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งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาเว็บไซตเครือขายสังคมกอใหเกิดปญหาการลวงละเมิดสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวของผูใชและผูเกี่ยวของในประเด็นตางๆหลายประเด็นเชน ปญหาเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซตเครือขายสังคมมีลักษณะของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใช
เชน ชื่อ ที่อยู อาชีพ สถานะความสัมพันธ ความชอบและพฤติกรรมในเรื่องตางๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้
สามารถถูกนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคาพาณิชย มีการแลกเปลี่ยนขอมูลของผูใชไปยังหนวย
ธุรกิจอื่นเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดโดยผูใชมิไดรับรู นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงและติดตามพฤติกรรมการใชเว็บไซตของผูใชเว็บไซตเครือขายสังคมไปยังผูอื่น ทําให
ผูอื่นทราบความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการใชเว็บไซตตางๆ อันเปนการรบกวนความเปนอยู
สวนตัว ขอเท็จจริงเหลานี้นําไปสูประเด็นทางกฎหมายวา กฎหมายวางหลักเกี่ยวกับการคุมครอง
การไดมา การใช และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ไวหรือไม เพียงใด
ลักษณะพฤติกรรมของการรบกวนความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม
รวมถึงการเปดเผยขอมูล การสอดสองพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีประเด็นการรบกวนความเปนอยู
สวนตัวที่กระทําโดยผูใชอื่นๆของเครือขายดังกลาว เชน การคุกคามทางเว็บไซตเครือขายสังคม การ
รบกวนความเปนอยูสวนตัวโดยธุรกิจขายตรง การใชภาพและขอมูลอื่นๆของผูใชเว็บไซตเครือขาย
สังคมโดยที่ผูนั้นมิไดรับรูและยินยอม การ “tag” ภาพของผูใชและบุคคลที่สามโดยผูนั้นมิไดรับรู
และยินยอม การรบกวนความเปนอยูสวนตัว ไมจํากัดเฉพาะผูใชเทานั้น แตยังกระทบบุคคลที่สาม
ซึ่งมิใชผูใชเว็บไซตเครือขายสังคมนั้นดวย เชน กรณีภาพของบุคคลที่สามซึ่งถูกเผยแพรในเว็บไซต
เครือขายสังคม ประเด็นการรบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวดังกลาวเกิดจากลักษณะทาง
คุณสมบัติของเว็บไซตเครือขายสังคม เชน การคงอยูของขอมูล การเขาถึงและคนหาได การคัดลอก
ได และการเขาถึงขอมูลโดยผูที่มองไมเห็นตัวตน

งานวิจัยนี้พบวาในระบบกฎหมายไทยปจจุบัน
ไมมีกฎหมายใดบัญญัติคุมครองผูถูก
รบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมไวเปนการเฉพาะ จากการ
วิจัยเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว พบวา ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา มี
กฎหมายที่เกี่ยวของอันสามารถนํามาปรับใชไดแตก็ยังมีประเด็นปญหาอีกหลายประการ จนทําให
กฎหมายที่มีอยูไมเพียงพอในการปรับใชกับกรณี
งานวิจัยนี้พบวาแมวาในระบบกฎหมายไทย
ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของอันอาจนํามาปรับใชเพื่อการคุมครองสิทธิของผูถูกรบกวน
จากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม เชน ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะละเมิด, พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แตผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวากฎหมายดังกลาวยังมีปญหาในเชิงเนื้อหา องคประกอบ และขอบเขตหลายประการที่ทํา
ใหไมสามารถปรับใชเพื่อการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่ถูกรบกวนจากการใชเว็บไซต
เครือขายสังคมไดอยางเหมาะสม
ผลการวิจัยไดพิสูจนสมมุติฐานของการวิจยั โดยชี้ใหเห็นวาในระบบกฎหมายไทยปจจุบันยังไม
เหมาะสมและเพียงพอในการนํามาปรับใชเพื่อการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลที่
ถูกรบกวนจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมซึ่งรวมทั้งผูใชเว็บไซตเครือขายสังคมและ
บุคคลภายนอก ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นหลายประการ
ทั้งการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม และปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูเดิม เพื่อใหกฎหมายมีความ
เหมาะสมกับการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลดังกลาวตอไป

คําหลัก : สิทธิในความเปนอยูสวนตัว, การติดตอโดยมิไดคาดหมายและยินยอม, สิทธิของผูถูก
รบกวนจากเว็บไซตเครือขายสังคม

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เว็บไซตเครือขายสังคมเปนเว็บไซตที่ใหบริการโดยผูใชสามารถสรางแฟมขอมูลสวน
บุคคลซึ่งอาจมีลักษณะสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ โดยผูใชสามารถแลกเปลีย่ นและเขาถึงขอมูล
ดังกลาวของผูใชอื่นๆในระบบเครือขายสังคมนั้น เว็บไซตเครือขายสังคม เชน Facebook,
Myspace, Twitter, Youtube, Webblog มีความแตกตางกันในแงของวัตถุประสงค การใชงาน
รวมทั้งรูปแบบและลักษณะ บางเว็บไซตมุงประสงคใชเพื่อทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ ในขณะที่บาง
เว็บไซตมุงประสงคใชเพื่อวัตถุประสงคทางสังคมและความบันเทิง บางเว็บไซตเกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนตัวอักษร ในขณะที่บางเว็บไซตมุงประสงคแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะ
สื่อผสม
งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาเว็บไซตเครือขายสังคมกอใหเกิดปญหาการลวงละเมิดสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวของผูใชและผูเกี่ยวของในประเด็นตางๆหลายประเด็นเชน
ปญหาเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซตเครือขายสังคมมีลักษณะของการ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชเชน ชื่อ ที่อยู อาชีพ สถานะความสัมพันธ ความชอบและ
พฤติกรรมในเรื่องตางๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถถูกนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคาพาณิชยหรือ
การรบกวนดวยวัตถุประสงคอื่นที่มิใชทางการคาพาณิชย
ปญหาการแลกเปลี่ยนขอมูลของผูใชไปยังหนวยธุรกิจอื่นเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด
โดยผูใชมิไดรบั รู เชน การใชชองทางเว็บไซตเครือขายสังคมเพื่อการขายตรงสินคาและบริการอัน
ทําใหเกิดการรบกวนความเปนสวนตัวของผูไดรับการติดตอ
ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและติดตามพฤติกรรมการใชเว็บไซตของผูใชเว็บไซตเครือขาย
สังคมไปยังผูอื่น ทําใหผูอื่นทราบความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการใชเว็บไซตตางๆ อันเปนการ
รบกวนความเปนอยูสวนตัว
ขอเท็จจริงเหลานี้นําไปสูประเด็นทางกฎหมายวา กฎหมายวางหลักเกี่ยวกับการคุมครอง
การไดมา การใช และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ไวหรือไม เพียงใด
ลักษณะพฤติกรรมของการรบกวนความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม
รวมถึงการเปดเผยขอมูล การสอดสองพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีประเด็นการรบกวนความเปนอยู
สวนตัวที่กระทําโดยผูใชอื่นๆของเครือขายดังกลาว เชน
การคุกคามทางเว็บไซตเครือขายสังคม (Stalking)

การรบกวนความเปนอยูสว นตัวโดยธุรกิจขายตรง การใชภาพและขอมูลอื่นๆของผูใช
เว็บไซตเครือขายสังคมโดยที่ผูนั้นมิไดรับรูและยินยอม
การเผยแพรภาพถายที่มีบุคคลอื่นอยูดวยในเว็บไซตเครือขายสังคม โดยที่บุคคลซึ่งอยูใน
ภาพนั้นมิไดรับรูและยินยอม
การรบกวนความเปนอยูสวนตัว ไมจํากัดเฉพาะผูใชเทานั้น แตยังกระทบบุคคลที่สามซึ่ง
มิใชผูใชเว็บไซตเครือขายสังคมนั้นดวยเชน กรณีภาพของบุคคลที่สามซึ่งถูกเผยแพรในเว็บไซต
เครือขายสังคม ประเด็นการรบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวดังกลาวเกิดจากลักษณะทาง
คุณสมบัติของเว็บไซตเครือขายสังคม เชน การคงอยูของขอมูล การเขาถึงและคนหาได การคัดลอก
ได และการเขาถึงขอมูลโดยผูที่มองไมเห็นตัวตน

วัตถุประสงคการวิจัย
1 เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของ “สิทธิในความเปนอยูสวนตัว” (Right to privacy)
โดยเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีของกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย ตลอดจนศึกษาแนว
ทางการพัฒนา “สิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่จะไมถูกรบกวนจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม”
ในฐานะเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานประการหนึ่ง
2 เพื่อศึกษาระบบกฎหมายไทยที่เปนอยู ในการนํามาปรับใชในการคุมครองผูถูกรบกวนสิทธิ
ในความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม ตลอดจนศึกษาปญหาในแงองคประกอบ
ขอบเขต และการปรับใชกฎหมายที่มีอยูดังกลาวในการคุมครองสิทธิของ ผูถูกรบกวนสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม รวมทั้งศึกษากฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูถูกรบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมอันจะนํามา
สูการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยที่เปนอยูในปจจุบัน
3 เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายไทยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณการรบกวนความเปนสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Right to privacy)
งานวิจัยนี้ไดทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิในความเปนอยู
สวนตัว (Right to Privacy) อันเปนที่มาของสิทธิในการที่จะไมถูกรบกวนจากการใชเว็บไซต
เครือขายสังคม ผลการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดวา สิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Right to
privacy) สามารถพิจารณาไดจากหลายบริบท กลาวคือ ในบริบททางปรัชญานั้นพิจารณาที่มาแหง
สิทธิของมนุษยทั้งหลายโดยแนวคิดตามธรรมชาติ (Idea of Nature) เพราะธรรมชาติเปนผูกําหนด
ระเบียบอันถูกตองแหงจักรวาล (Nature Described the Property of the Universe) ( Minogue, 1978)

ดังนั้น สิทธิของมนุษยทุกคนจึงไดรับการอางอิงวา สิทธิธรรมชาติ (Natural rights) ในสมัยโรมัน
นั้น มีแนวคิดที่ยอมรับวาบุคคลแตละคนมีเขตแดนของตนเอง ซึ่งในเขตแดนดังกลาวนั้นถือเปน
เขตเฉพาะตัวของปจเจกบุคคลแตละคนซึ่งปราศจากการสอดเขามาเกี่ยวของของบุคคลอื่นๆใน
สังคมนั้น (Wacks,1989) สิทธิในความเปนสวนตัว (Right to privacy) กับ สิทธิสวนบุคคล
(personal right) ตางก็มุงเนนถึงความสําคัญของความเปนสวนตัวในฐานะเปนสาระสําคัญของความ
เปนตัวตนของมนุษย (Alderman and Kennedy,1995) ในบริบททางศาสนานั้น สิทธิในความเปน
สวนตัวของบุคคล เริ่มพัฒนามาจากการมุงเนนไปที่ สิทธิที่เกี่ยวกับเนื้อตัวรางกาย เชน การนําใบไม
มาประดิษฐเปนที่ปดบังสวนของรางกายที่ไมตองการใหคนอื่นไดเห็น (Decew,1997) ในบริบท
ทางการเมืองนั้น แนวคิดของสิทธิในความเปนอยูสวนตัวในระยะแรก สืบเนื่องมาจากแนวคิด
เกี่ยวกับ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ซึ่งเปนแนวคิดที่ใชอางยันตอรัฐ นักคิดผูมีชื่อเสียงดาน
การเมืองการปกครองหลายคน ไดเสนอแนวคิดวา รัฐบาลโดยชอบนั้น จะตองไดรับอํานาจการ
ปกครองมาจากผูใตปกครอง (Orwin and Pange,1984) เมื่อสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เปนสิทธิที่
ติดตัวคนมาตั้งแตกําเนิด จึงมีลักษณะเชนเดียวกับสิทธิมนุษยชน (Human Right) ที่เปนสิทธิที่มีอยู
ในทุกคนอันเนื่องมาจากการที่เขาเปนมนุษย ไมตองทําอะไรทั้งสิ้นเพื่อใหไดมา ขอเพียงไดเกิดเปน
มนุษยยอมมีสิทธิมนุษยชน (Donnelly, 1982)ดังจะเห็นไดจากการรับรองถึงสิทธิดังกลาวในระดับ
ของกฎหมายระหวางประเทศเชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
(UN’s Universal Declaration of Human Rights 1948) ขอ 12 และ กติกาสากลวาดวยสิทธิทางแพง
และการเมืองของสหประชาชาติ (International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ) ขอ
17 ที่วา“บุคคลจะถูกแทรกแซงในความเปนอยูสวนตัว (privacy) ครอบครัว เคหสถาน หรือการ
ติดตอสื่อสารโดยพลการหรือโดยมิชอบดวยกฎหมายหาไดไม”
สิทธิในความเปนอยูสวนตัว มี
ลักษณะสัมพัทธ (relative) กลาวคือ จะมีขอจํากัดหรือขอบเขตเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิอื่น เชน สิทธิ
ที่จะรู (right to know) นอกจากนี้ สิทธิในความเปนอยูสวนตัวมีลักษณะพลวัต (Dynamic)
กลาวคือสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม ดวยเหตุนี้ สิทธิในความเปนอยู
สวนตัว อาจแตกยอยออกมาเปนสิทธิตางๆไดอีกหลายประการตามบริบทตางๆ เชน สิทธิในการ
ดําเนินชีวิตและกําหนดความเปนตัวตนของตนเอง (Self-determination) สิทธิในการติดตอสื่อสาร
กับผูอื่น สิทธิที่จะสมรสหรือสรางครอบครัว สิทธิที่จะทําแทง สิทธิในการมีชีวิต สิทธิที่จะเลือก
ศาสนาและการเมือง เปนตน ( Hayden, Hendricks, and Novice,1990) ดังนั้นเมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงไปยอมเกิดสิทธิในความเปนสวนตัวชนิดใหมๆขึ้นมาได ดังเชน สังคมที่มีการพัฒนา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการถายภาพ เกิดมีการเรียกรองสิทธิที่จะไมถูก
ถายภาพโดยมิไดรับรูและยินยอม (คณาธิป ทองรวีวงศ, 2552) ดวยเหตุนี้ ในสภาพสังคมปจจุบันที่
มีการใชเว็บไซตเครือขายสังคมกันมาก จึงเกิดการเรียกรองสิทธิที่จะไมถูกรบกวนจาการพฤติกรรม
การใชเว็บไซตเครือขายสังคม ในฐานะสวนหนึ่งของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

วิธีการดําเนินการวิจัย
โดยที่การวิจัยนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนการศึกษากฎหมาย การตีความและปรับใชกฎหมาย
ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย จึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
ขอมูลเอกสาร (Documentary Research) จากตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ คําพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมี
สวนสําคัญในการตีความกฎหมาย คดีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดจน
บทความทางวิชาการทั้งของไทยและตางประเทศ เพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ อาทิ หองสมุดทางกฎหมาย ฐานขอมูล
ทางกฎหมายในเว็บไซตของไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ การวิจัยนี้จะทําการวิจัยกฎหมาย
เปรียบเทียบ (Comparative analysis) โดยนํากฎหมายของตางประเทศที่เกี่ยวของมาศึกษาวิเคราะห
เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีของไทยดวย
สมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis)
ในระบบกฎหมายไทยปจจุบัน ไมมีกฎหมายใดบัญญัติคุมครองผูถูกรบกวนสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม ไวเปนการเฉพาะ การคุมครองสิทธิในความ
เปนอยูส วนตัวของผูถูกรบกวนนั้น กระจัดกระจายอยูตามกฎหมายลักษณะตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนตน อยางไรก็ตาม การคุมครองตามระบบกฎหมาย
ไทยเทาที่เปนอยู มีปญหาหลายประการ ทั้งในแงขอบเขตและ องคประกอบ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้
จึงมุงศึกษาปญหาดังกลาวโดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไขพัฒนากฎหมายไทยตอไป
ผลการวิจัย
1.ในระบบกฎหมายไทยปจจุบัน ไมมีกฎหมายใดบัญญัติคุมครองผูถ ูกรบกวนสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวในกรณีของการรบกวนจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมเอาไวเปนการเฉพาะ
2.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวไว แตยังไมมี
กฎหมายลําดับรองที่กําหนดการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวขึ้นเปนการเฉพาะ
3.การปรับใชประมวลกฎหมายอาญาในการคุมครองสิทธิของผูถูกรบกวนจากการใชเว็บไซต
เครือขายสังคมนั้น พบวามีฐานความผิดบางมาตราที่อาจปรับใชได เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท

ความผิดลหุโทษ แตการปรับใชฐานความผิดดังกลาวยังจํากัดอยูเฉพาะการกระทําบางลักษณะ จึง
ไมสามารถคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเปนการทั่วไปได
4.การปรับใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น พบวา มีบทบัญญัติลักษณะละเมิดที่
เกี่ยวของกับกรณีดังกลาว แตยังมีปญหาในการปรับใชอีกหลายประการ
5.พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 สามารถนํามาปรับใชในกรณีที่มีการ
ขายตรงผานทางเว็บไซตเครือขายสังคม อยางไรก็ตาม กฎหมายนี้ มุงเนนเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคในแงของการซื้อขายสินคาและบริการเปนหลัก เชน วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการบอกเลิก
สัญญา การคืนสินคา มีเพียงบางมาตราเทานั้นที่สามารถปรับใชในการรบกวนสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวได แตมาตราดังกลาวยังไมเหมาะสมและเพียงพอในการคุมครองสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวของผูถูกรบกวนจากการขายตรงที่เกิดจากการติดตอผานทางเว็บไซตเครือขายสังคม
6.พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อาจนํามาปรับใช
กับการรบกวนความเปนสวนตัวในบางกรณี เชน การโพสตขอมูลปลอมหรือเท็จ การนํา
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพซึ่งเกิดจากการตัดตอมาเผยแพรในเว็บไซตเครือขายสังคมอยางไรก็
ตามยังมีปญหาในการปรับใชอยูหลายประการ
อภิปรายผล
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองสิทธิดังกลาวมาอยางตอเนื่อง นับแตใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที5่ ) พ.ศ. 2538 มาตรา 47
บัญญัติวา “ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ ความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ
ความคุมครอง” จนถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ซึ่งบัญญัติวา “สิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง”
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาระบบกฎหมายไทยที่เปนอยูปจจุบันนั้นจะพบวา กฎหมายลําดับรองที่
บัญญัติคุมครองสิทธิดังกลาว นั้นยังไมมีเปนกฎหมายเฉพาะ กลาวคือ การคุมครองสิทธิของผูถูก
รบกวนจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมนั้นมีอยูอยางกระจัดกระจายในกฎหมายหลายฉบับ
2 สําหรับการปรับใชประมวลกฎหมายอาญานั้น หากเปนกรณีการนําขอมูล ที่มีลักษณะ
เปนขอความอันทําใหผูอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงมาเผยแพรในเว็บไซตเครือขายสังคมอาจเขา
องคประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาท รวมทั้งกรณีการนําขอมูลที่เปนภาพอันทําใหผูอื่น
เสื่อมเสียชื่อเสียงดวย อยางไรก็ตาม การปรับใชฐานความผิดหมิ่นประมาทยังมีปญหา เชน ในกรณี
ภาพหรือขอความนั้น ไมไดทําใหผูอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง แตเปนเพียงภาพหรือขอมูลที่เจาของไม
ประสงคจะเผยแพร เชน นาย ก นําภาพของ นางสาว ข ที่นั่งรับประทานอาหารอยู มาเผยแพรใน
เว็บไซตเครือขายสังคม โดยที่ นางสาว ข ไมไดรับรูและยินยอม ดังนี้ ภาพของ นางสาว ข มิได

กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของ นางสาว ข แตกระทบถึงสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของ
นางสาว ข
สําหรับกรณีการปรับใชความผิดฐานฉอโกงนั้น หากเปนการขายตรงทางเว็บไซตเครือขาย
สังคม เชน การโพสตขอความเพื่อหาสมาชิกเขารวมเครือขายธุรกิจขายตรง หากเปนกรณีที่ไมได
มีวัตถุประสงคการขายสินคาและบริการอยางแทจริง กลาวคือการกระทําอันมีลักษณะหลอกลวง
ผูบริโภค เชน โพสตขอความ เพื่อชักชวนใหโอนเงินบริจาคใหวัด ก โดยทางวัด ก มิไดรับรูแต
อยางไร หรือการชักชวนใหซื้อสินคาและบริการที่มิไดมีสินคาและบริการดังกลาวจริง กรณี
เหลานี้อาจปรับใชประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉอโกง ตามมาตรา 341 หรือ 343 หากมีลักษณะ
ฉอโกงประชาชน อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีที่มีการเสนอขายสินคาและบริการจริง โดยมิไดมี
เจตนาหลอกลวง กลาวคือ เพียงแคการรบกวนความเปนสวนตัวเทานั้น ก็ไมสามารถปรับใช
กฎหมายอาญาฐานฉอโกงได
นอกจากนี้ ในการปรับใชความผิดลหุโทษ เชน มาตรา 392 อาจมีปญหาวา การรบกวนทาง
เว็บไซตเครือขายสังคม เชน การโพสตภาพหรือขอความโดยผูอื่นไมไดเรียกรองหรือตองการนั้นยัง
ไมถึงขั้นเปนการขูเข็ญ ใหผูถูกรบกวน หวาดกลัว หรือตกใจ
3 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว จะพบวา บุคคลที่ถูก
รบกวนสิทธิทางเว็บไซตเครือขายสังคม ไมอาจเรียกรองในทางสัญญาใดๆกับผูทําการรบกวนได
หากมิไดมีนิติสัมพันธทางสัญญาตอกันมากอน จึงไดแตอาศัยกฎหมายลักษณะละเมิดตามมาตรา
420 อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้พบวา ปญหาของการปรับใชมาตรา 420 นี้อยูที่การพิจารณาวา สิทธิ
ของบุคคลที่จะไมถูกรบกวนความเปนสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม นั้นจัดเปนสิทธิ
อยางใดในความหมายของมาตรา 420 กลาวคือ จะตีความวาเปน “สิทธิอยางใดอยางหนึ่ง” ซึ่ง
ไดรับความคุมครองตามมาตรา 420 หรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะละเมิดของสหรัฐ
จะเห็นไดวามีหลักการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเอาไวเปนการเฉพาะ โดย
จําแนกการละเมิดความเปนอยูสวนตัวออกเปน 4 ประเภท1 ซึ่งจะเห็นไดวา การแทรกแซงใน
ความสันโดษหรือความเปนสวนตัวของบุคคลอื่น (Intrusion upon seclusion) นั้นไดรับการคุมครอง
ไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตามแมวา สิทธิดังกลาว จะจัดเปนสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา
420 ตามกฎหมายไทยได แตปญหาประการตอไปก็คือ ภาระพิสูจนถึงความเสียหายของผูถูก
รบกวน ซึ่งมักจะมีลักษณะเปนนามธรรมอันเปนการยากที่ผูเสียหายจะพิสูจนวาตนเสียหายอยางไร
ในความเดือดรอนรําคาญที่เกิดจากการรบกวนโดยการโพสตขอความหรือภาพทางเว็บไซต
เครือขายสังคมนั้น
1

William L. Prosser, Handbook of the law of torts, 4ed. (London: St.Paul, Minn. West Publishing
Co, 1971), pp.804 – 814.

4 ในกรณีการขายตรงทางเว็บไซตเครือขายสังคมนั้น แมวาพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 จะเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขายตรงโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยพบวา บทบัญญัติตางๆในกฎหมายฉบับนี้ มุงเนนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในแง
ของการซื้อขายสินคาและบริการเปนหลัก เชน วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา การคืน
สินคา มีเพียงบางมาตราเทานั้นที่สามารถปรับใชในการรบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวได
กลาวคือ มาตรา 26 แตมาตราดังกลาวยังไมเหมาะสมและเพียงพอในการคุมครองสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวของผูถูกรบกวนจากการขายตรงทางเว็บไซตเครือขายสังคม เนื่องจากมีขอบเขต
สามารถปรับใชในกรณีการเขาไปทางกายภาพ (Physical entrance) ดวยตัวบุคคลเพื่อติดตอเสนอ
ขายสินคาหรือบริการ จึงไมครอบคลุมการติดตอเสนอขายในชองทางเว็บไซตเครือขายสังคม
นอกจากนี้ มาตรา 51 ไดกําหนด โทษสําหรับการฝาฝนมาตรา 26 ดังกลาวเอาไวเพียงโทษปรับไม
เกินสามหมื่นบาท ไมมีโทษจําคุกแตอยางใด
5 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อาจนํามา
ปรับใชในกรณีการรบกวนดวยขอความหรือภาพทางเว็บไซตเครือขายสังคม แตก็ยังมีชองวางและ
ปญหาการปรับใชอีกหลายประการ เชน การสงขอมูลที่เปนขอความหรือภาพ อันกอใหเกิดการ
รบกวนความเปนสวนตัวผูอื่น แตยังไมถึงขั้นเปนขอมูลปลอมหรือเท็จ ตามมาตรา 14 ก็ไมสามารถ
ปรับใชมาตรา 14 ได นอกจากนี้ ขอมูลภาพที่ไมไดเกิดจากการตัดตอ แตกอใหเกิดการรบกวน
ความเปนสวนตัว ก็ไมเขาองคประกอบมาตรา 16 เชนกัน
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ดังตอไปนี้
1 บัญญัติกฎหมายใหมขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อ คุมครองผูถูกรบกวนสิทธิในความเปนอยู
สวนตัวจากเว็บไซตเครือขายสังคม
2 แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เสนอใหมีการเพิ่มเติมลักษณะใหมเขาไปใน
โครงสรางของภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยกําหนดหมวดขึ้นใหมไวเปนลักษณะเกี่ยวกับ
สิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Offences against Privacy) และหลังจากนั้นจึงเพิ่มเติมฐานความผิด
ใหมเกี่ยวกับการรบกวนความเปนสวนตัวโดยการขายตรงเปนบทบัญญัติในหมวดดังกลาว
3 แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด เสนอใหมีการบัญญัติ
หมวดความรับผิดเพื่อละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Privacy Tort) ไวเปนอีกหมวดหนึ่ง
โดยเฉพาะ แยกตางหากจากหมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดซึ่งมีอยูแลว และจากนั้นจึงเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดโดยการรบกวนจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมไวเฉพาะ

4 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ใหการคุมครองความ
เปนอยูสวนตัวของผูถูกรบกวนจากการขายตรงนั้น ครอบคลุม การติดตอเสนอขายในชองทางอื่นๆ
นอกจากการเสนอขายดวยตัวบุคคล กลาวคือ ใหรวมถึงการติดตอทางเว็บไซตเครือขายสังคมดวย
5 แกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใหมี
มาตราที่กําหนดความผิดเกี่ยวกับการนําขอมูลคอมพิวเตอรที่กอใหเกิดการรบกวนสิทธิในความ
เปนอยูสวนตัวของผูอื่นเขาสูระบบคอมพิวเตอร โดยไมจําเปนตองมีองคประกอบเกี่ยวกับความ
ปลอมหรือเท็จของขอมูล
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