
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
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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
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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


