปยังเรือนจําอื่น

    16) การยายผูตองขัง

      - การยายผู ตองขังเขาหรือออกเรือนจํา พึงระวังใหอยู ในสายตาของประชาชนนอยที่สุด 

และการควบคุมจะตองกระทําไปในทางท่ีมิใหผูตองขังไดรับการดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม

      -  ยานพาหนะท่ีใชลําเลียงผูตองขัง ทางราชการตองเปนผูเสียคาใชจาย

    17) การตรวจเรือนจําควรใหผู ตรวจราชการที่ทรงคุณวุฒิและชํานาญงานไปตรวจเรือนจํา

อยางสม่ําเสมอ และผูมีอํานาจบริหารตามกฎหมายเปนผูแตงต้ังผูตรวจราชการเรือนจําใหมีหนาที่โดยเฉพาะ

ในการตรวจ ก็เพื่อใหเรือนจําบริหารงานไปตามกฎหมายและขอบังคับที่ตราไว และตรงตามความมุงหมาย

ของการลงโทษและวิธีการอบรมแกไข 

    อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปรากฏขอเท็จจริงใหเห็นอยูเนือง ๆ เกี่ยวกับการกระทําอันกอใหเกิด

ผลกระทบหรือเปนการรุกลํ้าสิทธิในความเปนสวนตัวในประเทศตาง ๆ โดยท่ัวไปสําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน 

มีการกระทําในลักษณะตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิในความเปนสวนตัว

ของบุคคล และนํามาซึ่งปญหาในการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ของประเทศไทยวาการกระทําน้ัน ๆ เปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย หรือในทางตรงกันขามเปนการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคล ซึ่งขัดตอสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 

    การศึกษาวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย

ของประเทศไทยและของตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัว ตลอดจน

การวิเคราะหประเด็นปญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระทําอันอาจเปนการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัว

ผานคดีและเรื่องรองเรียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลการศึกษาวิเคราะหมากําหนดขอบเขตและแนวทาง

ในการใชอํานาจตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว

ของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อใหความคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของ

    บุคคลเปนสําคัญ เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวคณะผูวิจัยไดนําปญหาเกี่ยวกับการกระทําของบุคคล

ตาง ๆ และในลักษณะตาง ๆ ที่มีการรองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาใชเปนกรณีศึกษา

ในงานศึกษาวิจัยนี้ เพื่อนําปญหาตาง ๆ มาศึกษาวิเคราะหและจัดทําความเห็นพรอมท้ังขอเสนอแนะ โดยจะได

กลาวถึงสภาพปญหา การวิเคราะห และขอเสนอแนะในรายงานการศึกษาวิจัย บทที่ 4 โดยละเอียดตอไป 
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บทที่ 1

แนวคิดและพัฒนาการเก่ียวกับสิทธิความเปนสวนตัว

1.1 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิในความเปนสวนตัว

  สิทธิความเปนอยู ส วนตัวเปนสิทธิประการหนึ่งที่อยู ในสิทธิมนุษยชน การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

ความเปนสวนตัวจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาสิทธิมนุษยชนควบคูกันไปดวย แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนน้ัน

อาจกลาวไดวามีจุดเร่ิมตนจากคําสอนของศาสนาคริสตซึ่งสอนวามนุษยทุกคนเสมอเหมือนกันในสายตาของ

พระผูเปนเจา มนุษยจึงมีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การกระทําใด ๆ ที่ลิดรอนหรือทําลายสิ่งเหลานี้เปนการกระทําที่ผิด ซึ่งคําสอนของศาสนาคริสตดังกลาว

สอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองกฎหมายและสิทธิตามธรรมชาติที่มีความเช่ือวาเหนืออํานาจสูงสุดของมนุษย 

คือ ธรรมชาติ และมนุษยถือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับสิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในรางกายและ

ความเสมอภาคกัน สิทธิและเสรีภาพเหลานี้เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาต้ังแตเกิด ผูใชอํานาจปกครองไมมีอํานาจ

ที่จะลบลางและมิอาจจะกาวลวงได ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาคําสอนของศาสนาคริสตและหลักกฎหมาย

และสิทธติามธรรมชาติ ถือเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้น

  เม่ือคําสอนของศาสนาคริสตและแนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติมีการเผยแพรจากนักปราชญ

ไปสูนักการเมืองและประชาชน ประกอบกับเกิดปญหาท่ีผูใชอํานาจปกครองใชอํานาจเกินขอบเขต กอใหเกิด

ความขัดแยงทางการเมือง จนกระทั่งตองจัดทําขอตกลงระหวางประชาชนและผูใชอํานาจปกครองในรูปแบบ

ของเอกสารรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งขอตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเปนสวนตัว

ที่สําคัญมี 3 ฉบับ ไดแก

  1.1.1  The Great Charter หรือมหากฎบัตรแมกนา คารตา (Magna Carta) ของประเทศอังกฤษ

     กฎบัตรดงักลาวมทีีม่าจากตอนตนศตวรรษท่ี 13 พระเจาจอหน ซึง่เปนกษตัริยของประเทศอังกฤษ

ใชอํานาจปกครองอยางไมเปนธรรม จนในที่สุดมีการตอตานจากผู ใตปกครองและบังคับใหพระเจาจอหน 

ประกาศใชกฎหมายฉบับหน่ึง คือ The Great Charter เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 12158 กฎบัตรฉบับดังกลาว

ถือเปนเอกสารชิ้นแรกทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยกฎบัตรดังกลาวมีสาระสําคัญ

เปนการคุมครองประชาชนจากการกระทําตามอําเภอใจของผูใชอํานาจปกครอง

  1.1.2  คําประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Declaration of Independence)

     ที่มาของคําประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจากการที่ประเทศอังกฤษ

ออกกฎหมายเก็บภาษีจากดินแดนอาณานิคมในจํานวนท่ีสูงมาก จนเกิดการตอตานจากดินแดนอาณานิคม

อยางรุนแรง ทําใหดินแดนที่ตกเปนอาณานิคมของอังกฤษจํานวน 13 มลรัฐในทวีปอเมริกาตัดสินใจแยกตัวออกจาก

8 กุลพล พลวัน, พัฒนาการแหงสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด, พ.ศ. 2538 หนา 25
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ประเทศอังกฤษ และไดจัดตั้งเปนประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นโดยมอบหมายใหนายโทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas 

Jefferson) ยกรางคําประกาศอิสรภาพ (The Declaration of Independence) และมีการประกาศเมื่อวันที่ 4 

กรกฎาคม ค.ศ. 1776 โดยคําประกาศอิสรภาพไดยืนยันถึงสิทธิและเสรีภาพของมนุษยไวอยางชัดเจน9 ตอมา 

เมื่อไดมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาขึ้นและประกาศใชเมื่อ 17 กันยายน ค.ศ. 1787 ในอารัมภบท

ของรัฐธรรมนูญก็ไดมีการรับรองหลักการของประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (The Declaration of 

Independence) ไววา “เราประชาชนแหงสหรัฐเพื่อที่จะจัดตั้งสหภาพที่สมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสถาปนา

ความยุติธรรม เพื่อท่ีจะประกันความสงบภายในเพ่ือที่จะทําใหมั่นคงซ่ึงเสรีภาพที่ได รับมาแกตัวเราเอง

และชนชั้นหลัง จึงไดบัญญัติและสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไวสําหรับสหรัฐอเมริกา”

  1.1.3  คําประกาศว าด วยสิทธิของมนุษย และพลเมืองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่ ง เศส 

(La Declaration des Droits de L’Homme et du citoyen)

     ที่มาของคําประกาศฯ ฉบับนี้เกิดจากเหตุการณของประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 ซึ่งพระเจา

หลุยสที่ 16 เปนกษัตริยที่ออนแอ และเศรษฐกิจของประเทศที่ยํ่าแย มีการเก็บภาษีไมเปนธรรม ประกอบกับ

มีการเผยแพรแนวคิดของนักปราชญต าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทําใหประชาชนของ

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกอการปฏิวัติครั้งใหญ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 โดยเขาทําลายคุก ซึ่งกักขัง

นักโทษการเมืองและไดจับกุมชนชั้นปกครองมาประหารชีวิตเปนจํานวนมาก

     ตอมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 สมัชชาแหงสหประชาชาติไดประกาศใช “คําประกาศ

วาดวยสิทธิของมนุษยและพลเมืองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส” (“La Declaration des Droits de L’Homme 

et du citoyen”) ซึ่งมีเนื้อหาท่ีมุ งเนนถึงเสรีภาพและความเทาเทียมกัน และสิทธิที่มีอยู โดยธรรมชาติ 

ซึ่งไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะมีเสรีภาพ สิทธิในทรัพยสิน สิทธิที่จะมีความปลอดภัย และสิทธิที่จะตอตาน

การกดขี่ สิทธิตามธรรมชาติเหลานี้จะตองไมถูกลิดรอน และเสรีภาพมีขอบเขตที่กวางขวางตราบเทาที่ไมเปนการ

รบกวนสทิธิของผูอื่น 

     คาํประกาศน้ีมคีวามสําคญัอยางยิง่และเปนเอกสารช้ินแรกท่ีมกีารแบงแยกระหวางสทิธมินษุยชน

กับสิทธิพลเมือง โดยใหความหมายสิทธิมนุษยชนไววาเปนสิทธิพื้นฐาน (Fundamental Rights) เพราะเปน

สิทธิที่ดํารงอยูกอนรัฐ สวนสิทธิพลเมืองเปนสิทธิที่รัฐและกฎหมายบานเมืองกําหนดให สิทธิพลเมืองจึงตอง

อยู ภายใตสิทธิมนุษยชน โดยหลักการสําคัญที่คําประกาศฯ วางไว  คือ หลักวาด วยเสรีภาพซึ่งถือเปน

สทิธปิระการแรกของมนุษย หลกัวาดวยความถูกตองตามกฎหมาย และหลักวาดวยความเสมอภาค ซึง่เปนทีย่อมรบั

กันวาคําประกาศฉบับดังกลาวเปนเอกสารทางสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญและถูกนํามากลาวอางทั้งในการเผยแพร 

การศึกษา และเพื่อเปนเหตุผลสนับสนุนในการตอสูเพื่อมนุษยชน10

9 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคตาง ๆ , พิมพครั้งที่ 2. 
 กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2537, หนา 59-60
10 โภคิน  พลกุล, ปญหาและขอคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521, หนา 87
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

1.2 พัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิในความเปนสวนตัว

  แมประเทศตาง ๆ จะมีออกกฎบัตรและคําประกาศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนออกมาใชบังคับ แตก็เปนเพียง

ความพยายามที่จะสรางหลักประกันสิทธิมนุษยชนขึ้นภายในประเทศนั้น ๆ เทานั้น มิไดมีสถานะเปนหลักเกณฑ

ระหวางประเทศแตอยางใด ประกอบกับหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองไดเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง

ในประเทศตาง ๆ สังคมระหวางประเทศจึงมีแนวความคิดท่ีจะผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนใหเปนเรื่องระหวาง

ประเทศหรือสิทธิระหวางประเทศท่ีทุกประเทศจะตองเขาไปชวยเหลือเพ่ือยกระดับมาตรฐานการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนใหดียิ่งข้ึน จนเกิดการกอตั้งองคการสหประชาชาติข้ึนเพ่ือเปนหลักประกันที่จะใหความคุมครอง

สิทธิมนุษยชน และการกอตั้งองคการสหประชาชาตินี่เองท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการจัดตั้งสถาบันระดับชาติเพ่ือ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในเวลาตอมา 

  ในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งเปนตราสารที่กอตั้งองคการสหประชาชาติไดแสดงใหเห็นเจตจํานง

ของการกอตั้งองคการสหประชาชาตไิววา

  “เราประชาชนแหงสหประชาชาติมีความมุ งมั่นท่ีจะปกปองลูกหลานเราจากหายนะแหงสงคราม

ซึ่งนําความวิปโยคอยางสุดพรรณนาสู มวลมนุษยชาติในชั่วชีวิตเราถึงสองคร้ัง และยืนยันความเชื่อมั่นใน

สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานในศักด์ิศรีและคุณคาแหงมนุษยในสิทธิอันเทาเทียมกันระหวางประชาชาตินอยใหญ 

และสถาปนาสภาวการณอันจะธํารงไวซึ่งความยุติธรรมและความเคารพในพันธกรณีอันเกิดจากสนธิสัญญาและ

กฎหมายระหวางประเทศ และสงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานชีวิตท่ีดีขึ้นในเสรีภาพที่กวางขึ้น”11

  แมตราสารกอตั้งองคการสหประชาชาติจะกําหนดใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนไวก็ตาม แตเปนการ

กําหนดหนาที่ของประเทศสมาชิกเทานั้น มิไดรับรองวาบุคคลเปนผูทรงสิทธิมนุษยชนโดยตรงในทางระหวาง

ประเทศแตอยางใด แตเจตจํานงรวมกันของประเทศตาง ๆ เพื่อรับรองและคุมครอง

  สิทธิมนุษยชนในระดับระหวางประเทศและกําหนดรับรองวาบุคคลเปนผูทรงสิทธิตาง ๆ อยางแทจริง

ในทางระหวางประเทศไดแสดงออกเปนครั้งแรกในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal 

Declaration of Human Rights 1948) 

1.3 ขอบเขตและคํานิยามของ “สิทธิในความเปนสวนตัว (right to privacy)

  สิทธิในความเปนสวนตัว หรือสิทธิสวนบุคคล (right to privacy) ที่ประชุม ICJ (International 

Commission of Jurists) ไดใหความหมายไวในการประชุมเมื่อป 1967 ที่กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน 

วาเปน “สิทธิที่จะอยู โดยลําพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงในระดับที่นอยท่ีสุด” ซึ่งมีการขยายความวา 

หมายถึงสิทธิของปจเจกชนที่จะดําเนินชีวิตโดยไดรับการคุมครองจากสิ่งเหลานี้ คือ12

11 เสรี  นนทสูติ, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดองคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง 3 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2545, หนา 8
12 วีรพงษ  บึงไกร. (2543) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หนา 14
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เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

  1.3.1  การแทรกแซงในชีวิตความเปนสวนตัว ครอบครัว และเคหะสถาน

  1.3.2  การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทางความคิด

  1.3.3  การกระทําตอเกียรติยศและชื่อเสียง

  1.3.4  การไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความอันฝาฝนความจริง ซึ่งทําใหเปนท่ีเสื่อมเสียในสายตาของ

สาธารณชน

  1.3.5  การเปดเผยขอเท็จจริงที่ไมถูกตองอันเปนที่นาอับอายเกี่ยวกับชีวิตความเปนสวนตัว

  1.3.6  การใชชื่อหรือเครื่องหมายช้ีเฉพาะหรือภาพโดยไมมีอํานาจ

  1.3.7  การสืบความลับ การสอดรูสอดเห็น การติดตามเฝาดู และการรบกวน

  1.3.8  การแทรกแซงการติดตอสื่อสารระหวางกัน

  1.3.9  การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับ ซึ่งผู กระทําไดรับมาอันเน่ืองมาจากการประกอบ

วิชาชีพนั้น

  1.3.10  การใชงานในทางท่ีมิชอบซึ่งการติดตอสื่อสารสวนบุคคล

  ดังนั้น อาจกลาวไดวาขอบเขตที่บุคคลควรไดรับการคุมครองและการเคารพในสิทธิความเปนสวนตัว 

ก็คือการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ มีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางที่อาจเปนไปไดและเปน

ความพอใจตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมเปน

การลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น 

  ในประเทศไทย หลักการคุมครองสิทธิสวนบุคคลไดปรากฏข้ึนอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 34 ซึ่งบัญญัติวา

  “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง

การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยงัสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบ

ถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปน

ประโยชนตอสาธารณชน”

  ตอมา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใชบังคับ ก็ไดมีบทบัญญัติคุมครอง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวไวในมาตรา 35 ซึ่งบัญญัติวา

  “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง 

  การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิด

หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณี

ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

  บุคคลยอมมีสิทธิได รับความคุ มครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคล

ที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ

  จะเห็นไดว ามาตรา 35 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เปนบทบัญญัติเพิ่มเติมข้ึนจากมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อใหการ

ความคุมครองขอมูลสวนบุคคลชัดเจนยิ่งขึ้น
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

  แมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะกําหนดรับรองและคุมครอง

สิทธิความเปนอยูสวนตัวไวโดยชัดเจน แตเนื่องจากในปจจุบันเปนยุคท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาข้ึน

อยางรวดเร็ว สงผลใหการติดตอสื่อสารระหวางกันเปนไปไดโดยสะดวก รวดเร็ว เชื่อมตอขอมูลกันไดทั่วโลก 

ในทางตรงกันขาม ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวนั้นก็สงผลกระทบตอสิทธิในความเปนสวนตัว

เปนอยางมากเชนกัน กลาวคือ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ ก็สงผลใหการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว

ของบุคคลเกิดขึ้นไดงายย่ิงขึ้น และเม่ือการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลมีแนวโนมที่จะเปนเร่ือง

ที่เกิดข้ึนไดงายในสังคมไทยปจจุบัน จึงถือเปนภาระหนาท่ีที่สําคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในฐานะองคกรหลักในการปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนจะตองเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิในความเปนอยู ส วนตัวของบุคคล แตการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ในกรณีนี้ จําเปนจะตองมีกําหนดกรอบหรือขอบเขตของคําวา “ความเปนอยูสวนตัวของบุคคล” ที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีสิทธิที่จะเขาไปตรวจสอบใหมีความชัดเจน เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถใหความคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลได

1.4 ประเภทของสิทธิความเปนสวนตัว

  สิทธิความเปนสวนตัว สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ดาน ดังนี้

        1.4.1  ความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลสวนตัว (Information Privacy)

     เปนการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและ

การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล

     ทัง้นี ้ความเปนสวนตวัเกีย่วกบัขอมลูสวนบคุคลหรอืขอมลูสวนตัวนัน้ มหีลักการสากลทีเ่ปนกรอบ

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Data Flows 

of Personal Data) ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งหลักเกณฑดังกลาว 

ประกอบดวย

     1)  หลักขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล

       สาระสาํคญั คอื ในการเก็บรวบรวมขอมลูนัน้ตองชอบดวยกฎหมายและตองใชวธิกีารทีเ่ปนธรรม

และเหมาะสม โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นตองใหเจาของขอมูลรูเห็น รับรู หรือไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูล

     2)  หลักคุณภาพของขอมูล

       สาระสําคัญ คือ ขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นตองเกี่ยวของกับวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นวา 

“จะนําไปใชทําอะไร” และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของหนวยงานตามท่ี

กฎหมายกําหนด นอกจากนั้น ขอมูลดังกลาวจะตองถูกตอง สมบูรณ หรือทําใหเปนปจจุบันหรือทันสมัยอยูเสมอ

     3)  หลักการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บ

       สาระสําคัญ คือ ตองกําหนดวัตถุประสงควาขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวบรวม

ไปเพื่ออะไร พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมหรือรักษาขอมูลน้ัน ตลอดจนกรณีที่จําเปนตองมีการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเชนวานั้นไวใหชัดเจน
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     4)  หลักขอจํากัดในการนําไปใช

       สาระสาํคญั คอื ขอมลูสวนบคุคลนัน้จะตองไมมกีารเปดเผย ทาํใหม ีหรอืปรากฏในลักษณะอืน่ใด 

ซึ่งไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงในวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูล หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

     5)  หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล

       สาระสําคัญ คือ จะตองมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

ที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเส่ียงภัยใด ๆ ที่อาจจะทําใหขอมูลนั้นสูญหาย เขาถึง ทําลาย ใช ดัดแปลงแกไข 

หรือเปดเผยโดยมิชอบ

     6)  หลักการเปดเผยขอมูล

       สาระสําคัญ คือ ควรมีการประกาศนโยบาย ใหทราบโดยท่ัวกัน หากมีการปรับปรุงแกไข 

หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลก็ควรเปดเผยหรือประกาศไวใหชัดเจน 

รวมทั้งใหขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐผูใหบรกิาร ที่อยู ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ดวย

     7)  หลักการมีสวนรวมของบุคคล

       สาระสําคัญ คือ ใหบุคคลซ่ึงเปนเจาของขอมูลไดรับแจงหรือยืนยันจากหนวยงานของรัฐ

ที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บขอมูลทราบวา “หนวยงานของรัฐนั้น ๆ ไดรวบรวมขอมูลหรือจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวหรือไม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”

     8)  หลักความรับผิดชอบ

       สาระสําคัญ คือ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

  1.4.2  ความเปนสวนตัวเกี่ยวกับเนื้อตัวและรางกาย (ฺBodily Privacy)

     ความเปนสวนตัวในชีวิตรางกาย (Bodily Privacy) เปนการใหความคุมครองในชีวิตรางกาย

ของบุคคลในทางกายภาพที่จะไมถูกดําเนินการใดๆ อันละเมิดความเปนสวนตัว อาทิ การทดลองทางพันธุกรรม 

การทดลองยา เปนตน

  1.4.3  ความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสาร (Privacy of Communication)

     เปนการใหความคุมครองในความปลอดภัย และความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสารทาง

จดหมาย โทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือวธิีการติดตอสื่อสารอื่นใดท่ีผูอื่นจะลวงรูมิได

  1.4.4  ความเปนสวนตัวในการอยูหรือพักอาศัย (Territorial Privacy) 

     เปนการกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัดที่บุคคลอื่นจะรุกล้ําเขาไปในอาณาเขตแหงสถานที่

สวนตัวมิได ทั้งนี้ รวมทั้งการติดกลองวงจรปด และการตรวจสอบหมายเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลเพื่อ

การเขาที่พักอาศัย (ID checks)
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1.5 การแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัวโดยชอบดวยกฎหมาย

  แมว าสิทธิในความเปนอยู ส วนตัวถือเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีที่มาจากแนวความคิด

เรื่องสิทธิตามธรรมชาติที่มีความเชื่อวาเหนืออํานาจสูงสุดของมนุษย คือ ธรรมชาติ และมนุษยถือกําเนิดขึ้นมา

พรอมกับสิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในรางกายและความเสมอภาคกันสิทธิ และเสรีภาพเหลานี้

เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด ผูใชอํานาจปกครองไมมีอํานาจท่ีจะลบลางและมิอาจจะกาวลวงได ดังนั้น 

บุคคลทุกคนยอมมสีิทธิและเสรีภาพในความเปนอยูสวนตัว และสามารถกระทําการใด ๆ ก็ไดตราบเทาที่ไมกระทบ

สิทธิของบุคคลอื่นและไมผิดกฎหมาย แตในบางกรณี รัฐจําเปนอาจตองเขาแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลได โดยอาศัยเหตุผลเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสวนรวม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน...” 

  โดยวัตถุประสงคหรือเหตุผลในการแทรกแซงสิทธิความเปนสวนตัวของรัฐนั้น มีความมุงหมายท่ีสําคัญ

สรุปได 3 ประการ ไดแก

  1.5.1  เพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคลอื่น 

     เนื่องจากตามแนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติถือวามนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยาง

เทาเทียมกัน สิทธิ เสรีภาพของบุคคลหนึ่งยอมมีขอจํากัดอยู ที่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ โดยหลัก

ทั่วไปแลวผลประโยชนของปจเจกบุคคลซ่ึงมิไดมีความมุงหมายเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลท่ีสาม และ

ผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนที่เปนสาระสําคัญในทางสวนบุคคล ดังนั้น การละเมิดผลประโยชนของ

บุคคลอื่นก็ดีการทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นก็ดี หรือการทําใหเกิดความเสียเปรียบแกบุคคลที่สามก็ดี 

กรณีดังกลาวจึงเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้น เมื่อมีรัฐเกิดขึ้น “สิทธิบุคคลอื่น” จึงไดรับการรับรอง

โดยกฎเกณฑของรัฐ และถือเปนขอจํากัดของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลประการหนึ่ง

  1.5.2  เพ่ือการดํารงอยูและเพ่ือความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ

     ตามพ้ืนฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคมน้ัน ความม่ันคงของรัฐเปนผลมาจากการท่ีรัฐเขามา

ทําหนาที่ใหความคุมครองแกสิทธิของปจเจกบุคคล ดังนั้น ความม่ันคงในการดํารงอยู ของรัฐและความ

สามารถในการทําภาระหนาท่ีของรัฐจึงเปนเหตุผลอันชอบธรรมสําหรับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตาม

ธรรมชาติของบุคคลได  

  1.5.3  เพ่ือประโยชนสาธารณะ

     ประโยชนสาธารณะ ถือวาเปนเหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

โดยลักษณะของ “ประโยชนสาธารณะ” ในกฎหมายมหาชนมีลักษณะ ดังนี้

     1)  ประโยชนสาธารณะ คือ การตอบสนองความตองการของคนสวนใหญที่ไมใชผูดําเนินการ 

นั้น ๆ เอง

     2)  ผูที่จะบอกวาอะไรคือประโยชนสาธารณะ โดยหลักก็คือรัฐสภา ซึ่งเปนผูแทนของปวงชน 

และศาล
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     3)  เมื่อเปนประโยชนสาธารณะแลว ฝายปกครองมีหนาที่ที่ตองตอบสนองแตจะเลือกใช

ดุลยพินิจวาจะทําหรือไมทํา ไมได

     4)  ขอบเขตของ “ประโยชนสาธารณะ” นั้น มีขอบเขตท่ีกวางมากข้ึนอยูกับรัฐสภาจะกําหนด

ในกฎหมายตาง ๆ 

     สําหรับการพิจารณาวาขอบเขตท่ีรัฐจะเขาแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 

จะกระทําไดเพียงใดน้ัน มีเกณฑสําคัญท่ีใชในการพิจารณา ไดแก หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่

จําเปนหรือหลักพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา หลักหามมิใหกระทํา

เกินกวาเหตุซึ่งเปนหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการนํามาใชควบคุมการใชอํานาจของรัฐที่มีผลกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน โดยท่ีมาของหลักการดังกลาวนั้น มาจากหลักกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

และเปนหลักกฎหมายที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในสหภาพยุโรป

     หลักความไดสัดสวน เปนหลักที่ถือวามีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งตอศาลรัฐธรรมนูญ

ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นับตั้งแตทศวรรษที่ 1950 ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธไดนําหลักการดังกลาวมาใช

เปนเกณฑในการพิจารณาในกรณีที่มีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักความไดสัดสวนนั้นเปนหลัก

ที่นํามาใชเปนการทั่วไป โดยถือวาเปนหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญท่ีนํามาใชตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ

การกระทําของรัฐทุกประเภทโดยภาระหนาที่หลักของหลักความไดสัดสวนนั้นมิไดมีความหมายมุงหมายเฉพาะ

การจํากัดการแทรกแซงของอํานาจรัฐเทาน้ัน  แตหากตีความหลักความไดสัดสวนอยางถูกตองแลว หลักความ

ไดสดัสวนนัน้ นอกเหนอืจากจะเปนหลกัการในทางเนือ้หาทีห่ามมใิหมกีารใชอาํนาจอยางอาํเภอใจแลว ยงัเปนเกณฑ

มาตรฐานท่ีเปนสาระสําคัญในการควบคุมตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอีกดวย โดยสาระสําคัญของหลักความ

ไดสัดสวนนั้น มีสาระสําคัญอยู 3 ประการ คือ

     1)  ความเหมาะสมของมาตรการหรือวิธีการสําหรับวัตถุประสงคอันใดอันหน่ึงโดยหลักความ

เหมาะสม หมายความถึงสภาพการณซึ่งรัฐไดทําการแทรกแซงและภายในสภาพการณนั้นรัฐจะตองคํานึงถึงการ

ทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยมาตรการน้ันวางอยูบนสมมติฐานท่ีไดรับการยอมรับหรือเปนมาตรการ

ที่ไดแสดงใหเห็นอยางแจงชัดวามีความเปนไปไดที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

     2)  ความจําเปนของมาตรการหรือวิธีการ ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ ไดอธิบายหลักความ

จําเปนวา มาตรการใดมาตรการหน่ึงจะมีความจําเปนเม่ือไมสามารถท่ีจะเลือกมาตรการอ่ืนใดท่ีมีผลเชนเดียวกับ

มาตรการท่ีเลือกได อีกท้ังมาตรการน้ันเปนมาตรการท่ีมีผลกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานนอยท่ีสุด13 โดยการ

ตรวจสอบความจําเปนของมาตรการอันใดอันหน่ึงนั้น มีเง่ือนไขพ้ืนฐานอยูที่การพิจารณาความเหมาะสมของ

มาตรการนั้น เฉพาะมาตรการที่มีความเหมาะสมเทานั้นถึงจะนําไปสูการตรวจสอบตามหลักความจําเปน 

13 BVerfGE 30,292 (316);63,88 (115);70,278 (286)
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     หลักความจําเปนมีความสําคัญอยางย่ิงในการควบคุมการใชอํานาจมหาชนท่ีมีผลกระทบตอ

สิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งเคยมีกรณีตัวอยางท่ีเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1968 ที่กรุงเบอรลิน เจาหนาที่ตํารวจไดออกคําสั่ง

หามมใิหมกีารเดินขบวน แตกม็บีคุคลกลุมเลก็ ๆ ไดนาํโปสเตอรแผนเลก็ ๆ ไปตดิทีโ่คมไฟตามถนน และสถานท่ีอืน่ ๆ 

เพ่ือเชิญชวนใหประชาชนมารวมเดินขบวนในวัน เวลาและสถานที่ ที่ปรากฏในแผนโปสเตอรนั้น ตํารวจ

ไดทําการจับกุมบุคคลซึ่งทําการติดแผนโปสเตอรนั้น โดยไดควบคุมตัวบุคคลผู นั้นไวจนกระทั่งถึงวันที่มีการ

เดินขบวน และตอมาไดมีการรองไปยังศาลปกครองช้ันสูงของเบอรลิน ศาลไดวินิจฉัยวาการจับกุมบุคคล

ดังกลาวน้ันไมมีความจําเปนสําหรับการรักษาความสงบของสังคม เพราะการริบแผนประกาศดังกลาวนั้น

ถอืวาเปนการเพียงพอแลว14

     3)  ความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ หรือความสมเหตุสมผลระหวางผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้กบัประโยชนทีไ่ดจากการดาํเนินการตามมาตรการดงักลาว ไดแก การไดรบัผลกระทบอนัเกดิจากการแทรกแซง

ในเสรีภาพของปจเจกบุคคลจะตองไมอยูนอกเหนือจากขอบเขตความสัมพันธของประโยชนอันเปนเปาหมาย

ของสาธารณะท่ีกําหนดไว ประโยชนที่ไดจากการดําเนินการตามมาตรการน้ันจะตองมีนํ้าหนักมากกวาผลเสีย

ที่เกิดจากมาตรการดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเคยวินิจฉัยไววามาตรการอันใดอันหนึ่งจะตองไมกอใหเกิด

ภาระแกผูไดรับผลกระทบจนเกินกวาขอบเขต และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล ดังนั้น 

หลักความไดสัดสวนจึงเปนการยืนยันถึงความสมควร หรือความสมเหตุสมผล อันมีความใกลเคียงอยางย่ิง

กับความหมายของหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ15

     หลักความได สัดส วนตามหลักกฎหมายของประเทศสหพันธ สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น

ถือว าเป นหลักกฎหมายมหาชนท่ัวไปที่มิ ได บัญญัติไว  เป นลายลักษณอักษรแต อย างใด แตได รับการ

ยอมรับวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไปอยางกวางขวาง มิใชเฉพาะแตในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเทานั้น 

ยังรวมถึงออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด และประเทศอื่น ๆ นอกจากนั้นยังไดรับการยอมรับวา

เป นหลักกฎหมายในกฎหมายระหว างประเทศ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง เป นหลักที่ ได รับการยอมรับจาก

สหภาพยุโรป ทั้งนี้ เพราะรากฐานของหลักความไดสัดสวนนั้นมีพื้นฐานมาจากหลักความยุติธรรม อันเปน

พื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไป และเปนหลักที่คํานึงถึงความยุติธรรมทั้งในสวนของปจเจกบุคคลและความ

ยุติธรรมตอสังคมโดยรวมดวย 

14 M.Ch.Jakops, Der GrundsatZ der Verhaelthismaessigkeit,1981 S.68
15 M.GentZ, NJW 1968,S.1600 (1604); P.Badura,1986,S.26
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บทที่ 2

สิทธิในความเปนสวนตัว และการรับรองและคุมครองในตางประเทศ

  ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวในตางประเทศ คณะผูวิจัย

ไดแบงหัวขอการศึกษากฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวกับการรับรองและคุ มครองสิทธิในความเปนอยู สวนตัว

ออกเปน 5 หัวขอ ไดแก 

  2.1  การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวตามกรอบอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

  2.2  สิทธิในความเปนสวนตัวและการรับรองและคุมครองในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

  2.3  สิทธิในความเปนสวนตัวและการรับรองและคุมครองในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

  2.4  สิทธิในความเปนสวนตัวและการรับรองและคุมครองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  2.5  ตัวอยางคดีรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําขององคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 การคุ มครองสิทธิในชีวิตสวนตัวตามกรอบอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุ มครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

  สิทธิในชีวิตสวนตัว (Droit à la vie privée) เปนสิทธิมนุษยชนประการหน่ึง (un droitde l’homme) 

ที่ไดรับการรับรองและคุมครองไวอยางชัดแจงในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme) ลงวันที่ 10 ธันวาคม 1948 โดยกําหนดไวในขอ 12 ความวา “บุคคลใดจะถูกแทรกแซง

ตามอําเภอใจในชีวิตสวนตัว ครอบครัว ที่อยูอาศัย หรือการส่ือสารหรือจะถูกลบหลูเกียรติยศและช่ือเสียงไมได 

ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูดังกลาวนั้น”16 นอกจากนี้ 

สิทธิในชีวิตสวนตัวยังไดรับการรับรองและคุมครองไวในอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales)17 อีกดวย โดยกําหนดไวในขอ 8 ความวา “1. บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับการเคารพ

ในชีวิตสวนตัวและครอบครัว ที่อยูอาศัยและการสื่อสาร 2. การแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

โดยองคกรของรัฐจะกระทําไดก็เฉพาะแตเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําได และการแทรกแซงดังกลาว

16 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, J.O. 19 février 1949
 Article 12 « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
 correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection 
 de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
17 Signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953
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เปนมาตรการที่จําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอความปลอดภัยแหงชาติ ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา การคุมครองสุขภาพหรือ

จิตใจ หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”18 

  การศึกษาการคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลตามกรอบอนุสัญญาแหงยุโรปดังกลาวจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอความเขาใจในเนื้อหาสาระและขอบเขตของสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล ตลอดจนขอจํากัด

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลดวย ซึ่งสามารถแบงหัวขอการศึกษาการคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

ตามกรอบอนุสัญญาแหงยุโรปออกไดเปน  2  หัวขอ ดังนี้

  2.1.1  สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล (Droit au respect à la vie privée)

     สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลที่ไดรับการรับรองและคุ มครองในฐานะเปนสิทธิมนุษยชน

ประการหนึ่ง ดังที่บัญญัติไวในขอ 8 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรภีาพขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย สิทธิในชีวิตสวนตัว 4 ประการสําคัญ ไดแก สิทธิในชีวิตสวนตัวอันเกี่ยวกับขอมูล

สวนบุคคล (droit à la vie privée) สิทธิในชีวิตครอบครัว (droit à la vie familiale) สิทธิในชีวิตสวนตัว

เก่ียวกับที่พักอาศัย (droit au respect du domicile) และสิทธิในชีวติสวนตัวในการติดตอทางจดหมาย (droit au 

respect aux correspondances) ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลในเร่ือง ๆ หนึ่งอาจมีลักษณะหลาย ๆ ประการ

รวมกัน เชน เปนทั้งสิทธิในชีวิตสวนตัวอันเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและสิทธิในชีวิตครอบครัวก็ได

     โดยนัยดังกลาว สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลยอมจะตองไดรับการเคารพ ทั้งจากองคกร

ของรัฐและบุคคลอื่นทั้งหลายดวยกันเองในอันที่จะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการแทรกแซง (l’ingérence) 

หรือลวงละเมิดสิทธิเหลานี้ของบุคคลคนหน่ึง รัฐจึงมีหนาที่กระทําการในการกําหนดมาตรการอันเปนหลักประกัน

สิทธิเพื่อใหสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไดรับการคุมครอง การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลดังที่บัญญัติ

ไวในขอ 8 วรรคหน่ึง ดังกลาว เปนการคุมครอง

     ในสองลกัษณะสําคญั กลาวคอื การคุมครองในแง “ความลบัเกีย่วกบัชวีติสวนตัว” (la protection 

du secret de la vie privée) และการคุมครองในแง “เสรีภาพเก่ียวกับชีวิตสวนตัว” (la protection de 

la liberté de la vie privée) ทั้งนี้ การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวในทั้งสองลักษณะดังกลาวมิไดแยกออกจากกัน

โดยเด็ดขาด หากแตมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

     ในสวนน้ีจึงแบงหัวขอในการศึกษาออกไดเปน 2 ประการ ไดแก (1) ลักษณะของสิทธิในชีวิต

สวนตัวของบุคคล และ (2) ขอบเขตของสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

18 Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
   Article 8 
   « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
 ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 
 est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 
 de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 
 ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 



21รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

     1)  ลักษณะของสิทธิในชีวิตสวนตัว

       ชีวิตสวนตัว (Vie privée) ของบุคคลมาจากศัพทภาษาลาตินวา “privatus” ซึ่งหมายถึง 

“การแยกออกจาก” (séparé de) หรือ “การปราศจากหรือไมมี” (dépourvu de) สิทธิในชีวิตสวนตัวจึงไดแก

ความสามารถหรือความประสงคของบุคคล (หรือกลุมบุคคล) ที่จะใชหรือดําเนินชีวิตสวนตัวของตนเอง

เปนเอกเทศจากบุคคลอ่ืน หรือในลักษณะท่ีไมทําใหปรากฏแกบุคคลอ่ืน (l’anonymat) โดยนัยดังกลาว 

สิทธิในชีวิตสวนตัวจึงสัมพันธกับ “ความรูสึกพิเศษสวนตัว” ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลหน่ึง และเช่ือมโยง

กับแนวความคิดเกี่ยวกับ “สิทธิเสรีภาพ” ของบุคคลที่จะดําเนินชีวิตหรือกระทําตามความพึงพอใจหรือตามวิถี

ของบุคคลน้ัน แมวาการจะใหคํานิยามของคําวา “สิทธิในชีวิตสวนตัว” จะเปนเรื่องยากและมิอาจกําหนด

ในลักษณะที่เครงครัดตายตัวได แตคําวา “สิทธิในชีวิตสวนตัว” มีขอบเขตท่ีกวางขวางกวาคําวา “สิทธิในความเปน

สวนตัว” (Droit à l’intimité) หรือ “Privacy”19 ทั้งนี้ ตามที่ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชน (La Cour 

européenne des droits de l’homme - CEDH ou Cour de Strasbourg) ไดเคยวินิจฉัยไวในคดี Niemietz 

c/Allemagne ในป ค.ศ. 199220 วา “ดูจะเปนการเครงครัดจนเกินไป หากกําหนดนิยามคําวา “สิทธิในชีวิต

สวนตัว” ใหจํากัดเฉพาะแตในกรอบของความเปนสวนตัว (« cercle intime ») ซึ่งบุคคลแตละคนสามารถ

ดําเนินชีวิตสวนตัวของตนใหเปนไปตามความพึงพอใจของตนและแยกโลกภายนอกออกไปจากกรอบดังกลาว

โดยสิ้นเชิง การเคารพตอสิทธิในชีวิตสวนตัวยังตองครอบคลุมถึงสิทธิของบุคคลที่จะกอใหเกิดและพัฒนา

ความสัมพันธตางๆ กับบุคคลท่ีคลายคลึงกันอีกดวย” ดังนั้น สิทธิในชีวิตสวนตัวจึงยอมรวมถึงสิทธิที่จะพัฒนา

ความสัมพันธกับบุคคลทั้งหลายและตดิตอกับโลกภายนอกดวย

       สิทธิในชีวิตสวนตัวจึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติที่ติดอยูกับตัวบุคคลและติดมากับตัวบุคคล

ในฐานะเปน “มนุษย” คนหนึ่ง (personne humaine) และมิอาจจะถูกพรากไปจากบุคคลได มิใชสิทธิที่กฎหมาย

รับรองหรือมอบใหแกบุคคลหน่ึงอันเน่ืองมาจากสถานะทางกฎหมายของบุคคลน้ัน (un statut juridique 

particulier) ซึง่อาจถกูเพกิถอนได (révocable) โดยนยัดังกลาว สทิธใินความเปนสวนตวัจึงเปนสิทธขิองบคุคลธรรมดา

หรือสิทธิที่บุคคลธรรมดาเปนผูทรงสิทธิ (droit de l’individu) เทานั้น

       การรบัรองและคุมครองสทิธใินชวีติสวนตวัของบคุคลโดยปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน

และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน จึงมุงที่จะคุมครองสิ่งตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของบุคคลเปนสําคัญ กลาวอีกนัยหน่ึง บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพ

จากบุคคลท้ังหลายในเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวกับชีวิตสวนตัวของบุคคลน้ันอันไดแก การเคารพความลับในชีวิตสวนตัว 

และการเคารพเสรีภาพในการใชชีวิตสวนตัวของบุคคล ทั้งนี้สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลยอมตองไดรับการเคารพ 

ทั้งในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับปจเจกชนทั้งหลาย (les rapports de l’autorité publique et des 

particuliers) และในความสัมพันธระหวางปจเจกชนดวยกันเอง (les rapports entre particuliers) ดวย21  

19 Ursula Kilkelly, Le droit au respect de la vie privée et familiale, Un guide sur la mise en œuvre de l’aricle 8 
 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, 2003, p. 10.
20 Arrêt Niemietz c/Allemagne, du 16 décembre 1992.
21 Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit, Protection au secret de la vie privée, 3e éd., 
 1995, n° 6, p. 17 et s.



22 รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

โดยนัยดังกลาว สิทธิในชีวิตสวนตัวยอมไดรับการรับรองเพื่อคุมครองพลเมือง (citoyens) ตอการใชอํานาจ

โดยมิชอบ (les abus) ขององคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ และในขณะเดียวกันสิทธิในชีวิตสวนตัวก็ไดรับ

การรับรองเพ่ือคุมครองบุคคลหน่ึงตอการกดข่ีขมเหง (l’oppression) ของบุคคลอีกคนหน่ึงอันเน่ืองมาจาก

การไดเปรียบหรือมีกําลังเหนือกวาทางรางกาย ทางความคิด หรือทางเศรษฐกิจ การรับรองและคุมครองสิทธิ

ในชีวิตสวนตัวของบุคคลจึงมีเจตนารมณเพื่อคุ มครองเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (la liberté et 

la dignité de l’homme) นั่นเอง

     2)  ขอบเขตแหงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

       สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลตามที่ไดรับการรับรองและคุมครองไวในปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาแหงยุโรปวาด วยการคุ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานนํามา

ซึ่งสิทธิที่บุคคลจะไดรับการคุ มครองจากการแทรกแซงหรือการลวงละเมิดสิทธิดังกลาวจากบุคคลทั้งหลาย 

การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลมิไดจํากัดอยูแตเพียงการคุมครองความลับในชีวิตสวนตัว (le secret 

de la vie privée) ตอการสอบสวน (les investigations) และการเปดเผย (la divulgation) โดยองคกรของรัฐ

หรือบุคคลอ่ืนใดเทานั้น หากแตยังครอบคลุมถึงการคุมครองเสรีภาพในชีวิตสวนตัวอีกดวย 

     โดยนัยดังกลาว สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีไดรับการรับรองและคุมครอง ประกอบดวย

สิทธิในชีวิตสวนตัว 4 ประการ ดังนี้

       (1) สิทธิในชีวิตสวนตัวอันเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (Droit au respect de la vie 

privée) 

        สิทธิในชีวิตสวนตัว ไดแก สิทธิที่บุคคลทุกคนจะไดรับการเคารพจากองคกรของรัฐ

และบคุคลทัง้หลายในอนัทีจ่ะไมเขาไปสบืสวน เกบ็บนัทกึ หรอืเปดเผยเกีย่วกบัชวีติสวนตวัซึง่เปนความลบัในชวีติสวนตวั

ของตน อันเปนการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัว โดยนัยเชนนี้การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของ

บุคคลจึงเปนการคุมครองในแงความลับเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว เชน ขอมูลเกี่ยวกับประวัติวัยเยาวของบุคคลคนหนึ่ง 

ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดทางอาญา และภาพถาย ตลอดจนลายพิมพนิ้วมือ (des empreintes 

digitales) ของบุคคลคนหนึ่ง ชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (les données à caractère personnel) 

ชีวิตสวนตัวอันเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือความเปนตัวตนในเร่ืองเพศ (une identité sexuelle)

        สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลยังไดรับการคุ มครองในแงของเสรีภาพเกี่ยวกับ

ชีวิตสวนตัวอีกดวย ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดเคยอธิบายไวในคดีหนึ่งวา “…สิทธิที่จะไดรับการเคารพ

ในชีวิตสวนตัวยังรวมถึงสิทธิที่จะกอความสัมพันธกับมนุษยคนอื่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึกเสนหา 

เพื่อพัฒนาและตอบสนองความเปนตัวตนของบุคคลนั้นดวย”22 สิทธิในชีวิตสวนตัวท่ีจะไดรับการคุมครองในแงนี้ 

ไดแก เสรีภาพในการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งครอบคลุมไปถึงเสรีภาพในการมีความสัมพันธทางเพศ 

(les relations sexuelles) กับบุคคลอื่นทั้งเสรีภาพในความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิง (la liberté des 

22 Req. n° 6825/74, X. c/l’Islande, Décision de la Commission du 18 mai 1976, Ann., 1976, p. 343. Le droit au 
 respect de la vie privée  « comprend…dans une certaine mesure, le droit d’établir et de développer des liens 
 avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour développer et épanouir sa propre 
 personnalité ».
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relations sexuelles entre les deux sexes) และเสรีภาพในความสัมพันธทางเพศระหวางชายรักรวมเพศ 

(la liberté des relations sexuelles entre homme)

     (2) สิทธิในชีวิตครอบครัว (Droit au respect de la vie familiale)

       สิทธิในชีวิตครอบครัวมุ งหมายถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกคนในอันที่จะสรางหรือ

มีความสัมพันธทางครอบครัว (la liberté des relations familiales) ได กลาวคือ เสรีภาพที่สามีภริยา

และบุตรผูเยาวจะอยูรวมกันเปนครอบครัวในท่ีพักอาศัยแหงเดียวกัน ทั้งน้ี ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนมิได

พิจารณาสิทธิที่จะไดรับการเคารพในชีวิตครอบครัวโดยใชการสมรส (le mariage) เปนเกณฑพิจารณา

แตเพียงอยางเดียว หากแตยังรวมไปถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่อยู กินรวมกันโดยมิไดสมรสกันอีกดวย 

สิทธิดังกลาวยอมจะตองไดรับการเคารพจากบุคคลท้ังหลายตลอดจนองคกรของรัฐ ในอันที่จะไมเขาไปแยก

หรือพรากบุตรผูเยาวจากบิดามารดา และนําบุตรไปฝากไว ณ สถานแรกรับ (un foyer d’accueil) หรือศูนย

ชวยเหลือสังคมขององคกรของรัฐ (l’assistance publique) อันเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ในความสัมพันธทางครอบครัวของบุคคล

     (3) สิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับที่พักอาศัย (Droit au respect du domicile) 

       ในทํานองเดียวกับสิทธิในชีวิตสวนตัว การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวเก่ียวกับที่พักอาศัย

อาจเปนการคุมครองในแงความลับเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว และการคุมครองในแงเสรีภาพเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว

แลวแตกรณีก็ได

       การคุมครองในแงความลับเกี่ยวกับที่พักอาศัย ไดแก สิทธิของบุคคลที่จะครอบครองและ

ดําเนินชีวิตในท่ีพักอาศัยของตนโดยปราศจากการแทรกแซงหรือบุกรุกจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการตรวจคน

ของเจาหนาท่ีตํารวจโดยไมมีเหตุอันสมควรและไมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิของบุคคลในชีวิตสวนตัว

เกี่ยวกับที่พักอาศัยยังไดรับการคุมครองในแงเสรีภาพของบุคคลอีกดวย ในอันท่ีบุคคลจะสามารถเลือกที่พักอาศัย

ของตนไดตามเจตจํานงของตนโดยปราศจากการแทรกแซงหรือการหวงหามโดยองคกรของรัฐหรือบุคคลอื่นใด

     (4) สิทธิในชีวิตสวนตัวเก่ียวกับการติดตอทางจดหมาย (Droit au respect de la 

correspondance) 

       สิทธิในชีวิตสวนตัวเก่ียวกับการติดตอทางจดหมายของบุคคลยอมครอบคลุมทั้งสิทธิ

ในแงความลับของการติดตอสื่อสาร และในแงของเสรีภาพของบุคคลในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นดวย 

การคุ มครองสิทธิดังกลาวจึงมุ งหมายถึงการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสารจากการ

ถูกตรวจคนหรือเปดอานหรือเปดเผยขอมูลในจดหมายหรือในการติดตอสื่อสารอยางอื่นโดยไมชอบ ตลอดจน

การคุมครองเสรีภาพของบุคคลในอันท่ีจะสามารถติดตอกับบุคคลอื่นใดไดตามที่บุคคลน้ันประสงค แมผูตองคุมขัง

ในเรือนจํา (des détenus) ก็ตองไดรับการรับรองสิทธิในชีวิตสวนตัวประการนี้เชนกัน 

       สิทธิในชีวิตสวนตัวในลักษณะตาง ๆ ทั้งสี่ประการดังกลาวขางตนยอมตองไดรับการเคารพ

จากบุคคลทุกคน และกอใหเกิดหนาที่ตามกฎหมายตอบุคคลท้ังหลายท่ีจะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปน

การแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ เม่ือมีการกระทําอยางหน่ึงอยางใดของ

องคกรของรัฐอันอาจกระทบตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลหนึ่ง สิ่งที่จะพึงตองพิจารณาตอไป คือ การกระทํา
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อยางหนึ่งอยางใดนั้นจะเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลซึ่งไดรับการรับรองและ

คุมครองไวในอนสุญัญาแหงยโุรปวาดวยการคุมครองสิทธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานโดยมชิอบหรือไม เพราะเหตุใด

  2.1.2  ขอจํากัดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล : การแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

โดยองคกรของรัฐ

     แมวาโดยหลกัแลว สทิธใินชวีติสวนตัวของบคุคลยอมจะตองไดรบัการคุมครองจากการถกูแทรกแซง

โดยองคกรของรัฐและบุคคลอื่นใด อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณ องคกรของรัฐอาจมีความจําเปนท่ีจะตอง

ดําเนินมาตรการอยางหนึ่งอย างใดเพื่อประโยชนสาธารณะ หากแตการดําเนินมาตรการนั้นอาจมีผล

เปนการแทรกแซง (l’ingérence) หรือลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลประการใดประการหน่ึงดังที่ได

กลาวแลวขางตน 

     โดยนยัดงักลาว องคกรของรัฐจะดาํเนนิมาตรการอันมผีลเปนการแทรกแซงสิทธใินชวีติสวนตัวของ

บุคคลหนึ่งไดโดยชอบดวยกฎหมายจะตองเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ดังที่บัญญัติไวในวรรคสองของขอ 8 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญ

สองประการ ไดแก (1) เงื่อนไขเก่ียวกับบุคคลผูกระทําการอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล 

และ (2) เงื่อนไขเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

     1)  เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลผูกระทําการอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

       เมื่อไดพิจารณาความในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานซ่ึงกําหนดวา “การแทรกแซงการใชสิทธิสวนตัวของบุคคลโดยองคกรของรัฐ

จะกระทําไดก็เฉพาะแตเมื่อ « ...แลว จะเห็นไดวาบุคคลผูอาจกระทําการอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลอื่นโดยมีเหตุอันชอบธรรมที่จะกระทําเชนนั้นไดจํากัดเฉพาะแต“องคกรของรัฐ” หรือ “เจาหนาที่

ของรัฐ” (une autorité publique) เทานั้น กลาวอีกนัยหน่ึงองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะกระทําการ

หรือดําเนินมาตรการอยางหน่ึงอยางใดอันมีผลเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลหน่ึงได เฉพาะแตใน 

“ความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน” (les rapports de la puissance publique et des particuliers) 

เทานั้น 

       โดยนัยดังกลาว ความดังกลาวขางตนมิไดหมายความวา หากผูกระทําหรือดําเนนิมาตรการ

อันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเปนเอกชนเชนเดียวกับบุคคลซ่ึงสิทธิของตนถูกแทรกแซงน้ัน 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การกระทําอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเกิดขึ้นใน “ความสัมพันธ

ระหวางเอกชน” ดวยกันเอง (les rapports entre particuliers) แลวผูกระทําการเชนน้ันจะสามารถกระทําได

หรือไมมีความรับผิดใด ๆ และสามารถยกขอยกเวนตามความวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรป

วาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเปนขอกลาวอางแตอยางใด ตรงกันขาม ในทางวิชาการ

กฎหมายมีการตีความโดยทั่วไปวาสิทธิมนุษยชนประการตาง ๆ ดังที่ไดรับการรับรองและคุมครองในปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานจะตอง

ตีความอยางกวาง และไดรับการรับรองและคุมครองไมเพียงแตในความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐและเอกชน

เทานั้น หากแตยังไดรับการรับรองและคุมครองในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเองอีกดวย การตีความ

ในแนวทางดังกลาวยังไดรับการยืนยันตามขอ 13 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน
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และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลทุกคนซ่ึงสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของตนไดรับการคุมครอง

ตามอนุสัญญาฉบับนี้ถูกลวงละเมิด มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลแหงรัฐของตน แมวาการลวงละเมิดนั้นจะกระทําขึ้น

โดยบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของตนก็ตาม”23 โดยนัยเชนนี้ จึงตองตีความวาการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิ

หรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเอกชนคนหน่ึงโดยเอกชนอีกคนหนึ่งยอมจะกระทํามิไดยิ่งกวา ดังนั้น นอกจากรัฐภาคี

แหงอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานจะมีหนาท่ีที่จะตองเคารพ

สทิธติาง ๆ ทีไ่ดรบัการคุมครองไวในอนสุญัญาแลว โดยจะตองไมกระทาํการใด ๆ อนัเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิด

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล (une obligation négative) แลว รัฐภาคียังมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการใหปจเจกชน

ทุกคนที่อยู ภายใตอํานาจแหงรัฐของตนเคารพตอสิทธิดังกลาวดวยเชนกัน (une obligation positive)24 

ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดรับรองแนวความเห็นดังกลาวไวอยางชัดแจงในหลายคดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในคดี Marckx c/Belgique25 ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดรับรองการดํารงอยูของสิทธิของบุคคล

ที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวและชีวิตครอบครัวในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน และในคดี 

X. et Y. c/Pays-Bas26 ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดยืนยันหลักการตีความอยางกวางเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล

ที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน โดยศาลไดยํ้าเตือนวาหากขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ มีเจตนารมณ

สําคัญเพื่อคุ มครองเอกชนตอการถูกแทรกแซงตามอําเภอใจขององคกรของรัฐ บทบัญญัติดังกลาวมิไดจํากัด

ขอบเขตอยูแตเพียงการกําหนดหามมิใหรัฐภาคีกระทําการแทรกแซงเชนนั้นอันเปนขอผูกพันที่จะไมกระทําการ 

(un engagement négatif) แตเพียงอยางเดียวเทานั้น รัฐภาคียังมีหนาที่จะตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสม 

(des obligations positives) เพื่อใหสิทธิของบุคคลในชีวิตสวนตัวและในชีวิตครอบครัวไดรับการเคารพ 

อยางแทจริงอีกดวย27 ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงการกําหนดมาตรการท่ีมุงหมายใหสิทธิดังกลาวของบุคคลไดรับ

การเคารพแมในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง มาตรการเชนนั้นมิไดจํากัดแตเพียงมาตรการคุมครอง

ทางแพง (des mesures civiles) แตเพียงอยางเดียว หากแตควรจะครอบคลุมไปถึงการกําหนดบทลงโทษ

ทางอาญา (des infractions pénales) สําหรับการกอใหเกิดความเสียหายที่รายแรง ตอสิทธิเสรีภาพในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิเสรีภาพในความสัมพันธทางเพศ 

(les atteintes à la liberté des relations sexuelles)

23 Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans  la présente Convention ont été violés, 
 a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 
 commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
24 M.-A. EISSEN, La Convention et les devoirs de l’individu dans la protection internationale des droits 
 de l’homme dans le cadre européen, 1967, p. 176-177.
25 Arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, N° 31de la série A des publications de la Cour, ใน www.coe.int 
 และใน Olivier de Schutter and Sébastien Van Drooghenbroeck, Droit international des droits de l’homme 
 devant la juge national, Collection Les grands arrêts de la jurisprudence beldge, De Boeck et Larcier 
 s.a.Bruxelles, 1999.
26 rrêt X. et Y. c/Pays-Bas du 26 mars 1985, de la série A, N° 91de la série A des publications de la Cour. V. G. 
 COHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l’homme, p. 373.
27 Arrêt Airey du 9 octobre 1979, Volume n° 32 de la série A, p. 17.
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   2) เงื่อนไขเก่ียวกับการกระทําขององคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซง สิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคล

     การดําเนินมาตรการของเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรของรัฐอันมีผลเปนการแทรกแซง

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลจะถือเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายอันเขาขอยกเวนตามนัยแหงวรรคสอง

ของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานไดนั้น การดําเนิน

มาตรการน้ันจะตองเปนไปตามเง่ือนไขสําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การดําเนินมาตรการอันเปนการแทรกแซงน้ัน

มีกฎหมายบัญญัติใหกระทําได (2) การดําเนินมาตรการนั้นเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอันเปนประโยชนสาธารณะ

อยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวและ (3) การดําเนินมาตรการนั้นเปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตย 

และไดสัดสวนกับวัตถุประสงคอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะที่มุงหมายนั้น

     (1)  การดําเนินมาตรการอันเปนการแทรกแซงน้ันมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําได

       การดําเนินมาตรการโดยองคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลจะตองมีกฎหมายบัญญัติไดกระทําเชนนั้นได และดําเนินการไดในขอบเขตและโดยวิธีการเพียงเทาที่

กฎหมายกําหนดไวเทานั้น ดังที่บัญญัติไวในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความวา “การแทรกแซงขององคกรของรัฐในการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

จะกระทําไดก็เฉพาะตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวเทาน้ัน...”28

       จากบทบัญญัติดังกลาว การดําเนินมาตรการอันมีผลเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิต

สวนตัวของบุคคลจะกระทําไดก็เฉพาะแตโดยองคกรของรัฐ และกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกระทํา

ไดเทานั้น เงื่อนไขดังกลาวมีขอสังเกตบางประการ คือ 

       ประการท่ีหนึง่ คาํวา “กฎหมาย” ในทีน่ี ้ศาลแหงยโุรปดานสทิธมินษุยชนมไิดหมายความถึง

กฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ (un texte nécessairement legislative) ที่เปนวัตถุแหงการรองเรียน เนื่องจาก

กําหนดบทบัญญัติที่เปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีไดรับการรับรองและคุมครองโดยอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยมิชอบ หากแตศาลมุงเนนท่ี “ความเปน

อิสระ” (autonome) ของกฎเกณฑที่เกี่ยวของนั้นโดยนัยดังกลาว ศาลหมายความรวมถึงกฎระเบียบตาง ๆ 

(les règlements) ตลอดจนคําพิพากษา (la jurisprudence) และ la Common law ดวย

       ประการทีส่อง บทบญัญตัดิงักลาวมเีจตนารมณสาํคญัสองประการกลาวคอื การทีม่กีฎหมาย

กําหนดการดําเนินมาตรการใด ๆ ขององคกรของรัฐ ยอมแสดงใหเห็นวาบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของยอมสามารถ

ที่จะตรวจดูหรือรับทราบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายนั้นได (l’accessibilité) กลาวอีกนัยหนึ่ง บุคคลสามารถ

ที่จะรับรูเก่ียวกับกฎหมายหรือหลักเกณฑทางกฎหมายที่จะใชบังคับกับตนได อีกทั้งยังสามารถที่จะคาดเห็นได

ลวงหนาอยางเพียงพอ (la prévisibilité) ถึงผลที่อาจจะเกิดข้ึนแกตนจากการใชบังคับกฎหมายนั้น กลาวอีก

นัยหน่ึง บทบัญญัติขางตนมุงเนนท่ีความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวของในการเขาถึงหรือรับรูได และบุคคล

28 Art. 8 al. 2 ¨Il ne peut y avoir ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 
 que cette ingérence est prévue par la loi…”
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ที่เก่ียวของน้ันยอมสามารถคาดเห็นถึงผลของกฎหมายน้ันที่อาจจะมีตอตนได โดยนัยดังกลาว กฎหมายน้ัน

จึงตองบัญญัติโดยใชถอยคําท่ีชัดเจนเพียงพอเก่ียวกับขอบเขตของกฎหมายและวิธีการใชอํานาจขององคกรของรัฐ 

ในลักษณะซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของจะสามารถรับรูไดวาพฤติกรรมในลักษณะใด จะอยูในขอบเขตแหงการใชบังคับ

ของกฎหมายและจะกอใหเกิดผลแกตนอยางไร และเพ่ือมิใหองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกําหนดมาตรการ

อันเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตส วนตัวของบุคคลตามอําเภอใจ (les atteintes arbitraires 

de la puissance publique) นั่นเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง การกระทํานั้นตองมีกฎหมายบัญญัติ ใหกระทําได

ก็เพื่อใหการดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย (légitime)

       ประการทีส่าม กฎหมายทีบ่ญัญตัใิหองคกรของรฐัดาํเนนิมาตรการอนัมผีลเปนการแทรกแซง

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล มิไดหมายความถึงแตเพียงกฎหมายภายในของประเทศที่เกี่ยวของเทานั้น 

แตยังหมายความรวมถึง “หลักประกันสิทธิ” ในลักษณะตาง ๆ ของผูเกี่ยวของ (les garantis de droit de 

l’intéressé)  เพ่ือตรวจสอบมิใหการดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐเปนไปโดยไมมีขอบเขตหรือตามอําเภอใจ

อีกดวย เชน การตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐโดยองคกรดานกระบวนการยุติธรรม 

(le contrôle des juridictions administratives) 

    (2) การดําเนินมาตรการน้ันเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอันเปนประโยชนสาธารณะอยางหน่ึง

อยางใดตามที่กําหนดไว

      นอกจากการดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐอันมีผลเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลจะตองมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดดังท่ีไดกลาวขางตนแลวมาตรการดังกลาวยังจะตองเปนไปเพ่ือ

วัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย (ayant un but légitime) อีกดวย กลาวอีกนัยหน่ึง การดําเนินมาตรการนั้น

จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอันเกี่ยวดวย “ประโยชนสาธารณะ” ตามที่กําหนดไวในวรรคสองของขอ 8 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอีกดวย วัตถุประสงคอันเปน

ประโยชนสาธารณะท่ีมุงหมาย ไดแก ความม่ันคงแหงรัฐ (la sécurité nationale) ความปลอดภัยของประชาชน 

(la sûreté publique) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (le bien-être économique du pays) 

การรักษาความสงบเรียบรอย (la défense de l’ordre) และการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา 

(la prévention des infractions pénales) การคุมครองสุขภาพหรือจิตใจ (la protection de la santé ou de 

la morale) หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (la protection des droits et libertés d’autrui)

      การดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐอันมีผลเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลจะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอันเปนประโยชนสาธารณะประการหนึ่งประการใด

ดังที่ไดกลาวแลวขางตนเทานั้น จึงจะถือวาการดําเนินมาตรการนั้นมีวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายและ

เปนการกระทําอันชอบดวยกฎหมาย ในทางกลับกัน หากการดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐมิไดเปนไปเพื่อ

วัตถุประสงคประการใดประการหนึ่งดังกลาวขางตน การดําเนินมาตรการเชนนั้นยอมเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิต

สวนตัวของบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมายและมิอาจกระทําได องคกรของรัฐที่ดําเนินมาตรการดังกลาวยอมมี

ความรับผิดตอบุคคลผูทรงสิทธิในชีวิตสวนตัวเมื่อเกิดความเสียหายอยางใด ๆ จากการดําเนินมาตรการเชนนั้น
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   (3) การดําเนินมาตรการนั้นเปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตย และไดสัดสวนกับวัตถุประสงค

อันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะท่ีมุงหมายนั้น

     การดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

จะตองเปน “สิ่งจําเปน” ในสังคมประชาธิปไตย และ “ไดสัดสวน” กับวัตถุประสงคอันเกี่ยวดวยประโยชน

สาธารณะที่มาตรการนั้นมุงหมายดวย กลาวคือ เหตุผลของการดําเนินมาตรการอันมีผลเปนการแทรกแซงสิทธิ

ในชีวิตสวนตัวของบุคคลจะตองมีความจําเปนและความเหมาะสมเพียงพอ (les motifs pertinents et suffisants) 

ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงคอันเก่ียวดวยประโยชนสาธารณะท่ีมุงหมายน้ัน ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินมาตรการ

ขององคกรของรัฐกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายแกบุคคลที่เกี่ยวของนอยที่สุด 

     นอกจากน้ี การดําเนินการตามมาตรการอันจําเปนและเหมาะสมเพียงพอน้ันยังจะตองกระทํา

ตามความจําเปนในแตละกรณีอีกดวย 

2.2 สิทธิในความเปนสวนตัว และการรับรองและคุมครองในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

  โดยท่ีสาธารณรัฐฝร่ังเศสเปนประเทศหน่ึงในสหภาพยุโรปท่ีถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด อีกทั้งยังไดใหสัตยาบันอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย

การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานดังกลาวขางตน29 ดวย สาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงใหความสําคัญ

กับสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเปนอยางมาก และใหการรับรองและคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

ในกฎหมายตาง ๆ ไวอยางชัดแจง ทั้งกฎหมายในทางแพงและในทางอาญา ในทางแพง ประมวลกฎหมายแพง

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Code civil) บรรพหน่ึงวาดวยบุคคล (Des personnes) ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิทางแพง

ของบุคคล (La jouissance des droits civils) มาตรา 9 วรรคหน่ึงบัญญัติวา “บุคคลแตละคนมีสิทธิไดรับ

การเคารพตอชีวิตสวนตัว”30 และในสวนท่ีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง (La responsabilité civile) หรือ

ความรับผิดทางละเมิด (des Délits) มาตรา 1382 บัญญัติวา “บุคคลใดกระทําผิดกอใหเกิดความเสียหายแก

บุคคลอ่ืน ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกบุคคลนั้น”31 ในทางอาญาประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

(Code pénal) ก็ไดกําหนดบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไวเชนกัน โดยบัญญัติไวในบรรพสอง

วาดวยความผิดอาญาตอบุคคล (LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes) ภาคสองวาดวย

การกระทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลธรรมดา (TITRE II : Des atteintes à la personne humaine) สวนที่ 1 

วาดวยการกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตสวนตัว (CHAPITRE VI : De l’atteinte à la vie privée) และสวนที่ 4 

29 สาธารณรัฐฝร่ังเศสใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 1974;  ดู A. PELLET, « La ratification française 
 de la Convention européenne des droits de l’homme », Rev. dr. pub., 1974, p. 1319; A. COCARTE-ZILGIEN, 
 « De quelques effets actuels et éventuels de la ratification de la Convention européenne des droits 
 de l’homme sur la politique et le droit français », Rev. dr. pub., 1978, p. 645.
30 Art. 9 al. 1, C. civ. «Chacun a droit au respect de sa vie privée.»
31 Art. 1382, C. civ. «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
 la faut duquel il est arrivé, à le réparer.»
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วาดวยการกอใหเกิดความเสียหายตอความลับ (De l’atteinte au secret) นอกจากนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ยังไดตรากฎหมายเฉพาะอีกหลายฉบับเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอีกดวย ซึ่งจะได

กลาวในรายละเอียดตอไป

  สิทธิในชีวิตสวนตัวจึงนํามาซ่ึงหนาท่ีของบุคคลท้ังหลาย ที่จะตองใหความเคารพและตองไมกระทําการ

อันเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิดังกลาวของบคุคลอ่ืน การพิจารณาวาการกระทําอยางหน่ึงอยางใด

จะเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือไม ยอมประกอบดวย

ขอพิจารณาสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง กรณีเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวตามนัยที่กฎหมายให

ความคุมครองหรือไม และประการท่ีสอง กรณีเปนการแทรกแซงหรือการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวซึ่งเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนดไวอยางเครงครัดหรือไม โดยนัยดังกลาว การคุมครองสิทธิในชีวิต

สวนตัวยอมสงผลใหบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน (le droit au respect de 

la vie privée) ไมวาบุคคลน้ันจะมีเชื้อชาติใด สัญชาติใด และมีฐานะอยางไร และองคกรของรัฐ ตลอดจน

บุคคลอ่ืนทั้งหลายจะแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไดก็เฉพาะแตเมื่อมีบทบัญญัติแหง

กฎหมายใหอํานาจไว และเพื่อ “ประโยชนสาธารณะ” เทานั้น อีกทั้งการแทรกแซงหรือการละเมิดสิทธินั้นจะตอง

เปนไปตาม “ความจําเปน” และ “ความเหมาะสม” ดวย

  ดวยเหตุที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ดังนั้น นอกจากสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีหนาที่ที่จะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการ

แทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลโดยมิชอบแลว สาธารณรัฐฝรั่งเศสยังมีหนาท่ีที่จะตองดําเนินการตาง ๆ 

เพื่อใหสิทธิดังกลาวไดรับการเคารพอยางแทจริงจากปจเจกชนดวยกันอีกดวย ทําใหมีการกําหนดมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อการคุ มครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลทั้งในทางแพงและในทางอาญา นอกจากนี้ 

ในยุคโลกาภิวัตนเชนในปจจุบัน เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน

ของบุคคลทั้งหลายและอาจสงผลกระทบตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลได ดังนั้น ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จึงไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายข้ึนเพื่อคุ มครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 

(1) มาตรการคุมครองตามกฎหมายท่ัวไป (2) มาตรการคุมครองตามกฎหมายเฉพาะ และ (3) การคุมครอง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

  2.2.1  มาตรการคุมครองตามกฎหมายท่ัวไป 

     มาตรการคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลตามกฎหมายท่ัวไป ไดแก (1) มาตรการคุมครอง

ทางแพงโดยการรับรองสิทธิในชีวิตสวนตัวและกําหนดความรับผิดทางแพงแกผู กอใหเกิดความเสียหายแก

สิทธิในชีวิตสวนตัวของผูเสียหาย และ (2) มาตรการลงโทษทางอาญาสําหรับการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงแกสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

     1)  มาตรการคุมครองทางแพง

       มาตรการคุมครองทางแพงตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล ประกอบดวยมาตรการสําคัญ 

2 ประการ ไดแก 
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       (1) การรับรองและคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลในประมวลกฎหมายแพง

        มาตรา 9 วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝรัง่เศส32 ไดบญัญตัริบัรอง

และคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไวอยางชัดแจง ในทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในขอ 8 วรรคหนึ่ง 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานซ่ึงสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดเขาเปน

ภาคีดวย โดยบัญญัติวา “บุคคลแตละคนมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน ศาลมีอํานาจกําหนด

มาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือขัดขวางหรือทําใหสิ้นสุดลงซ่ึงการกระทําอันเปนการละเมิดตอความลับในชีวิต

สวนตัว เชน การอายัด การยึดหรือการดําเนินการอยางอื่น ทั้งนี้ ไมกระทบตอการเยียวยาความเสียหายที่ไดรับ...”33

        อยางไรกต็าม สทิธใินชวีติสวนตวัของบคุคลท่ีไดรบัการรับรองและคุมครองตามบทบญัญตัิ

ดังกลาวขางตนมีขอพิจารณาสําคัญสามประการ ไดแก สิทธิในชีวิตสวนตัวท่ีไดรับการรับรองและคุมครองนั้น

มีเนื้อหาอยางไร มีสถานะทางกฎหมายอยางไร และมีขอจํากัดสิทธิในกรณีใดบาง หรือไม

        (1.1) เนื้อหาแหงสิทธิในชีวิตสวนตัวที่ไดรับความคุมครอง (le contenu du 

droit au respect de la vie privée)

          มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝร่ังเศสบัญญัติรับรอง

และคุ มครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไวอยางชัดแจง แตมิไดบัญญัติถึงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

อันเก่ียวกับชีวิตครอบครัว ที่พักอาศัย และการติดตอทางจดหมาย ดังเชนที่กําหนดไวในขอ 8

           วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานแตอยางใดอยางไรก็ตาม ตามความเห็นของผูยกรางมาตรา 9 ดังกลาวนั้น สิทธิในชีวิตสวนตัว

ประการตาง ๆ ดังกลาว ยอมรวมอยูในสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลตามนัยมาตรา 9 อยูแลว

          แมวาคําพิพากษาของศาลแพงในคดีตางๆ อนัเปนทีม่าของบทบัญญตัมิาตรา 9 

แหงประมวลแพงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปจจุบัน34 จะมิไดระบุหรือกําหนดเนื้อหาแหงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลท่ีรับรองและคุมครองไวอยางชัดแจงวาประกอบดวยสิทธิยอย ๆ ประการใดบางแตอยางไรก็ตาม 

คําพิพากษาของศาลแพงในคดีตางๆ เหลานั้นสะทอนใหเห็นถึงลักษณะสําคัญสองประการของสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝร่ังเศส กลาวคือ 

32 บทบัญญัติของมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพง มีที่มาจากรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 1970 เพื่อสรางเสริม
 หลักประกันสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของพลเมืองใหเขมแข็ง (Loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie 
 des droits individuels des citoyens )
33 Art. 9 C. civ. « Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
 Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles 
 que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : 
 ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
34 รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 1970 บัญญัติใหเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐ
 ฝร่ังเศสข้ึนใหม ตามแนวคําพิพากษาของศาลแพงในคดีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กลาวอีกนัยหน่ึง เปนการนําเอาคําพิพากษาของ
 ศาลแพงในคดีตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาบัญญัติรับรองเปนกฎหมายลายลักษณอักษรนั่นเอง
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       ประการท่ีหนึ่ง สิทธิของบุคคลทุกคนที่จะหามมิใหชีวิตสวนตัวของตนถูกเปดเผยโดยมิไดรับ

ความยินยอมของตนเปนการลวงหนา ดังจะเห็นไดจากคดีหนึ่งซึ่งหลังจากที่ศาลแพงไดพิพากษาวาจดหมายลับ

หรือภาพของบุคคลหน่ึงจะถูกเผยแพรออกไปโดยมิไดรับความยินยอมของบุคคลท่ีเก่ียวของกับความลับ

หรือภาพนั้นมิได ศาลแพงไดอธิบายเพิ่มเติมวาสิ่งที่เปนสวนหนึ่งของชีวิตสวนตัว (les souvenirs de la vie 

privée) ของบุคคลแตละคนเปนทรัพยสินทางจิตใจ (son patrimoine moral) ของบุคคลนั้น บุคคลใดก็ตาม

ไมมีสิทธิที่จะเผยแพรสิ่งนั้นโดยมิไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากบุคคลที่เกี่ยวของน้ันแตอยางใด แมวาจะมิได

กระทําโดยมีเจตนาที่ไมสุจริตก็ตาม (sans intention malveillante) 

       ประการท่ีสอง สิทธิของบุคคลทุกคนที่จะหามมิใหเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตน

ถูกติดตามหรือสืบสวนโดยมิไดรับความยินยอมของตน หากเปนที่ยอมรับวาภาพของบุคคลหนึ่งที่แสดงใหเห็น

ชีวิตสวนตัวของบุคคลนั้นจะถูกเปดเผย โดยมิไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นเสียกอนแลว ก็จะตองยอมรับดวยวา

เสียงของบุคคลนั้นจะตองไมถูกบันทึก จดหมายของบุคคลนั้นจะตองไมถูกเปดอาน และการเดินทางของบุคคลนั้น

ก็จะตองไมถูกติดตามดวยเชนกันกลาวโดยท่ัวไป คือ การกระทําใด ๆ ในชีวิตสวนตัวของบุคคลจะตองไมถูกติดตาม

หรือสืบสวนโดยมิไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นเสียกอนนั่นเอง ทั้งนี้ การติดตามหรือสืบสวนเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว

ของบุคคลมิไดจํากัดแตเฉพาะการแทรกแซงในทางรูปธรรม (une immixtion matérielle) เทานั้น หากแตยัง

หมายรวมถึงการบันทึกคําพูดหรือภาพของบุคคลหนึ่ง ตลอดจนการบังคับใหบุคคลหนึ่งเปดเผยเรื่องใด ๆ 

อันเก่ียวกับชีวิตสวนตัวหรือชีวิตครอบครัวของบุคคลน้ันโดยใชผลประโยชนทางทรัพยสินหรือจิตใจเปนเคร่ือง

ตอรองโดยนัยดังกลาว สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีไดรับการรับรองและคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 9 

แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝร่ังเศส จึงประกอบดวยสิทธิสําคัญสองประการดังกลาวขางตน 

และกอใหเกิด “หนาที่ตามกฎหมาย” (le devoir juridique) แกบุคคลทุกคนที่จะตอง “ไมเปดเผย” ชีวิตสวนตัว

ของบุคคลอ่ืน และจะตอง “ไมเขาไปแทรกแซง” ชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่นดวย35 

       (1.2) สถานะหรือคุณคาทางกฎหมายของสิทธิในชีวิตสวนตัวที่ไดรับความคุมครอง

            การรับรองและคุ มครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลตามบทบัญญัติมาตรา 9 

แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝร่ังเศสยอมนํามาซ่ึงหลักการตองหามการกระทําการใด ๆ อันเปน

การละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลหนึ่ง ไมวาจะเปนหลักการตองหามกระทําละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัว

เก่ียวกับที่พักอาศัย (un principe de l’inviolabilité du domicile) หลักการตองหามกระทําละเมิดสิทธิในชีวิต

สวนตัวเก่ียวกับการติดตอทางจดหมาย (un principe de l’inviolabilité des correspondances) หลักการ

ตองหามตาง ๆ ดงักลาวไดรบัการตคีวามจากคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ (le Conseil constitutionnel) วาลวนแตเปน

หลกัการทีม่ ี“คณุคาในระดบัรฐัธรรมนูญ (un principe à valeur constitutionnelle) เลยทีเดียว โดยคณะตลุาการ

รัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวในคดีหนึ่ง36 วามาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับป 1958 

35 P. GULPHE, Les tribunaux français gardiens de l’intimité de la vie privée, Rapport au XIVème Congrès 
 de l’Institut international de droit d’expression française, Montréal, 12-19 septembre 1981, Revue 
 juridique et politique indépendence et coopération, 1982, p. 558.
36 Décision du 29 décembre 1983 n° 83-164 DC, J.O. 30 décembre 1983, p.  3873-3874; J.C.P. 1984, II, 20158, 
 note R. DRAGO et A. DECOCQ; D. 1985, I.R., 220, note C. GAVALDA et C. LUCAS DE LEYSSAC.
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เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

กําหนดใหองคกรตุลาการมีหนาที่คุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล (la sauvegarde de la liberté individuelle) 

ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการหามการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับที่พักอาศัย (l’inviolabilité du domicile) 

ทั้งนี้ ที่พักอาศัยที่ไดรับความคุมครองในฐานแหงสิทธิในชีวิตสวนตัวน้ันมิไดจํากัดเฉพาะแตที่พักอาศัยตามนัย

ทางแพง อันไดแก สถานท่ีที่บุคคลใชพักอาศัยเปนประจํา (le lieu d’habitation principale d’une personne) 

หากแตยังหมายความรวมถึงสถานที่สวนบุคคล (les lieux privés) อีกดวย

        ในทางวิชาการ สิทธิในชีวิตสวนตัวจึงเปนสิทธิของบุคคล (droit subjectif)  หรือสิทธิ

เก่ียวกับตัวบุคคล (droit de la personalité) กลาวคือ อํานาจของบุคคลทั้งหลายท่ีจะไดรับการคุมครองประโยชน

ในทางจิตใจ (la protection des intérêts patrimoniaux ou moraux) ในการโตแยงตอหรือทําใหสิ้นสุดลง

ซึ่งการเปดเผยชีวิตสวนตัวของตนและการติดตามสืบสวนชีวิตสวนตัวของตนโดยบุคคลอื่น เพ่ือความสงบ

และเสรีภาพในชีวิตสวนตัวและชีวิตครอบครัว (la paix et la liberté de la vie personnelle et familiale) 

ของตน สิทธิดังกลาวซ่ึงมีคุณคาในระดับรัฐธรรมนูญจึงกอใหเกิดหนาที่ตามกฎหมายท่ีบุคคลท้ังหลายท่ีจะตอง

ไมเปดเผยชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืน หรือไมเขาไปแทรกแซงในชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืน ในขณะเดียวกัน 

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเปนสิทธิของบุคคลคนน้ัน บุคคลนั้นยอมสามารถท่ีจะอนุญาตใหมีการเปดเผย

เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตนโดยแลกเปลี่ยนกับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินได (une prestation 

pécuniaire) ซึ่งในทางปฏิบัติ ก็มีการทําขอตกลงโดยมีคาตอบแทน (une convention à titre onéreux) 

เพื่อการเผยแพรภาพของบุคคลหน่ึงและเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับชีวิตสวนตัวของบุคคลน้ัน โดยนัยดังกลาว 

บุคคลผูทรงสิทธิในชีวิตสวนตัวของตนยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะนําชีวิตสวนตัวของตนไปใชประโยชน 

(un monopole d’exploitation de sa vie privée) ได สิทธิในความลับเก่ียวกับชีวิตสวนตัวของบุคคล

จึงไดแก สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่จะยินยอมหรือปฏิเสธใหเปดเผยหรือติดตามสืบสวนขอมูลเก่ียวกับชีวิตสวนตัว

ของตน อันเปนสิทธิเสรีภาพในระดับรัฐธรรมนูญท้ังในความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกชนและสิทธิเสรีภาพ

ทางแพงในความสัมพันธระหวางปจเจกชนดวยกันเอง37 การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลจึงประกอบดวย

การคุมครองความลับเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว (la protection du secret de la vie privée) และการคุมครองเสรีภาพ

ในชีวิตสวนตัว (la protection de la liberté de la vie privée) ของบุคคลนั่นเอง

      (1.3) ขอจํากัดสิทธิในชีวิตสวนตัวที่ไดรับความคุมครอง

        มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝร่ังเศสบญัญตัริบัรองและคุมครอง

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล โดยมิไดบัญญัติขอจํากัดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไวแตอยางใด ซึ่งแตกตางจาก

ขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีมีบัญญัติขอจํากัด

สทิธใินชวีติสวนตวัไวในวรรคสองดงัท่ีไดกลาวแลวขางตน อยางไรกต็ามเมือ่พิจารณาบทบญัญตัมิาตรา 9 ประกอบกบั

เจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาวตามแนวคิดของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปแลว ยอมตีความไดวาการจํากัด

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลจะกระทําไดก็เฉพาะแตโดยบทบัญญัติของกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ (une loi) 

เทานั้น 

37 Fr. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bibliothèque de la Faculté 
 de droit de l’Université catholique de Louvain, t. XX, n° 638, 660, 661 , 684.
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

        การแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลที่เกิดข้ึนมักจะเปนกรณีการติดตาม

หรือสืบสวนเก่ียวกับชีวิตสวนตัวของบุคคลคนหน่ึงซึ่งกฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลอนุญาตใหกระทําได 

โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปเปนสําคัญ ซึ่งไดแกวัตถุประสงค

อันเก่ียวดวยประโยชนสาธารณะ (un intérêt public) เปนหลัก แตในบางกรณีก็อาจเกี่ยวของกับประโยชน

ของเอกชน (un intérêt privé) ไดเชนกัน

        ในสวนท่ีเก่ียวกับวตัถปุระสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ เชน เพ่ือความม่ันคงแหงรฐั 

ความปลอดภัยของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันการกระทําความผิดอาญา วัตถุประสงค

ตาง ๆ เหลานี้มักจะเปนเหตุผลแหงขอยกเวนของหลักการหามกระทําการอันเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิด

สิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย (le principe de l’inviolabilité du domicile) อันไดแก การเขาตรวจคน

สถานที่พักอาศัย (de perquisitions) ของเอกชนเพื่อคนหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

หรือการตรวจคนรางกาย (la fouille corporelle) ซึ่งเปนการตรวจคนเนื้อตัวรางกายหรือเคร่ืองแตงกาย

ของบุคคลหนึ่ง อันอาจนํามาซึ่งการยึดหลักฐานของกลางท่ีคนพบ (la saisie des éléments de preuves 

découvertes) การตรวจคนในกรณีตาง ๆ ดังกลาวจะกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมายก็ตอเมื่อไดกระทําตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (le Code de procédure 

pénale) เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล

        วตัถุประสงคเพือ่ประโยชนสาธารณะประการตาง ๆ ดงักลาวขางตน ยงัมกัจะเปน

เหตผุลแหงขอยกเวนของหลักการหามกระทําการอันเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับ

การติดตอทางจดหมาย (le principe de l’inviolabilité des correspondances) อีกดวย อันไดแก กรณีการ

ดักฟงการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทที่ดําเนินการโดยองคกรตุลาการ (l’autorité judiciaire) เพื่อหาตัวผูกระทํา

ความผิดทางอาญา หรือจากองคกรของรัฐทางปกครอง (la pratique administrative) เพื่อปองกันการกระทํา

อันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงแหงรัฐทั้งภายในและภายนอก อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาว

ที่ไดรับอนุญาตจากองคกรตุลาการนั้นถูกศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนพิจารณาวาไมเปนไปตามบทบัญญัติ

มาตรา 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ  และย่ิงเปนการไมชอบย่ิงขึ้นในกรณีเปนการกระทําขององคกรของรัฐ

ทางปกครอง การดําเนินการดังกลาวจะกระทําไดก็เฉพาะแตเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดเทานั้น ความลับ

ในการติดตอสื่อสาร (le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications) 

จะตองไดรับหลักประกันในกฎหมายและการละเมิดความลับโดยองคกรของรัฐจะกระทําไดก็เฉพาะแตเพื่อความ

จําเปนอันเก่ียวกับประโยชนสาธารณะท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้นและภายใตขอจํากัดที่กฎหมายกําหนดไวเชนกัน 

กรณีขอยกเวนที่กฎหมายบัญญัติจึงไดแกการดักฟงท่ีสั่งโดยองคกรตุลาการหรือที่ไดรับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี38

38 LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie 
 des télécommunications, JORF n°162 du 13 juillet 1991,  page 9167.
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เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

       วัตถุประสงคเพื่อการคุ มครองสุขภาพของประชาชน (la protection de la santé 

publique) ก็เปนวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งที่มักจะเปนขอยกเวนแหงการคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

เชนกัน ขอยกเวนตามวัตถุประสงคดังกลาวนํามาซึ่งหนาที่ของบุคคลท่ีจะตองแจง (la déclaration obligatoire) 

ตอองคกรของรัฐดานสาธารณสุข (l’autorité sanitaire) เกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่เปนโรคติดตอรายแรงบางประเภท 

(la personne atteinte de certaines maladies contagieuses)39 ตามที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด

ในสวนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของเอกชน ไดแก ขอยกเวนแหงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (la protection des droits et libertés d’autrui) อันเปนการ

ชั่งนํ้าหนัก (โดยนักกฎหมายหรือผูพิพากษาแลวแตกรณี) ระหวางประโยชนของบุคคลหน่ึงในการคุมครองชีวิต

สวนตัวของตนกับประโยชนของอีกบุคคลหน่ึงในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ซึ่งประโยชน

ของบุคคลหลังนี้จะไดรับการคุมครองมากกวา ตัวอยางเชน กรณีการตรวจสอบขอเท็จจริงของเจาพนักงานศาล 

(un huissier) เกี่ยวกับกรณีการประพฤติไมซื่อสัตยตอคูสมรส (les constats d’adultère) ซึ่งอนุญาตโดยองคกร

ตุลาการตามคํารองขอของคูสมรสฝายหนึ่ง กรณีนี้ยอมกอใหเกิดการขัดแยงกัน (un conflit) ระหวางสิทธิของ

คูสมรส ฝายผูกลาวหาที่จะพิสูจนถึงความไมซื่อสัตยของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง (une infidélité conjugale) ซึ่งเปน

สาเหตุของการหยา และสิทธิในชีวิตสวนตัวของคูสมรสฝายที่ถูกกลาวหา ตลอดจนบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับ

เรื่องดังกลาวดวย การขัดแยงกันนั้นมิเพียงแตเก่ียวของกับชีวิตสวนตัวของบุคคล หากแตยังเก่ียวของถึงความลับ

ในชีวิตสวนตัวอีกดวย ศาลไดพิจารณาวาการดําเนินการดังกลาวสามารถกระทําไดตามคําสั่งตามคํารองขอที่ออก

โดยประธานศาลจังหวัด (une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance) 

และดําเนินการโดยชอบ โดยนัยดังกลาว ความชอบดวยกฎหมายของการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว

อยูภายใตเงื่อนไข  2  ประการ คือ

       ประการท่ีหนึ่ง การตรวจสอบขอเท็จจริงจะตองไดรับอนุญาตโดยคําสั่งที่ประธาน

ศาลจังหวัดออกใหตามคํารองขอของคูกรณีฝายหน่ึงประธานศาลจังหวัดจะทําการตรวจสอบวาคํารองขอน้ัน

เขาขอสมมติฐานที่รายแรงและชัดแจงเกี่ยวกับความสัมพันธในการเปนชูที่กลาวหา (les relations adultère 

alléguées) และทําใหสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นได ประธานศาลจังหวัดสามารถอนุญาต

ใหเจาพนักงานศาลมีชางกุญแจ (un serrurier) ติดตามไปดวยเพื่อเปดหองพักของผูกระทําการเชนนั้น หรือหองพัก

ของผูสนับสนุนการกระทํานั้นได (แตมิใชประตูทางเขารวมกันของอาคารที่พัก) อยางไรก็ตาม คําสั่งเชนน้ัน

ยอมไมจําเปนแกการตรวจสอบขอเท็จจริงของเจาพนักงานศาลเมื่อเปนการตรวจสอบขอเท็จจริงในท่ีพักอาศัย

ของคูสมรสน้ันเอง และ

39 Art. L. 11, Code de la santé publique
 โรคติดตอรายแรงตาง ๆ มีกําหนดไวใน  Décret  n° 86-770 du 10 juin 1986, J.O. 14 juin, p. 7409ซึ่งรวมไปถึงโรคเอดส 
 (le Sida avéré) ดวย นอกจากน้ี กฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข Arrêté ministériel du 31 octobre 1988 ซึ่งออกตาม
 ความเห็นของคณะกรรมการแหงชาติดานขอมูลสารสนเทศและเสรีภาพ (la C.N.I.L.) ลงวันท่ี 6 กันยายน 1988 ไดกําหนดให
 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการแจงขอมูลเกี่ยวกับโรคเอดสตอ la direction générale de la santé
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       ประการที่สอง การตรวจสอบขอเท็จจริงของเจาพนักงานศาลจะตองกระทําโดยชอบ

กฎหมายดวยกลาวคือ จะตองกระทําตามกฎเกณฑที่ใชบังคับแกการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของ

เจาพนักงานศาลน้ันดวย (les règles générales des constats d’huissier) เจาพนักงานศาลจึงมิอาจเขาไป

ในสถานที่สวนบุคคลโดยใชกําลังเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําการเปนชู หากแตจะตองขอความ

ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐ (la force publique) และจะกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการพักอาศัย

ของบุคคลอ่ืนมิได

       (2) การกําหนดบทลงโทษทางแพงตอการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่น

        บทลงโทษทางแพงตอการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลอื่นแบงออกไดเปน 2 ประการใหญๆ ไดแก การขอใหศาลสั่งใหหยุดการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่น และความรับผิดทางแพงของผูกระทําละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่น

         (2.1) การขอใหศาลสั่งใหหยุดหรือขัดขวางการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่น

           มาตรา 9 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

บญัญตัวิา “ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อขัดขวางหรือทําใหสิ้นสุดลงซึ่งการกระทําอันเปน

การละเมิดตอความลับในชีวิตสวนตัว เชน การอายัด การยึดหรือการดําเนินการอยางอื่น ทั้งนี้ ไมกระทบตอ

การเยียวยาความเสียหายท่ีไดรับ..” บุคคลผูซึ่งสิทธิในชีวิตสวนตัวของตนถูกกระทําละเมิดโดยบุคคลอื่นยอมมีสิทธิ

ทีจ่ะรองขอตอศาล (agir en justice) ใหมีคําส่ังใหหยุดการกระทําอันเปนการละเมิดนั้นไดไมวาจะเปนการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตนหรือการติดตามสืบสวนขอมูลเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตนก็ตาม หรือเพื่อ

ขัดขวางมิใหมีการกระทําอันเปนการละเมิดน้ัน นอกจากน้ี เพ่ือใหการคุมครองสิทธิของผูถูกละเมิดสิทธิมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรองขอตอศาลเพื่อส่ังใหหยุดการกระทําอันเปนการละเมิดดังกลาวอาจกระทําได

โดยการรองขอตอศาลเปนกรณีเรงดวน (le référé) เนื่องจากในกรณีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปน

ความเสียหายทางจิตใจ (un dommage à caractère moral) จึงตองการการเยียวยาความเสียหายอยางเรงดวน

และมิอาจเยียวยาไดดวยการชดใชคาเสียหายแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ ศาลยังอาจส่ังใหยึดหรืออายัด

ประกาศหรือเอกสารสิ่งพิมพใด ๆ (la saisie de la publication) ที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลอื่นดวยก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อศาลพิจารณาเห็นวาการเปดเผยขอมูลชีวิตสวนตัวของบุคคลเปน

การแทรกแซงชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่นที่มิอาจยอมรับได (une immixtion intolérable)

          อนึ่ง มาตรา 9 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

บัญญัติไวชัดเจนดวยวาการรองขอตอศาลใหสั่งหยุดการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืน

ไมมีผลกระทบตอสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชดใชคาเสียหาย (des dommages-intérêts) เพื่อความเสียหาย

ที่ไดรับแตการนั้น นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ ผู เสียหายมักจะขอใหศาลส่ังใหโฆษณาคําพิพากษาของศาล

ดวยคาใชจายของจําเลยดวย และศาลก็มักจะสั่งอนุญาตใหดําเนินการเชนนั้น
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      (2.2)  ความรับผิดทางแพงของผูกระทําละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่น

        นอกจากผูเสยีหายจะขอใหศาลสัง่ใหหยดุการกระทาํอนัเปนการละเมดิสิทธใินชวีติสวนตวั

ของตนอันเปนมาตรการหลักในการดําเนินการดังที่ไดกลาวแลว ผู เสียหายยังสามารถเรียกคาเสียหายจาก

ผูละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของตนเพื่อความเสียหายท่ีตนไดรับจากการกระทําละเมิดนั้นไดอีกดวย ซึ่งในทางปฏิบัติ 

ผูเสียหายมักจะดําเนินการท้ังสองประการดังกลาวไปพรอม ๆ กัน โดยทั่วไปแลว การกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิในชีวิตสวนตัวยอมเขาเง่ือนไขแหงความรับผิดทางแพงจากการกระทําของบุคคล (la responsabilité civile 

du fait personnel) ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ความวา “บุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นจะตองรับผิดตอบุคคลนั้นเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

แตการน้ัน”40 กลาวคือ มีการกระทํา ความผิดของบุคคลหน่ึงตอบุคคลอ่ืน และการกระทํานั้นกอใหเกิด

ความเสียหายแกผูเสียหาย 

        ในสวนท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด (la faute) ความผิดของผูกระทําการอันกอใหเกิด

ผลกระทบหรือความเสียหายตอชีวิตสวนตัวของบุคคลในกรณีนี้ ไดแก การไมปฏิบัติหนาที่ที่ตามกฎหมายของตน 

(un manquement à une obligation légale) ในอันที่จะตองเคารพตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืน 

การประพฤติตนไมถูกตอง (une erreur de conduite) หรือไมเหมาะสม (un comportement anormal) 

แตโดยทั่วไปการกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตสวนตัวของบุคคลมักจะเปนการกระทําความผิดโดยจงใจ (une faute 

délibérée) อันมาจากการเลือกที่จะกระทําการนั้นโดยสมัครใจ (un choix volontaire) ของผูกระทํา แตก็อาจ

มีกรณีเปนการกระทําโดยละเวน (une simple omission) ไดเชนกัน เชน กรณีบรรณาธิการนิตยสารฉบับหนึ่ง

ที่ปลอยใหมีการตีพิมพบทความซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตสวนตัวของบุคคลหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ตนควรที่จะคัดคาน

การตีพิมพบทความดังกลาว บรรณาธิการน้ันจึงตองรับผิดรวมกับบริษัทนิตยสารในการชดใชคาเสียหาย

แกผูเสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแตการนั้น41

        การกระทําความผิดโดยสวนใหญจึงเปนความผิดทางละเมิด (la faute délictuelle) 

แตในบางกรณีก็อาจเปนความผิดทางสัญญา (la faute contractuelle) ก็ได ในกรณีที่ผูเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืนมีขอผูกพันตอผูเสียหายที่จะไมกระทําเชนนั้น หากแตบุคคลนั้นมิไดปฏิบัติตามขอผูกพัน

ของตน ตัวอยางเชน กรณีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งตีพิมพบทสัมภาษณของนักแสดงทานหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว

ของตนทั้งหมด ในขณะท่ีมีการตกลงกันวาจะตีพิมพเฉพาะขอมูลสวนหนึ่งเทานั้น42

40 Art. 1382 C. civ. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
 duquel il est arrivé à le réparer. »
41 Civ. 2,  9 juillet 1980, Bull. II, n° 179; Paris, 1ère Ch. A, 19 juin 1989, F. c/ L., D. 1989, I.R., 240.
42 Paris, 1ère Ch. A, 12 janvier 1987, Distel c/ Soc. anon. Cogedi-presse, D. 1987, I.R., 32.
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

      ในสวนท่ีเกี่ยวกับความเสียหาย (le dommage) นอกจากความเสียหายทางวัตถุ

หรือทางทรัพยสิน (un dommage matériel) แลว ความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับในกรณีการกระทําอันกระทบ

ตอชีวิตสวนตัวของบุคคลมักจะเปนความเสียหายทางจิตใจ (un préjudice moral) เสียมากกวา อันไดแก 

ความรูสึกละอายใจ (un sentiment de la pudeur) ความทรมานใจ (une souffrance ou une douleur 

morale) อันเกิดจากการที่ชีวิตสวนตัวของตนถูกเปดเผยตอสาธารณะหรือตอบุคคลอื่นการกําหนดจํานวน

คาเสียหายในกรณีเชนนี้เปนเร่ืองท่ียากพอสมควร ซึ่งศาลจะตองพิจารณาถึงขอบเขตแหงความเสียหายที่ผูเสียหาย

ไดรับ (l’étendue du préjudice subi) หรือความรายแรงแหงการกระทําความผิด (la gravité de la faute) 

นั่นเอง โดยพิจารณาจากปจจัย 2 ประการเปนสําคัญ ไดแก บุคคลผู ถูกเปดเผยความลับในชีวิตสวนตัว 

(la personne faisant l’objet de la divulgation) และขอบเขตของการเปดเผย (l’étendue de la divulgation) 

เพื่อมิใหการกําหนดจํานวนคาเสียหายเปนไปตามอําเภอใจและไมเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ศาลฎีกา (la Cour de 

cassation) มีอํานาจสูงสุด (un pouvoir souverain) ในการกําหนดจํานวนคาเสียหาย

      ความสัมพันธระหวางการกระทําความผิดของผูกอใหเกิดความเสียหายและความเสียหาย

ที่ผูเสียหายไดรับ (un lien de causalité entre la faute et le préjudice) ยอมเปนที่ประจักษในกรณี

การกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอความลับในชีวิตสวนตัวของบุคคลในทางปฏิบัติ ผูเสียหายเพียงแต

เรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตการนั้น ศาลก็มักจะพิพากษาใหผูกระทําความผิดนั้นชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย 

ดังนั้น บุคคลผูกระทําการใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืนและกอใหเกิดความเสียหาย

แกบุคคลน้ัน ยอมมีหนาที่ที่จะตองชดใชคาเสียหายแกผู เสียหาย เนื่องจากบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับ

การเคารพจากบุคคลอื่นตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของตน ศาลแพงแหงปารีส (la Cour de Paris) ไดเคยพิพากษา

ไวในคดีหนึ่ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 196643 โดยใหคําอธิบายตอนหนึ่งประกอบคําพิพากษาใน คดีวา “ปจเจกชน

ทุกคนมีสิทธิในความลับเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตน (droit au secret de sa vie privée)” ในคดีแพงอีกคดีหนึ่ง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 197044 ศาลแพงแหงปารีสไดระบุวา “การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (la liberté 

d’expression) จะกระทําไดตอเม่ืออยูภายใตเง่ือนไขท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับ

การเคารพในชีวิตสวนตัวของตน” และศาลไดใหคํานิยามแกสิทธิดังกลาววาหมายถึง “สิทธิของบุคคลที่จะ

ดําเนินชีวิตของตนตามวิถีทางที่ตนปรารถนา โดยจะถูกแทรกแซงจากภายนอกนอยที่สุด”

     2)  มาตรการคุมครองทางอาญาโดยการกําหนดบทลงโทษทางอาญา

       การกระทํา อันเป นการละเมิดหรือก อให  เกิดผลกระทบต อสิทธิ ในชีวิตส วนตัว

ของบุคคลยังไดรับการคุมครองโดยเปนความผิดทางอาญาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาอีกดวย ประมวล

กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (le Code pénal) ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกบัการกระทําความผิดอาญา

ซึ่งเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวในหลาย ๆ กรณี เชน 

43 Paris, 7e Ch.,  17 mars 1966, S.A. « La France continue » c/ Trintignant, D. 1966,  J. 749.
44 Paris, 7e Ch.,  15 mai 1970, Soc. France Editions et Publications c/ Epoux Tenenbaum, D. 1970,  J. 466, 
 conclusions de l’Avocat général CABANNES, note P.A. et H.M.: observations R. NERSON, Rev. trim. dr. 
 civ., 1971, p. 114. V. dans la doctrine, en faveur de ce droit, H.-U. SPOHN, La protection de l’intimité 
 de la personne par le droit  de la responsabilité en France et en Allemagne, th. dact., Nancy, 1967
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       - ความผิดในการกอใหเกิดผลกระทบตอความลับในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่นโดยเจตนา 

(l’atteinte portée volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui)มาตรา 2261- วรรคหน่ึง 

แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “การกอใหเกิดความเสียหายตอความลับเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่น 

โดยการดักฟง บันทึกหรือสงตอคําพูดที่บุคคลไดกลาวขึ้นในลักษณะเปนการสวนตัวหรือเปนความลับโดยมิไดรับ

ความยินยอมของบุคคลนั้น ไมวาจะกระทําโดยใชเครื่องมืออยางใด หรือโดยการถาย บันทึกหรือสงตอภาพ

ของบุคคลในสถานท่ีสวนบุคคลโดยมิไดรับความยินยอมของบุคคลน้ัน ไมวาจะกระทําโดยใชเครื่องมืออยางใด 

ตองรับโทษจําคุกหนึ่งป และปรับเปนเงินจํานวน 45,000 ยูโร”45 

       - ความผิดในการกอใหเกิดผลกระทบตอความลับในการประกอบวิชาชีพ (l’atteinte 

au secret professionnel) มาตรา 22613- แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “การเปดเผยขอมูลที่มี

ลักษณะเปนความลับโดยบุคคลหนึ่งซึ่งไดรับขอมูลน้ันโดยสภาพของเรื่องหรือโดยตําแหนงหนาท่ี หรืออันเน่ือง

มาจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่เปนการชั่วคราว ตองรับโทษจําคุกหน่ึงปและปรับเปนเงินจํานวน 15,000 

ยูโร”46 

       - ความผิดในการกอใหเกิดผลกระทบตอความลับในจดหมายของบุคคลอ่ืน (l’atteinte 

au secret des correspondances) ซึ่งเปนฐานความผิดที่มีเจตนารมณเพื่อคุมครองเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นผานจดหมาย (la liberté d’expression de la pensée par la correspondance) และคุมครองความลับ

ในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีปรากฏอยูในจดหมายน้ัน มาตรา 226-15 วรรคหน่ึงแหงประมวลกฎหมายอาญา 

บัญญัติวา “การเปด ทําลาย ทําใหลาชาหรือสงกลับโดยเจตนาทุจริต ซึ่งจดหมายที่มีถึงบุคคลภายนอก ไมวา

จะไดมาถึงจุดหมายปลายทางแลวหรือไมก็ตาม หรือการอานขอความภายในจดหมายโดยการฉอฉล ตองรับโทษ

จําคุกหน่ึงปและปรับเปนเงิน 45,000 ยูโร”47

     อนึ่ง ความผิดทางอาญาตอความลับในชีวิตสวนตัวของบุคคลอื่นนั้นยอมกอใหเกิดความผิดทั้งตอ

ผูกระทําการอันกระทบตอชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืน (le délit d’espionnage de la vie privée) และตอผูนํา

ขอมูลนั้นไปใชประโยชน (le délit d’utilisation du produit de l’espionnage de la vie privée) ดวย

45 Art. 226-1 al. 1er « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen 
 d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 
 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées 
 à titre privé ou confidentiel; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, 
 l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé… »
46 Art. 226-13 « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 
 soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un 
 an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
47 Art. 226-15 « Le fait, commis d’une mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des 
 correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement 
 connaissance, est  punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ».
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  2.2.2  มาตรการคุมครองตามกฎหมายเฉพาะ

     นอกจากสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลจะไดรับการรับรองและคุ มครองในกฎหมายแพง

และกฎหมายอาญาดังท่ีไดกลาวขางตนแลว สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลยังไดรับการคุมครองผานมาตรการ

คุมครองตามกฎหมายเฉพาะอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรการคุมครอง“ขอมูลสวนบุคคล” (les données 

à caractère personnel) สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดตรากฎหมายเฉพาะข้ึนใชบังคับเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนซึ่งมีการนําเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศมาใชในการดําเนินกิจการดานตาง ๆ 

ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับการเคารพในชีวิตสวนของตนอันเปนสิทธิมนุษยชน

ประการหนึ่ง (un droit de l’homme) ที่ไดรับการรับรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมาตรา 9 แหงประมวล

กฎหมายแพง 

     โดยนัยดังกลาว รัฐบัญญัติที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 วาดวยระบบขอมูลสารสนเทศ 

แฟมขอมูลและเสรีภาพ (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés) จึงไดถูกตราขึ้นใชบังคับโดยมีเจตนารมณเพื่อใหความคุมครองแกชีวิตสวนตัวของบุคคล

ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตอการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศขององคกรของรัฐและองคกรเอกชน

เปนการเฉพาะ และเพื่อสรางดุลยภาพที่จําเปน (un nécessaire équilibre) ระหวางการใชระบบขอมูลสารสนเทศ

และการคุมครองพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย48 โดยกําหนดหลักการสําคัญไว 2 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง 

การกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อควบคุมการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และ

ประการที่สอง การรับรองสิทธิของพลเมืองในการไดรับบริการระบบขอมูลสารสนเทศและการเขาถึงขอมูล

สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในระบบขอมูลสารสนเทศ

     ในสวนนี้จะไดกลาวถึง (1) ภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล และ (2) มิติทับซอนระหวางการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลกับการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

     1)  ภาพรวมของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

       รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 กําหนดบทบัญญัติเพ่ือการคุ มครองขอมูล

สวนบุคคลในสองลักษณะใหญ ๆ ไดแก (1) การกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อควบคุมการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และ (2) การรับรองและคุมครองสิทธิของพลเมืองในการเขาถึงขอมูล

สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในระบบขอมูลสารสนเทศ

       (1) การกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อควบคุมการจดัทําระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคล

        รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ไดกําหนดกฎเกณฑเพื่อควบคุมการจัดทํา

ระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลผานหลักการสําคัญ ไดแก

48 Documents parl. Ass. Nat., n° 2516, p. 5.
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     (1.1) การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศอันเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (les traitements 

automatisés et non automatisés de données à caractère personnel) จะตองไมกอใหเกิดความเสียหาย

ตอตัวตนของบุคคล (l’identité humaine) ชีวิตสวนตัวของบุคคล (la vie privée) และสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล

หรือของประชาชน (les libertés individuelles ou publiques)49 ทั้งนี้การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคลที่ตกอยูภายใตบังคับแหงรัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978 ครอบคลุมทั้งระบบขอมูล

ที่จัดทําขึ้นโดยองคกรของรัฐและองคกรเอกชน 

     (1.2) การกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ตั้งแตการเก็บรวบรวม (la collecte) การบันทึก (l’enregistrement) 

การเก็บรักษา (la conservation) การปรับ (l’adaptation) หรือแกไขเพิ่มเติม (la modification) การแตงยอ 

(l’extraction) การตรวจดู (la consultation) การนําไปใชประโยชน (l’utilisation) การเปดเผยโดยการสงตอ 

(la transmission) หรือการเผยแพร (la diffusion) การเชื่อมโยงเครือขาย (l’interconnexion) การปดก้ัน

การเขาถึง (le verrouillage) การลบ (l’effacement) หรือการทําลาย (la destruction) ขอมูลสวนบุคคล50 

ซึ่งการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศจะกระทําไดตอเมื่อไดแจง (Déclaration) ตอองคกรกํากับดูแลเสียกอน 

(กรณีระบบขอมูลสารสนเทศขององคกรเอกชน)51 หรือไดรับอนุญาต (autorisation) จากองคกรกํากับดูแลเสียกอน 

(กรณีระบบขอมูลสารสนเทศขององคกรของรัฐ)52 ซึ่งไดแก คณะกรรมการแหงชาติดานระบบขอมูลสารสนเทศ

และเสรีภาพ (la Commission nationale de l’informatique et des libertés) ซึ่งรับผิดชอบในการกํากับดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑและบทบัญญัติของรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 อยางเครงครัด

     นอกจากน้ี รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ยังไดกําหนดกฎเกณฑที่ใชบังคับกับการจัดทํา

ระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคดานการคนควาทางการแพทย (la recherche 

dans le domaine de la santé)53 เปนการเฉพาะอีกดวย

     (1.3)  การกําหนดขอยกเวนแกการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

ในบางกรณีที่ไมตกอยูภายใตบังคับแหงรัฐบัญญัตินี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขอมูล

สวนบุคคลซ่ึงจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนของรัฐและเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะ เชน ความม่ันคงแหงรัฐ 

การปองกันประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน (la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité 

publique) การปองกัน การคนหา การพบหรือการติดตามการกระทําความผิดอาญา (la prévention, la 

recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales) การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ

ในกรณีตางๆ เหลานีจ้ะตองมกีารตราเปนกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐมนตรีทีม่อีาํนาจหนาทีท่ีเ่กีย่วของแกการน้ัน

เปนการเฉพาะ54

49 มาตรา 1 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
50 มาตรา 2 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
51 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978
52 มาตรา 25 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
53 หมวด 9 ระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือการคนควาทางการแพทย (มาตรา 53 ถึงมาตรา 61)
54 มาตรา 26 และมาตรา 27 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
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       (2) การรับรองและคุมครองสิทธิของพลเมืองในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน

ในระบบขอมูลสารสนเทศ

        นอกจากการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ

ทั้งกระบวนการดังกลาวขางตนแลว รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ยังไดกําหนดบทบัญญัติอันเปน

การรับรองและคุมครองสิทธิของพลเมืองในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในระบบขอมูลสารสนเทศ

        รัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ไดใหคํานิยามคําวา “ขอมูลสวนบุคคล” 

(une donnée à caractère personnel) วาหมายถงึ ขอมลูทัง้หลายทีเ่กีย่วของกบับคุคลธรรมดาท่ีระบตุวับคุคลนัน้

หรือสามารถระบุตัวบุคคลไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยการอางอิงถึงเลขประจําตัวหรือลักษณะ

อยางหน่ึงอยางใดท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น และคําวา“บุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลในระบบ

ขอมูลสารสนเทศ” ไดแก บุคคลซึ่งขอมูลที่เกี่ยวกับตนเปนวัตถุแหงระบบขอมูลสารสนเทศ55

        สทิธขิองบคุคลผูเกีย่วของกบัขอมลูสวนบคุคลหรอืผูเปนเจาของขอมลูสวนบคุคลไดรบั

การรับรองและคุมครองไวหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงสิทธิในการโตแยงการเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับ

ตนในระบบขอมูลสารสนเทศหรือโตแยงการนําขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไปใชประโยชนในทางพาณิชย56  

สิทธิในการขอใหผูจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศแกไขเพ่ิมเติม ทําใหชัดเจนข้ึน ปรับปรุงใหทันสมัยหรือลบขอมูล

สวนบุคคลของตนที่ไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ คลุมเครือหรือซ่ึงการเก็บรวบรวม การนําไปใชประโยชน 

หรือการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนการตองหาม57 สิทธิในการไดรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ที่เกี่ยวกับตน58 และสิทธิที่จะไดรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน59 

      2)  มิติทับซอนระหวางการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลกับการใชสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคล

       ขอมูลสวนบุคคลตามนัยแหงรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 มีขอบเขตท่ีกวางขวาง

มากและครอบคลุมขอมูลในหลายลักษณะ ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลที่ไดรับ

ความคุมครอง ตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพง ดังนั้น การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนในบางกรณี

ยอมเปนการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลดวยในขณะเดียวกัน ในกรณีเชนนั้น การท่ีองคกรของรัฐหรือองคกร

เอกชนปฏิเสธมิใหบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งจัดเก็บไวในระบบขอมูลสารสนเทศ

ที่องคกรน้ันจัดทําขึ้นเขาตรวจดูขอมูลดังกลาว จึงมิไดมีผลแตเพียงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐบัญญัติฯ 

ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978 แตเพียงอยางเดียว หากแตยังถือวาเปนการดําเนินการที่เปนการแทรกแซงหรือขัดตอ

55 มาตรา 2 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
56 มาตรา 38 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
57 มาตรา 40 รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
58 มาตรา 39-I-4° รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
59 มาตรา 39-I วรรคสอง รัฐบัญญัติฯ ลงวันท่ี 6 มกราคม 1978
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การใชสิทธิของบุคคลในชีวิตสวนตัวท่ีเกี่ยวกับตนซ่ึงไดรับการรับรองและคุมครองอีกดวย ดังท่ีศาลแหงยุโรป

ดานสิทธิมนุษยชนไดเคยวินิจฉัยไวเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 1989 ในคดี Gaskin c/Royaume-Uni60 ศาลไดกําหนด

หนาที่ขององคกรของรัฐในการกระทําการ (une obligation positive) เพื่อเคารพตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล 

ในคดีนี้ผู ร องซึ่งเปนคนสัญชาติอังกฤษและเปนเด็กกําพราที่มารดาของตนนําไปฝากไวกับองคกรเพ่ือสังคม

แหงชุมชน Liverpool (La commune Liverpool) และองคกรน้ีไดใหผูรองไปอยูในการเล้ียงดูของผูปกครอง

หลายคนตามลําดับ (plusieurs parents nourriciers successifs) ผูรองมีปญหาดานการศึกษา จนกระท่ัง

ผูรองบรรลุนิติภาวะ ผูรองตองการจะขอตรวจดูแฟมขอมูลที่องคกรเพื่อสังคมแหงชุมชน Liverpool ไดจัดทําขึ้น

ที่เก่ียวกับตนและท่ีเกี่ยวกับผูเยาวที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรของรัฐ อันเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่ปรึกษา

เทศบาลแหง Liverpool กลาวอางวาผูรองจะสามารถขอตรวจดูขอมูลดังกลาวไดก็ตอเมื่อผูเปนเจาของขอมูล 

แพทย พยาบาล ผูปกครองท่ีรับเล้ียงดูและตํารวจไดใหความยินยอมแกการน้ัน ทั้งนี้ ตามหนังสือเวียนฉบับหน่ึง

ของกระทรวงดานสุขภาพ (une circulaire du ministère de la Santé) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ผูรองจึงสามารถตรวจดูขอมูลจํานวน 65 แฟม จากแฟมขอมูลท่ีเกี่ยวกับผูรองทั้งหมด 352 แฟม หากแตผูรอง

ยืนยันที่จะขอตรวจดูขอมูลที่เกี่ยวกับตนทั้งหมด ผูรองจึงขอใหศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิของตน

ที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวและองคกรของรัฐมีหนาที่ที่จะตองอนุญาตใหตนเขาตรวจดูแฟมขอมูลท้ังหมด

ที่เกี่ยวกับตน ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนพิจารณาวาเอกสารตาง ๆ ที่สงไปเขาแฟมขอมูลเหลานั้นเกี่ยวของ

กับชีวิตครอบครัวและชีวิตสวนตัวของผูรอง ดังนั้น การเขาถึงขอมูลตาง ๆ ดังกลาวจึงเกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ

แหงสิทธิที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของผูรอง โดยนัยดังกลาวดังเชนในคดีอื่น ศาลแหงยุโรปฯ พยายาม

สรางดุลยภาพที่เหมาะสมระหวางประโยชนสาธารณะ (l’intérêt général) และประโยชนของผูรอง ประโยชน

สาธารณะในที่นี้ คือลักษณะความลับ (le caractère confidentiel) ของขอมูลเหลานั้นเพ่ือการไดรับขอมูล

ที่ถูกตองและเพื่อการปองกันผูใหขอมูลนั้น ในทางตรงกันขาม บุคคลที่เกี่ยวของกับแฟมขอมูลดังกลาวยอมมี

สวนไดเสียอันสําคัญอยางยิ่ง (un intérêt très important) ที่จะรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่ชวยใหเขารูและเขาใจ

ชีวิตวัยเยาวและการศึกษาในชวงเวลาตาง ๆ ของตน ดังนั้นศาลแหงยุโรปฯ จึงวินิจฉัยวาการกําหนดใหการเขาถึง

แฟมขอมูลตาง ๆ นั้นอยู ภายใตเงื่อนไขของความตกลงของบุคคลทั้งหลายท่ีเกี่ยวของซึ่งเปนผู ใหข อมูล 

(l’acceptation des informateurs) จึงไมสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญาแหงยุโรป

วาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน และเปนการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว โดยนัยดังกลาว 

ศาลแหงยุโรปฯ ไดขยายกรอบการใชบังคับ“หลักความไดสัดสวน” (le principe de la proportionnalité) 

ตามท่ีไดรับรองไวในวรรคสองของมาตรา 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ สําหรับกรณีการแทรกแซงสิทธิในชีวิต

สวนตัวของบุคคลโดยองคกรของรัฐตอการกําหนดหนาท่ีกระทําการขององคกรของรัฐอันเน่ืองมาจากสิทธิดังกลาว 

การกําหนดใหการตรวจดูแฟมขอมูลอยูภายใตเงื่อนไขความยินยอมของผูใหขอมูลยอมมิไดสัดสวนกับประโยชน

สาธารณะอันเกี่ยวกับลักษณะความลับของแฟมขอมูลเหลานั้น

60 Arrêt Gaskin c/Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Volume n° 160 de la série A des publications de la Cour; 
 V. V. BERGER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 3e éd., n° 86, p. 241.
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     ดังนั้น การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและชีวิตสวนตัวของบุคคล 

มิเพียงแตเปนสิทธิทั่วไปของบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลในการเขาตรวจดูขอมูลเทานั้น (un simple 

droit général d’accès à des données personnelles) หากแตยังเปนสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล (droit 

à la vie privée et familiale) ที่ไดรับการรับรองและคุมครองไวในอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงอีกดวย

  2.2.3  การคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขัง61

     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code de la procédure pénale) ของสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสไดบัญญัติมาตรการตาง ๆ ในการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ไวสรุปไดดังน้ี

      1)  การติดตอกับครอบครัว ถือเปนมาตรการสําคัญที่ขาดไมไดและเปนมาตรการที่จะทําให

ผูตองโทษน้ันปรับตัวเขากับสังคมเมื่อพนโทษได โดยมีมาตรการตาง ๆ ดังนี้

       - สิทธิที่ไดรับการเยี่ยม ผูตองขังมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมเยียนจากสมาชิกในครอบครัว

รวมทั้งบุคคลอื่นดวย อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห (มาตรา D. 410 วรรค 2) ในวัน เวลา และระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

และสถานที่เยี่ยมนั้นจะตองปราศจากสิ่งกีดกั้นที่จะแยกผูเยี่ยมและผูตองขังออกจากกัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย

จึงอาจมีการคนตัวผูตองขังกอนและหลังการเยี่ยมได

       - การติดตอสื่อสารทางจดหมาย โทรศัพท ผู ต องขังมีสิทธิติดตอกับบุคคลทุกคน

ทางจดหมายได แตเรือนจําอาจหามติดตอกับบุคคลบางประเภทได หากจะเปนการทําใหการปรับตัวคืนสูสังคม

ลมเหลว แตทั้งนี้จะตัดสิทธิไมใหติดตอกับคูสมรส หรือครอบครัวไมได (มาตรา D. 414) จดหมายท่ีสงและรับ

จะตองถูกตรวจสอบเนื้อหา เวนแตเปนจดหมายที่ติดตอกับทนายความ นอกจากนั้น หากมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ก็อาจขอโทรศัพทไปยังภายนอกได

     2)  การใชชีวิตสวนตัวของผูตองขัง

       - การอานหนังสือ ผูตองขังมีสิทธิซื้อหนังสือ แตหนังสือก็อาจถูกตรวจสอบไดวาเหมาะสม

หรือไม (มาตรา D. 444)

       - การฟงวิทยุและดูโทรทัศน ผูตองขังมีสิทธิฟงวิทยุและดูโทรทัศนแตตองไมรบกวนผูอื่น 

(มาตรา D. 431)

       - การทํางานสวนตัวอื่น ๆ ผูตองขังมีสิทธิทํางานสวนตัวอื่น ๆ ได 

61 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา , อางแลวเชิงอรรถที่ 16
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2.3 สิทธิในความเปนสวนตัว และการรับรองและคุมครองในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

  สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น เปนสวนหนึ่งของการคุมครอง

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Basic law or grundgeset, 

the german constitution) เพื่อใชเปนการปองกันการกระทําของรัฐในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล 

ในมาตรา 1 และมาตรา 2 บัญญัติใหความคุ มครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยอันเปนหลักการพื้นฐาน คือ 

รัฐตองเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ปรากฏในกฎหมายพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิของมนุษยที่จะพัฒนา

บุคลิกภาพของตนโดยเสรี ทั้งสองมาตรานี้เองกอใหเกิดการรับรองสิทธิในความมีตัวตนของบุคคล ภายใตสิทธิ

ดังกลาวปจเจกชนมีอํานาจในการควบคุม พัฒนา และแสวงหาประโยชนในสิทธิความเปนอยูสวนตัวของตน 

และสิทธิในการไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก จดหมาย หรือพัสดุไปรษณีย และการติดตอสื่อสาร

จากการกระทําใดที่เปนการแทรกแซงใด ๆ 

  2.3.1  การคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลทั่วไป

     ในป ค.ศ 1954 ในคดี BGHZ 13} 334 (1954) ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ไดวินิจฉัยไววาสิทธิในความมีตัวตนของบุคคลประกอบไปดวยสิทธิ 2 ประการ คือ 

     (1) สิทธิในความเปนสวนตัว 

     (2) สิทธิในการใชประโยชนในชื่อเสียง รูปพรรณ หรือเรียกวาสิทธิในความมีตัวตนของตนเอง 

     โดยสิทธิในสวนหลังนี้มีความสําคัญเพราะไมเพียงแตเปนสิ่งท่ีพิสูจนหรือจําแนกตัวบุคคล

ไดเทานั้น แตยังเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนตัวตนของบุคคลนั้นดวย ดังนั้น ชื่อของบุคคลจึงพึงไดรับ

ความคุมครองในฐานะที่ชื่อเปนวัตถุแหงสิทธิตามสภาพบุคคลประการหนึ่งซึ่งนอกจาก ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล

แลว กฎหมายใหความคุมครองไปถึงชื่อที่ใชเรียกขานบุคคลอื่น ๆ เชน นามแฝง ฉายา บรรดาศักดิ์ หรือราชทินนาม

ที่กษัตริยพระราชทานตามราชประเพณีโบราณ กรณีทํานองเดียวกันกับรูปภาพบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิในรูปภาพ 

มีสิทธิที่จะไมใหผู ใดจําลองภาพของตนไปทํางานเขียน หรือแสดงละคร หรือถายภาพยนตร ซึ่งในความเห็น

ทางกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีถือวาเปนการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัว และนอกจากนี้ ยังไดรับ

ความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงภายใตชื่อ หลักการคุมครอง “สิทธิอื่น ๆ (Other right)” มาตรา 823 (1) 

ในการรับรองสิทธิและความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพหรือความมีตัวตน

ของบุคคลในรูปภาพและสิทธิในการใชนามของบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคล (Personal Data) และขอมูล

เก่ียวกับบุคคลทั่วไปบนพื้นฐานของมาตรา 826 แหงประมวลกฎหมายแพง บุคคลใดจงใจทําใหคนอ่ืนไดรับ

ความเสียหายในการละเมิดศีลธรรมอันดีตองชดใชคาเสียหายจากการกระทําดังกลาว62

     รูปแบบการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับบุคคลของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการแบงออกเปน 

5 กรณี (สรุปจาก Beverly-Smith, Hew Ohly and Lucass-Scholoetter. Privacy, Property and Personality) 

คือ63

62 ปยะพร  วงศเบ้ียสัจจ, “การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยธนาคารพาณิชยกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองขอมูล
 สวนบุคคล”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2551 น.35 – 37  
63 ขอมูลอางอิงจาก http://law.soc.ku.ac.th/?p=2459
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     (1) การลวงลํ้าเขาไปในความเปนสวนตัวของบุคคล (intrusion into private sphere) เชน 

การลักลอบถายภาพสวนตัวของบุคคล (คดี Caroline II, BGHZ 131, 332.)

     (2) การเผยแพรขอมูลสวนตัวของบุคคล (the publication of personal information) เชน 

การเผยแพรชื่อ หรือขอมูลสวนตัวของบุคคล (คดี Lebach, BVerfG 35, 202.)

     (3) การกระทําใหบุคคลเส่ือมเสียชื่อเสียง (defamation) กรณีนี้จะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับ

การหม่ินประมาทตามกฎหมายไทย

     (4) การไขขาวแพรหลายในขอความอันเปนเท็จ (false light) เชน การนําภาพของบุคคล

ไปประกอบขอความท่ีไมตรงกับความจริง เชน นําภาพของบุคคลไปประกอบกับยากระตุนอารมณทางเพศเพ่ือให

คนทั่วไปเขาใจวาบุคคลในภาพในผูเสนอขาย (presenter) ของยาดังกลาว (คดี Herrenreiter, BGHZ 26, 349.)

     (5) การหาประโยชนเชิงพาณิชยจากสิทธิเกี่ยวกับบุคคล (appropriation of personality) 

เชน การนําภาพของบุคคลไปใชประกอบการโฆษณา (แมโฆษณานั้นจะไมเสื่อมเสีย แตเปนโฆษณาที่ไมไดรับ

อนุญาตจากบุคคลอยูที่อยูภาพ)

     นอกจากน้ัน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ไดแก Federal Data Protection Act ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้

     (1) ขอบเขตการบังคับใช (section 1)

           กฎหมายน้ีใชบังคับแกหนวยงานของรัฐท้ังระดับสหพันธและระดับมลรัฐท่ีใชอํานาจ

ตามกฎหมายสหพันธหรือเปนหนวยงานของศาล และใหใชบังคับแกเอกชนซ่ึงเก็บรวบรวม ใชหรือดําเนินการ

กับขอมูลสวนบุคคล ไมวาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมก็ตาม

           อนึ่ง คําว า “ดําเนินการ (process)” ได มีบทนิยามไว หมายถึง การเก็บรักษา 

การแกไขปรับปรุง การยับยั้ง การลบ หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยไดอธิบายดวยวาหมายถึง

การเปดเผยตอบุคคลที่สามหรือการสงผานบุคคลที่สามหรือสงใหบุคคลที่สามารถเรียกดูได

     (2) การเก็บรวบรวม ใชและการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมาย ไดแก (section 4) 

       (ก) เปนไปตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือไดรับความยินยอมจากผู ทรงสิทธิ

ในขอมูล (the data subject) ซึ่งหมายถึงเจาของขอมูลสวนบุคคล

       (ข) การเก็บรวบรวมโดยปราศจากความยินยอมใหกระทําไดในกรณี

        ก. เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย

        ข. เปนอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง

        ค. การเก็บขอมูลจากผูทรงสิทธิโดยตรงจะทําใหขอมูลไมถูกตองและไมกอความ

เสียหายแกผูทรงสิทธิ

       (ค) เมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมจะตองแจงรายละเอียดตอไปนี้ 

เวนแตผูทรงสิทธิจะไดทราบอยูแลว

        ก.  ชื่อหรือสิ่งที่บอกใหรูวาผูควบคุมขอมูลเปนใคร

        ข.  วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใช และการดําเนินการ  

          ค. แหลงที่มาของขอมูลเฉพาะกรณีที่ผูทรงสิทธิไมรูถึงการเปดเผยขอมูลนั้น
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     (3) หลักความยินยอม (section 4 a) 

       (ก)  ความยินยอมตองมาจากผูทรงสิทธิที่มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งกอนตัดสินใจผูทรงสิทธิ

ยอมขอทราบถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใช และการดําเนินการได และความยินยอมจะตองกระทํา

เปนหนังสือ เวนแตมีสถานการณพิเศษอาจกระทําในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได

       (ข)  ในกรณีการวิจัยทางวิทยาศาสตร สถานการณพิเศษตาม (ก) รวมถึงจะตองแจงถึง

วัตถุประสงคของการวิจัยเปนหนังสือดวย

       (ค) ในกรณีที่เปนการเก็บรวบรวม การใช หรือการดําเนินการกับขอมูลที่มีลักษณะพิเศษ 

(sensitive data) การใหความยินยอมจะตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวารวมถึงขอมูลลักษณะพิเศษดวย

     (4) การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ

       (ก)  หากไมไดโอนไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ EU และประเทศน้ันไมมี

มาตรการคุมครองขอมูลอยางเพียงพอ หามโอนเด็ดขาด

       (ข)  หากโอนไปยังประเทศใน EU ใหปฏิบัติตาม section 15 - 16 และ 28 - 30 

       (ค)  มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ ใหคํานึงถึงการกําหนดชนิด

ของขอมูล วัตถุประสงคและระยะเวลาของการดําเนินการกับขอมูล ประเทศที่มาและประเทศปลายทางของขอมูล 

หลักนิติธรรม (The rule of law) หรือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัแกขอมูล

       (ง)  ความรับผิดชอบในการโอนโดยชอบดวยกฎหมายน้ันอยูที่ผูซึ่งทําการโอน

       (จ)  ผูรับขอมูลที่โอนจะตองแจงวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการโอนขอมูล

     (5) ขอยกเวนของการโอนไปยังตางประเทศ (section 4 c) 

       (ก)  ไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิ

       (ข)  เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับผู ทรงสิทธิ หรือเพื่อปฏิบัติตามมาตรการตามที่

ผูทรงสิทธิรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น

       (ค) เปนการปฏบิตัติามสญัญาระหวางผูควบคมุขอมูลกับผูซึง่ไดรบัโอนขอมูลเพือ่ประโยชน

ของผูทรงสิทธิ

       (ง)  เพื่อรักษาประโยชนเกี่ยวกับชีวิตของผูทรงสิทธิ

       (จ) The competent supervisory authority อาจอนุญาตใหมีการโอนได ถาผูควบคุม

ขอมูลซ่ึงเปนผูโอนไดแสดงใหเห็นวา ในประเทศผูรับโอนมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ 

ซึ่งมาตรการอาจจะกําหนดในสัญญากับผูรับโอนก็ได

     (6) หนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

       (ก) เมื่อจะดําเนินการกับขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Automated processing) 

จะตองแจงรายละเอียดของตน เชน ชื่อของผูควบคุมขอมูล ชื่อผูจัดการหรือผูรับผิดชอบ ที่อยู วัตถุประสงค ลักษณะ

ของขอมูลที่ดําเนินการ ลักษณะของผูรับขอมูลที่เปดเผยให ระยะเวลาเก็บขอมูล หรือแผนการโอนขอมูลไปยัง

ตางประเทศ (section 4 e) 

       (ข) ผู ควบคุมขอมูลตองชดใชคาเสียหายใหแกผู ทรงสิทธิหากดําเนินการกับขอมูล

โดยไมถูกตองหรือฝาฝนกฎหมายนี้ (Section 7)
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       (ค) ผู ควบคุมขอมูลทั้งที่ เป นเอกชนและหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีมาตรการ

ทางเทคนิคหรือการจัดการองคกรเพื่อเปนหลักประกันวาจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ (section 9)

       (ง) ในกรณีการดําเนินการกับข อมูลส วนบุคคลด วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  

(Automated procedure) ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจจัดใหมีกระบวนการเรียกขอมูลกลับคืนมาได

ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนของผูทรงสิทธิหรือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ (section 10)

     (7)  สิทธิของผูทรงสิทธิในขอมูลสวนบุคคล (เจาของขอมูลสวนบุคคล)

       (ก) ขอขอมูลที่เกี่ยวกับตน ขอทราบถึงแหลงที่ถูกเปดเผยขอมูล รวมทั้งขอทราบถึง

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลได

       (ข)  หากขอมูลถูกเก็บรวบรวมโดยผูทรงสิทธิไมรู ผูทรงสิทธิมีสิทธิไดรับแจงถึงขอเท็จจริง

ดังกลาวท่ีบันทึกไว ชื่อของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและวัตถุประสงค รวมท้ังรายช่ือผูรับขอมูลเม่ือมีการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล (section 19 a)

       (ค)  ผูทรงสิทธิมีสิทธิขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนใหถูกตองซ่ึงถาความถูกตอง

อยูระหวางการโตแยง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองบันทึกไวดวย และผูทรงสิทธิมีสิทธิขอใหยับยั้งการดําเนินการ

ใด ๆ กับขอมูลนั้นไวกอนได (section 20)

     (8) หนวยงานผูควบคุมดูแล supervisory authority (section 38) 

       หนวยงานนี้มีหนาท่ีติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้และอาจเปดเผยขอมูล

ใหแกหนวยงานผูควบคุมดูแลอื่นได รวมถึงเปดเผยใหแกหนวยงานตางประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) 

เมื่อหนวยงานน้ันรองขอความชวยเหลือ เมื่อมีการกระทําความผิดหนวยงานน้ีมีหนาท่ีรายงานใหหนวยงาน

สอบสวนและผูทรงสิทธิทราบเพ่ือดําเนินคดี นอกจากน้ี หนวยงานน้ีมีอํานาจเรียกใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

จัดสงขอมูลใด ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ได

  2.3.2  การคุมครองสิทธใินความเปนอยูสวนตัวของผูตองขัง64

     เ ม่ือพิจารณาวัตถุประสงคในการควบคุมและจํากัดอิสรภาพของผู ต องขังแลว พบวา

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตองขังไดรับการแกไขฟนฟูพฤติกรรม ใหสามารถกลับเขาสูสังคมอยางผูที่มีความรับผิดชอบ 

และไมกระทําความผิดซํ้าอีก นอกจากน้ัน ผูตองขังตองมีชีวิตอยูในเรือนจําอยางปกติสุขที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อมิให

เขาไดรับผลรายจากการตองโทษจําคุกและสามารถกลับเขาสูสังคมได ดังนั้น การควบคุมตัวผูตองขังในเรือนจํา 

จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติตอผูตองขัง ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติตอผูตองขังในสวนที่ 

เก่ียวกับการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น สรุปได ดังนี้

     1)  ที่พักอาศัยและอาหาร  ผูตองขังจะตองทํางาน ไดรับการฝกอาชีพ หรือการแกไขฟนฟู 

รวมท้ังการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เวนแตผูตองขังที่เปนอันตรายตอบุคคลอื่น หรือตกอยูภายใตการบังคับ

ในเร่ืองระเบียบวินัย

64 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา , อางแลวเชิงอรรถที่ 16
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       ในเวลากลางคืนนักโทษจะอยูในหองขังที่จัดไวเฉพาะของตน และอาจมีสิ่งของสวนตัวไวใน

หองขังได ผูตองขังอาจไดรับอนุญาตใหอยูรวมกับผูตองขังอื่นได ถาเขาตองการความชวยเหลือ หรือเพราะ

ความจําเปนทางสุขภาพ หรือไมสามารถอยูคนเดียวไดโดยไมเปนอันตรายตอตนเอง

       ผูตองขังจะไดรับอาหารที่มีสวนประกอบทางโภชนาการอยางครบถวนโดยผานการตรวจ

จากแพทย วันละ 3 มื้อ รวมทั้งอาจไดรับอาหารพิเศษ ถาไดรับคําแนะนําจากแพทย หรือการปฏิบัติตามลัทธิ

ทางศาสนา อยางไรก็ตาม กฎหมายอนุญาตใหผู ตองขังซ้ือหาอาหารและสิ่งของเคร่ืองใชอยางอื่นไดดวยเงิน

ของตนเอง

       ผูตองขังจะไดรับเสื้อผาเครื่องนุงหมที่จําเปนท่ีทางเรือนจําจัดไวให รวมทั้งอาจขอเครื่องใช

สําหรับการทําความสะอาดรางกาย เชน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟนและหวี เปนตน

           2)  การเยี่ยม การติดตอ และการลา

              - ผูตองขังมีสิทธิติดตอกับบุคคลอื่นที่อยูนอกเรือนจําไดภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด

ไว รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหติดตอกับผูอยูขางนอกเรือนจําเทาที่จะทําได

             -  ผูตองขังมีสิทธิไดรับการเยี่ยมเปนประจํา ระยะเวลาเยี่ยมอยางนอยเดือนละ 1 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของเรือนจํา

             -  การเยี่ยมนอกเหนือจากนี้ควรไดรับอนุญาตและสงเสริมเทาที่จะทําได ถาหาก

การเย่ียมน้ันจะเปนประโยชนตอการแกไขฟ นฟูผู ตองขัง หรือการกลับเขาสู สังคม หรือการติดตออยางอ่ืน

ที่ไมอาจกระทําได โดยทางจดหมาย

       สวนการเย่ียมของทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายหรือโนตาร ีจะตองไดรับอนญุาตจากเรือนจาํ 

       ขอหามเยีย่มจะเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภัยและการรกัษาความสงบของเรือนจําเทานัน้

       นอกจากนี้ ผูตองขังยังมีสิทธิติดตอกับญาติพี่นองทางจดหมายไดโดยไมจํากัด การจํากัด

มิใหติดตอทางจดหมายกับผูที่มิใชญาติพี่นองอาจกระทําได ถาผูอํานวยการเรือนจําเห็นวาอาจฝาฝนบทบัญญัติ

แหงกฎหมายอาญา เพราะเกรงวาการติดตอทางจดหมายน้ันจะเปนผลรายตอผูตองขัง

       -  การตรวจจดหมายของผู ตองขังอาจกระทําไดโดยอาศัยเหตุผลทางดานการรักษา

ความปลอดภัยและการรักษาความสงบในเรือนจํา และการแกไขฟนฟูผูตองขัง แตการติดตอทางจดหมายท่ีสงไปยัง

ทนายความหรือสมาชิกรัฐสภาท้ังของรัฐและสหพันธรัฐ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปจะกระทําไมได

       -  ผูตองขังอาจไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพททางไกลติดตอ และโทรเลขไดตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายท่ีบังคับใชในลักษณะนี้

       - ผูอาํนวยการเรอืนจาํอาจอนญุาตใหผูตองขงัลาโดยอยูภายใตการควบคมุ หรอืโดยอิสระได 

การลาโดยเหตุอื่นยกเวนการเจ็บหนักหามมิใหอนุญาตเกินกวา 7 วันในหนึ่งป

     3)  สิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศน

       ผูตองขังจะไดรับอนุญาตใหอานหนังสือและหนังสือพิมพที่เรือนจําจัดหาไวในหองสมุด

เรือนจํา และเจาหนาที่เรือนจําจะจัดสงไปยังหองขังเปนประจํา โดยปกติผู ตองขังอาจขออนุญาตซื้อสิ่งพิมพ 

หนังสือพิมพ หรือนิตยสารไดดวยเงินของตนเอง เวนแตผูตองขังบางประเภท เชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

จะไมไดรับอนุญาต
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       ผูตองขังอาจขออนุญาตซ้ือวิทยุไวในหองขังของตนเปนสวนตัวได ตามเง่ือนไขของเรือนจํา 

สวนโทรทัศนนั้น ผูตองขังจะไมไดรับอนุญาตใหมีไวเปนการสวนตัว เวนแตจะมีเหตุผลพิเศษ และโดยปกติผูตองขัง

จะไดรับอนุญาตใหชมโทรทัศนที่ทางเรือนจําจัดไวใหสําหรับนักโทษทุกคน

     4)  การคุมครองสิทธิตามกฎหมาย

       ผู ตองโทษในเรือนจําอาจถูกจํากัดสิทธิ โดยการใชอํานาจและดุลพินิจของเจาหนาที่

ในเรือนจํา รวมท้ังการถูกดําเนินคดีอาญา คดีปกครอง การถูกบังคับใหเขารับการบําบัดรักษา และการถูกลงโทษ

ทางวินัย ดังนั้น กฎหมายเรือนจําจึงไดวางบทบัญญัติใหนักโทษมีสิทธิรองทุกขเพื่อเยียวยาสิทธิจากการกระทํา

ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย หรือการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของเจาหนาท่ี โดยผูตองโทษ

มีโอกาสยื่นคํารองขอ รองทุกข และมีคําแนะนําแกผูอํานวยการเรือนจําที่เกี่ยวกับเรื่องของตน รวมทั้งมีโอกาส

พบเพื่อปรึกษาหารือดวย นอกจากน้ัน ยังมีสิทธิในการยื่นคํารองทุกขกรณีการถูกลงโทษทางวินัยโดยไม

เปนธรรมดวย

2.4 สิทธิในความเปนสวนตัว และการรับรองและคุมครองในประเทศสหรัฐอเมรกิา

  ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนดินแดนแหงเสรีภาพและยึดถือแนวความคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติ

วามนุษยทั้งหลายเกิดมาเทาเทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดจนกระท่ังถึงแกความตาย 

สิทธิดังกลาว ไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย สิทธิในทรัพยสิน และความเสมอภาค ซึ่งเปนสิทธิที่ไมสามารถ

โอนใหแกกันได และผู ใดจะลวงละเมิดมิได  โดยหลักประกันสําคัญท่ีสุดในการคุ มครองสิทธิของบุคคล

ของสหรัฐอเมริกา ไดแก รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับแกไขเพิ่มเติม (Amendments) มาตรา 1 - 10 หรือ ที่เรียกวา 

Bill of Rights แตการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตเพียงอยางเดียวน้ัน อาจไมสามารถทราบถึงขอบเขต

สิทธิที่ได รับการคุ มครองและแนวปฏิบัติที่แทจริงได จึงจะตองศึกษาแนวทางคําพิพากษาของศาลสูงสุด

ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme court) ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญดวย

  โดยในการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการรับรองและคุ มครองสิทธิสวนบุคคลของสหรัฐอเมริกานั้น 

ไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปนสองหัวขอใหญ ไดแก (2.4.1) กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิ

สวนบุคคลของบุคคลทั่วไปของสหรัฐอเมริกา และ (2.4.2) กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิสวนบุคคล

ของผูตองขังของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  2.4.1  กฎหมายเก่ียวกับการรับรองและคุมครองสิทธิสวนบุคคลของบุคคลทั่วไป

     กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิสวนบุคคลของบุคคลท่ัวไป

ไวในบทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิาฉบับตาง ๆ ดังนี้ 

     1)  บทบัญญัติแหงมาตรา 1 (First Amendment 1971) กําหนดวา“รัฐสภาจะบัญญัติ

กฎหมายเก่ียวกับการศาสนาหรือหามการปฏิบัติการตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพ

ของประชาชนในการพูด หรือการพิมพโฆษณา หรือสิทธิของประชาชนท่ีจะชุมนุมกันโดยสงบและท่ีจะย่ืน

เรื่องราวรองทุกขตอรัฐบาลไมได
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     2)  บทบัญญัติมาตรา 4 (Fourth Amendment 1791) “สิทธิของประชาชนที่จะมี

ความปลอดภัยในรางกาย เคหสถาน เอกสารและทรัพยสิ่งของจากการถูกตรวจคนหรือยึดโดยไมมีเหตุอันชอบ

ดวยกฎหมายจะกระทําไมได และจะออกกฎหมายเพื่อกระทําการดังกลาวมิได เวนแตมีเหตุผลที่ควรเชื่อถือ

ซึ่งไดรับการยืนยันดวยคําสาบานหรือคําปฏิญาณ และจะตองระบุสถานที่ที่จะคน หรือบุคคลที่จะถูกจับกุม

หรือสิ่งที่จะยึดไวในหมายนั้นอยางเฉพาะเจาะจง” 

       จากบทบัญญัติดังกลาวศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดอาศัยอํานาจในการเปนผูตีความ

รัฐธรรมนูญ โดยตีความคําวา “การคนและการยึด” ในความหมายอยางกวางและไดกําหนดมาตรฐานคําวา 

“ไมสมเหตุสมผล” (Unreasonable) อยางเครงครัด ซึ่งสามารถสรุปหลักเกี่ยวกับการคน หรือการยึด (Search 

and seizure) ได ดังนี้65

       การตคีวามคาํวา “การคนหรอืการยดึ” นัน้ ศาลสงูสดุไดตคีวามตามเจตนารมณโดยมุงเนน

ถงึสิทธิและผลประโยชนที่รัฐธรรมนูญมาตรานี้ตองการจะคุมครอง

     3)  มาตรา 14 (Fourteenth Amendment) (1868) “ขอ 1 บุคคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงชาติ

ในสหรัฐ และอยูในบังคับของกฎหมายสหรัฐของมลรัฐที่มีภูมิลําเนาอยูมลรัฐใดจะออกกฎหมายหรือบังคับใช

กฎหมายท่ีเปนการตัดทอนเอกสิทธิ หรือความคุมกันที่พลเมืองของสหรัฐจะพึงไดรับไมได หรือมลรัฐใดจะรอนสิทธิ

ในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสินของบุคคล โดยไมชอบดวยกระบวนความแหงกฎหมาย หรือจะปฏิเสธไมใหบุคคลใด

อยูที่อยูในเขตอํานาจใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกันนั้นกระทํามิได”

     ตอมา ในป ค.ศ. 1890 เมื่อเทคโนโลยีและสังคมเจริญขึ้น ก็ปรากฏวามีการละเมิดสิทธิสวนบุคคล

เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิส วนบุคคลโดยส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ) เชน การนําเร่ืองชู สาว

มาลงตีพิมพเพื่อหวังเพ่ิมยอดขายโดยไมมีการคํานึงถึงจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ จากสภาพปญหาดังกลาว

ทําใหสองทนายความชาวสหรัฐอเมริกา คือ แซมมวล ดี วอแรน (Samuel D. Warren) และหลุยส ดี แบรนไดส 

(Louis D. Brandies) ไดเขียนบทความเร่ือง “The Right to Privacy” ลงตีพิมพในวารสาร Harvard Law 

Review66 โดยบทความดังกลาวมีสาระสําคัญเปนการกลาวถึงหลักการที่บุคคลตองไดรับการคุมครองโดยบริบูรณ

ในรางกายและทรัพยสิน ซึ่งแตเดิมกฎหมายคอมมอนลอวบังคับใหไดรับการชดใชคาเสียหายเฉพาะการละเมิด

ตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินเทานั้น แตเมื่อสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปทําใหตองตีความลักษณะและขอบเขต

แหงการคุมครอง ซึ่งสิทธินั้น ๆ กันใหม โดยจะตองตีความขยายขอบเขตของสิทธิดังกลาวใหมีความหมายถึง

สิทธิที่จะมีความสุขในชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สิทธิที่จะอยูตามลําพังอยางสันโดษ ปราศจากการเขารบกวน

โดยสื่อมวลชนนั่นเอง แตผูเขียนทั้งสองยอมรับวา “สิทธิสวนบุคคล” มีขอจํากัดบางประการกลาวคือ

65 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิของผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา โดย รองศาสตราจารยณรงค  ใจหาญ และคณะ, 
 เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,พ.ศ. 2540
66 วิทยานิพนธ เร่ือง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพรขาวผูเสียหายในความผิดเก่ียวกับเพศ นางสาวศศิภา 
 เรืองฤทธิ์ชาญกุล, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553
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     (1)  ตองไมขัดขวางตอการเผยแพรเรื่องราวอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะ

     (2) ไมคุ มครองไปถึงบุคคลซ่ึงไดแสดงเจตนาสละสิทธิที่จะมีความเปนอยู โดยรอดพนจาก

การรับรูของสาธารณะ

     (3) ไมขัดขวางตอการส่ือสารเร่ืองราวใด ๆ ซึ่งไดรับเอกสิทธ์ิภายใตกฎหมายเกี่ยวกับการ

หมิ่นประมาท แมเรื่องราวนั้นจะเปนเรื่องสวนตัวก็ตาม

     (4) สิทธิในชีวิตสวนตัวยอมระงับไปเมื่อมีการเผยแพรขอเท็จจริงโดยตัวผู นั้นเอง หรือโดย

ความยินยอมของผูนั้น

     อยางไรก็ตาม การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลนั้นจะอางเหตุวาขอความ

ที่เผยแพรนั้นเปนความจริงเพื่อไมตองรับผิดนั้นมิได แมขอความนั้นมิไดบิดเบือนตอความเปนจริง แตกอความ

เสียหายตอความรูสึกของเอกชนก็เปนการละเมิดตอสิทธินี้แลว

     บทความดงักลาวถอืไดวาเปนปจจยัสาํคญัท่ีกระตุนใหมกีารรบัรองสทิธสิวนบคุคลและบทความนี้

ไดรับการยกยองจากนักนิติศาสตรวาเปนบทความที่มีอิทธิพลมากที่สุดเทาที่เคยเขียนกันมา

     ตอมา ในป ค.ศ. 1903 มลรัฐนิวยอรค ไดออกกฎหมายรับรองสิทธิสวนบุคคล (ปจจุบันคือ 

New York Civil Rights Law 1921 มาตรา 50-51) ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่รับรองสิทธิสวนบุคคล

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบัญญัติวา “การใชชื่อ รูปภาพ หรือภาพถายของบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค

ในทางการคาหรือการโฆษณาที่เขามิไดใหความยินยอมเปนหนังสือเปนความผิดทางอาญาและเปนการละเมิด” 

ตอมา มลรัฐตาง ๆ เกือบทุกมลรัฐก็ไดใหการรับรองสิทธิสวนบุคคล โดยตราเปนกฎหมายของมลรัฐ และให

ความคุมครอง “สิทธิสวนบุคคล” วาหมายถึง สิทธิที่จะมิใหมีการนําบุคลิกภาพของบุคคลไปใชแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ มิใหมีการโฆษณาเรื่องราวสวนตัวอันสาธารณะ ไมมีสวนเกี่ยวของโดยชอบ หรือมิใหมีการกาวลวง

โดยมิชอบตอกิจกรรมสวนตัวของบุคคลในลักษณะรุนแรง กอใหเกิดความตกใจ หรืออับอายใจ หรือเปนสิทธิ

สวนบุคคลที่จะอยูตามลําพัง และดําเนินชีวิตอยางสันโดษ

     นอกจากน้ี ยังมีบทความทางวิชาการท่ีกอใหเกิดอิทธิพลในการพัฒนาหลักในเรื่องการละเมิด

ความเปนสวนตัวอยางมาก ไดแก บทความของ William L. Prosser ในป 1960 ไดสรางหลักการในเรื่องการละเมิด

สิทธิในความเปนสวนตัวขึ้น โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

     (1) การใชชื่อหรือภาพของบุคคลเพื่อผลประโยชนโดยไมไดรับความยินยอม (appropriation) 

ตัวอยางคดีที่สําคัญ ไดแก คดีระหวาง Rochester และ Roberson ศาลมลรัฐนิวยอรก ไดตัดสินใหจําเลย

ชดใชคาเสียหายใหกับโจทก ดวยเหตุที่โจทกนั้น ถูกละเมิดดวยการถูกนําภาพไปใชเพ่ือประโยชนในการโฆษณา

สินคาของจําเลย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดในทางที่เปนการสงเสริมการขายของจําเลยโดยไมไดรับอนุญาต

จากโจทกผู  เปนเจาของภาพดังกลาว ขอสําคัญองคประกอบในการกระทําผิด คือ การท่ีจําเลยไดใชชื่อ

ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณของผูอื่นนั้นเพื่อใหตนเองไดรับประโยชน เชน การปลอมตัวเปนผูอื่นเพ่ือใหไดรับมา

ซึ่งขอมูลความลับของผูนั้น (คดี Goodyear Tired Rubber Co. v. Vandergriff, 1936) หรือ โดยแสดงตัวเปน

ภรรยาของโจทกเพื่อใหไดประโยชนทางการคาแกตน (คดี Burns v. Stevens, 1926) เหลานี้ลวนเปนการกระทํา

ผิดละเมิดในฐานนี้ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ ไมรวมถึงการใชชื่อของโจทกในนวนิยาย หรือชื่อของบริษัท หรือการนําภาพ
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อวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง การนําเอาภาพบาน รถยนต หรือสัตวเลี้ยงของผูอื่นมาใชเพื่อประโยชนของตน เนื่องจาก

ไมถือวามีความชัดเจนเพียงพอในการจะทําใหผูอื่นเขาใจไดวาเปนผูใด

   (2) การรบกวนแทรกแซงความสันโดษ หรือกิจกรรมสวนตัว (Intrusion) ไดแก การลวงเกิน

ขอบเขตสวนตัวของโจทกโดยไมไดรับอนุญาต หรือเขาไปยุ งในกิจกรรมสวนตัวของเขา หรือเปนการบุกรุก

ทางกายภาพซึ่งสภาวะความสันโดษของผูอื่น เชน การบุกรุกเขาไปในบาน ที่พัก การเขาคนถุงสินคาของผูอื่น

โดยมิชอบในหางสรรพสินคา โดยการกระทําลักษณะดังกลาวตองเปนการกระทําท่ีมีลักษณะทางกายภาพ 

นอกจากนี้ การบุกรุกยังขยายรวมถึงการดักฟงบทสนทนาสวนตัวของผูอื่น ทั้งโดยวิธีการลอบตอสายโทรศัพท

เพื่อดักฟงการสนทนา การใชไมโครโฟนขยายเสียง รวมถึงการลอบมองผานเขาไปในหนาตางบานของผูอื่น 

การโทรศัพทกอกวน โดยการกระทําดังกลาวขางตน ตองเปนการกระทําตอทรัพยสวนบุคคล ดังนั้น โจทกจึงไมมี

สิทธิรองเรียนเมื่อการใหปากคํานั้นถูกบันทึก หรือเมื่อตํารวจปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายในการบันทึกภาพ 

พิมพลายนิ้วมือ หรือกระทําการอื่นใดโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งก็รวมถึงการกระทําการใด ๆ ดังกลาวขางตน

ในท่ีสาธารณะก็ไมถือวาเปนการละเมิดในสวนของการบุกรุกซ่ึงสิทธิในความเปนสวนตัว แตมีบางกรณีที่แมโจทก

จะอยูในสถานที่สาธารณะ แตเมื่อมีการบุกรุกซึ่งสิทธิในความเปนสวนตัวของโจทกก็ถือเปนความผิดฐานละเมิดได 

ตัวอยางเชน กรณีที่ผู หญิงถูกบันทึกภาพขณะท่ีกระโปรงของเธอถูกลมพัดเปดขึ้นกรณีนี้โจทกมีสิทธิรองทุกข

ตอศาลได (คดี Daily Times Democrat v. Grahan, 1964)

   (3) การเปดเผยเร่ืองราวสวนตัว (Public Disclosure of Private Facts) เปนการกระทําผิด

โดยการนําขอมูลสวนบุคคลของโจทกซึ่งแมจะเปนเร่ืองจริง และการเปดเผยน้ันไมตกเปนความผิดฐาน

หมิ่นประมาทนําไปเปดเผยตอบุคคลอื่น เชน คดีระหวาง Brents v. Morgan ในป ค.ศ. 1927 ขอเท็จจริงคือ 

จําเลยนําหนังสือแจงเตือนการชําระหนี้ไปติดที่หนาตางโรงรถของโจทกประกาศใหบุคคลภายนอกไดทราบวา

จําเลยใหโจทกยืมเงินและโจทกไมยอมคืนจําเลย ดังน้ัน โดยองคประกอบของความผิดน้ันการเปดเผยขอเท็จจริง

สวนตัวของผูอื่นจะถือเปนการกระทําละเมิดตอเจาของเร่ืองเม่ือการเปดเผยขอเท็จจริงสวนบุคคลนั้นตองเปน

การเปดเผยไปสู สาธารณะ ไมใชเปนการเลาสูกันฟงสวนบุคคล หรือเปดเผยใหรู กันเฉพาะกลุ มเล็ก ดังนั้น 

การลงหนังสือพิมพวาผูใดไมยอมจายหน้ีหรือการปดหนังสือเตือนไวบนกระจกโรงรถฝงที่ติดถนนจึงเปนการเปดเผย

ขอเท็จจริงสวนตัวแลว 

   (4) การไขขาวใหแพรหลายในเรื่องที่ไมเปนความจริง (False light in the public eye) ไดแก 

การทําใหโจทกเสื่อมเสียในสายตาของประชาชน โดยการใชชื่อโจทก หรือภาพแสดงถึงโจทกในเรื่องที่โจทกเอง

ก็ไมไดเก่ียวของดวย เชน การนํารูปภาพของคนขับรถแท็กซ่ีทั่วไปไปใชในการประกอบเร่ืองเก่ียวกับคนขับรถแท็กซ่ี

ที่ขี้โกงในเมือง หรือการรวมเอาชื่อของโจทกรูปภาพและลายมือของโจทกเอาไวในหองภาพคนรายในพิพิธภัณฑ

ที่ถูกตัดสินวากระทําความผิดอาญา ทั้งที่ไมมีขอเท็จจริงวาโจทกเคยถูกตัดสินวากระทําความผิดอาญา เปนตน 

ซึ่งการกระทําละเมิดในฐานนี้ไมจําเปนตองผิดในฐานหมิ่นประมาทควบคูเสมอไป
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   หลักการท้ัง 4 ขอนี้ ไดพัฒนาและบัญญัติเปนกฎหมายลักษณะละเมิด(Restatement (Second) 

of Tort) ในมาตรา 652A - 652D24 มีผลใชบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงปจจุบันแนวทางในการพิจารณา

วาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือไมนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดไวใน Restatement of Torts §§ 652 

A - I67 ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

   (1) การใชชื่อ/รูปถายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชนทางการคาของตน (Appropriation) ไดแก 

     -  การแตงตัวหรือทําบุคลิกใหเหมือนบุคคลนั้น (Look-alikes) 

     -  การเลียนแบบเสียงใหเหมือนบุคคลน้ัน (Sound-alikes) ยกเวนเปนกรณีที่พื่อใหขอมูล

และเสนอขาว

     -  ไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นเปนลายลักษณอักษร 

   (2)  การรุกลํ้าทางรางกายของบุคคลอื่นในการที่ผูนั้นประสงคจะอยูตามลําพัง (Intrusion) เชน 

การดักฟงพูดโทรศัพท การใชกลองเลนสซูมระยะไกลเพ่ือถายภาพ การแอบซอนไมโครโฟนเพ่ืออัดเทป

การสนทนา ฯลฯ

   ขอสังเกต ในท่ีสาธารณะไมถือวามีสิทธิความเปนสวนตัว (No Privacy in Public) ดังน้ัน 

การถูกถายภาพในงานคอนเสิรตจึงไมใชการรุกล้ําความเปนสวนตัวเพราะเปนสถานท่ีที่ คนท่ัวไปสามารถ

พบเห็นไดอยางเสรี 

   (3) การตีพิมพเรื่องราวสวนตัวของบุคคลอื่นในลักษณะเกินเลยความพอดี หรือเปนการลวงละเมิด

ตอการดําเนินชีวิตปกติของบุคคลนั้น (Publication of Private Information) หมายถึง 

     -  เปนการตีพิมพขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

     -  การเปดเผยดังกลาวมีลักษณะลวงละเมิดในมุมมองของบุคคลทั่วไป 

     -  ขอมูลดังกลาวไมเกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอสาธารณชนตามกฎหมาย 

   (4) การเผยแพรขอมูลสวนบุคคลอันเปนเท็จตอสาธารณะ (False Light) หมายถึง การเผยแพร

ขอมูลสูสาธารณชนโดยทําใหผูอื่นไดรับความเสื่อมเสีย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

     -  เปนการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลอันเปนเท็จ 

     -  ขอความอันเปนเท็จนั้นกอใหเกิดความเสียหายในมุมมองของบุคคลทั่วไป 

     -  ผูเผยแพรมีเจตนาทุจริตในขณะกลาวหาบุคคลอื่น 

  2.4.2  กฎหมายเก่ียวกบัการรับรองและคุมครองสิทธิสวนบุคคลของผูตองขัง68

     สามารถสรุปหลักเกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิสวนบุคคลของผูที่ถูกจํากัดอิสรภาพ

ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและแนวทางคําพิพากษาของศาลสูงท่ีสําคัญได ดังนี้

67 บุญสิทธิ์ บุญโพธิ์., สื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล, วารสารนักบริหาร ปที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค. 2553) หนา 86-88
68 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา ,อางแลวเชิงอรรถที่ 16
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     1)  สภาพของการควบคุมในเรือนจํา

       สภาพของเรือนจําเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีพของผู ตองขัง ซึ่งมาตรา 8 

แหงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ไดบัญญัติหามการลงโทษท่ีทารุณโหดรายผิดปกติ รวมทั้งการอางบทแกไข 

รัฐธรรมนูญมาตรา 14 ประกอบดวย ประเด็นที่นักโทษฟองเจาพนักงานและเรือนจํามากที่สุด ไดแก การกระทํา

การทารุณกรรมทางรางกาย สภาพของหองขังเดี่ยว การลงโทษที่ปราศจากเหตุผลที่เหมาะสม นักโทษถูกทําราย

รางกายจากนักโทษอื่นโดยเจาหนาที่มิไดคุมครอง และการไมไดรับการรักษาพยาบาล

       ในปจจุบันหลักประกันตามมาตรา 8 มีขอบเขตครอบคลุมการปฏิบัติตอผูตองขัง ดังนี้

       (ก) การลงโทษอาจถือไดวาทารุณโหดรายและผิดปกติถาการกระทํานั้นไรมนุษยธรรม

ในตัวเองหรือ “กระทบกระเทือนตอจิตสํานึก” ตามความหมายที่บัญญัติไวในบทแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 8

       (ข) การลงโทษอาจถือไดวาทารุณโหดรายและผิดปกติ และฝาฝนบทแกไขมาตรา 8 

ไดถาการลงโทษน้ันไมไดสัดสวนกับความผิดที่ถูกลงโทษ หรือนัยหน่ึงการลงโทษน้ันรุนแรงเกินกวาความผิด

ที่ไดกระทํา

       (ค) ศาลอาจจะเห็นวาการใชมาตรการลงโทษบางประการฝาฝน ก็สามารถทบทวนแกไขได 

ถาการลงโทษน้ันรุนแรงเกินความจําเปนในการบรรลุเปาหมายของงานราชทัณฑที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม

       ศาลอุทธรณของสหรัฐอเมริกา (Circuit Court) ไดมีคําพิพากษาในคดีสําคัญ 2 คดี 

เก่ียวกับการลงโทษทางรางกายตอนักโทษ ในคดี Talley V. Steaphens, 1965 และ Jackson V.Bishop, 1968 

ซึ่งทั้งสองคดีศาลไดพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญในการเฆี่ยนนักโทษในเรือนจํา รวมทั้งการใชเชือกหนัง

มัดนักโทษอันเปนการลงโทษทางวินัยในคดีแรก ศาลอุทธรณไดวางขอจํากัดการลงโทษทางรางกาย สวนในคดี

หลังศาลอุทธรณไดพิพากษาใหการเฆ่ียนนักโทษเปนการขัดตอบทบัญญัติการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 8 โดยศาล

ใหเหตุผลวา การลงโทษทางกายไมอาจควบคุมการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได ตราบใดที่

ยังอนุญาตใหใชวิธีการดังกลาวในการลงโทษนักโทษในเรือนจํา

     2)  เสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็นและการสมาคม

           การคุมครองสิทธิในการพูดและการสมาคม เปนหลักประกันที่จะตองคํานึงถึงการรักษา

ความปลอดภัยในเรือนจําดวย ในกรณีที่มีการจํากัดเสรีภาพ ขอบังคับของเรือนจําจะตองมีมาตรการในการ

จํากัดสิทธิใหนอยท่ีสุด เชน การอนุญาตใหนับถือศาสนา และการหามมิใหประกอบกิจศาสนายอมไมอาจ

กระทําได เปนตน หรือการรวมกลุมของนักโทษอาจกระทําไดแตตองไมเปนอันตรายตอเรือนจํา การไมอนุญาต

จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย เพื่อที่นักโทษจะสามารถอุทธรณตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงตอไปได 

     3)  การเยี่ยม การเขียนจดหมาย และการใชโทรศัพท

           ศาลสหรัฐฯ ไดขยายขอบเขตของสิทธิผู ต องขังใหไดรับการเยี่ยมและการติดตอกับ

โลกภายนอกมากข้ึน ศาลสูงสุดไดมีคําพิพากษา หามการตรวจจดหมายท่ีสงออกจากเรือนจํา รวมทั้งหามการจํากัด

สิทธิการติดตอกันทางจดหมายระหวางนักโทษกับบุคคลท่ีอยูนอกเรือนจํา การตรวจจดหมายท่ีสงเขามาในเรือนจํา

ใหกระทําได แตหามอานขอความในจดหมาย รวมทั้งอนุญาตใหทําการตรวจดวยอุปกรณและการสัมผัสดวยมือ 

นอกจากน้ัน เรือนจําควรจัดใหมีตัวแทนของนักโทษท่ีทําหนาท่ีสังเกตการณปฏิบัติในหองไปรษณียของเรือนจํา 



55รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

69 Arrêt Leander, 26 mars 1987, obs. L.-E. PETTITI et F. TEITGEN, Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1987, p. 749.

และการตรวจสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่สงใหนักโทษในเรือนจําใหกระทําไดเทาที่จําเปน เพื่อคนหาส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งพิมพที่ไมพึงประสงคซึ่งฝาฝนขอบังคับและระเบียบของเรือนจํา

          การใชโทรศัพทของเรือนจํา นักโทษไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพทสาธารณะที่ติดต้ังในเรือนจํา

ไดสัปดาหละ 2 - 3 นาที รวมทั้งการใหใชโทรศัพทฉุกเฉิน เชน การติดตอทนายความ เปนตน 

          การเย่ียมนักโทษในเรือนจําไดรับการขยายเวลาใหมากข้ึน และสะดวกย่ิงขึ้น ในวันหยุด

หรือในเวลาเย็น และไดยกเลิกขอจํากัดในเร่ืองจํานวนและการแตงกายของผูมาเยี่ยม แตผูมาเยี่ยมจะถูกตรวจคน

รางกายและกระเปากอนเขาเยี่ยม

     4)  สิทธิสวนตัวและสิทธิในทรัพยสิน

           นักโทษอาจถูกคนและยึดทรัพยสินจากการตรวจคนหาสิ่งของที่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง

การรักษาความปลอดภัยในเรือนจําได อยางไรก็ตาม การคนหาและยึดทรัพยสินควรมีหลักเกณฑที่ชัดเจน

ตามหลักประกันสิทธิในรัฐธรรมนูญแกไขท่ี 4 และ 5 เรือนจําในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองการคน 

การยึดสิ่งของ รวมทั้งการสังเกตหรือคนหองขังโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสดวย เชน การคนและการยึดสิ่งของ

ในหองขังจะตองมีหลักฐานรายงาน และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการคนและยึดสิ่งของ

ของนักโทษเมื่อการคนและยึดสิ่งของสิ้นสุดลง 

           อยางไรก็ตาม การคนหรือยึดส่ิงของของนักโทษซึ่งจะทําใหนักโทษถูกดําเนินคดีในศาล

หรือไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยจะตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของเรือนจํา ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ

ของนักโทษอยางชัดเจน ตามบทแกไขที่ 4 แหงรัฐธรรมนูญ นักโทษจะตองไดรับการแจงสิทธิด วยว า 

เขาอาจดําเนินคดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหายจากการละเมิดสิทธินั้นได

2.5 ตัวอยางคดีรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําขององคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคล

  2.5.1  คดีเกี่ยวกับการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

     1)  คดี Leander69 กรณีการตรวจสอบในทางลับโดยฝายปกครอง (les contrôles 

secrets du personnel) เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาของเจาหนาที่ของรัฐ

       ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดวินิจฉัยวาขอมูลตาง ๆ ที่ถูกบันทึกไวในทะเบียนของ

เจาหนาที่ตํารวจเก่ียวของกับชีวิตสวนตัวของผูร อง ดังนั้น การจดบันทึกหรือการเปดเผยขอมูลดังกลาว

แกฝายปกครอง โดยที่ผูที่เกี่ยวของนั้นไมสามารถที่จะปฏิเสธได ยอมเปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิของผูรอง

ที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน อยางไรก็ตาม ในประเด็นตอไปที่วา การกระทําดังกลาวอันเปนการ

แทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอ 8 วรรคสองหรือไม ศาลได
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พิจารณาวาการดําเนินการดังกลาวเปนการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมาย (un but légitime) 

แตจะเปนการกระทําที่มีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดหรือไมนั้น ในความเห็นของศาล การกระทําที่มีกฎหมาย

บัญญัติไวใหกระทําไดนั้นจะตองมีฐานทางกฎหมายภายใน (une base en droit interne) ซึ่งผูท่ีเกี่ยวของน้ัน

สามารถเข าถึงได  หรือตรวจดูได  (accessibilité) และผู ที่ เกี่ยวข องนั้นคาดหมายถึงผลที่อาจเกิดขึ้น

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับตนเปนการลวงหนาได (prévisibilité) ศาลจึงพิจารณาวาการตรวจสอบทางลับเกี่ยวกับ

ขอมูลการกระทําความผิดทางอาญาของเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในตําแหนงสําคัญเก่ียวกับ

ความมั่นคงของรัฐ เงื่อนไขเกี่ยวกับการคาดหมายไดลวงหนาดังกลาวนั้น มิอาจนํามาใชบังคับไดในลักษณะ

อยางเดียวกันกับสถานการณหรือบริบทอื่น แตอยางไรก็ตาม กฎหมายจะตองใชถอยคําที่คอนขางชัดเจน

เพียงพอที่จะทําใหเห็นเงื่อนไขตาง ๆ ของการแทรกแซงในทางลับของฝายปกครองตอสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคล ดังนั้น ศาลจึงวินิจฉัยวารัฐกําหนด เกี่ยวกับการตรวจสอบเจาหนาที่ (l’ordonnance sur le contrôle 

du personnel) ที่รัฐบาลออกโดยอาศัยอํานาจของฝายบริหารและซ่ึงประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา

ยอมเปนฐานทากฎหมายที่อางอิงได (une base solide) ผูที่เกี่ยวของทั้งหลายยอมเขาถึงได และทําใหบุคคล

เหลาน้ันสามารถคาดหมายลวงหนาอยางเพียงพอเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นแกบุคคลเหลานั้น นอกจากนี้ 

รัฐกําหนดดังกล าวยังได กําหนดเก่ียวกับลักษณะของข อมูลที่จัดเก็บไว ในทะเบียนซ่ึงสามารถเป ดเผย

แกฝายปกครองได และวิธีดําเนินการในการเปดเผยขอมูลนั้น กลาวคือ คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ 

(le Conseil national de la police) เปนผูพิจารณากําหนดใหเปดเผยขอมูลไดหรือไม อยางไร 

       ในตอนทาย ศาลยังไดพิจารณาปญหาวาการกระทําการอันเปนการแทรกแซงสิทธิ

ในชวีติสวนตวัของบคุคลทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหกระทาํไดดงักลาวขางตนนัน้ เปนสิง่จาํเปนในสงัคมประชาธปิไตยตอ

ความปลอดภัยของประชาชนหรือไมอีกดวย เพื่อการวินิจฉัยของศาล ศาลจําตองทําการช่ังนํ้าหนัก (mettre 

en balance) ระหวางประโยชนของรัฐ (l’intérêt de l’Etat) อันเก่ียวกับการคุมครองความปลอดภัยแหงรัฐ 

กับความรายแรงแหงผลกระทบตอสิทธิของผูรองหรือผูที่เก่ียวของท่ีจะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน 

และศาลยอมรับวารัฐมีอํานาจอยางกวางขวางในการใชดุลพินิจเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับความจําเปน เพื่อ

ความปลอดภัยและมาตรการท่ีจําเปนที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองความปลอดภัยนั้น ดวยเหตุผลประการตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน ศาลจึงวินิจฉัยวาในกรณีดังกลาวไมเปนการฝาฝนหรือละเมิดขอกําหนดขอ 8 ของอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

     2)  กรณีการจั ด เก็บข  อมู ล เกี่ ยว กับการกระทํ าความผิดทางอาญาของบุคคล 

(la conservation de dossiers relatifs à des affaires pénales)

       แมวาคณะกรรมาธิการแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนจะไดเคยวินิจฉัยวาสิทธิในชีวิตสวนตัว

ตามขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึง

การคุมครองขอมลูสวนบคุคลดวย (la protection des données à caractère personnel) ดวย แตอยางไรกต็าม 

ในคดีนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว าการจัดเก็บข อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาของบุคคล 

ซึ่งประกอบดวย เอกสาร ภาพถาย และลายพิมพนิ้วมือ (des empreintes digitales) ของบุคคลที่เกี่ยวของอยูดวย

เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน
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70 Req. n° 1307/61, X. c/ République fédérale d’Allemagne, Décision du 4 octobre 1962, Ann. de la Convention 
 européenne des droits de l’homme, 1962, p. 231.
71 Req. n° 5488/72, X. c/ la Belgique, Décision du 30 mai 1974, Ann. de la Convention européenne des droits 
 de l’homme, 1974, p. 223.
72 L. HAMON et J. LEAUTE, note sous Conseil constitutionnel, 12 février 1977, D. 1977, J. 174.
73 Arrêt Chappell, 3 mars 1989, Volume n° 152 de la série A des publications de la Cour.

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเปนการจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอวัตถุประสงค

เพื่อการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา และเพ่ีอความปลอดภัยของประชาชน (la sécurité publique)70 

  2.5.2  คดีเกี่ยวกับการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับที่พักอาศัย

     1)  กรณีการตรวจคนสิ่งของในยานพาหนะ (la fouille par la police d’un véhicule)71

       กรณีมีการรองเรียนวาเจาหนาที่ตํารวจทําการตรวจคนสิ่งของในรถยนตของบุคคลหน่ึง

ซึ่งจอดไวบนทางสาธารณะ (la voie publique) เปนการดําเนินการอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับที่พักอาศัยและชีวิตสวนตัวของบุคคล จึงเปนการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

(une ingérence illégitime)

       คณะกรรมาธิการแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชน (la Commission européenne 

des droits de l’homme) วินิจฉัยวาการดําเนินการดังกลาวของเจาหนาที่ตํารวจมิไดเปนการแทรกแซง

การใชสิทธิสวนตัวเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย เนื่องจากยานพาหนะที่จอดอยูบนทางสาธารณะมิใชที่พักอาศัยการกระทํา

ดังกลาวเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล แตการกระทําดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว

ในขอ 8 วรรคสอง เน่ืองจากการตรวจคนของเจาหนาที่ตํารวจเปนการกระทําตามกรอบอํานาจหนาที่ของตํารวจ

ทางคดี (la mission de police judiciaire) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสืบสวนการกระทําความผิดทางอาญาและ

การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด คําวินิจฉัยดังกลาวสอดคลองกับคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (la Chambre criminelle de la Cour de cassation) ที่เคยพิพากษาไววายานพาหนะ

มิใชที่พักอาศัย เวนแตจะมีขอยกเวนเปนประการอื่น72

     2)  กรณีการตรวจคนสิ่งของในสถานประกอบการหรือสถานประกอบวิชาชีพ

       - การตรวจคนสิ่งของในสถานประกอบการ (la fouille par la police des locaux 

commerciaux)

       ในคดี Chappell เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 198973 บริษัทผลิตภาพยนตร (des sociétés 

cinématographiques) และองคกรของรัฐแหงสหราชอาณาจักรซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อคุ มครองลิขสิทธิ์ 

(des organismes créés pour la protection du droit d’auteur) ไดรับคําสั่งจากศาลสูง (une High Court) 

ซึ่งออกตามกรณีคํารอง Anton Piller ซึ่งรองเรียนกรณีมีคนชาติอังกฤษ (un ressortissant britanique) 

คนหนี่งกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลสูงมีคําสั่งใหบุคคลนั้นยอมใหผูรองตรวจคนสถานประกอบการของบุคคลนั้น 

ซึ่งบุคคลนั้นใชเปนที่พักอาศัยดวย เพื่อคนหาและยึดเทปวีดีโอที่ทําการบันทึกและเผยแพรอันเปนการละเมิด



58 รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ลิขสิทธิ์ การดําเนินการตามคําสั่งดังกลาวไดกระทําขึ้นในชวงเวลาเดียวกับที่ได รับหมายคนของตํารวจ 

(un mandat de perquisition) เพ่ือทําการยึดภาพยนตรลามกอนาจาร (des films pornographiques)

ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนเห็นวาการกระทําดังกลาวขององคกรของรัฐเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

เกี่ยวกับที่พักอาศัยเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลอื่น แมวาการกระทําดังกลาวจะเปนที่นาเสียใจ แตอยางไรก็ตาม 

ศาลเห็นวาการดําเนินการดังกลาวมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว โดยในกรณีนี้ la Common law ก็ถือวา

เปนกฎหมายเชนกัน และเปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยโดยสภาพและในการดําเนินการ ซึ่งไดกระทํา

ในขณะเดียวกับที่ตํารวจไดรับหมายคน การดําเนินการดังกลาวจึงไมถือวาไมไดสัดสวนกับวัตถุประสงค

ที่มุงหมายนั้นแตอยางใด ดังนั้น การออกคําสั่งและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นจึงชอบดวยกฎหมายอังกฤษ

      - การตรวจคนสํานักงานทนายความ (la perquisition à un cabinet d’avocat)

      ศาลไดวินิจฉัยวาการตรวจคนสํานักงานทนายความโดยองคกรของรัฐเปนการกระทํา

อันเปนการแทรกแซงการใชสิทธิในชีวิตสวนตัว สิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับที่พักอาศัยและสิทธิในชีวิตสวนตัว

เก่ียวกับการติดตอสื่อสาร74 ศาลยอมรับวาการดําเนินการตามกรณีรองเรียนนี้มีฐานทางกฎหมายรองรับ คือ 

มาตรา 103 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและมีวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อคนหา

ผู กระทําความผิดทางอาญาและเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคลอ่ืน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาว

มิอาจถือไดวาเปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่มุงหมายนั้น การดําเนินการนั้น

มิไดสัดสวนกับการบรรลุวัตถุประสงคที่มุ งหมาย เนื่องจากหมายคนตามกรณีอนุญาตใหทําการคนและยึด

เอกสารตาง ๆ ไดโดยไมมีขอจํากัด (sans limitation) การตรวจคนสํานักงานทนายความในสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนดีงักลาวมไิดมหีลกัประกนั (ganrantie) เปนการเฉพาะแตประการใด เชน ตอหนาเจาหนาทีผู่สงัเกตการณ

อสิระ (un observateur indépendant) หรือการขอหมายคนจากศาล (un mandat judiciaire pour autoriser 

les perquisitions)75 การตรวจคนดังกลาวจึงกอใหเกิดผลกระทบตอความลับในทางวิชาชีพทนายความ 

(le secret professionnel de l’avocat) โดยมิไดสัดสวนกับวัตถุประสงคที่มุงหมายแตอยางใด

      จากคําวินิจฉัยดังกลาว จะเห็นไดว าสําหรับศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชน คําว า 

“ชีวิตสวนตัว” หมายความรวมถึง กิจกรรมในทางวิชาชีพหรือในทางพาณิชยกรรม  (les activités professionnelles 

et commerciales)  คําวา “ที่พักอาศัย” หมายความรวมถึง สถานประกอบวิชาชีพ (les locaux professionnels) 

และคําวา “จดหมาย” หมายความรวมถึง จดหมายโตตอบในการประกอบวิชาชีพ (la correspondance 

professionnelle) ดวย 

74 Niemietw c/ Allemagne, 16 décembre 1992, Volume n° 251 B de la série A, § 29, 30, 31, 32 V. F. SUDRE, 
 J.C.P., 1993, I, 3564, n° 18.
75 Affaire Crémieux c/ France, volume n° 256 B de la série A des publications imprimées de la Cour; Affaire 
 Funke c/France, vol. n° 256 A.
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  2.5.3  คดีเกี่ยวกับการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับการติดตอทางจดหมาย

      1)  กรณีการดักฟงขอมูลความลับทางโทรศัพท (le secret de la correspondance 

téléphonique)

       คําวินิจฉัยของศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการรองเรียนการกระทําขององคกร

ของรัฐในการดักฟงขอมูลทางโทรศัพทอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเก่ียวกับการติดตอ

สื่อสารปรากฏอยูใน 3 คดีที่นาสนใจ ไดแก คําวินิจฉัยในคดี Klass เมื่อวันที่ 6 กันยายน 1978

       คําวินิจฉัยในคดี Malone เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 198476 และคําวินิจฉัยในคดี 

Kruslin et Huvig เมื่อวันที่ 24 เมษายน 1990 ในท่ีนี้ จะขอยกตัวอยางเฉพาะคดี Klass เทานั้น  

       ในคดี Klass ผูรองรองตอศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนวา การที่องคกรของรัฐ (รัฐบาล) 

ทําการดักฟงขอมูลทางโทรศัพท (des écoutes gouvernementales) เก่ียวกับผูรองเปนการกระทําอันเปน

การแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวและสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับการติดตอทางจดหมายของตนตามที่กําหนด

คุ มครองไว ในขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

และมาตรา 10 วรรคสอง แหงกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และกฎหมายภายในอีกฉบับหนึ่งลงวันที่ 13 

สิงหาคม 1968 ซึ่งไดตราขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ

       ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนวินิจฉัยในประเด็นขอกฎหมายเบ้ืองตนวาคํารองดังกลาว

ศาลสามารถรับไวพิจารณาไดหรือไม (la recevabilité de la requête) ในประเด็นนี้ศาลเห็นวาการที่จะรองวา

เปนเหยื่อหรือผู ไดรับผลกระทบจากการฝาฝนสิทธิประการหนึ่งประการใดท่ีบัญญัติรับรองและคุมครอง

ไวในอนุสัญญาแหงยุโรปฯ นั้น จะกลาวอางแตเพียงวาการตรากฎหมายที่เกี่ยวของขัดตอสิทธิที่บุคคลไดรับ

ความคุมครองตามอนุสัญญาแหงยุโรปฯ หากแตการใชบังคับกฎหมายน้ันยังกอใหเกิดความเสียหายแกตน

อีกดวย อยางไรก็ตาม ศาลยอมรับขอยกเวนแหงหลักดังกลาว เนื่องจากการดําเนินมาตรการดังกลาวในทางลับ

ดังเชนในกรณีนี้ ผูรองยอมไมสามารถที่จะนําสืบหลักฐานที่เกี่ยวของได

       ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนวินิจฉัยตอไปในประเด็นที่เปนเนื้อหา แหงคดีวา กลาวคือ 

บทบัญญัติมาตรา 10 วรรคสอง แหงกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และกฎหมายภายในฉบับลงวันที่ 13 

สิงหาคม 1968 ที่กําหนดมาตรการดังกลาวนั้นเปนไปตามเงื่อนไขแหงขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ หรือไม 

มาตรา 10 แหงกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี บัญญัติวา (1) “หามมิใหละเมิดความลับเก่ียวกับการติดตอ

สื่อสาร พัสดุไปรษณีย และโทรคมนาคม (2) ขอจํากัดแหงขอหามดังกลาวจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีฐานทางกฎหมาย

รองรับ ในกรณีที่ขอจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อคุ มครองความสงบเรียบรอยและเสรีภาพทางประชาธิปไตย 

หรือการดํารงอยูหรือความปลอดภัยของสหพันธรัฐหรือประเทศ กฎหมายน้ันอาจกําหนดใหไมจําตองช้ีแจง

76 Arrêt Malone, 2 août 1984, obs. L.-E. PETTITI et F. TEITGEN, Rev. sc. crim. 1985, p. 145; G. COHEN-JONATHAN, 
 Les « écoutes téléphoniques », Protection des droits de l’homme: la dimension européenne, Mélanges 
 G.-J. Wiarda, p. 17.
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แกผูที่เก่ียวของ และใหการควบคุมโดยองคกรของรัฐที่ไดรับมอบอํานาจจากประชาชนแทนที่การรองขอตอศาล” 

บทบัญญัตินี้เองและการใชบังคับกฎหมายภายในที่ตราข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ที่ผู รองกลาวอางวาขัดตอขอ 8 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ

     ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนวินิจฉัยเป นประการแรกวา การติดตอทางโทรศัพท 

(les communications téléphoniques) รวมอยูในสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลเกี่ยวกับการติดตอทางจดหมาย

ที่จะตองไดรับความคุมครองตามขอ 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ ศาลไดวินิจฉัยตอไปวาบทบัญญัติ

แหงกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีลงวันที่ 13 สิงหาคม 1968 เปนไปตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว

ในวรรคสองของขอ 8 หรือไม ทั้งนี้ การตีความขอยกเวนตามวรรคสองของขอ 8 นั้นจะตอง “ตีความโดยเครงครัด” 

(une interprétation étroite)77 ศาลไดพิจารณาวาการดําเนินมาตรการขององคกรของรัฐในการดักฟงขอมูล

ทางโทรศัพทมีกฎหมายกําหนดรองรับ อีกทั้งเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยเครงครัด เนื่องจากกฎหมาย

ดังกลาวไดกําหนดใหดําเนินมาตรการดังกลาวเพ่ือตอสูกับภยันตรายหรือปกปองความสงบสุข และการดํารงอยู

หรือความปลอดภัยแหงสหพันธรัฐและประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการรักษาความม่ันคงแหงรัฐ การรักษาความสงบ

เรียบรอยและการปองกันการกระทําความผิดทางอาญาตามท่ีบัญญัติไวในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญา

แหงยุโรปฯ 

      ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดพิจารณาตอไปวาการดําเนินมาตรการดังกลาวตามที่

กฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดนั้นเปนไปตามเง่ือนไขประการท่ีสาม ตามขอ 8 วรรคสอง กลาวคือ 

มาตรการน้ันเปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอการทําใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นหรือไม ในประเด็นนี้ 

ศาลเห็นวาในสังคมประชาธิปไตยในปจจุบันถูกคุกคามโดยการจารกรรมในรูปแบบท่ีสลับซับซอน (des formes 

très complexe d’espionnage) และโดยการกอการราย (le terrorisme) และเพื่อตอสูกับภัยคุกคามตาง ๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ รัฐจึงควรที่จะสามารถเฝาสังเกตการณในทางลับปจจัยตาง ๆ ที่อาจกระทบตอความสงบ

เรียบรอยท่ีเกิดข้ึนในเขตแดนของตนได ดังนั้น จึงตองหาดุลยภาพระหวางการใชสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคล

ที่ไดรับการคุมครอง ตามวรรคหนึ่งของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ และความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ

เฝาสังเกตการณในทางลับ เพื่อคุ มครองสังคมประชาธิปไตยโดยสวนรวม ศาลเห็นวายังไมเปนการเพียงพอ

ที่มาตรการเฝาสังเกตการณจดหมาย (la mesure de surveillance de la correspondance) ตามที่กฎหมาย

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดนั้นตองเปนไปตามเงื่อนไขประการที่สาม ตามวรรคสองของขอ 8 เทานั้น

หากแตการดําเนินมาตรการดังกลาวยังจะตองอยูภายใตการตรวจสอบควบคุม (l’objet d’un contrôle) อีกดวย 

      ในสวนท่ีวามาตรการเชนน้ันเปนส่ิงจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอวัตถุประสงคที่มุงหมาย

หรือไมนั้น ศาลเห็นวา ตามกรณีที่รองเรียน มาตรการการดักฟงขอมูลทางโทรศัพทใชบังคับกับบุคคลบางประเภท

เทานั้น ซึ่งมีสิ่งที่บงบอก (d’indices) ถึงความตองสงสัยวาบุคคลนั้นจะกระทําหรือไดกระทําความผิดทางอาญา

ที่รายแรงตอความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงของรัฐซ่ึงตอง โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรการดังกลาว

จะชอบดวยกฎหมายก็ตอเม่ือไมสามารถท่ีจะไดขอเท็จจริงมาโดยวิธีการอยางอ่ืน หรือเปนการยากอยางมาก

ที่จะแสวงหาหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการนั้นได

77 § 38 à 40 de l’arrêt Crémieux c/ France, 55 à 57 de l’arrêt Funke.
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      แตทั้งนี้ มาตรการดังกลาวจะตองจํากัดอยูแตเฉพาะผูตองสงสัยและบุคคลที่สันนิษฐานวา

มคีวามเก่ียวของ ตลอดจนบุคคลท่ีสามารถรับหรอืสงตอการติดตอส่ือสารนัน้เทานัน้ ซึง่เปนกรณตีามเร่ืองรองเรยีนนี้ 

เนื่องจากกฎหมายแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดังกลาวมิไดกําหนดมาตรการเชนนั้นในลักษณะเปนการทั่วไป 

นอกจากนี้ การดําเนินมาตรการเชนนั้นจะรองขอไดก็เฉพาะแตหัวหนางานดานการคุ มครองรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธรัฐ (le chef des offices de protection de la Constitution de la Fédération) หัวหนางาน

ดานความปลอดภัยแหงกองทัพและงานดานขอมูลแหงสหพันธรัฐ (le chef du service de la sécurité de 

l’armée et du service fédéral des renseignements) หรือผูแทน และกระทําไดก็แตเพียงตามคําสั่งการ

ของรัฐมนตรีแหงสหพันธรัฐซึ่งไดรับมอบอํานาจของรัฐมนตรีดานมหาดไทยและดานกลาโหมจากนายกรัฐมนตรี 

(le Chancelier) ซึ่งจะตองออกคําสั่งดวยตนเองหรือโดยองคกรระดับสูง (l’autorité supreme)  ของประเทศ 

โดยนัยดังกลาว ศาลจึงเห็นวามีการกําหนดกระบวนการทางปกครอง (une procédure administrative) 

ที่ปองกันมิใหมีการดําเนินมาตรการดังกลาวตามอําเภอใจโดยไมชอบ หรือโดยปราศจากการศึกษาอยางเพียงพอ 

อีกท้ังมาตรการดังกลาวจะกําหนดใหดําเนินการไดเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน และจะสามารถดําเนินการตอไป

ไดก็เฉพาะตอเมื่อมีการรองขอมาใหมเทานั้น และใหยกเลิกการดําเนินมาตรการดังกลาวทันทีที่เงื่อนไข

แหงการดําเนินมาตรการนั้นหมดสิ้นไปหรือไมมีความจําเปนอีกตอไป ดวยเหตุผลประการตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

ศาลจึงวินิจฉัยวามาตรการดักฟงขอมูลทางโทรศัพทตามที่กฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดนั้น

เปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอความปลอดภัยแหงรัฐ การคุมครองความสงบเรียบรอย และการปองกัน

การกระทําความผิดทางอาญา

      ในสวนที่วาการดําเนินมาตรการดังกลาวอยูภายใตการตรวจสอบควบคุมหรือไมนั้น ประเด็นนี้

เปนประเด็นที่ผูรองวิพากษวิจารณอยางรุนแรงวาการตรวจสอบควบคุมเปนการตรวจสอบควบคุมทางการเมือง 

(le contrôle politique) หากแตการตรวจสอบควบคุมทางศาล (le contrôle judiciaire) เปนเพียงการตรวจสอบ

ควบคุมรูปแบบเดียวที่สามารถจํากัดวาการกระทําขององคกรของรัฐอันเปนการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

และสิทธิในชีวิตสวนตัวเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของบุคคลนั้นเปนสิ่งที่จําเปนในสังคมประชาธิปไตย ตอประเด็น

ปญหาน้ี ศาลไดพิจารณาในเบ้ืองตนวาภายหลังการดําเนินมาตรการดังกลาวแลวจะมีการตรวจสอบควบคุม

ในช้ันตน (l’examen préalable) โดยเจาหนาท่ีที่มีคุณสมบัติที่สามารถสอบคัดเลือกเขาเปนผูพิพากษาได 

(un fonctionnaire possédant les qualifications requises pour accéder à la magistrature) ซึ่งทําการ

ศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับและพิจารณาวาขอมูลนั้นไดถูกนําไปใชโดยชอบดวยกฎหมายและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่มาตรการดังกลาวมุงหมายหรือไม นอกจากนี้ เจาหนาท่ีนั้นยังประสานเฉพาะแตขอมูลที่เกี่ยวของ

กับการพิจารณาแกองคกรที่มีอํานาจหนาท่ีเทานั้นและทําลายขอมูลอื่นที่ไมเกี่ยวของ การนําขอมูลไปใชก็เฉพาะแต

เพื่อวัตถุประสงคที่กําหนดไวเทานั้น ภายหลังการตรวจสอบควบคุมในชั้นตนแลว ยังมีการตรวจสอบควบคุม

ทางรัฐสภา (un contrôle parlementaire) เกี่ยวกับมาตรการท้ังหลายท่ีรัฐมนตรีสั่งการใหดําเนินการตาม

ระยะเวลาที่กําหนดอีกดวย รัฐมนตรีจะตองรายงานตอคณะอนุกรรมาธิการ (un comité de cinq parlementaires) 

หนึ่งคร้ังในทุก ๆ หกเดือนเกี่ยวกับสภาพการใชบังคับ และจัดทํารายงานตอคณะกรรมาธิการในแตละเดือนเกี่ยวกับ

มาตรการที่ไดดําเนินการไป คณะกรรมาธิการจะพิจารณาโดยอิสระอยางเต็มที่เกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย

และความจําเปนของการดําเนินมาตรการน้ัน โดยนัยดังกลาวขางตน ศาลจึงเห็นวาการดําเนินมาตรการดังกลาว
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ซึ่งกระทบตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลอยูภายใตการตรวจสอบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ แมวาการตรวจสอบ

ควบคุมนั้นจะมิใชการตรวจสอบควบคุมโดยศาลก็ตาม เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ

ตามที่กฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดนั้น มีความเปนอิสระจากองคกรของรัฐที่ออกคําสั่งใหดําเนิน

มาตรการเฝาสังเกตการณ และมีอํานาจเพียงพอท่ีจะทําการตรวจสอบควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ศาลจึง

วินิจฉัยวาการดําเนินมาตรการดังกลาวขององคกรของรัฐชอบดวยกฎหมาย เปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตย

ตอความปลอดภัยของประชาชน การคุมครองความสงบเรียบรอยและการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา 

ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไวในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

     2)  กรณีการตรวจดูจดหมายของผูตองขัง (le secret de la correspondance écrite des 

détenus)

       ตามคําวินิจฉัยของศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชน ในคดี Campbell c/Royaume-Uni 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 199278 ผูรองซึ่งถูกลงโทษจําคุกตลอดชีวิต (condamné à la prison à vie) ฐานฆาคนตาย 

(l’assassinat) ไดรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไมดี (de mauvais traitements) จากผูดูแลเรือนจํา (de gardiens 

de prison) ศาลไดตัดสินวาการเปดอานจดหมายระหวางทนายความและผู ตองขังโดยเจาหนาที่เรือนจํา 

(les autorités pénitentiaires) เปนการกระทําอันเปนการแทรกแซงสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการเคารพ

ในการติดตอทางจดหมาย แมการดําเนินการดังกลาวจะมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดและมีวัตถุประสงค

ที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา แตอยางไรก็ตาม 

ศาลเห็นวาการดําเนินการเชนนั้น “มิใช” สิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอวัตถุประสงคที่มุงหมายน้ัน เนื่องจาก

จดหมายของผูตองขังมีสถานะที่จะตองไดรับสิทธิพิเศษ (un statut privilégié) ศาลใหเหตุผลวาจดหมาย

ของผูตองขังที่มีไปถึงทนายความของตนจะถูกเปดอานโดยเจาหนาท่ีของเรือนจําไดก็เฉพาะแตในกรณีที่เปน

ขอยกเวนซึ่งมีเหตุอันสมควรท่ีจะเช่ือวาจดหมายน้ันมีเนื้อหาท่ีเปนการคุกคามความปลอดภัยขององคกรหรือ

บุคคลอ่ืน (le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui) หรือที่มีลักษณะ

เปนความผิด (le caractère délictueux) เทานั้น ดังนั้น เจาหนาที่เรือนจําจะสามารถเปดจดหมายที่ทนายความ

มีไปถึงผูตองขังไดก็เฉพาะแตเมื่อเจาหนาท่ีมีเหตุผลอันนาจะเช่ือได (des motifs plausibles) วาจดหมายน้ัน

จะมีสิ่งผิดกฎหมายซึ่งมิอาจทําใหเปดเผยไดโดยวิธีการตรวจสอบปกติอยางอื่น แตอยางไรก็ตาม ในกรณีเชนนั้น

เจาหนาที่เรือนจําจะตองเปดจดหมายน้ันตอหนาผูตองขังโดยตองไมอานจดหมายน้ัน

78 Arrêt Campbell, 25 mars 1992, Volume n° 233 de la série A, § 8 et 9 V. F. SUDRE, J. C. P. 1993, I, 3654, n° 23.
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  2.5.4  คดีเกี่ยวกับการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวเก่ียวกับเสรีภาพในความสัมพันธทางครอบครัว 

(la liberté des relations familiales)

        1)  กรณีการแทรกแซงเสรีภาพในความสัมพันธทางครอบครัวโดยไมชอบ

       หลงัจากท่ีภริยาไดยืน่ขอหยาขาด (le divorce) จากสามีของตน หญงินัน้ไดจากไปพรอมกับ

บุตรสาวสองคนที่เกิดขึ้นจากการสมรสกับชายซึ่งเปนสามีเดิมนั้น หลังจากนั้นศาลออสเตรียไดพิพากษาใหหญิงนั้น

มีอํานาจปกครอง (l’autorité parentale) และเลี้ยงดูบุตรสาวทั้งสองคนน้ัน แตตอมา ศาลสูงสุดแหงออสเตรีย 

(la Cour suprême d’Autriche) ไดพิพากษาใหอํานาจปกครองและอํานาจเล้ียงดูบุตรทั้งสองคนตกไดแก

ชายผูเปนบิดาดวยเหตุที่หญิงผูเปนมารดาเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนนั้นตามหลักคําสอนของ Jéhovah (les principes 

des témoins de Jéhovah) ซึ่งเปนวิธีการเลี้ยงดูบุตรที่ขัดแยงกับกฎหมายสหพันธรัฐเกี่ยวกับการศึกษาศาสนา

และประโยชนของผูเยาว (la loi fédérale sur l’éducation religieuse et à l’intérêt des enfants)79

       ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนพิจารณาวา คําพิพากษาของศาลสูงสุดแหงออสเตรีย

กอใหเกดิผลกระทบตอสทิธทิีจ่ะไดรบัการเคารพในชีวติครอบครัวของบุตรทัง้สองคนน้ัน เนือ่งจากบุตรทัง้สองคนน้ัน

อยูกับหญิงผูเปนมารดามาต้ังแตเมื่อหญิงนั้นไดไปจากสถานท่ีอันเปนท่ีพักอาศัยของครอบครัว (le domicile 

conjugal) การกอใหเกิดผลกระทบดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในวรรคสองของมาตรา 8 

ประกอบกับมาตรา 14 ซึ่งบัญญัติวาสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย

การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานจะตองไดรับการปฏิบัติโดยไมแตกตางกันแตอยางใด (sans 

distinction aucune) โดยเฉพาะการอาศัยเหตุผลทางศาสนา ศาลแหงยุโรปฯ เห็นวา ศาลสูงสุดแหงออสเตรีย

พิพากษาโดยมีวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายเพ่ือคุ มครองสุขภาพและสิทธิของบุตร แตการที่อางอิงถึง

ขอพิจารณาทางศาสนา (des considérations religieuses) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่มุ งหมายนั้น ทําให

คําตัดสินของศาลสูงสุดแหงออสเตรียขาดความไดสัดสวน (un rapport raisonnable de proportionnalité) 

ระหวางวิธีที่ใชและวัตถุประสงคที่มุงหมายนั้น กรณีจึงเปนการกระทําอันเปนการฝาฝนขอ 8 ประกอบขอ 14 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

       ศาลแหงยุโรปฯ ไดพิจารณาวาชีวิตครอบครัว (la vie familiale) ตามนัยแหงขอ 8 มิได

มุ งหมายเฉพาะแตชีวิตครอบครัวของบุคคลที่สมรสกันและบุตรของคูสมรสเทาน้ัน หากแตยังหมายความถึง

ชีวิตครอบครัวของบุคคลที่อยูกินกันฉันสามีภริยา (la vie des personnes vivant enunion libre) และบุตร

ของบุคคลเหลานั้นดวย รัฐจึงมีหนาที่กระทําการ (l’obligation positive) อยางใด ๆ เพื่อใหความสัมพันธ

ของบุคคลเหลานั้นกับบุตรดํารงอยู

79 Hoffmann c/ Autriche, 23 juin 1993, Volume n° 255 C de la série A des publications de la Cour, obs. 
 J.-F. FLAUSS, A.J.D.A., 1993, 32.
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     2)  กรณีการสงบุตรผูเยาวไปยังสถานแรกรับ

       ในกรณีที่คูสามีภริยาไมสามารถเลี้ยงดูบุตรผูเยาวไดและไดสงบุตรผูเยาวของตนไปใหแก

สํานักงานชวยเหลือสังคม (l’assistance publique) หรือสํานักงานฯ ใชดุลพินิจดําเนินการดังกลาวเอง 

ในกรณีเชนนั้น สํานักงานฯ อาจตองใชอํานาจตาง ๆ อันเปนอํานาจปกครอง (les prérogatives de l’autorité 

parentale) แทนบิดามารดาท่ีแทจริง โดยเฉพาะอํานาจในการดูแลบุตร (la garde de l’enfant) จํากัด

หรือเพิกถอนสิทธิในการเย่ียมของบิดามารดา ตลอดจนสงบุตรผูเยาวไปยังสถานแรกรับ (un foyer d’accueil) 

เพื่อการดูแลตอไป การตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตนจะเปนการชอบดวยกฎหมายก็ตอเมื่อพิจารณา

ถึงประโยชนของบุตร (l’intérêt de l’enfant) เปนสําคัญ แตทั้งนี้ การตัดสินใจตาง ๆ นั้นจะตองกระทําโดย

รูถึงสถานะของบิดามารดาและสถานะของบุตร และอาจไดรับการตรวจสอบควบคุมโดยองคกรศาล (un contrôle 

judiciaire)

       ในคดี B., H., O., R. et W. c/Royaume-Uni80 ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชน

พิจารณาวาการตัดสินใจเชนนี้ขององคกรของรัฐเปนการกระทําอันเปนการแทรกแซงในชีวิตครอบครัว ซึ่งจะเปน

การกระทําโดยชอบตามนัยแหงวรรคสองของขอ 8 ก็ตอเมื่อการตัดสินใจตาง ๆ นั้นมีกฎหมายอางอิงได กระทําไป

เพื่อวัตถุประสงคตามที่บัญญัติไวซึ่งในที่นี้ คือ สุขภาพจิตและสุขภาพรางกายของบุตร และเปนสิ่งจําเปนเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคนั้นในสังคมประชาธิไปไตย ทั้งนี้ การตัดสินใจเชนน้ันจะตองกระทําโดยรูเห็นถึงสถานะของบิดา

มารดาและสถานะของบุตรนั้น และองคกรของรัฐไดปรึกษาหารือกับบิดามารดาของบุตรนั้นกอนที่จะตัดสินใจ

ดําเนินการใด ๆ การปรึกษาหารือเชนนั้นเปนขั้นตอนที่จําเปน (une phase obligatoire) ในกระบวนการตัดสินใจ

ขององคกรของรัฐเลยทีเดียว

      นอกจากน้ี ศาลยังไดอธิบายเพ่ิมเติมวาการตัดสินใจหรือคําส่ังขององคกรของรัฐจะตอง

สามารถถูกโตแยงหรือตรวจสอบไดโดยกระบวนการยุติธรรม (de recours judiciaires) เพื่อตรวจสอบ

ถึงความชอบธรรมของการตัดสินใจหรือคําส่ัง (le bien-fondé de la décision) ขององคกรของรัฐ ทั้งนี้ 

การตรวจสอบดังกลาวจะตองสามารถกระทําไดภายในเวลาอันสมควร (un délai rasionnable)

      ดวยเหตุนี้ ศาลแหงยุโรปฯ จึงวินิจฉัยวากฎหมายแหงสหราชอาณาจักร (ที่มีการโตแยง

ในเร่ืองรองเรียนนี้) ไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย

การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เนื่องจากกฎหมายดังกลาวอนุญาตใหองคกรของรัฐทําการ

ตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ไดโดยไมจําตองปรึกษาหารือบิดามารดาของบุตรท่ีเกี่ยวของเสียกอน อีกทั้งไมสอดคลอง

กับความในวรรคหนึ่งของขอ 6 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ (เกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม) 

เนื่องจากกฎหมายนั้นมิไดเปดชองใหศาลซึ่งรับคํารองโตแยงคําสั่งขององคกรของรัฐสามารถตรวจสอบความ

ชอบธรรมของคําสั่งเชนนั้นไดแตอยางใด

80 Arrêt B., H., O., R. et W. c/Royaume-Uni, Volume n° 120 de la série A des publications de la Cour;  B., R. 
 และ  W. n° 121.
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  2.5.5  คดีเกี่ยวกับการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัวอันเกี่ยวกับเสรีภาพในความสัมพันธทางเพศ

      1)  ความสัมพันธระหวางชายหญิง (la liberté des relations entre les deux sexes)

       การคุมครองสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลยอมครอบคลุมถึงเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะมี

ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอื่นดวย อยางไรก็ตาม เสรีภาพดังกลาวยอมตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความยินยอม

ที่ชัดเจนและเปนอิสระ (un consentement éclairé et libre) ของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมิใชกรณีตามเร่ือง

รองเรียนนี้ซึ่งเปนกรณีของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีความพิการทางสติปญญา (une handicapée mentale) 

และมีอายุ 16 ป หากแตในทางสติปญญาแลวยังเปนเด็กอยู (demeurée intellectuellement une enfant) 

เด็กหญิงคนน้ีอาศัยอยูในสถานแรกรับสําหรับเด็กที่พิการทางสติปญญา ผูทําหนาที่เปนผูอํานวยการสถานแรกรับ

แหงน้ีไดเขาไปในหองของเด็กหญิงและปลุกใหเด็กหญิงตื่นกลางดึก และบังคับใหเด็กหญิงตามเขาไปในหอง

เพื่อมีเพศสัมพันธกับเขา การกระทําของบุคคลนั้นยอมกระทบตอสิทธิของเด็กหญิงนั้นในอันที่จะไดรับการเคารพ

ตอสิทธิในชีวิตสวนตัวของตน ซึ่งครอบคลุมถึงเสรีภาพในการมีเพศสัมพันธดวย เนื่องจากเด็กหญิงนั้นมิไดให

ความยินยอมแกการมีเพศสัมพันธกับบุคคลนั้นแตอยางใด81

      2)  ความสัมพันธระหวางชายกับชาย (la liberté des relations sexuelles entre 

hommes)

       สิทธิที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวอันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธของบุคคลรวมถึง

เพศสัมพันธระหวางชายกับชายดวยหรือไม ในคดี Dudgeon82 ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรป

ดานสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการลงโทษทางอาญาโดยกฎหมายของประเทศไอรแลนดเหนือ สําหรับการมีเพศสัมพันธ

ระหวางชายกับชาย (des rapports homosexuels entre hommes) ซึ่งมีอายุตั้งแตยี่สิบเอ็ดปขึ้นไป เปนการ

ฝาฝนหรือละเมิดสิทธิผูรองท่ีจะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของตน คณะกรรมาธิการฯ ไดเสนอเร่ืองดังกลาว

ตอศาลแหงยุโรปฯ เพ่ือพิจารณา ศาลแหงยุโรปฯ มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 1981 วากฎหมายน้ัน

เปนการกระทบตอสิทธิของผูรองที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนตัวของเขาโดยมิชอบ เนื่องจากกฎหมายนั้น

มิไดเปนไปตามเงื่อนไขประการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในวรรคสองของขอ 8 ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ  ศาลเห็นวา

แมการกระทําเชนนั้นมีกฎหมายกําหนดไว แตมิใชสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอการคุมครองจิตใจ 

(la morale) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวตนท่ีแทจริงของมนุษย (une manifestation 

essentiellement privée de la personnalité humaine) “มิไดสัดสวน” กับวัตถุประสงคที่มุ งหมาย

ซึ่งในที่นี้คือ การคุมครองจิตใจ 

       ตอมา ศาลแหงยุโรปฯ ไดยืนยันแนวคําวินิจฉัยดังกลาวขางตนในคดี Norris ซึ่งศาลวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 1988 และในคดี Modinos c/ Chypre เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1993 อีกดวย

       จากการศึกษาสิทธิในความเปนอยูสวนตัวและการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว 

ในประเทศตาง ๆ ดังกลาวขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา สิทธิในชีวิตความเปนอยู สวนตัวของบุคคลเปน

สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองและคุมครองในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาแหงยุโรป

81 Arrêt X. et Y. c /Pays-Bas 26 mars 1985, Volume n° 91 de la série A des publications de la Cour.
82 R. PELLOUX, Annuaire français de droit international, 1982, p. 504. 
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วาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขึ้นพื้นฐาน และกฎหมายภายในของประเทศตาง ๆ ทุกประเทศ 

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวมีคุณคาในระดับรัฐธรรมนูญเลยทีเดียว ดังนั้น บุคคลทั้งหลายไมวาจะเปนองคกรของรัฐ

หรือเอกชนดวยกัน จึงยอมมีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะตองเคารพสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลอ่ืน และจะตองไมกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิดังกลาว ดังนั้น โดยหลักแลว 

องคกรของรัฐยอมจะดําเนินมาตรการใด ๆ อันเปนการแทรกแซงหรือลวงละเมิดการใชสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคลมิได อันจะเปนการขัดตอเจตนารมณของปฏิญญาสากลฯ และอนุสัญญาแหงยุโรปฯ อยางไรก็ตาม 

องคกรของรัฐอาจมีความจําเปนตองดําเนินมาตรการใด ๆ เพื่อ “ประโยชนสาธารณะ” อันอาจมีผลเปนการ

แทรกแซงหรือลวงละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลไดในบางกรณี แตทั้งนี้ การดําเนินมาตรการเชนนั้น

โดยองคกรของรัฐจะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเง่ือนไขท้ังสามประการดังที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 8 วรรคสอง 

ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเทานั้น ซึ่งไดแก การดําเนิน

มาตรการนั้นมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดโดยยึดหลักการเขาถึงขอมูลของบุคคลท่ีเกี่ยวของ และการคาดหมาย

ลวงหนาไดถึงผลของการใชบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับตน การดําเนินมาตรการน้ันจะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค

ประการหน่ึงประการใดอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะตามท่ีบัญญัติไว อันไดแก ความม่ันคงแหงรัฐ ความสงบ

เรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน ประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันการกระทําความผิด

อาญาและการคุมครองสุขภาพและจิตใจ หรือการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และการดําเนินมาตรการน้ัน

จะตองเปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยและไดสัดสวนกับการบรรลุวัตถุประสงค ที่มุ งหมายน้ัน โดยยึด 

“หลักความไดสัดสวน” ระหวางการดําเนินมาตรการน้ันกับผลท่ีเกิดขึ้นตอการแทรกแซงสิทธิในชีวิตสวนตัว

ของบุคคล หรือกลาวอีกนัยหน่ึง เปนการช่ังนํ้าหนักระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของบุคคลท่ีเกี่ยวของ

กับสิทธิในชีวิตสวนตัวเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมและในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิทธิในชีวิตสวนตวัของบุคคลที่เกี่ยวของใหนอยที่สุด
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บทที่ 3

กฎหมายไทยที่เก่ียวกับการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว
 

  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงกฎหมายไทยหลายฉบับแลวพบวา ไดมีการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

รับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวไวในกฎหมายหลายฉบับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ สามารถแบงตามประเภทแหงสิทธิ ไดดังนี้

3.1 ประเภทของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท และมีรายละเอียด ดังนี้

  3.1.1  สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

      1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35

             สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ

ความคุมครอง 

       การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 

อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยู สวนตัว 

จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

       บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุ มครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล

สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ

      2)  ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 322 – 323)  

            มีสาระสําคัญเป นการคุ มครองข อมูลข าวสารส วนบุคคลในลักษณะความผิดฐาน

เปดเผยความลับ ซึ่งเปนการกําหนดความผิดกับผูประกอบวิชาชีพที่ลวงรูความลับ เช น แพทย พยาบาล นักบวช 

ทนายความ ผูสอบบัญชี ผูรับการอบรมในอาชีพ ที่เปดเผยความลับ

      3)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (มาตรา 420 มาตรา 422 และมาตรา 423)  

           มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดวาดวยละเมิดในทางแพง อันเปนกรณีที่บุคคลหนึ่ง

ไดลวงละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน จนกอใหเกิดความเสียหายในเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือสิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติรับรองและคุมครองให

      4)  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

             มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรู ขอมูลขาวสารของราชการ โดยมี

ขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัด และจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหาย

ตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน  และกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่

เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการ



68 รายงานการศึกษาวิจัย
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     5)  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

(มาตรา 40) 

             มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหผู ที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากรายการท่ีออกอากาศ

เปนเท็จ หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนบุคคล อาจรองเรียน

ตอคณะกรรมการได

     6)  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 (มาตรา 20) 

            มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหบริษัทขอมูลเครดิตเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือ

ผูใชบริการที่ประสงคจะใชขอมูล เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อและการออกบัตรเครดิต โดยในการเปดเผย

หรือใหขอมูลดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนทุกคร้ัง เวนแตเจาของขอมูลไดให

ความยินยอมไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

      7)  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (มาตรา 27) 

             หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใด ซึ่งขอมูล

เก่ียวกับตัวเด็กหรือผู ปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือ

สิทธิประโยชนอื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ

      8)  ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 (ขอ 11) 

                มีสาระสําคัญเปนการกําหนดหามมิใหทนายความ เปดเผยความลับของลูกความที่ไดรู 

ในหนาที่ของทนายความ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากลูกความนั้นแลว หรือโดยอํานาจศาล

  3.1.2  สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับชีวิตและรางกาย ประกอบดวย กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้

     1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32

       มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของ

บุคคล ดังนี้

       (ก) การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 

จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวย

วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 

       (ข)  การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือ

มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตาม

วรรคหน่ึง จะกระทํามิไดเวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

       (ค)  ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู เสียหาย 

พนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชนของผู เสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอน

การกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนดวยก็ได

     2)  ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ (มาตรา 276 - 287) และ

ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย (มาตรา 288 – มาตรา 308) 

       มีสาระสําคัญเปนการกําหนดโทษแกผูที่ทําอันตรายแกชีวิตและรางกายของบุคคลอื่น
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  3.1.3  สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้

     1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มาตรา 36) 

            มีสาระสําคัญเปนการกําหนดรับรองและคุมครอง เสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน

โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทํา

ดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรู ถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํามิไดเวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

     2)  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (มาตรา 8 

มาตรา 16 ) 

            มีสาระสําคัญเปนการกําหนดโทษผู กระทําโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

เพื่อดักรับไวซึ่งขอมูล การเผยแพรขอมูล หรือกระทําการใดๆ ใหผูอื่นไดรับความเสียหายโดยระบบคอมพิวเตอร

  3.1.4  สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับการอยูหรือพักอาศัย ประกอบดวยกฎหมายที่ เกี่ยวของ 

ดังน้ี

      1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 33

            มีสาระสําคัญเปนการรับรองและคุมครองเสรีภาพในเคหสถานโดยบุคคลยอมไดรับความ

คุ มครองในการที่จะอยู อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจาก

ความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือ

หมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

      2)  ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362 - 366)

            มีสาระสําคัญเปนการกําหนดความผิดและโทษสําหรับการบุกรุกอสังหาริมทรัพย หรือ

เคหสถานของผูอื่น

3.2 มาตรการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามกฎหมายไทย

  3.2.1  มาตรการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

      1)  มาตรการเชิงปองกัน

       - ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดฐานเปดเผยความลับ (มาตรา 322 – 

มาตรา 325) กําหนดความผิดและโทษสําหรับผูที่เปดเผยความลับของผูอื่น

      2)  มาตรการเชิงเยียวยา

       -  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 5 ละเมิด หมวด 1 ความรับผิด

เพื่อละเมิด มาตรา 420 กําหนดใหผูจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย

ถงึแกชวีติกดี็ แกรางกายกด็ ีอนามยักด็ ี เสรภีาพกด็ ีทรพัยสนิหรอืสิทธอิยางหนึง่อยางใดกด็ ีตองใชคาสนิไหมทดแทน

เพื่อการน้ัน 
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       -  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

มาตรา 40 กาํหนดใหดาํเนนิการเยยีวยาใหแกผูเสยีหายทีไ่ดรบัความเสยีหายเนือ่งจากรายการทีอ่อกอากาศเปนเทจ็ 

หรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลโดยเร็ว

  3.2.2  มาตรการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตวัเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

       1)  มาตรการเชิงปองกัน

       -  ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276 - 287) และ

ลักษณะ 10 ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย (มาตรา 288 – มาตรา 308) กําหนดโทษแกผูที่ทําอันตราย

แกชีวิตและรางกายของบุคคลอื่น

       2)  มาตรการเชิงเยียวยา

      -  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 5 ละเมิด หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด 

มาตรา 420 กําหนดใหผูจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 

แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

  3.2.3  มาตรการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร 

       1)  มาตรการเชิงปองกนั

       - พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หมวด 1 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

       2)  มาตรการเชิงเยียวยา

       -ไมมี-

  3.2.4  มาตรการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับการอยูหรือพักอาศัย 

        1)  มาตรการเชิงปองกัน

       -  ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362-366) มีสาระสําคัญ

เปนการกําหนดความผิดและโทษสําหรับการบุกรุกอสังหาริมทรัพย หรือเคหสถานของผูอื่น

       2)  มาตรการเชิงเยียวยา

       -  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 5 ละเมิด หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด 

มาตรา 420 กําหนดใหผูจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 

แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
  

3.3  ขอจํากัดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามกฎหมายไทย

  3.3.1  ขอจํากัดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

      - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35  

       สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความ

คุมครอง
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      การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปน 

การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได 

เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ

      บุคคลยอมมีสิทธิได รับความคุ มครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล

สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  3.3.2  ขอจํากัดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับเกี่ยวชีวิตและรางกาย 

     -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32  

      บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

      การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได

แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวา เปนการลงโทษดวยวิธีการโหดราย 

หรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

      การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได  เว นแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือ

มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

      การค นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ ง

จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

      ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงาน

อัยการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทํา

เชนวานั้น รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนดวยก็ได

  3.3.3  ขอจํากัดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร 

     -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 36  

      บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย

      การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงสื่อสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมท้ังการกระทําดวย

ประการอ่ืนใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในส่ิงสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน

  3.3.4  ขอจํากัดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับการอยูหรือพักอาศัย 

     -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 33  

      บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน

      บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข

      การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู ครอบครอง หรือการตรวจคน

เคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ



72 รายงานการศึกษาวิจัย
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      จะเห็นไดวาแมสิทธิในความเปนสวนตัวจะถือเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานประการหน่ึง

ทีผู่ใชอาํนาจปกครองไมมอีาํนาจทีจ่ะลบลางและมอิาจจะกาวลวงได และบคุคลทกุคนยอมสามารถกระทาํการใด ๆ กไ็ด 

ตราบเทาที่ไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น แตในบางกรณีรัฐมีความจําเปนที่จะตองเขาแทรกแซงสิทธิในความเปน

 สวนตัวของบุคคลเพ่ือรักษาประโยชนสาธารณะ ซึ่งการกระทําของรัฐดังกลาวจะตองเปนการกระทําที่ไดสัดสวนกับ

วัตถุประสงคนั้น และจะตองเปนการเขาแทรกแซงโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน จึงจะเขา

ขอยกเวนของการแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวของกับสิทธิในความเปนสวนตัวตามที่กลาวมาแลวในบทนี้
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บทที่ 4

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบการกระทํา
อันเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล

  ในสวนน้ี คณะผู วิจัยจะไดทําการศึกษาอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเปน

การแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล ตามลําดับ 

4.1 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  4.1.1  อํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

ที่ไดกอใหเกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมาตรา 200 แหงรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดกําหนดให

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทาํ 

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย

เปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว

เพื่อใหดําเนินการแกไข หากไมมีการดําเนินการแกไข คณะกรรมการตองรายงานตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภา

ดําเนินการตอไป นอกจากคณะกรรมการจะมีอํานาจในการตรวจสอบและรายงานการกระทําดังกลาวแลว 

ยังมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย 

     ตอมาเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 ไดบัญญัติเพิ่ม

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยใหม ีอํานาจหนาที่ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย 

เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

     ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนประการหน่ึง 

สิทธิดังกลาวไดรับการรับรองและคุมครองไวตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยนัยเชนน้ี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยอมมีอํานาจหนาท่ีที่จะกํากับดูแลมิใหมีการละเมิดสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวของบุคคล

  4.1.2  อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

     ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับ

ประเทศและระหวางประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย83 

เปนสําคัญ

83 มาตรา 15 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542
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     ทั้งนี้ คําวา “สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิ ทธิ เสรีภาพและ

ความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุ มครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตาม

กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม

     เมื่อสิทธิในความเปนอยู สวนตัวเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษยอันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยดังที่ได กลาวขางตนแลว สิทธิในความเปนอยู ส วนตัวจึงอยู ในขอบเขตของนิยามคําวา 

“สิทธิมนุษยชน” ดังกลาวขางตน 

     โดยนัยดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ

การกระทําหรือการดําเนินมาตรการใดอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว  

4.2.   กรณีศึกษาเก่ียวกับการกระทําที่เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัว

  คณะผูวิจัยไดนําปญหาเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลตาง ๆ และในลักษณะตาง ๆ ที่มีการรองเรียนมายัง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาใชเปนกรณีศึกษาในงานศึกษาวิจัยน้ี84 เพื่อนําเสนอความเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบและการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอไป การกระทํา

ในลักษณะตาง ๆ ที่นํามาใชเปนกรณีศึกษา ไดแก กรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้

  (1)  กรณีการจัดใหผูปวยโรคเอดสเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคเอดส โดยที่

ผูปวยนั้นมิไดแสดงความประสงคที่จะเขารับการอบรม

  (2)  กรณีการนําศพของผู ป วยโรคเอดสมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

ผูปวยนั้น

  (3)  กรณีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเวชระเบียน  

  (4)  กรณีการติดตอหรือสงขอความเพื่อขายสินคาหรือบริการแกบุคคลอันกอใหเกิดความเดือดรอน

รําคาญ

  (5)  กรณีการเปดภาพยนตรหรือเพลงบนในรถโดยสารระหวางจังหวัดอันเปนการรบกวนผูโดยสาร

  (6)  กรณีการปดปายโฆษณาบนหนาตางรถโดยสารประจําทางหรือรถไฟฟาอันเปนการบดบัง

ทัศนียภาพภายนอก

  (7)  กรณีการถายภาพของผูอื่นโดยผูที่ถูกถายภาพนั้นไมไดใหความยินยอมและนําไปพิมพเผยแพร

  (8)  กรณีเรือนจําหรือหองขังมีความเปนอยูอยางแออัด ขาดสุขลักษณะที่ดี

  (9)  กรณีการตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขังในเรือนจํา

  (10) กรณีการติดกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในหองขังของผูตองขัง หรือสถานท่ีสาธารณะ

เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย เชน โรงภาพยนตร

  (11) กรณีเจาหนาท่ีตํารวจนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ หรือการท่ีเจาหนาท่ีตํารวจ

ไดเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามส่ือตาง ๆ 

84 ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําอันอาจกอใหเกิดปญหาการรุกลํ้าหรือกระทบสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคล คณะผูวิจัย
 ไดสรุปจากผลการรับฟงความคิดเห็นรวมกันระหวางคณะผูศึกษาวิจัยและเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แหงชาติ ณ หองประชุมสํานักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในวันที่ 9 มีนาคม 2555
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

  ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหประเด็นปญหาในกรณีศึกษาแตละกรณีดังกลาวขางตน วาการ

กระทําในแตละกรณีนั้นเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร และนําเสนอความเห็นประกอบขอพิจารณาและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตอการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เก่ียวกับสิทธิในความเปนสวนตัว อันเปนวัตถุประสงคหลักของงานศึกษาวิจัยนี้ ทั้งนี้ การวิเคราะหและนําเสนอ

ความเห็นของคณะผูวิจัยในแตละกรณีศึกษา คณะผูวิจัยจะใชหลักการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวตามหลักสากลเปนเกณฑในการพิจารณา โดยเฉพาะอยางย่ิงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชนและอนุสญัญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ดังนั้น การวิเคราะหและนําเสนอความเห็น

ตอกรณีศึกษาในแตละกรณีจึงแบงหัวขอออกเปน 3 ประการ ไดแก ขอเท็จจริง ประเด็นปญหาทางกฎหมาย และ

แนวทางการพิจารณา ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.2.1  กรณีการจัดใหผูปวยโรคเอดสเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยโรคเอดส 

โดยท่ีผูปวยน้ันมไิดแสดงความประสงคที่จะเขารับการอบรม

      1)  ขอเท็จจริง

           โรงพยาบาลแหงหนึ่งไดจัดใหผูปวยโรคเอดสคนหนึ่งเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว

สําหรับผูปวยโรคเอดส ในขณะที่ผูปวยคนนั้นมาเขารับการรักษาการเจ็บปวยอยางอื่น และมิไดแสดงความประสงค

ที่จะเขารับการอบรมนั้นแตประการใด อันทําใหบุคคลอื่นรับทราบวาผูปวยนั้นปวยเปนโรคเอดส

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บหรือการเจ็บปวยมีลักษณะเปนขอมูล

อันเก่ียวกับสิทธิในความเปนสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การดําเนินการของโรงพยาบาลตามกรณีศึกษาน้ีเปนการแทรกแซง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูปวยคนนั้นหรือไม

       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนสิง่จําเปนเพือ่วตัถุประสงคดงักลาว และไดสดัสวนกบัวตัถุประสงคนัน้

หรือไม

      3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บหรือการเจ็บปวยมีลักษณะเปนขอมูล

สวนบุคคลอันเปนสวนหนึ่งของสิทธิในความเปนสวนตัวหรือไม

       ในบริบทของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของ

บุคคลหนึ่งยอมเปนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลนั้น ขอมูลดังกลาวจึงเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ประเภทหนึ่ง ในลักษณะที่เปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่ไดรับการรับรอง

และคุมครองไวโดยชัดแจงในขอ 12 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังที่ไดกลาวแลวขางตน กลาวอีกนัยหนึ่ง ขอมูล

ดังกลาวยอมเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูปวยนั้นนั่นเอง
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เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

       ในบริบทของกฎหมายของประเทศไทย ขอมูลสวนบุคคลอันเกี่ยวกับความเจ็บปวยยอมอยู

ในขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวซ่ึงไดรับความคุ มครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันท่ีบุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย

มิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ได

บัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

       ดังนั้น ขอมูลที่วาผูปวยนั้นเปนโรคเอดสจึงเปนขอมูลที่เกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล

       ประเด็นที่สอง การดําเนินการของโรงพยาบาลตามกรณีศึกษานี้เปนการแทรกแซงสิทธิ

ในความเปนสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูปวยคนนั้นหรือไม

       เมื่อขอมูลท่ีวาผูปวยนั้นเปนโรคเอดสเปนขอมูลที่เกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลซึ่งจะตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย จึงกอใหเกดิหนาที่หรือความผูกพันตอบุคคลอ่ืน

ที่จะตองเคารพตอสิทธิดังกลาว โดยไมกระทําการเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยมิไดรับความยินยอมของผูปวยน้ัน

โดยชัดแจงแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การดําเนินการดังกลาวของโรงพยาบาลตามกรณีศึกษาจึงเปนการแทรกแซง

สิทธิในความเปนสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูปวยนั้น

       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายโดยองคกรของรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ เปนส่ิงจําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และไดสัดสวน

กับวัตถุประสงคนั้น อันเขาขอยกเวนของการแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัวโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไม

       การดําเนินการดังกลาวของโรงพยาบาลตามกรณีศึกษามิใชการดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมายโดยองคกรของรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ มิใชสิ่งจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

และไดสัดสวนกับวัตถุประสงคนั้นแตอยางใด

     4)  สรุป 

       การดําเนินการของโรงพยาบาลตามกรณีศึกษาจึงเปนการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของผูปวยนั้น นอกจากนี้ การกระทําดังกลาวยังเปนการกระทําที่ขัดตอสิทธิของผูปวยตามขอ 7 

ของคําประกาศรับรองสิทธิผู ปวย85 ซึ่งเปนขอตกลงของสภาวิชาชีพซ่ึงมีแพทยสภาเปนแกนนํา เพื่อพิทักษ

ผลประโยชนของผูปวยเปนหลัก และเพื่อใหความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอนามัยกับผูปวย

ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอันดี และเปนที่ไววางใจซ่ึงกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 

ทนัตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ซึง่กําหนดวา “ผูปวยมีสทิธิทีจ่ะไดรบัการปกปดขอมลู

เกี่ยวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยเครงครัด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวน”

85 คําประกาศสิทธิของผูปวยออกโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการ
 ประกอบโรคศิลปะเพื่อถือปฏิบัติรวมกันและเพื่อพิทักษผลประโยชนของผูปวยเปนหลัก
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

  4.2.2  กรณีการนําศพของผูปวยโรคเอดสมาจัดแสดง โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับผูปวยนั้น

      1)  ขอเท็จจริง

       มลูนธิคิุมครองสิทธดิานเอดสและองคกรเครือขายไดยืน่เรือ่งตอคณะกรรมการสิทธมินษุยชน

แหงชาติ เพื่อขอใหตรวจสอบและดําเนินการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการนําศพของผูปวยที่เสียชีวิต

ดวยโรคเอดสมาจัดแสดง และเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชม โดยผูจัดงานดังกลาวอางวาเพื่อเปนอุทาหรณใหบุคคล

ทั่วไปเกรงกลัวตอโรคเอดส ทั้งนี้ ผูจัดงานนั้นไดระบุชื่อและนามสกุลของผูตาย รวมทั้งประวัติของผูตายนั้น

วาประกอบอาชีพใด หรือใชชีวิตแบบใดจึงติดเชื้อ HIV เชน ขายบริการ หรือใชยาเสพติด เปนตน แมวากรณีดังกลาว

ผูตายไดทําหนังสือแสดงความยินยอมใหนําศพไปใชเพื่อการศึกษาไดก็ตาม

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลประวัติเกี่ยวกับผูตายนั้นมีลักษณะเปนขอมูลอันเกี่ยวกับสิทธิในความ

เปนสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การนําศพผูตายดวยโรคเอดสมาจัดแสดงโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประวตัสิวนตวัของบคุคลน้ัน ตามกรณศีกึษาเปนการแทรกแซงสทิธใินความเปนสวนตัวอนัเปนการละเมดิสทิธมินษุยชน

ของผูตายนั้นหรือไม

       ประเด็นที่สาม การคุมครองสิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมไปถึงบุคคลผูเสียชีวิตไปแลวหรือไม

     3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลประวัติเกี่ยวกับผู ตายนั้นมีลักษณะเปนขอมูลอันเกี่ยวกับสิทธิ

ในความเปนสวนตัวหรือไม

       ในบริบทของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ ขอมูลเก่ียวกับประวัติสวนตัวของ

บุคคลหนึ่งยอมเปนขอมูลท่ีเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและสิทธิในชีวิตและ

รางกาย ในลักษณะท่ีเปนศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่ไดรับการรับรองและ

คุมครองไวโดยชัดแจงในขอ 12 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหง

ยุโรปวาดวยการคุ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานดังที่ไดกลาวแลวขางตน กลาวอีกนัยหน่ึง 

ขอมูลดังกลาวยอมเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตายนั้นนั่นเอง

       ในบริบทของกฎหมายของประเทศไทย ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของบุคคลยอมอยู

ในขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ซึ่งไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันท่ีบุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย

มิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ได

บัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

       ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของผูตายจึงเปนขอมูลที่เกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

       ประเด็นที่สอง การนําศพผูตายดวยโรคเอดสมาจัดแสดงโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

ชื่อและนามสกุล รวมทั้งประวัติสวนตัวของบุคคลนั้นตามกรณีศึกษาเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัว

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตายนั้นหรือไม
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เรื่อง  ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

       เมื่อขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของผูตายดวยโรคเอดสนั้นเปนขอมูลที่เกี่ยวดวยสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและสิทธิในชีวิตและรางกายซึ่งจะตองไดรับการคุมครองตาม

กฎหมาย จึงกอใหเกิดหนาที่หรือความผูกพันตอบคุคลอื่นที่จะตองเคารพตอสิทธิดังกลาว โดยไมกระทําการเปดเผย

ขอมูลดังกลาวโดยมิไดรับความยินยอมของบุคคลนั้นโดยชัดแจงแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การดําเนินการดังกลาว

ตามกรณีศึกษาจึงเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตายนั้น

       ประเด็นที่สาม การคุมครองสิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมไปถึงบุคคลผูเสียชีวิตไปแลวหรือไม

       สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับสิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิที่ติดตัวปจเจกบุคคล

มาตั้งแตเกิด เปนสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีมีอยูในสภาวะธรรมชาติ และเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยที่จําเปน

อยางยิ่งตอการดํารงอยู ของมนุษย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระที่จะกําหนดตนเองได

ตามเจตจาํนงทีต่นประสงคและไมอาจจะถกูพรากไปจากบคุคลได  บคุคลแตละคนจงึตองเคารพในขอบเขตปรมิณฑล

สวนบุคคลของผูอื่น ดวยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและรางกายจึงเปนรากฐานสําคัญของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 

       นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดเคยวินิจฉัยประเด็นดังกลาว

ไวในคดี Mephisto86 วา “หลักการตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญที่หามมิใหละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย

อันถือวาเปนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพท้ังปวงน้ัน กรณียอมเปนการไมสอดคลองกับการคุมครองศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย หากบุคคลนั้นในขณะที่เขามีชีวิตอยูเขาไดรับความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขา 

แตเมื่อบุคคลนั้นตายไปแลวเขากลับถูกลดศักดิ์ศรีหรือถูกทําใหไดรับความเสื่อมเสียภายหลังจากความตาย

ของบุคคลน้ัน ดังนั้น ความผูกพันท่ีจะตองใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ผูกพันอํานาจรัฐตามท่ี

บัญญัติไวในมาตรา 1 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญนั้น ความผูกพันดังกลาวของรัฐตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยนั้นมิได

สิ้นสุดลงพรอมกับความตายของบุคคลนั้นแตอยางใด”

     4)  สรุป 

       การดําเนินการตามกรณีศึกษาดังกลาว เมื่อคร้ังที่ผู ปวยโรคเอดสยังมีชีวิตอยู เขามีสิทธิ

ในชีวิตและรางกายและมีสิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลเก่ียวกับตนเองจาก ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

โดยเครงครัด ซึ่งสิทธิตางๆ ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ที่รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 4 ไดบญัญตัใิหความคุมครองไวอยางชดัเจน ดงันัน้ การคุมครองศกัดิศ์รี

ความเปนมนุษยจึงมิไดสิ้นสุดลงพรอมกับความตายของบุคคลนั้นแตอยางใด ซึ่งการนําศพผูปวยเอดสมาแสดง

โดยไมมีเส้ือผาปกคลุม พรอมแสดงประวัติผู ตายวาประกอบอาชีพอะไร หรือใชชีวิตแบบใดจึงติดเชื้อ เชน 

ขายบรกิาร หรอืใชยาเสพตดิ เปนตน แมวากรณีดังกลาวผูเสียชีวิตไดทําหนังสือแสดงความยินยอมใหนําศพไปใช

เพือ่การศกึษาไดและการนาํศพมาแสดงกม็วีตัถปุระสงคทีจ่ะเปนอทุาหรณสอนใจใหผูคนเกรงกลวัตอโรคเอดสกต็าม 

แตการกระทําดังกลาวยอมจะมีผลเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิในชีวิตและรางกายของผูตาย 

เนื่องจากเปนการนํารางกายและรายละเอียดสวนบุคคลมาเผยแพรตอสาธารณะ ดังนั้น หากจําเปนที่จะตองมีการ

นําศพมาแสดงเพ่ือจะใหเปนอุทาหรณสอนใจใหบุคคลอ่ืน ๆ ระมัดระวังมิใหติดเช้ือ HIV ก็อาจจะกระทําโดยความ

ระมดัระวงัในการแสดงประวัติบุคคล มิใหมีลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหาย ตอชื่อเสียง เกียรติยศของผูนั้น เชน 

จะตองไมมีการเปดเผยรายละเอียดสวนตัวของบุคคล เชน ชื่อ – สกุล ที่อยู อาชีพของผูตาย เปนตน

86 BVerfGE 30,173 (194)



79รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

       อนึง่ นอกจากสิทธิในความเปนอยูสวนตัวจะไดรบัการรับรองและคุมครองแมกระท่ังบุคคลน้ัน

ไดถึงแกความตายไปแลวดังกลาวขางตน กรณีเด็กในครรภมารดาซึ่งยังไมมีสภาพบุคคลก็ยอมไดรับการรับรองและ

คุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกัน ถึงแมสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงจะเร่ิมตนเม่ือมีคลอด 

แตเนื่องจาก “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ “สิทธิในชีวิตและรางกาย” ที่เปนสิทธิติดตัว

ปจเจกบุคคลมาตั้งแตเกิดเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่มีอยูในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและรางกายจึงไมอาจจะ

ถูกพรากไปจากบุคคลได แตในทางตรงกันขามอาจทําใหไดรับหลักประกันมากข้ึนโดยบทบัญญัติกฎหมาย สิทธิใน

ชีวิตและรางกายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยูของมนุษย และเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่แสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระที่จะกําหนดตนเองไดตามเจตจํานงที่ตนประสงค จากการที่มนุษยมีเจตจํานง

โดยอสิระในอนัทีจ่ะสรางสภาพแวดลอมของตนเองหรอืพฒันาบคุลกิภาพของตนเองนีเ้องทีท่าํใหมนษุยแตกตางจาก

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังน้ัน เพื่อเปนการเคารพในสิทธิในชีวิตและรางกายของปจเจกบุคคล บุคคลแตละคนจึงตองเคารพ

ในขอบเขตสวนบุคคลของแตละคน และดวยเหตุนี้ สิทธิในชีวิตและรางกายจึงเปนรากฐานอันสําคัญของ “ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย” ซึ่งคุณคาอันมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น ไมไดขึ้นอยูกับการทําใหเปนจริง

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดังนั้น กรณีจึงอาจเปนการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได แมวาบุคคลน้ันจะยังไม

ถือกําเนิดหรือบุคคลนั้นไดตายไปแลวก็ตาม ดังนั้น ในกรณีนี้จังไมอาจจะอาศัยหลักสิทธิเรียกรองในทางแพงมาเปน

เกณฑในการพิจารณาเรื่องดังกลาวได

       โดยนัยดังกลาว การทําแทงเด็กในครรภมารดาที่มิไดเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือ

การที่รัฐมิไดเขาไปปกปองตอชีวิตของเด็กในครรภมารดาดังกลาว กรณียอมเปนการขัดกับมาตรา 1 (ศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย) ของรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี87 

ไดเคยวินิจฉัยวากฎหมายอาญาที่อนุญาตใหทําแทงไดเปนโมฆะ โดยไดใหเหตุผลวา ชีวิตที่ไดรับการพัฒนาอยูใน

ครรภมารดานั้นถือวาเปนชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง    ซึ่งอยูภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามมาตรา 2(2) “บุคคล

มีสิทธิในชีวิตและรางกาย” และตามมาตรา 1 วรรคหน่ึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นไมอาจถูกลวงละเมิดได ดังนั้น 

จึงเปนภาระหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองใหเคารพและใหความคุมครอง โดยหนาท่ีในการใหความคุมครองของรัฐนั้นมิได

หมายความเฉพาะการหามแทรกแซงโดยตรงของรัฐตอชีวิตท่ีเติบโตในครรภมารดาเทานั้น หากแตรัฐยังจําเปน

ตองใหความคุมครองและปกปองชีวิตดังกลาวดวย

  4.2.3  กรณีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเวชระเบียน

      1)  ขอเท็จจริง

       บิดาของบุตรที่เสียชีวิตไดขอขอมูลเก่ียวกับเวชระเบียนของบุตรน้ันจากโรงพยาบาล

ที่บุตรนั้นรับการรักษาพยาบาลกอนเสียชีวิต ตลอดจนรายงานการรักษาพยาบาลของแพทยและพยาบาล เอกสาร

สรุปประวัติการรักษา และใบแจงสาเหตุการตาย รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของท้ังหมด หากแตโรงพยาบาล

ปฏิเสธที่จะใหขอมูลขาวสารดังกลาวโดยใหเหตุผลวาเปนหลักฐานขอมูลทางการแพทย

87 BVerfGE 39, 1.
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      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุคคลหน่ึงมีลักษณะเปนขอมูล

สวนบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การที่บิดาของบุตรท่ีเสียชีวิตขอขอมูลเวชระเบียนของบุตรผูตาย ตลอดจน

เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุตรของตนท่ีเสียชีวิตนั้น เพื่อนําไปใชประกอบการเรียกรองคาเสียหาย

ตามกรณีศึกษา เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุตรของตนหรือไม

      3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุคคลหน่ึงมีลักษณะเปนขอมูล

สวนบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนสวนตัวหรือไม  

       ในบริบทของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ ขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

ของบุคคลหนึ่งยอมเปนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลนั้น ขอมูลดังกลาวจึงเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ประเภทหนึ่ง ในลักษณะที่เปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่ไดรับการรับรอง

และคุมครองไวโดยชัดแจงในขอ 12 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังที่ไดกลาวแลวขางตน กลาวอีกนัยหนึ่ง ขอมูล

ดังกลาวยอมเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุตรท่ีเสียชีวิตนั้นนั่นเอง

       ในบริบทของกฎหมายของประเทศไทย ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของบุคคลยอมอยูใน

ขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยู สวนตัวซึ่งไดรับความคุ มครองตามบทบัญญัติ มาตรา 4 และมาตรา 35 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันท่ีบุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย

มิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัย

ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

       อยางไรก็ตาม มีประเด็นปญหาท่ีจะตองพิจารณาเพ่ิมเติมวาขอมูลเวชระเบียนผู ปวย

เปนกรรมสิทธิ์ของผูปวยหรือเปนของโรงพยาบาล ตอประเด็นปญหาน้ี บุคลากรทางการแพทยระดับสูงหลายทาน 

ไดออกมาใหความเห็นวา “ขอมูลเวชระเบียนเปนบันทึกของแพทยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูปวย มีจุดประสงค

สําหรับแพทยใชเองและเปนสมบัติสวนตัวของแพทยผูนั้น แตถาผูปวยรองขอแพทยควรใหบทสรุปซ่ึงรวมประวัติ

ผลการตรวจรางกาย ผลทางหองปฏิบัติการ การดําเนินโรคและยาท่ีให เพื่อใหแพทยที่จะดูแลผูปวยตอไปรับทราบ 

การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาเฉพาะผูปวยเปนไปตามประกาศสิทธิผูปวยซึ่งไมใชกฎหมาย แตเปนขอตกลง

ของสภาวิชาชีพ ซึ่งมีแพทยสภาเปนแกนนําเพื่อพิทักษผลประโยชนของผูปวยเปนหลัก”88

       แตอยางไรก็ตาม ตามความเห็นของนักวิชาการกฎหมาย สถานะของขอมูลเวชระเบียนน้ัน 

มีสถานะเปน “ขอมูลสวนบุคคล” ของบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลเวชระเบียนนั้น 

       ตอประเด็นปญหาดังกลาว ศาลปกครองกลางไดเคยวินิจฉัยไวในคดีหนึ่งซึ่งผู ป วย

ไดขอตรวจและคัดสําเนาเวชระเบียนจากโรงพยาบาลเก่ียวกับขอมูลเกี่ยวกับการผาตัดรักษาและรายช่ือของแพทย

ผูทําการรักษา แตโรงพยาบาลมีหนังสือแจงวาไมสามารถดําเนินการใหไดเนื่องจากเอกสารสูญหายไปโดยแจง

88 คําสัมภาษณของเลขาธิการแพทยสภา, วารสาร Medical news, กันยายน 2548
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ความไวเปนหลักฐานแลว ผูปวยจึงยื่นฟองตอศาลปกครองกลางในประเด็นการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐทําให

ผูปวยไมไดรับรูขอมูลในเวชระเบียนของผูปวย อันถือเปนการกระทําละเมิดในทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองกลาง

ไดพิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยวา “โรงพยาบาลซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ นอกจากเอกสารเวชระเบียนจะเปนเอกสาร

ที่โรงพยาบาลจัดทําขึ้นและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลเพ่ือประโยชนในทางการแพทย รวมท้ังใชเปน

ขอมลูในการวินจิฉยัและรกัษาผูปวยตอไป หรอืใชเพือ่การศึกษาวิจยัแลว เวชระเบยีนยงัเปนเอกสารทีไ่ดบนัทกึขอมลู

เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูปวยเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ จึงเปนขอมูลขาวสารราชการในลักษณะขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลสําหรับผูปวย และถือเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญ การที่

โรงพยาบาลไดแจงความวาเอกสารเวชระเบียนสูญหาย แตในทางคดีไมปรากฏ

       ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดท่ีพอฟงไดวา เวชระเบียนไดสูญหายไปจากความ

ครอบครองของโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลปกปดซอนเรนไว โรงพยาบาลยอมไมอาจยกเอาความสูญหาย

ของเวชระเบียนขึ้นกลาวอางวาเกิดจากบุคคลอ่ืนเพ่ือบอกปดความรับผิดของตนเองได จึงถือเปนการละเลย

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ...”89

       นอกจากน้ี คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยังไดเคยทําคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของ

กับประเด็นปญหาดังกลาวในทํานองเดียวกันกับแนวคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง ไดแก คําวินิจฉัย

ที่ สค 152/2552 วินิจฉัยไว สรุปความไดวาขอมูลขาวสารท่ีมีการรองขอน้ันเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ

บุตรชายผูรองขอ และเมื่อบุตรชายของผูรองขอถึงแกกรรมโดยมิไดทําพินัยกรรมไว ผูรองขอซ่ึงเปนบิดาไดใชสิทธิ

ขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับเวชระเบียนและประวัติการรักษาพยาบาลไดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารพิจารณาโดยคํานึงถึงสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลและความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

จึงวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ

       ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรท่ีเสียชีวิตไปนั้นจึงเปนขอมูลที่เกี่ยวดวย

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

       ประเด็นที่สอง การที่บิดาของบุตรที่เสียชีวิตขอขอมูลเวชระเบียนของบุตร ตลอดจน

เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุตรของตนที่เสียชีวิตนั้น เพื่อนําไปใชประกอบการเรียกรองคาเสียหาย

ตามกรณศีึกษา เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุตรของตนหรือไม

       เมื่อขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรที่เสียชีวิตไปตามกรณีศึกษาเปนขอมูล

ที่เก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของบุตรน้ัน ซึ่งจะตองไดรับการคุมครอง

ตามกฎหมาย จึงกอใหเกิดหนาที่หรือความผูกพันของบุคคลอื่นที่จะตองไมกระทําการเปดเผยขอมูลดังกลาว

โดยมิไดรับความยินยอมของบุตรที่เสียชีวิตไปซึ่งเปนเจาของขอมูลดังกลาวโดยชัดแจงแตอยางใด 

89 คดีปกครอง ระหวาง น.ส.ศิริรัตน จั่นเพชร  ผูฟองคดี โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ผูถูกฟองคดี อางอิงจาก http://
 news.thaipbs.or.th/content
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       แมวาโดยหลักแลว การเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นที่มิใชเจาของขอมูลนั้น

จะเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิดสทิธิมนษุยชนของบุตรทีเ่สยีชวีติไปน้ัน และบุตรน้ัน

จะยังคงไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูแมวาจะเสียชวีิตไปแลวก็ตาม  แตขอเท็จจริงตามกรณีศึกษา บิดาของ

บตุรท่ีเสยีชวีติไปเปนผูขอขอมลูเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุตรของตน ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมของบุตรน้ัน

และผูมีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแทนบุตรที่เสียชีวิตไปแลว90 ในอันท่ีจะไดรับรูขอมูลที่เกี่ยวกับบุตร

ของตน เพื่อไปดําเนินการเรียกรองคาเสียหายที่เกี่ยวของ การดําเนินการดังกลาวยอมไดรับการยกเวน และไมถือ

เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุตรนั้น อันจะถือวาการกระทํานั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุตรที่เสียชีวิตไปน้ันแตอยางใด 

     4)  สรุป 

             การที่โรงพยาบาลปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลขาวสารดังกลาวโดยใหเหตุผลวาเปนหลักฐานขอมูล

ทางการแพทย มิเพียงแตจะเปนการกระทําที่ขัดตอสิทธิในการขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลของบุตรน้ัน

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการแลว การกระทําดังกลาวยังเปนการละเมิดสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวของบุตรท่ีเสียชีวิตนั้นและผูมีสิทธิดําเนินการแทนบุตรนั้นอีกมิติหนึ่งดวย อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุตรที่เสียชีวิตนั้นและผูมีสิทธิดําเนินการแทนบุตรน้ัน

  4.2.4  กรณีการติดต อหรือส งข อความเพื่อขายสินค าหรือบริการแก บุคคลอันก อให  เกิด

ความเดือดรอนรําคาญ

      1)  ขอเท็จจริง

           ในปจจุบันปรากฏขอเท็จจริงวาผูประกอบธุรกิจจํานวนไมนอย โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจ

ขายตรงและตลาดแบบตรงไดใชวิธีการตาง ๆ ในการติดตอเพื่อขายสินคาหรือบริการ เชน การโทรศัพท 

การสงขอความสั้นทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี การสงขอความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยผูที่ไดรับการติดตอ

ขอมูลตาง ๆ นั้น มิไดใหความยินยอมดวย การกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอความเปนอยู

สวนตัวของผูที่ไดรับการติดตอ 

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลเกี่ยวกับเบอรโทรศัพท ที่อยูอาศัยของบุคคลหนึ่งมีลักษณะเปนขอมูล

สวนบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม

90  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   ขอ 4 “ในกรณีเจาของขอมูลถึงแกกรรม และมิไดทําพินัยกรรมกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิดําเนินการแทน 
 ตามมาตรา 24 ไดตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปน้ี
  (1) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
            (2) คูสมรส
  (3) บิดาหรือมารดา
  (4) ผูสืบสันดาน
  (5) พี่นองรวมบิดามารดา
  (6) คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ”
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

       ประเด็นที่สอง การที่ผู ประกอบธุรกิจติดตอหรือสงขอความเพื่อขายสินคาหรือบริการ

แกบุคคลอันกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ โดยไดรับขอมูลสวนตัวของบุคคล เชน ที่อยู  เบอรโทรศัพท 

จากผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนตามกรณีศึกษา เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นหรือไม

       3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง ขอมูลเกี่ยวกับเบอรโทรศัพท ที่อยูอาศัยของบุคคลหนึ่งมีลักษณะเปนขอมูล

สวนบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ในบริบทของกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ

บุคคลหน่ึงยอมเปนขอมูลท่ีเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยู สวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและท่ีพักอาศัย 

ในลักษณะที่เปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่ไดรับการรับรองและคุมครองไว

โดยชัดแจงในขอ 12 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย

การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังที่ไดกลาวแลวขางตน กลาวอีกนัยหนึ่ง ขอมูลดังกลาวยอม

เกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและที่พักอาศัยของบุคคลที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลนั้นนั่นเอง

       ในบริบทของกฎหมายของประเทศไทย ขอมูลเกี่ยวกับเบอรโทรศัพทและที่อยูอาศัยของ

บุคคลยอมอยูในขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ซึ่งไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และ

มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันที่บุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” 

ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

       ประเด็นที่สอง การที่ผู ประกอบธุรกิจติดตอหรือสงขอความเพื่อขายสินคาหรือบริการ

แกบุคคลอันกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ โดยไดรับขอมูลสวนตัวของบุคคล เชน ที่อยู  เบอรโทรศัพท

จากผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนตามกรณีศึกษา เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นหรือไม

         ในปจจุบัน นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว ยังไมปรากฏวามีกฎหมายอื่น

ที่มีบทบัญญัติใดท่ีบัญญัติคุมครองผูถูกรบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวจากการดําเนินการดังกลาวไวเปนการ

เฉพาะแตอยางใด ซึ่งแตกตางจากกฎหมายของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ที่ไดบัญญัติหลักการสําคัญ ๆ 

ที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูที่ถูกรบกวนจากการขายตรงทางโทรศัพทมาบัญญัติไว

ในกฎหมายหลายฉบับ เชน91

       - ประมวลกฎหมายสหรัฐ (United States Code : USC) ซึ่งไดกําหนดหลักการ

ที่สําคัญไวใน มาตรา 277 ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการรบกวนทางโทรศัพท โทรเลข และวิทยุโทรเลข และ

มาตรา 6102 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดทางไกล

91 รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิ
 ในความเปนอยูสวนตัวโดยธุรกิจขายตรง โดย ผศ. คณาธิป ทองรวีวงศ ขอมูลจาก http://apheitconference.spu.ac.th/
 attachments/article/7/39_18-1.pdf
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       -  ประมวลกฎเกณฑแหงสหพันธรัฐ (Code of Federal Regulations : CFR) 

ในบรรพ 47 สวนท่ี 64 (Part 64) วาดวยขอจํากัดเก่ียวกับการตลาดทางไกล การเรียกรองทางโทรศัพท 

และการโฆษณาทางโทรสาร ซึ่งบัญญัติใหสิทธิผูที่ไดรับการติดตอสามารถแสดงความประสงควา จะไมรับการติดตอ

เชนนั้นในอนาคตอีกตอไป (Opt out) หรือบัญญัติหลักการคุมครองสิทธิผูไดรับการติดตอในเชิงปองกัน ไดแก 

การนําระบบการขึ้นทะเบียนหมายเลขโทรศัพทที่ไมประสงคไดรับการติดตอ (Do-not-call register) 

       อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติและเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 35 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว จะเห็นไดวา การติดตอเพ่ือขายสินคา เชน การ

โทรศัพท การสงขอความสั้นทางโทรศัพทเคลื่อนที่ การสงขอความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยผูที่ไดรับ

การตดิตอนัน้มิไดใหความยนิยอมดวย กอใหเกดิความเดอืดรอนราํคาญและผูทีไ่ดรบัการตดิตออาจเสยีเวลาทีจ่ะตอง

ตอบปฏิเสธ เปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวอยางชัดเจน

     4)  สรุป 

       การท่ีผูประกอบธุรกิจติดตอหรือสงขอความเพ่ือขายสินคาหรือบริการแกบุคคลอันกอ

ใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ โดยไดรับขอมูลสวนตัวของบุคคลตามกรณีศึกษา ยอมเปนการแทรกแซงสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตวัเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและที่พักอาศัย การกระทําดังกลาวจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลอ่ืน 

  4.2.5  กรณีการเปดภาพยนตรหรือเพลงบนในรถโดยสารระหวางจังหวัดอันเปนการรบกวน

ผูโดยสาร

      1)  ขอเท็จจริง

           ผู ประกอบกิจการรถโดยสารระหวางจังหวัดมักจะเปดภาพยนตรหรือเพลงบนรถ

โดยสารประจําทางระหวางจังหวัดซึ่งมีระยะเวลาการเดินทางคอนขางยาวนาน การกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิด

ความเดือดรอนรําคาญแกผูโดยสารที่ประสงคจะเดินทางดวยความสงบหรือปราศจากเสียงรบกวน

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

           ประเด็นที่หนึ่ง การเดินทางในระยะทางไกลโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนมีลักษณะ

เปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

            ประเด็นที่สอง การที่คนขับรถโดยสารระหว างจังหวัดเป ดภาพยนตร หรือเพลง

บนรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดซ่ึงมีระยะเวลาการเดินทางคอนขางยาวนาน อันกอใหเกิดความเดือดรอน

รําคาญแกผู โดยสารที่ประสงคจะเดินทางดวยความสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนตามกรณีศึกษา เปนการ

แทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูโดยสารน้ันหรือไม

      3)  แนวทางการพิจารณา

           ประเด็นที่หนึ่ง การเดินทางในระยะทางไกลโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนมีลักษณะ

เปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       การเดินทางในระยะทางไกลโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนยอมเปนสิทธิของบุคคล

อันเกี่ยวดวยสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของบุคคลที่จะเดินทางโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวน  อันเกี่ยวดวย

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวในทางเน้ือตัวรางกายในลักษณะท่ีเปนศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ในอันท่ีจะตองไดรับ
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ความคุมครองตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่ไดรับการรับรองและคุมครองในขอ 12 แหงปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐานดังที่ไดกลาวแลวขางตน ดังจะเห็นตัวอยางไดจากการกําหนดกฎการบินในระยะทางไกล ๆ การเปด

ภาพยนตรหรือเปดเพลงอันกอใหเกิดเสียงรบกวนผูโดยสารจะตองกระทําโดยใสอุปกรณการฟง ดังนั้น สายการบิน

แตละแหงจึงแจกอุปกรณการฟงแกผู โดยสารทุกคน เพื่อการรับชมภาพยนตรหรือการรับฟงเพลงในระหวาง

การเดินทางในเครื่องบินโดยสงบและไมกอใหเกิดความรําคาญหรือรบกวนผูโดยสารอื่น

       ในบริบทของกฎหมายของประเทศไทย สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีจะเดินทางโดยสงบและ

ปราศจากการรบกวนยอมอยูในขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวซ่ึงไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติ

มาตรา 4 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันที่บุคคลใดจะลวงละเมิด

โดยมิชอบดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมายของคําวา 

“สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2542

       ประเด็นที่สอง การที่คนขับรถโดยสารระหว างจังหวัดเป ดภาพยนตร หรือเพลง

บนรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดซ่ึงมีระยะเวลาการเดินทางคอนขางยาวนาน อันกอใหเกิดความเดือดรอน

รําคาญแกผู โดยสารที่ประสงคจะเดินทางดวยความสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนตามกรณีศึกษา เปนการ

แทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูโดยสารน้ันหรือไม

       เมื่อการเดินทางในระยะทางไกลโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนยอมเปนสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคลของบุคคลท่ีจะเดินทางโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวน อันเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ในทางเน้ือตัวรางกายในลักษณะท่ีเปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดังกลาวขางตนแลว สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลดังกลาว

ยอมจะตองไดรับการเคารพจากบุคคลอ่ืนใดในอันที่จะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพ

ดังกลาว โดยนัยดังกลาว การท่ีคนขับรถโดยสารระหวางจังหวัดเปดภาพยนตรหรือเพลงบนรถโดยสารระหวาง

จังหวัด ซึ่งมีระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน อันกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูโดยสาร อาจเปนการกระทํา

ที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูโดยสารที่ประสงคจะเดินทางดวยความสงบหรือปราศจากเสียงรบกวน อันเปนการ

ละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูโดยสารนั้นได กรณีจึงตองกระทําดวยความระมัดระวังหรือเคารพตอสิทธิ

เสรีภาพของผูโดยสารที่ประสงคจะเดินทางดวยความสงบหรือปราศจากเสียงรบกวนโดยอาจจัดใหมีจอภาพหรือ

หูฟงสวนตัวแกผูโดยสารในแตละที่นั่งเปนการเฉพาะ เพื่อใหการชมภาพยนตรหรือการฟงเพลงของผูโดยสาร

แตละคนไมกระทบสิทธิเสรีภาพของผูโดยสารคนอื่น

     4)  สรุป 

                การท่ีคนขับรถโดยสารระหวางจังหวัดเปดภาพยนตรหรือเพลงบนรถโดยสารประจําทาง

ระหวางจังหวัดซึ่งมีระยะเวลาการเดินทางคอนขางยาวนาน อันกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูโดยสาร

ที่ประสงคจะเดินทางดวยความสงบหรือปราศจากเสียงรบกวน ตามกรณีศึกษาเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปน

อยูสวนตัว อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูโดยสารน้ัน การกระทําดังกลาวจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผูโดยสารอื่นนั้น 
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  4.2.6  กรณีการปดปายโฆษณาบนหนาตางรถโดยสารประจําทาง ตู รถไฟ หรือตู รถไฟฟา 

อันเปนการบดบังทัศนียภาพภายนอก

      1)  ขอเท็จจริง

            ผู ประกอบกิจการขนสงรถโดยสารประจําทาง รถไฟ หรือรถไฟฟา ปดปายโฆษณา

บนหนาตางรถโดยสารประจําทาง ตูรถไฟ หรือตูรถไฟฟา ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตนเองหรืออนุญาต

ใหผูประกอบกิจการโฆษณาเปนผูดําเนินการก็ตาม อันเปนการบดบังทัศนียภาพภายนอกแกผูโดยสารท่ีอยูภายใน

รถโดยสารหรือรถไฟฟา

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นท่ีหนึ่ง การมองเห็นทัศนียภาพภายนอกรถโดยสารในระหวางการเดินทาง

มีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การท่ีผู ประกอบกิจการขนสงปดปายโฆษณาบนหนาตางรถโดยสาร

ประจําทาง บนหนาตางตูรถไฟหรือตูรถไฟฟา อันเปนการบดบังทัศนียภาพภายนอก เปนการแทรกแซงสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูโดยสารหรือไม

      3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นท่ีหนึ่ง การมองเห็นทัศนียภาพภายนอกรถโดยสารในระหวางการเดินทาง

มีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       บุคคลนอกจากจะมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางโดยสงบหรือปราศจากเสียงรบกวน

ดังกลาวขางตนแลว ยังมีสิทธิเสรีภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพภายนอกรถโดยสารในระหวางการเดินทางอีกดวย 

การทําหนาตางของรถโดยสารขึ้นก็เพื่อใหเกิดแสงสวางภายในรถโดยสาร อีกทั้งเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตรางกาย

ของผูโดยสาร ในกรณีที่ผูโดยสารมองเห็นวามีเหตุอันตรายหรืออุบัติภัยใด ๆ เกิดขึ้นภายนอก หรือในทางกลับกัน 

ในกรณีที่มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นภายในรถโดยสาร เพ่ือที่บุคคลภายนอกจะไดสังเกตเห็นและใหความชวยเหลือ

แกผูโดยสารไดทันทวงที การมองเห็นทัศนีภาพภายนอกรถโดยสารในระหวางการเดินทางจึงเปนสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลอันเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยู สวนตัวของบุคคลเก่ียวกับชีวิตรางกาย ในลักษณะท่ีเปนศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย และจะตองไดรับการคุมครองตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ตามขอ 12 แหงปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

      โดยนัยดังกลาว สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีจะมองเห็นทัศนียภาพภายนอกในระหวาง

การเดินทางบนรถโดยสารประจําทาง รถไฟ หรือรถไฟฟา ยอมอยูในขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ซึ่งไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ในอันที่บุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542
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      ประเด็นท่ีสอง การท่ีผูประกอบกิจการขนสงปดปายโฆษณาบนหนาตางรถโดยสารประจําทาง 

บนหนาตางตูรถไฟหรอืตูรถไฟฟา อนัเปนการบดบงัทศันยีภาพภายนอก เปนการแทรกแซงสทิธใินความเปนอยูสวนตวั

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูโดยสารหรือไม

      เมื่อการมองเห็นทัศนีภาพภายนอกรถโดยสารในระหวางการเดินทางเปนสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอันเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลเก่ียวกับชีวิตรางกาย ในลักษณะท่ีเปนศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย ดังที่ไดกลาวแลวขางตน สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลดังกลาวยอมจะตองไดรับการเคารพจากบุคคลอื่นใด

ในอนัทีจ่ะตองไมกระทาํการใด ๆ อนัเปนการกระทบตอสทิธเิสรภีาพดงักลาว โดยนยัดงักลาว การทีผู่ประกอบกจิการ

ขนสงปดปายโฆษณาบนหนาตางรถโดยสารประจําทาง บนหนาตางตูรถไฟหรือตูรถไฟฟา อันเปนการบดบัง

ทัศนียภาพภายนอก ยอมเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูโดยสารโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

และเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูโดยสาร

      นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดเคยมีคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของกับปญหาดังกลาวในคดี

ที่ อ. 231/2550 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดวา ผูโดยสารรถไฟขบวนดวนพิเศษกรุงเทพฯ-เชียงใหม เปนประจํา 

ไดฟองคดีตอศาลปกครองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีการรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) 

อนุญาตใหเอกชนดําเนินการติดตั้งแผนปายโฆษณาบริเวณกระจกหนาตางภายนอกตูรถโดยสารของขบวนรถไฟ 

ทําใหผูโดยสารรถไฟไมอาจมองเห็นทิวทัศนสองขางทางรถไฟไดอยางชัดเจน และยังทําใหเกิดอาการตาพรามัวและ

คล่ืนไส ซึ่งผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขตอผูถูกฟองคดีเพ่ือใหขูดลอกแผนปายโฆษณาดังกลาวออกจากหนาตาง

ตูรถโดยสารแลว แตไมไดรับการแกไขแตอยางใด ผูฟองคดีเห็นวาการท่ีผูถูกฟองคดีไมดําเนินการตามคํารองเรียน

ของผูฟองคดีนั้น เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผู ถูกฟองคดีดําเนินการลอกแผนปายโฆษณาออกจากกระจกหนาตางของ

ตูรถโดยสารทุกสายทั่วประเทศและทําความสะอาดกระจกหนาตางตูโดยสารของขบวนรถไฟทุกขบวนใหสะอาด

      ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2494 บัญญัติใหผูถูกฟองคดีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํากิจการรับขนสงผูโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑและ

ของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการรถไฟซ่ึงบริการสาธารณะ โดยในการจัดทํากิจการสาธารณะดังกลาว นอกจาก

จัดใหมีขบวนรถไฟสําหรับขนสงผูโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑ และของอื่น ๆ อยางเพียงพอแกความตองการของ

ประชาชนแลว ผูถูกฟองคดีจะตองดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของตูรถโดยสารของขบวนรถไฟซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ

ที่ใชในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาว เชน ที่นั่ง ที่นอนของผูโดยสาร รวมท้ังประตูหนาตางของตูรถโดยสาร

ใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีและสามารถอํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางใหแกผูโดยสารไดตามสมควร 

ซึง่ในสวนของหนาตางนั้นรถโดยสารทุกชนิด ไมวาจะเปนรถโดยสารสวนบุคคล หรือรถโดยสารสาธารณะและไมวา

จะเปนรถโดยสารปรับอากาศหรือรถโดยสารไมปรับอากาศ จะตองมีหนาตาง โดยหนาตางรถโดยสารมิไดมีไว

เพียงเพ่ือใหแสงสวางจากภายนอกรถเขาไปในรถไดเทานั้น แตยังมีไวเพื่อใหผู โดยสารสามารถมองเห็น

สรรพส่ิงที่อยูนอกรถเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินในระหวางที่อยูในรถและระแวดระวังภยันตรายที่อาจจะมีจาก

ภายนอกรถอีกดวย รถโดยสารที่ไมมีหนาตางจึงไมอาจเรียกไดวารถโดยสารแตเปนรถขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
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และตองถือวาผูใหบริการรถโดยสารสาธารณะท่ีไมมีหนาตางปฏิบัติตอผูโดยสารเย่ียงวัตถุซึ่งเปนการละเมิด

ศกัด์ิศรคีวามเปนมนุษยของผูโดยสาร ดงันัน้ ผูถกูฟองคดีจงึตองมีหนาทีท่ีจ่ะตองจัดใหตูรถโดยสารของขบวนรถไฟ

ทุกขบวนมีหนาตางและดูแลรักษาหนาตางตูรถโดยสารทุกคันใหอยูสภาพที่สามารถใชการไดสมวัตถุประสงค

ของการจัดใหมีหนาตาง การที่ผู ถูกฟองคดีทําสัญญาเชาติดต้ังปายโฆษณาท่ีกระจกหนาตางรถโดยสารไดดวย 

จึงเปนการใชหนาตางรถโดยสารแสวงหารายได จนทําใหผูโดยสารไมอาจใชประโยชนจากหนาตางรถโดยสาร

ตามวัตถุประสงคของการจัดใหมีหนาตางไดตามท่ีควรจะเปน ถือเปนการละเลยตอหนาที่ในการจัดทํากิจการ

รับขนสงผูโดยสารซ่ึงเปนการบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดี

ดําเนินการขูดลอกแผนปายโฆษณาออกจากกระจกหนาตางตูรถโดยสารและทําความสะอาดกระจกหนาตาง

ตูรถโดยสารรถไฟทุกคันใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา

     4)  สรุป 

            การที่ผูประกอบกิจการขนสงปดปายโฆษณาบนหนาตางรถโดยสารประจําทาง บนหนาตาง

ตูรถไฟหรือตูรถไฟฟาอันเปนการบดบังทัศนียภาพภายนอกตามกรณีศึกษา เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวอันเปนการละเมิดสทิธิมนุษยชนของผูโดยสาร

  4.2.7  กรณกีารถายภาพของผูอืน่โดยผูทีถ่กูถายภาพน้ันไมไดใหความยนิยอมและนําไปพมิพเผยแพร

      1)  ขอเท็จจริง

            กรณีสื่อมวลชนถายภาพผูที่ไดรับความเสียหายในคดีลวงละเมิดทางเพศ หรือใชกลอง

ที่มีเลนสซูมภาพบุคคลอื่นใหเห็นใบหนาของบุคคลนั้นในระยะใกลชิด แลวนําไปตีพิมพเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ 

หรือกรณีบุคคลคอยติดตามถายภาพบุคคลอื่นในลักษณะคุกคาม (ปาปาราซี) โดยบุคคลผูถูกถายภาพนั้นไมได

ใหความยินยอม ซึ่งการกระทําดังกลาวยอมกอใหเกิดความเสียหายแกผู เสียหายในคดีลวงละเมิดทางเพศ 

หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูถูกถายภาพ และอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกชีวิตรางกายของ

ผูถูกถายภาพน้ันอีกดวย

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นท่ีหนึ่ง การถายภาพของบุคคลมีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเก่ียวดวยสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การที่สื่อมวลชนถายภาพผูเสียหายในคดีลวงละเมิดทางเพศแลวนําไป

ตีพิมพในสื่อสิ่งพิมพ หรือการที่บุคคลติดตามถายภาพบุคคลอื่นในลักษณะคุกคามโดยบุคคลผูถูกถายภาพนั้น

ไมไดใหความยินยอม  เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของ  ผูถูกถายภาพนั้น อันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของบุคคลนั้นหรือไม

     3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นท่ีหนึ่ง การถายภาพของบุคคลมีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเก่ียวดวยสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ภาพถายของบุคคลยอมเปนขอมูลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับขอมูล

สวนบุคคลหรือสิทธิในเนื้อตัวรางกายของบุคคล ในลักษณะท่ีเกี่ยวดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนกัน จึงตองไดรับ

การคุมครองตามนัยแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตาม ขอ 12 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 
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วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การถายภาพบุคคลใด

จะกระทําไดจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นโดยชัดแจงเสียกอน

       โดยนัยดังกลาว การถายภาพบุคคลยอมอยูในขอบเขตแหงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ซึ่งไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ในอันท่ีบุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยู

สวนตัว ยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

       ประเด็นท่ีสอง การที่สื่อมวลชนถายภาพผูเสียหายในคดีลวงละเมิดทางเพศแลวนําไป

ตีพิมพในสื่อสิ่งพิมพ หรือการท่ีบุคคลติดตามถายภาพบุคคลอื่นในลักษณะคุกคามโดยบุคคลผูถูกถายภาพนั้นไมได

ใหความยินยอม เปนการแทรกแซงสิทธใินความเปนอยูสวนตัวของผูถกูถายภาพน้ัน อนัเปนการละเมิดสิทธมินษุยชน

ของบุคคลน้ันหรือไม

       เมื่อการถายภาพบุคคลเปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยู ส วนตัว

ของบุคคลเก่ียวกับเน้ือตัวรางกาย ในลักษณะท่ีเกี่ยวดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษย ดังที่ไดกลาวแลวขางตน 

สทิธิของบุคคลดังกลาวยอมจะตองไดรบัการเคารพจากบุคคลอ่ืนใดในอันทีจ่ะตองไมถายหรือบนัทกึภาพของบุคคลอ่ืน

โดยที่บุคคลนั้นมิไดใหความยินยอมโดยชัดแจง หรือในลักษณะเปนการคุกคามสิทธิในความเปนอยู สวนตัว

ของบุคคลน้ัน โดยนัยดังกลาว การที่สื่อมวลชนถายภาพผูเสียหายในคดีลวงละเมิดทางเพศแลวนําไปตีพิมพ

ในส่ือสิ่งพิมพ หรือการท่ีบุคคลติดตามถายภาพบุคคลอ่ืนในลักษณะคุกคามโดยบุคคลผูถูกถายภาพน้ันไมได

ใหความยินยอม เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูถูกถายภาพนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

และเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลนั้น

       แมวามาตรา 45 วรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ไดกําหนดบทบัญญัติคุ มครองการทําหนาที่ของสื่อมวลชนไววา “การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น

เสนอขาวสาร หรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพ

ตามมาตราน้ี จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราขึ้นตามวรรคสอง”  

และมาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง 

สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูส วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน”  อยางไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวแลว จะเห็นไดอยางชัดแจงวา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

และสื่อมวลชนเปนเสรีภาพที่อยู ภายใตเงื่อนไขแหงการคุ มครองสิทธิในความเปนอยู ส วนตัวของบุคคล 

ซึ่งเปนสิทธิอันเก่ียวดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะตองไดรับความคุมครองตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยไมตกอยูภายใตเงื่อนไขอื่นแตอยางใด

     สําหรับหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวกับกรณีการถายภาพของผู อื่นโดยผู ที่

ถูกถายภาพน้ันไมไดใหความยินยอมและนําไปพิมพเผยแพรนั้น คณะผูวิจัยขอยกกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี และกฎหมายของสหรัฐอเมริกามาประกอบการพิจารณา ดังนี ้
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     กฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

     ประมวลกฎหมายแพงของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดหลักการคุมครอง “สิทธิอื่น ๆ 

(Other right)” ไวในมาตรา 823(1) เกี่ยวกับในการรับรองสิทธิและความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ

สิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพหรือความมีตัวตนของบุคคลในรูปภาพและสิทธิในการใชนามของบุคคล รวมถึง

สิทธิในขอมูลสวนบุคคล (Personal Data) และขอมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปบนพื้นฐานของมาตรา 826 แหงประมวล

กฎหมายแพง โดยกําหนดวา บุคคลใดจงใจทําใหคนอื่นไดรับความเสียหายในการละเมิดศีลธรรมอันดีตองชดใช

คาเสียหายจากการกระทําดังกลาว นอกจากนั้น  หากเปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการหาประโยชนเชิงพาณิชย

จากสิทธิเกี่ยวกับบุคคล (appropriation of personality) เชน การนําภาพของบุคคลไปใชประกอบการโฆษณา 

(แมโฆษณานั้นจะไมเสื่อมเสีย แตเปนโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาตจากบุคคลอยูที่อยูในภาพ ก็ถือเปนการละเมิด

สิทธิเก่ียวกับบุคคลเชนกัน

     กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

     การใชชื่อหรือภาพของบุคคลเพื่อผลประโยชนโดยไมไดรับความยินยอม (appropriation) 

ถือเปนกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวตามของสหรัฐอเมริกา เชน คดีระหวาง Rochester และ 

Roberson ศาลมลรัฐนิวยอรก ไดตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายใหกับโจทก ดวยเหตุที่โจทกนั้นถูกละเมิดดวยการ

ถูกนําภาพไปใชเพื่อประโยชนในการโฆษณาสินคาของจําเลย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดในทางที่เปนการสงเสริม

การขายของจําเลยโดยไมไดรับอนุญาตจากโจทกผูเปนเจาของภาพดังกลาว หรือกรณีที่ผูหญิงถูกบันทึกภาพขณะที่

กระโปรงของเธอถูกลมพัดเปดขึ้นกรณีนี้โจทกมีสิทธิรองทุกขตอศาลได (คดี Daily Times Democrat v. Grahan 

1964) หรือกรณีการนํารูปภาพของคนขับรถแท็กซ่ีทั่วไปไปใชในการประกอบเรื่องเกี่ยวกับคนขับรถแท็กซ่ีที่ขี้โกง

ในเมอืง หรือการรวมเอาชือ่ของโจทก รปูภาพและลายมอืของโจทกเอาไวในหองภาพคนรายในพพิธิภณัฑทีถ่กูตดัสิน

วากระทําความผิดอาญา ทั้งที่ไมมีขอเท็จจริงวาโจทกเคยถูกตัดสินวากระทําความผิดอาญา เปนตน ซึ่งการกระทํา

ละเมิดในฐานนี้ไมจําเปนตองผิดในฐานหมิ่นประมาทควบคูเสมอไป92 

     สําหรับแนวทางในการพิจารณาวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือไมนั้น สหรัฐอเมริกาได

กําหนดไวใน Restatement of Torts §§ 652 A - I93 ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

     (1) การใชชื่อหรือรูปถายของบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนทางการคาของตน (Appropriation) 

ไดแก 

       -  การแตงตัวหรือทําบุคลิกใหเหมือนบุคคลนั้น (Look-alikes) 

       - การเลียนแบบเสียงใหเหมือนบุคคลนั้น (Sound-alikes) ยกเวนเปนกรณีที่เพ่ือใหขอมูล

และเสนอขาว 

     (2)  การรุกลํ้าทางรางกายของบุคคลอื่นในการท่ีผูน้ันประสงคจะอยูตามลําพัง (Intrusion) 

เชน การดักฟงพูดโทรศัพท การใชกลองเลนสซูมระยะไกลเพื่อถายภาพ การแอบซอนไมโครโฟนเพื่ออัดเทป

การสนทนา ฯลฯ

92 ศศิภา เรืองฤทธิ์ชาญกุล, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพรขาวผูเสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ, วิทยานิพนธ
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553
93 บุญสิทธิ์ บุญโพธิ์., สื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล, วารสารนักบริหาร ปที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค. 2553) หนา 86-88
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เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

       ขอสังเกต ในท่ีสาธารณะไมถือวามีสิทธิความเปนอยูสวนตัว (No Privacy in Public) 

ดังน้ัน การถูกถายภาพในงานคอนเสิรตจึงไมใชการรุกลํ้าความเปนอยูสวนตัว เพราะเปนสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถ

พบเห็นไดอยางเสรี 

     (3) การตีพิมพ  เรื่องราวส วนตัวของบุคคลอ่ืนในลักษณะเกินเลยความพอดีหรือเป น

การลวงละเมิดตอการดําเนินชีวิตปกติของบุคคลนั้น (Publication of Private Information) หมายถึง 

       -  เปนการตีพิมพขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

       -  การเปดเผยดังกลาวมีลักษณะลวงละเมิดในมุมมองของบุคคลทั่วไป 

       - ขอมูลดังกลาวไมเกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอสาธารณชนตามกฎหมาย 

     (4) การเผยแพรขอมูลสวนบุคคลอันเปนเท็จตอสาธารณะ (False Light) หมายถึง การเผยแพร

ขอมูลสูสาธารณชนโดยทําใหผูอื่นไดรับความเสื่อมเสีย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

       -  เปนการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลอันเปนเท็จ 

       -  ขอความอันเปนเท็จนั้นกอใหเกิดความเสียหายในมุมมองของบุคคลทั่วไป 

       -  ผูเผยแพรมีเจตนาทุจริตในขณะกลาวหาบุคคลอื่น 

     4)  สรุป 

             การที่สื่อมวลชนถายภาพผูเสียหายในคดีลวงละเมิดทางเพศแลวนําไปตีพิมพในสื่อสิ่งพิมพ 

หรือการที่บุคคลติดตามถายภาพบุคคลอื่นในลักษณะคุกคามโดยบุคคลผูถูกถายภาพนั้นไมไดใหความยินยอม  

เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูถูกถายภาพน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลนั้น

  4.2.8  กรณีเรือนจําหรือหองขังมีความเปนอยูอยางแออัด ขาดสุขลักษณะท่ีดี

      1)  ขอเท็จจริง

           จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามส่ือมวลชน94 วา สืบเน่ืองจากในปจจุบันไดมีการกวาดลาง

ผูกระทําความผิดในคดียาเสพติดอยางจริงจัง เปนผลใหเรือนจํากลางคลองเปรมซ่ึงใชเปนสถานตรวจพิสูจนและ

ควบคุมตัวผู ตองสงสัยวาเสพยาเสพติดนั้น  มีผู ตองขังเปนจํานวนมากและมีความเปนอยูในลักษณะที่แออัด

เปนอยางมาก โดยจํานวนผูรับการตรวจพิสูจนอยูในเขตกรุงเทพมหานครมีประมาณ 2,600 คน แตพื้นท่ีภายใน

เรือนจําสามารถรองรับได 1,000 กวาคน ทําใหรองรับคนไดไมเพียงพอและเกิดสภาพแออัด

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง การอยูหรือพักอาศัยของผูตองขังในเรือนจํามีลักษณะเปนสิทธิของบุคคล

อันเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การที่เรือนจําหรือสถานกักกันมีความเปนอยูที่แออัด ขาดสุขลักษณะที่ดี 

เปนการกระทบสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังหรือผูถูกกักกัน อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผูตองขังหรือผูถูกกักกันหรือไม

94 ขาวเร่ือง กินอิ่มนอนอุน จาก http://www.correct.go.th/banknews.htm
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      3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง การอยูหรือพักอาศัยของผูตองขังในเรือนจําหรือสถานกักกันมีลักษณะ

เปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       บุคคลย อมมีสิทธิที่จะอยู หรือพักอาศัยในสถานที่ที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

ไมเวนแมแตผูตองขังในเรือนจํา สิทธิในการอยูหรือพักอาศัยของผูตองขังในเรือนจําที่มีสุขลักษณะที่ดียอมเปน

สิทธิขั้นพื้นฐานแหงศักด์ิศรีความเปนมนุษย อันเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับสิทธิในชีวิตรางกาย

ของผูตองขัง โดยนัยดังกลาว ผู ตองขังยอมตองไดรับความคุมครองตามขอ 12 แหงปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผู ตองขัง (Standard of 

minimum Rule for the Treatment of Prisoners) อีกดวย

       ประเด็นที่สอง การที่เรือนจําหรือสถานกักกันมีความเปนอยูที่แออัด ขาดสุขลักษณะที่ดี 

เปนการกระทบสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังหรือผูถูกกักกัน อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผูตองขังหรือผูถูกกักกันหรือไม

       มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต อผู ต องขัง (Standard of 

minimum Rule for the Treatment of Prisoners) มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดยตรง ไดแก

       ขอ (3.2) หองพัก ไมควรใชหองนอนรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป และจะตองมีพื้นที่

แสงสวาง หองนํ้า ตลอดจนควรมีการทําความสะอาดอยูเสมอ

       ขอ (3.3) อนามัยสวนบุคคล ผูตองขังควรไดรับบริการนํ้าดื่ม กระดาษชําระ และสิ่งอื่น

ที่ใชรักษาความสะอาดในรางกาย

       ขอ (3.4) เสื้อผาและที่นอน

       -  ผูตองขังท่ีมิไดรับอนุญาตใหใชเสื้อผาของตนเอง จะไดรับบริการเสื้อผาท่ีเหมาะสม

และบริการซักรีดตามที่กําหนด

       - ผูตองขังที่อยูนอกเรือนจําไดรับอนุญาตที่จะใชเสื้อผาของตนเอง

       -  ผูตองขังทุกคนควรไดรับที่นอนสวนตัวและสะอาด

       ขอ (3.5) อาหาร ผูตองขังควรไดรับประทานอาหารท่ีถูกสุขอนามัยตลอดจนไดดื่มนํ้า

เมื่อรางกายตองการ

       ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทย พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

มิไดมีการกําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความหนาแนนในการพักอาศัยและสุขอนามัยของนักโทษไวอยางชัดเจน

แตอย างใด หากบัญญัติไว แต เพียงในมาตรา 29 ว าให ผู ต องขังที่ป วยเจ็บหรือเป นหญิงมีครรภได รับ

การรักษาพยาบาลตามควรเทานั้น ดังนั้น การท่ีเรือนจําหรือสถานกักกันมีความเปนอยูที่แออัด ขาดสุขลักษณะท่ีดี 

ยอมเปนการปฏิบัติ (ตอผูตองขัง) ที่ตํ่ากวามาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขัง 

และยอมกระทบสิทธิในความเปนอยู สวนตัวของผู ตองขังหรือผูถูกกักกัน อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผูตองขังหรือผูถูกกักกนั 
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     4)  สรุป 

             การที่เรือนจําหรือสถานกักกันมีความเปนอยูที่แออัด ขาดสุขลักษณะที่ดี เปนการกระทบ

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังหรือผู ถูกกักกัน อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือ

ผูถูกกักกัน

  4.2.9  กรณีการตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขังในเรือนจํา

      1)  ขอเท็จจริง

           การตรวจดูหรือเปดอานจดหมายที่ญาติหรือเพื่อนของผูตองขังสงไปยังผูตองขังท่ีถูกคุมขัง

อยูในเรือนจํา หรือจดหมายที่ผูตองขังเขียนถึงญาติหรือเพื่อนและสงออกไปจากเรือนจํา จะกระทําไดหรือไมเพียงใด 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่ตองพิจารณาวาการประทับตราบนซองจดหมายของผูตองขัง ที่แสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาจดหมายฉบับน้ันเปนของผูตองขังที่สงออกมาจากเรือนจํา ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผูตองขังหรือไม

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง การตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขังในเรือนจํามีลักษณะเปน

สิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นที่สอง การท่ีเจาหนาที่เรือนจําตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขังเปน

การแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขัง อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือไม

       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนสิ่งจําเปนเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว และไดสัดสวนกับวัตถุประสงค

นั้นหรือไม

      3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง การตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขังในเรือนจํามีลักษณะเปน

สิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       จดหมายหรือการติดตอสื่อสารในรูปแบบอ่ืนใดยอมเปนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล จดหมาย

จึงเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแหงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่บุคคลยอมมีสิทธิที่จะเปดอานดวยตนเอง และหามมิให

บคุคลอ่ืนใดตรวจดูหรอืเปดอาน ไมเวนแมแตผูตองขงัในเรือนจาํ สทิธใินการตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขงั

ในเรือนจํายอมเปนสิทธิขั้นพื้นฐานแหงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับ

สิทธิในจดหมายและการติดตอสื่อสาร โดยนัยดังกลาว ผูตองขังยอมตองไดรับความคุมครองตามขอ 12 แหง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหน่ึง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนตามมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังอีกดวย

      โดยนัยดังกลาว สิทธิในการตรวจดูหรือเปดอานจดหมายยอมเปนสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ซึ่งไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ในอันที่บุคคลใดจะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ยอมตกอยูในความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542
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       ประเด็นที่สอง การท่ีเจาหนาท่ีเรือนจําตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของผูตองขังเปนการ

แทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขัง อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือไม

       เมื่อจดหมายหรือการติดตอสื่อสารเปนขอมูลท่ีเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยู สวนตัว

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตองขังซึ่งจะตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย จึงกอใหเกิดหนาที่หรือความผูกพัน

ตอบุคคลอื่นที่จะตองเคารพตอสิทธิดังกลาว โดยไมกระทําการเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยมิไดรับความยินยอมของ

ผูปวยน้ันโดยชัดแจงแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของเจาหนาที่เรือนจําตามกรณี

ศึกษาจึงเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง

       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ เปนสิ่งจําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และไดสัดสวนกับ

วัตถุประสงคนั้น อันเขาขอยกเวนของการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังโดยชอบดวยกฎหมาย 

หรือไม

       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  36 ซึ่งบัญญัติวา  

       “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย

       การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทํา

ดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรู ถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

       นอกจากนี้ ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับ

การขอลากิจ การขอยายกลับภูมิลําเนาใหผูตองขัง และการบริการรับสงจดหมายของผูตองขัง พ.ศ. 2546 ยังได

กําหนดในขอ 7 การพิจารณาเรื่องการบริการรับสงจดหมายของผูตองขัง มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ 

ดังน้ี

       ขั้นตอนท่ี 1 เรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดรับจดหมายท่ีสงถึงผูตองขัง หรือที่ผู ตองขังสงถึง

บุคคลอ่ืน หรือหนวยงานภายนอก

       ขั้นตอนที่ 2 

       1.  ตรวจสอบพิจารณา 1 วันทําการ

       2. นําสงเพื่อไปยังบุคคลอื่น หรือหนวยงานภายนอกหรือนําจายใหกับผูตองขัง 1 วัน

ทําการ กรณีจดหมายภาษาตางประเทศ ใหขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปอีก 3 วันทําการ

       ดังนั้น แมวาผูตองขังจะเปนผูที่กระทําการผิดกฎหมายจนเปนเหตุใหถูกคุมขัง แตการถูก

คมุขงัหรือการจาํกดัอสิรภาพดงักลาวนัน้ มไิดทาํใหศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุยของผูตองขงันัน้ลดลงแตอยางใด ผูตองขงั

ก็ยังมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได เพียงแตตองอยูภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก 

ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ การขอยายกลับภูมิลําเนา

ใหผูตองขัง และการบริการรับสงจดหมายของผูตองขัง พ.ศ. 2546 เน่ืองจากผูตองขังเปนผูที่จะตองมีการควบคุม

ความประพฤติและจําเปนจะตองมีการบําบัดฟนฟูพฤติกรรมเพ่ือใหสามารถออกไปใชชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม

ตอไป โดยการตรวจสอบจดหมายของผูตองขังนั้นเปนการกระทําเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษา
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ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนขอยกเวนตามมาตรา 36 แหงรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย แตมีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่จําเปนตองไดรับการพิจารณาตอไปวาการทําเครื่องหมาย

บนซองจดหมายเพื่อแสดงใหรูวาจดหมายฉบับนั้น ๆ ไดสงออกมาจากเรือนจําและผานการตรวจของเจาหนาที่แลว 

จะเปนการกระทบตอสิทธิของผูตองขังหรือไม

       กรณีเกี่ยวกับการประทับตราบนซองจดหมายของผูตองขังนั้น กรมราชทัณฑไดรับคํารอง

จากญาติผูตองขัง และไดพิจารณาขอรองเรียนและมีหนังสือ ดวนมาก ที่ ยธ 0711.1/19166 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 

2555 วินิจฉัยวา การตรวจสอบจดหมายของผูตองขังที่สงออกจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน สถานกักกันและ

สถานกกัขงั มวีตัถปุระสงคเพือ่ปองกนัการนดัแนะ การวางแผนกอความวุนวาย การกอเหตรุาย การแหกหกัหลบหนี 

การลักลอบนําสิ่งของตองหามเขาเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง ซึ่งเปนการปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อเปน

การปองกันการกระทําละเมิดตอผูตองขัง เจาของจดหมาย หรือบุคคลอื่นที่อาจไดรับความเสียหาย จึงใหเรือนจํา

หรือทัณฑสถานดําเนินการ ดังนี้

       1. การตรวจสอบจดหมายหรือเอกสารอ่ืนใดของผูตองขังโดยใหตรวจสอบขอความ

ใหละเอยีดและใหลงนามผูตรวจสอบในเอกสารหรอืกระดาษจดหมายของผูตองขังทีไ่ดทาํการตรวจสอบแลวแตกรณี

กอนที่จะสงออกนอกเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกันหรือสถานกักขัง

       2. กรณีจดหมายของผูตองขังท่ีสงออกไปน้ัน หามมิใหทําการประทับตราขอความโฆษณา

ประชาสัมพันธกิจการใด ๆ บนซองจดหมายของผูตองขัง ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันการละเมิดตอบทบัญญัติ

ของกฎหมายตอไป

       ดังนั้น จะเห็นไดวา แมวาการตรวจสอบจดหมายของผูตองขังสามารถกระทําได เนื่องจาก

มีความจําเปนท่ีจะตองกระทําเพื่อปองกันการนัดแนะ การวางแผนกอความวุนวาย การกอเหตุราย การแหกหัก

หลบหนี การลักลอบนําสิ่งของตองหามเขาเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง ซึ่งเปนการปฏิบัติ

ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสําคัญ 

แตกรมราชทัณฑก็ไดมีการคํานึงถึงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังอยางเหมาะสม โดยหามมิใหทําการ

ประทับตราขอความเพื่อแสดงใหเห็นวาจดหมายฉบับนั้นถูกสงมาจากผูตองขังในเรือนจํา

       นอกจากน้ัน จากการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากเว็บไซตของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร

พบวา นอกจากสิทธิที่จะรับ-สงจดหมายแลว ปจจุบันกรมราชทัณฑไดมีนโยบายใหผูตองขังสามารถรับ-สง E-mail 

กับญาติ โดยการรับอีเมลของผูตองขัง เจาหนาที่จะปร้ินตมาจากอีเมล แลวนําสงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจสอบ

ขอความวามีความเหมาะสมหรือไม ถาหากมีขอความที่ไมเหมาะสมก็จะไมสงใหผู ตองขัง แตถาเหมาะสม

ก็จะสงใหแกผูตองขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑกําหนดไว95 ซึ่งถือวาพัฒนาการที่ดีในการคุมครองสิทธิความเปน

สวนตวัของผูตองขัง

95 http://bangkokremand.thport.com/pages/khaosaraelakichkam.php
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       อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาตามกรณีศึกษานี้มีมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังไดกําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดยตรงไวในขอ 37 ซึ่งกําหนดวา 

“พึงอนุญาตใหผู ต องขังติดต อกับครอบครัว และเพื่อนที่ เชื่อถือได ของเขาตามกําหนดอยางสม่ําเสมอ 

ทั้งทางจดหมายและโดยการเยี่ยมเยียนในความควบคุมของเจาหนาที่” นอกจากน้ี หากพิจารณาตามกรอบขอตกลง

ระหวางประเทศหรือกฎหมายตางประเทศบางประเทศ อาจพบวามีการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกับ

แนวทางปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายไทย ดังนี้

       หากพิจารณาตามกรอบของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาแหงยุโรป

วาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแลว จะเห็นวาจดหมาย (หรือการติดตอสื่อสารอยางอื่น) 

ยอมเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของ และไดรับความคุมครองมิใหบุคคลใดเปดเผยขอมูล

ในจดหมายน้ันโดยมิไดรับความยินยอมจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ การแทรกแซงสิทธิดังกลาวโดยองคกรของรัฐ

จะกระทําไดจะตองอยู ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 8 วรรคสอง ของอนุสัญญาแหงยุโรปฯ กลาวคือ 

การแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับจดหมาย (หรือการติดตอสื่อสารอยางอื่น) จะกระทําไดตอเมื่อ

เปนการปฏิบัติอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ เชน ความมั่นคงแหงรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ

ความปลอดภัยของประชาชน การกระทําเชนนั้นเปนส่ิงจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และการกระทํา

เชนน้ันไดสัดสวนกับวัตถุประสงคที่มุงหมายน้ัน โดยนัยดังกลาว หลักสําคัญจึงไดแก การหาม มิใหเปดเผยหรือ

ตรวจดูขอมูลในจดหมาย (หรือการติดตอสื่อสารอยางอื่น) ของผูตองขัง การจะตรวจดูจดหมายของผูตองขังได

จะตองเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อไดวาผู ตองขังจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใด

อันอาจกระทบตอความม่ันคงแหงรัฐ ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของประชาชนเทานั้น ซึ่งตองปรากฏ

ขอเท็จจริงประการหน่ึงประการใด เพื่อประกอบการตัดสินใจดําเนินมาตรการอันเปนการแทรกแซงสิทธิในความ

เปนอยูสวนตัวของผูตองขัง และหากจําเปนจะตองตรวจดูหรือเปดอานจดหมายนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองกระทํา

ตอหนาผูตองขัง ดังที่ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดเคยวินิจฉัยไวในคดี Campbell c/Royaume-Uni เม่ือ

วันท่ี 25 มีนาคม 199296 ผูรองซึ่งถูกลงโทษจําคุกตลอดชีวิต (condamné à la prison à vie) ฐานฆาคนตาย

โดยเจตนา (l’assassinat) ไดรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ที่ไมดี (de mauvais traitements) ของผูดูแล

เรือนจํา (de gardiens de prison) ศาลไดตัดสินวาการเปดอานจดหมายระหวางทนายความและผูตองขัง

โดยเจาหนาที่เรือนจํา (les autorités pénitentiaires) เปนการกระทําอันเปนการแทรกแซงสิทธิของบุคคลที่จะ

ไดรับการเคารพในการติดตอทางจดหมาย แมการดําเนินการดังกลาวจะมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดและ

มีวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันการกระทําความผิดทางอาญา 

แตอยางไรก็ตาม ศาลเห็นวาการดําเนินการเชนนั้น “มิใช” สิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตยตอวัตถุประสงค

ที่มุงหมายนั้น เนื่องจากจดหมายของผูตองขังมีสถานะที่จะตองไดรับสิทธิพิเศษ (un statut privilégié) ศาลให

เหตุผลวา จดหมายของผูตองขังท่ีมีไปถึงทนายความของตนจะถูกเปดอานโดยเจาหนาที่ของเรือนจําไดก็เฉพาะ

แตในกรณีที่เปนขอยกเวนซึ่งมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อวาจดหมายนั้น มีเนื้อหาหรือขอความที่เปนการคุกคาม

96 Arrêt Campbell, 25 mars 1992, Volume n° 233 de la série A, § 8 et 9 V. F. SUDRE, J. C. P. 1993, I, 3654, 
 n° 23.,อางแลว



97รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ความปลอดภัยขององคกรหรอืบคุคลอ่ืน (le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou 

d’autrui) หรือที่มีลักษณะเปนความผิด (le caractère délictueux) เทานั้น ดังนั้น เจาหนาที่เรือนจําจะสามารถ

เปดจดหมายที่ทนายความมีไปถึงผูตองขังไดก็เฉพาะแตเมื่อเจาหนาที่มีเหตุผลอันสมควรเชื่อวา (des motifs 

plausibles) จดหมายนั้นจะมีสิ่งผิดกฎหมายซึ่งมิอาจทําใหเปดเผยไดโดยวิธีการตรวจสอบปกติอยางอื่น

แตอยางไรก็ตาม ในกรณเีชนนัน้เจาหนาทีเ่รอืนจาํจะตองเปดจดหมายน้ันตอหนาผูตองขงัโดยตองไมอานจดหมายน้ัน

       นอกจากนี้ ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ให

ความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพเปนอยางมาก ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไดขยายขอบเขตของสิทธิผูตองขังใหไดรับ

การเยี่ยมและการติดตอกับโลกภายนอกมากข้ึน โดยศาลสูงไดมีคําพิพากษาหามการตรวจเนื้อหาของจดหมาย

ที่สงออกจากเรือนจํา รวมท้ังหามการจํากัดสิทธิการติดตอกันทางจดหมายระหวางนักโทษกับบุคคลท่ีอยู

นอกเรือนจํา การตรวจจดหมายท่ีสงเขามาในเรือนจําใหกระทําได แตหามอานขอความในจดหมาย รวมทั้ง

อนุญาตใหทําการตรวจดวยอุปกรณและการสัมผัสดวยมือ นอกจากนั้น เรือนจําควรจัดใหมีตัวแทนของนักโทษ

ที่ทําหนาท่ีสังเกตการณปฏิบัติในหองไปรษณียของเรือนจํา และการตรวจสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่สงใหนักโทษในเรือนจํา

ใหกระทําไดเทาที่จําเปนเพื่อคนหาสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงพิมพที่ไมพึงประสงคซึ่งฝาฝนขอบังคับและระเบียบ

ของเรือนจํา

       สําหรับการใชโทรศัพทของเรือนจํา นักโทษไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้ง

ในเรือนจําไดสัปดาหละ 2- 3 นาที รวมทั้งการใหใชโทรศัพทฉุกเฉิน เชน การติดตอทนายความ เปนตน 

      4)  สรุป 

       ในบริบทของกฎหมายไทย การที่เจาหนาท่ีเรือนจําตรวจดูหรือเปดอานจดหมายของ

ผูตองขังเปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขัง หากแตการดําเนินการดังกลาวเปนการปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนสิ่งจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และ

ไดสัดสวนกับวัตถุประสงคนั้น กรณีการกระทําเชนนั้นจึงไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง

  4.2.10 กรณีการติดกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในหองขังของผูตองขังหรือสถานท่ีสาธารณะ

เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย เชน โรงภาพยนตร 

      1)  ขอเท็จจริง

        การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในหองขังของผูตองขัง หรือในสถานท่ี

สาธารณะ เชน โรงภาพยนตร เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย 

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง การใชชีวิตในหองขังของผูตองขัง หรือการประพฤติปฏิบัติของบุคคล

ในสถานทีส่าธารณะ เชน โรงภาพยนตร มลีกัษณะเปนสทิธขิองบคุคลอนัเกีย่วดวยสิทธใินความเปนอยูสวนตัวหรอืไม  

       ประเด็นที่สอง การที่เจาหนาที่เรือนจําจะทําการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในหองขัง

ของผูตองขังก็ดี หรือการติดกลองโทรทัศนวงจรปดในโรงภาพยนตร เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของผูตองขังหรือของผูมาใชบริการของโรงภาพยนตร อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือบุคคลนั้น

หรือไม
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       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนสิง่จําเปนเพือ่วตัถุประสงคดงักลาว และไดสดัสวนกบัวตัถุประสงคนัน้

หรือไม

     3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง การใชชีวิตในหองขังของผูตองขัง หรือการประพฤติปฏิบัติของบุคคลใน

สถานที่สาธารณะ เชน โรงภาพยนตร มีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       การใชชีวิตในหองขังของผูตองขังก็ดี การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลในสถานที่สาธารณะ 

เชน โรงภาพยนตรก็ดี ยอมเปนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลอันเก่ียวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขัง

หรือบุคคล ผู ตองขังยอมมีสิทธิเสรีภาพที่จะใชชีวิตของตนเองในหองขังในลักษณะที่เปนสวนตัว ปราศจาก

การเฝาติดตามหรือบันทึกภาพโดยมิไดรับความยินยอมในทํานองเดียวกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสิทธิเสรีภาพที่จะประพฤติ

ปฏิบัติตามวิถีที่ตนเองประสงคโดยไมถูกบุคคลใดเฝาติดตามหรือบันทึกภาพไวโดยมิไดรับความยินยอม  สิทธิในการ

ใชชีวิตในหองขังของผูตองขังในเรือนจําหรือสิทธิของบุคคลในการประพฤติปฏิบัติตามวิถีของตนจึงยอมเปน

สิทธิขั้นพื้นฐานแหงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในที่อยู

อาศัยโดยนัยดังกลาว ผูตองขังและบุคคลในที่สาธารณะยอมตองไดรับความคุมครองตามขอ 12 แหงปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

       โดยนัยดังกลาว การใชชีวิตในหองขังของผูตองขังในเรือนจํา หรือการประพฤติปฏิบัติของ

บุคคลในสถานที่แหงหนึ่งแหงใดตามวิถีของตนยอมเปนสิทธิในความเปนอยู สวนตัวซ่ึงไดรับความคุ มครอง 

ตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันที่บุคคลใด

จะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมายของ

คําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2542

       ประเด็นที่สอง การที่เจาหนาที่เรือนจําจะทําการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดในหองขังของ

ผูตองขังก็ดี หรือการติดกลองโทรทัศนวงจรปดในโรงภาพยนตร เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว 

ของผูตองขัง หรือของผูมาใชบริการของโรงภาพยนตร อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือ

บุคคลน้ันหรือไม

       เมื่อการใชชีวิตในหองขังของผูตองขังในเรือนจําและการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคล

ในสถานท่ีแหงหน่ึงแหงใดเปนสิทธิที่เกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับที่พักอาศัยซึ่งจะตองไดรับ

การคุ มครองตามกฎหมาย จึงกอใหเกิดหนาท่ีหรือความผูกพันตอบุคคลอื่นท่ีจะตองเคารพตอสิทธิดังกลาว

โดยไมกระทําการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นโดยมิไดรับความยินยอมโดยชัดแจงของผูตองขังหรือบุคคล

ที่เก่ียวของน้ันแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การท่ีเจาหนาที่เรือนจําจะทําการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดในหองขัง

ของผูตองขังก็ดี หรือการติดกลองโทรทัศนวงจรปดในโรงภาพยนตรตามกรณีศึกษา จึงเปนการแทรกแซงสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังหรือผูมาใชบริการของโรงภาพยนตร อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผูตองขังหรือบุคคลนั้น
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       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนสิง่จําเปนเพือ่วตัถุประสงคดงักลาว และไดสดัสวนกบัวตัถุประสงคนัน้

หรือไม

       ตอประเด็นปญหาดังกลาว ศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนไดเคยวินิจฉัยไวในคดีหนึ่ง97 

วาการแยกขังเดี่ยว การควบคุมนักโทษโดยระบบวงจรปด การไมอนุญาตใหฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน หรือการไม

อนุญาตใหออกกําลังกายนั้น จะกระทําไดโดยเฉพาะตอนักโทษที่มีพฤติการณนาอันตรายอยางรายแรง  หรือเพื่อให

มีการรักษาวินัยของเรือนจําเครงครัดขึ้นเทานั้น

       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเคยพิจารณาประเด็นปญหาในเร่ืองนี้มาแลว98 

โดยเห็นวาการพิจารณาเรื่องนี้จะตองชั่งนํ้าหนักระหวางสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลกับประโยชนของ

สาธารณะท่ีรัฐมีหนาท่ีตองคุมครอง เชน ความสงบเรียบรอยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ เปนตน 

เมื่อแสดงใหเห็นไดอยางชัดแจงวาประโยชนสาธารณะตาง ๆ เหลานั้นมีความสําคัญและจําเปน “เหนือกวา” 

เรื่องสวนตัวของบุคคลก็สามารถดําเนินการไดตามขอยกเวนที่บัญญัติไว ในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลาวคือ หากการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในหองขังของผูตองขัง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหผูตองขังถูกผูอื่นทํารายหรือทํารายตัวเองในระหวางที่ถูกคุมขัง รวมทั้งเพื่อใชเปน

เคร่ืองมือหรือเปนอุปกรณเสริมสําหรับชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยยิ่งขึ้น 

ยอมถือไดวาวัตถุประสงคดังกลาวเปนประโยชนตอสาธารณะ มิใชเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อยางไรก็ตาม 

การดําเนินการดังกลาวอยูภายใตเง่ือนไขสองประการ คือ ตองแจงใหบุคคลเหลานั้นไดทราบลวงหนาวาบริเวณใด

มีกลองโทรทัศนวงจรปดติดตั้งไว และระบุหนวยงานและบุคคลผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนและเปดเผย และตองมี

กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมมิใหภาพหรือขอความจากกลองโทรทัศนวงจรปดถูกนําไปเผยแพรสู 

สาธารณชน

       โดยนัยดังกลาว หากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความม่ันคงของประเทศ หรือการ

รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จําเปนที่จะตองมีการติดต้ังกลองวงจรปดเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว จะตอง

ดําเนินการโดยมีกฎหมายใหอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเชนนั้น การดําเนินการเชนนั้นจะตองจํากัดเฉพาะ

ในกรณีที่จําเปนจริง ๆ โดยตองชั่งนํ้าหนักระหวางการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังกับประโยชน

สาธารณะท่ีรัฐมีหนาท่ีตองคุมครอง และการดําเนินการจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมและเปนการแทรกแซง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังนอยท่ีสุด ภายใตหลักความพอสมควรแกเหตุหรือหลักความไดสัดสวน 

นอกจากน้ี ยังจะตองมีการแจงเตือนดวยการทําสัญลักษณหรือระบุเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน และเปนที่สังเกต

ไดงายวาเปนพื้นที่ที่มีการติดกลองโทรทัศนวงจรปด

97 รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา อางแลวเชิงอรรถท่ี 18
98 ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในพ้ืนที่ควบคุมหรือในหองพัก
 ผูตองสงสัย
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     4)  สรุป 

       การท่ีจะติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดในหองขังของผูตองขังก็ดี หรือการติดกลองโทรทัศน

วงจรปดในโรงภาพยนตร เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองขังหรือของผูมาใชบริการ

ในโรงภาพยนตร อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือบุคคล แตหากการดําเนินการดังกลาวเปนการ

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ เปนสิ่งจําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และ

ไดสัดสวนกับวัตถุประสงคนั้น กรณีการกระทําเชนนั้นจึงไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง

  4.2.11 กรณีเจ าหนาที่ตํารวจนําตัวผู ต องหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ หรือการท่ี

เจาหนาที่ตํารวจไดเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามส่ือตาง ๆ 

      1)  ขอเท็จจริง

       เจาหนาที่ตํารวจมักจะนําตัวผู ต องหาในคดีอาญาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 

ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีสื่อมวลชนตามไปทําขาวและเผยแพรภาพของผูตองหาไปตามสื่อตาง ๆ ในบางคดีที่เปนคดี

ที่สะเทือนขวัญก็จะมีประชาชนจํานวนมากไปมุงดูการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา และอาจมี

การรุมทํารายรางกาย หรือสาปแชงผูตองหา หรือเจาหนาที่ตํารวจเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตาม

สื่อตาง ๆ 

      2)  ประเด็นปญหาทางกฎหมาย

       ประเด็นที่หนึ่ง การแสดงตัวของบุคคลใหปรากฏตอสาธารณชน หรือการเผยแพรภาพ

ของบุคคลไปตามสื่อตาง ๆ มีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       ประเด็นท่ีสอง การที่เจาหนาที่ตํารวจนําตัวผู ตองหาในคดีอาญาไปทําแผนประกอบ

คํารับสารภาพ หรือเจาหนาท่ีตํารวจเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามสื่อตาง ๆ เปนการแทรกแซง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองหา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลนั้นหรือไม

       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนสิง่จําเปนเพือ่วตัถุประสงคดงักลาว และไดสดัสวนกบัวตัถุประสงคนัน้

หรือไม

      3)  แนวทางการพิจารณา

       ประเด็นที่หนึ่ง การแสดงตัวของบุคคลใหปรากฏตอสาธารณชน หรือการเผยแพรภาพของ

บุคคลไปตามสื่อตาง ๆ มีลักษณะเปนสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัวหรือไม  

       บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลที่จะแสดงตนใหปรากฏตอสาธารณชนหรือนําภาพ

ของตนเองไปเผยแพรโดยการตัดสินใจของตนเอง การแสดงตัวของบุคคลใหปรากฏตอสาธารณชน หรือการนําภาพ

ของตนเองไปเผยแพรตามสื่อตาง ๆ ยอมเปนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลอันเกี่ยวดวยสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคล แมบุคคลนั้นจะเปนผู ตองหาในคดีอาญาก็ตาม ผูตองหายอมมีสิทธิเสรีภาพที่จะใหความยินยอม

หรือไมตอการนําตัวของผูตองหาไปปรากฏตอสาธารณะชน หรือนําภาพของผูตองหาไปเผยแพรตามสื่อตาง ๆ 

สทิธดิงักลาวจึงยอมเปนสทิธขิัน้พืน้ฐานแหงศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษย อนัเก่ียวดวยสิทธใินความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับ

สิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวรางกาย โดยนัยดังกลาว ผูตองหา99 ยอมตองไดรับความคุมครองตามขอ 11100 และขอ 12 
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แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 8 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุ มครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

       โดยนัยดังกลาว การแสดงตัวของผูตองหาใหปรากฏตอสาธารณชน หรือการนําภาพของ

ตนเองไปเผยแพรตามสื่อตาง ๆ ยอมเปนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวซึ่งไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 

และมาตรา 35 และมาตรา 39101 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันที่บุคคลใด

จะลวงละเมิดโดยมิชอบดวยกฎหมายมิได โดยนัยดังกลาว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวยอมตกอยูในความหมาย

ของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. 2542 

       ประเด็นท่ีสอง การที่เจาหนาที่ตํารวจนําตัวผู ตองหาในคดีอาญาไปทําแผนประกอบ

คํารับสารภาพ หรือเจาหนาท่ีตํารวจเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามส่ือตาง ๆ เปนการแทรกแซง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองหา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหรือบุคคลนั้นหรือไม

       เมื่อการแสดงตัวของบุคคลใหปรากฏตอสาธารณชน หรือการนําภาพของตนเองไปเผยแพร

ตามส่ือตาง ๆ เปนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเก่ียวกับสิทธิในเน้ือตัวรางกายซ่ึงไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

จึงกอใหเกิดหนาท่ีหรือความผูกพันตอบุคคลอื่นที่จะตองเคารพตอสิทธิดังกลาว โดยไมกระทําการแทรกแซง

สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานน้ันโดยมิไดรับความยินยอมโดยชัดแจงของผูตองหาแตอยางใด โดยนัยดังกลาว การที่

เจาหนาที่ตํารวจนําตัวผู ตองหาในคดีอาญาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ หรือเจาหนาที่ตํารวจเผยแพร

ภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามส่ือตางๆ เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูตองหา 

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองหา

       อนึ่ง นอกจากผูตองหามีสิทธิที่จะไมถูกบันทึกภาพโดยท่ีตนมิไดยินยอมดวยแลว จําเลย

ในคดีอาญาก็มีกฎหมายคุมครองท่ีจะไมถูกบันทึกภาพในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลหรือ

ในระหวางถูกจองจําในเรือนจํา  โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้

       - ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของ

ศาลยุติธรรม พ.ศ.  2545 

         การถายภาพ ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกัน

ในบริเวณศาลหรือในหองพิจารณาที่ไมมีการพิจารณาคดีใหกระทําได เมื่อไดรับอนุญาตจากผูพิพากษา ผูรับผิดชอบ

ในราชการของศาล นอกจากนั้น การถายภาพ ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียงผูตองหาหรือจําเลยในขณะที่อยู

ในสถานท่ีควบคุมในศาล หรือในขณะท่ีเจาหนาที่กําลังควบคุมผูตองหาหรือจําเลยจากสถานท่ีควบคุมภายในศาล

หรือหองพิจารณาคดีไปยังสถานที่ตาง ๆ ในบริเวณศาลไมสามารถกระทําได

99  มาตรา 2 (2) ป. วิ. อาญา บัญญัติวา ““ผูตองหา” หมายความถึงบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟอง
 ตอศาล”
100 ขอ 11 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กําหนดวา “(1) บุคคลซึ่งถูกกลาวหาดวยความผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะไดรับ
 การสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย ณ ที่ซึ่งตนไดรับ
 หลักประกันทั้งหมดที่จําเปนในการตอสูคดี”
101 มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา
 หรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
 ผูกระทําความผิดมิได”
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       - ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยการสัมภาษณผูตองขัง และการถายภาพ ภาพยนตร 

วีดิทัศนภายในเรือนจํา พ.ศ. 2540 

       หามไมใหบุคคลใด ถายภาพ ภาพยนตร วิดิทัศน รวมทั้งการสัมภาษณผูตองขังทั้งภายใน

และภายนอกเรือนจํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ การถายภาพผูตองขัง ภาพยนตร วีดิทัศน 

หามไมใหบันทึกภาพใบหนาหรือภาพท่ีสามารถเห็นใบหนาไดอยางชัดเจน หรือภาพท่ีสามารถใหเห็นและจําไดวา

ผูตองขังนั้นเปนผูใด เวนแตจะไดดําเนินการปดบังใบหนาผูตองขังนั้นตามวิธีการใด ๆ เสียกอน เพื่อมิใหปรากฏ

ภาพใบหนาผูตองขังอยางชัดเจนได นอกจากนั้น การสัมภาษณผูตองขังตองเปนไปตามความสมัครใจของผูตองขัง

       ประเด็นที่สาม การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

โดยองคกรของรฐัเพือ่ประโยชนสาธารณะ เปนสิง่จําเปนเพือ่วตัถุประสงคดงักลาว และไดสดัสวนกบัวตัถุประสงคนัน้

หรือไม

       การท่ีเจาหนาท่ีตํารวจนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ หรือ

เจาหนาที่ตํารวจเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามส่ือตางๆ เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยู

สวนตัวของผูตองหา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองหา การดําเนินการเชนนั้นยอมเปนการชี้นําสังคม

สวนหน่ึงใหเกิดความเขาใจวาผู ตองหาน้ันเปนผู กระทําความผิดแลว และภายหลังจากท่ีไดนําตัวผูตองหา

ออกสื่อสาธารณะไปแลว เจาหนาที่ตํารวจก็มิไดติดตามทําขาวอีกวาศาลไดตัดสินใหผูตองหานั้นวากระทําความผิด

ตามขอกลาวหาหรือไม อันกระทบหรือแทรกแซงสิทธิในความเปนสวนตัวของผูตองหาแลว และกรณีดังกลาว

จึงเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เวนแตจะมีกฎหมายใหอํานาจหนาที่แกเจาหนาที่ของรัฐ

ใหดําเนินการเชนนั้นไดเพ่ือประโยชนสาธารณะ การดําเนินการน้ันเปนส่ิงจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

และการดําเนินการนั้นไดสัดสวนกับวัตถุประสงคนั้น

       อนึ่ง การนําผู ตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนเพียงขั้นตอนการรวบรวม

พยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับคดีของพนักงานสอบสวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 131 แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาท่ีบัญญัติวา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได 

เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเก่ียวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิด

และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมได

กําหนดใหอํานาจแกเจาพนักงานในการดําเนินการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ และเม่ือตรวจสอบบทบัญญัติ

ของกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว ไมปรากฏวามีกฎหมายฉบับใดที่ไดกําหนดใหอํานาจพนักงานสอบสวนหรือ

ตํารวจในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเอาไวแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวาการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ

ของเจาหนาที่ตํารวจเปนเพียงแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับคดี

เพื่อทําใหคดีนั้นมีพยานหลักฐานท่ีมีนํ้าหนักนาเชื่อถือเทานั้น

     4)  สรุป

       การทีเ่จาหนาท่ีตาํรวจนาํตวัผูตองหาในคดอีาญาไปทาํแผนประกอบคาํรบัสารภาพ หรอืเจาหนาที่

ตํารวจเผยแพรภาพถายของผูตองหาในคดีอาญาไปตามสื่อตางๆ เปนการแทรกแซงสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของผูตองหา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองหา
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บทที่ 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

  คณะผูวิจัยขอสรุปเกี่ยวกับสิทธิในความเปนอยูสวนตัวและการรับรองและคุมครองสิทธิดังกลาว และ

ใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตรวจสอบ

การกระทําการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

5.1. สิทธิในความเปนอยูสวนตัว และการรับรองและคุมครองสิทธิ

  สิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Right to privacy) ถือเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามธรรมชาติ

ของมนุษยและเก่ียวดวยศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ซึ่งมีที่มาจากความเช่ือวาเปนสิทธิที่เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษย

มาต้ังแตเกิด ผูใชอํานาจปกครองไมมีอํานาจที่จะลบลางและมิอาจจะกาวลวงได ซึ่งแบงออกไดเปนสี่ประการสําคัญ 

ไดแก สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ชีวิตครอบครัว เคหสถานหรือที่พักอาศัย และจดหมาย

หรือการติดตอสื่อสาร 

  ดังนั้น โดยหลักแลว สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลจึงตองไดรับการเคารพจากบุคคลท้ังหลาย 

รวมถึงองคกรของรัฐดวย แตอยางไรก็ตาม องคกรของรัฐอาจมีความจําเปนที่จะตองดําเนินมาตรการบางประการ

ที่เปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าการใชสิทธิดังกลาว อันนํามาซึ่งการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติวาการกระทําอยางหนึ่งอยางใดขององคกรของรัฐเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย หรือในทางตรงกันขามการกระทํานั้นเปนการกระทําตามอําเภอใจหรือ

ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  5.1  สิทธิในความเปนอยูสวนตัว กับการเคารพสิทธินั้นโดยบุคคลอื่น

     สิทธิในความเปนอยูสวนตัวไดรับการรับรองและคุมครองไวในกฎเกณฑและขอตกลงระหวาง

ประเทศหลายฉบับในฐานะเปนสิทธิมนุษยชนประการหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน อันมีคาบังคับเหนือกวากฎหมาย

ภายในของประเทศตาง ๆ ที่เก่ียวของ การรับรองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการรับรองถึงการดํารงอยูของ

สิทธิดังกลาวในลักษณะท่ีเปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานอันเก่ียวดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษย ในขณะท่ีการคุมครอง

สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการคุมครองท้ังในดานความลับของความเปนอยูสวนตัวและในดานเสรีภาพของ

ความเปนอยูสวนตัวดวย โดยนัยดังกลาว บุคคลทุกคนจึงยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของตน และสามารถใชสิทธินั้นไดตราบเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายและไมกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน ในขณะเดียวกัน 

สิทธิในความเปนสวนตัวก็ไดกอใหเกิดหนาที่หรือความผูกพันตอบุคคลท้ังหลายในอันที่จะตองไมกระทําการ

อยางใด ๆ ที่จะเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิดังกลาว ทั้งจากองคกรของรัฐ (ในความสัมพันธระหวางภาครัฐกับ

เอกชน) และจากเอกชนหรือปจเจกบุคคล (ในความสัมพันธระหวางเอกชนหรือปจเจกบุคคลดวยกันเอง)

   สําหรับประเทศไทยสิทธิในความเปนอยู ส วนตัวไดรับการรับรองและคุ มครองไวโดยชัดแจง

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิในความเปนอยู สวนตัว จึงมีคุณคาในระดับ

รัฐธรรมนูญเลยทีเดียว ดังนั้น โดยหลักแลวองคกรของรัฐยอมมิอาจดําเนินมาตรการหรือกระทําการอยางใด ๆ 
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อันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าการใชสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลมิได อันจะเปนการขัดตอเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

  5.1.2  สิทธิในความเปนอยูสวนตัว กับขอยกเวนของการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้า

สิทธิดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย

     แมวาโดยหลักแลว องคกรของรัฐจะมิอาจกระทําการหรือดําเนินมาตรการใด ๆ อันเปนการ

แทรกแซงหรือรุกลํ้าการใชสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลดังที่ไดกลาวแลวขางตน แตในบางสถานการณ 

องคกรของรัฐอาจมีความจําเปนตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายหรือทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด

เพื่อประโยชนสาธารณะ อันอาจมีผลเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลได

     อยางไรก็ตาม การที่องคกรของรัฐจะดําเนินมาตรการหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปน

การแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลได จะตองอยูภายใตเง่ือนไขบางประการอันเปน

หลักประกันสิทธิของบุคคลที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินมาตรการหรือการกระทําการขององคกรของรัฐ 

เพื่อปองกันมิใหการดําเนินมาตรการหรือการกระทําการอยางใดๆ ขององคกรของรัฐเปนไปตามอําเภอใจหรือ

ไมสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กําหนดไวในขอ 8 วรรคสอง ของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กลาวคือ

     1)  การดําเนินมาตรการนั้นมีกฎหมายหรือกฎเกณฑบัญญัติใหกระทําได โดยยึดหลักการ

เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของ และหลักการคาดหมายลวงหนาได

ของบุคคลน้ัน ๆ เกี่ยวกับผลของการใชบังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นที่เกี่ยวของกับตน อันเปนหลักประกัน

สิทธิของบุคคล

     2)  การดําเนินมาตรการน้ันจะตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอันเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ

เปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อความมั่นคงแหงรัฐ ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน หรือ

การปองกันการกระทําความผิดอาญา

     3)  การดําเนินมาตรการน้ันจะตองเปนสิ่งจําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอันเปนประโยชน

สาธารณะ และไดสดัสวนกับวตัถปุระสงคดงักลาว โดยยึด “หลกัความไดสดัสวน” ระหวางการดําเนินมาตรการน้ัน

กบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอการแทรกแซงหรือการรุกลํา้สทิธใินความเปนอยูสวนตวัของบคุคล (การชัง่นํา้หนกัระหวาง

ประโยชนสาธารณะกับประโยชนของบุคคลผูไดรับผลกระทบ)

5.2.  การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือ

รุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล

  โดยที่สิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยและเปนสิทธิที่เกี่ยวดวย

ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย สิทธิในความเปนอยูสวนตัวจึงตกอยูในขอบเขตแหงนิยามของคําวา “สิทธิมนุษยชน” 

ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการอาจจําเปนตองตรวจสอบวาการกระทําอยางหนึ่งอยางใด

เปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรือไมดวย
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  ดังนั้น เพื่อใหการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการ

แทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักสากล

ในเร่ืองน้ี คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้

  5.2.1  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองมีความรูความเขาใจในเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวตามหลักสากล ตลอดจนขอบเขตหรือประเภทตาง ๆ ของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว 

และคุณคาหรือสถานะทางกฎหมายของสิทธิในความเปนอยู ส วนตัว เพื่อประโยชนในการพิจารณาและ

การตรวจสอบการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัว 

  5.2.2  เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ

ชุดตาง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิความเปนสวนตัวมีมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาและการตรวจสอบการกระทําอันเปนการ

แทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดหลัเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้

     - นิยามหรือลักษณะของ “สิทธิในความเปนอยูสวนตัว” เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอการใช

สิทธิของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

     - ขอบเขตของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ตามลักษณะหรือเนื้อหาแหงสิทธิใหชัดเจน

     - หลักเกณฑหรือแนวทางการพิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือ

รุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล อันเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

     ในการพิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปน

สวนตัวของบุคคล มีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

     - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรยึดถือกฎเกณฑระหวางประเทศที่เปนหลักสากล

เปนเกณฑในการพิจารณาตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางย่ิง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญา

แหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน เปนสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจศึกษา

แนวทางการพิจารณาตรวจสอบหรือการใหเหตุผลของศาลแหงยุโรปดานสิทธิมนุษยชนประกอบดวยก็ได

     - การกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอาจเกิดขึ้น

ควบคูหรือพรอม ๆ กับการกระทําความผิดตามกฎหมายเฉพาะฉบับใดฉบับหน่ึง ดังเชนกรณีการท่ีองคกรของรัฐ

ปฏิเสธมิใหบุคคลหนึ่งตรวจดูขอมูลประวัติวัยเยาวของตนในชวงที่ตนอาศัยอยูในสถานเลี้ยงเด็ก และขอมูลเหลานั้น

ถกูเก็บรกัษาไวทีอ่งคกรของรฐั ซึง่ศาลแหงยโุรปดานสทิธมินษุยชนไดเคยวนิจิฉยัไวในคด ีGaskin c/Royaume-Uni 

ดังที่ไดกลาวแลวขางตน ในกรณีเชนนี้ ในการกระทําความผิดหนึ่งจึงอาจเกิดมี “มิติทับซอน” ขึ้นระหวาง

การกระทาํความผดิตามกฎหมายเฉพาะนัน้กบัการกระทาํอนัเปนการแทรกแซงหรอืรกุลํา้สทิธใินความเปนอยูสวนตวั 

ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยอมมีอํานาจหนาที่พิจารณาและตรวจสอบแตเพียงในสวน

ที่เก่ียวกับมิติการกระทําอันเปนการแทรกแซงหรือรุกลํ้าสิทธิในความเปนอยูสวนตัววาการกระทํานั้นเปนการละเมิด

สทิธมินุษยชนหรอืไมเทานัน้ โดยมอิาจกาวลวงพจิารณาลงไปถงึการกระทาํอนัเปนความผดิตามกฎหมายเฉพาะนัน้ ๆ 

ซึ่งเปนอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบโดยตรงเปนการเฉพาะขององคกรของรัฐแหงอื่นอยูแลว
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