ข่ าวประชาสั มพันธ์
สานักงาน กสม. ร่ วมกับสถาบันนโยบายศึกษา จัดเสวนาเรื่ องการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของพลเมือง
ชี้การนาข้ อมูลส่ วนบุคคลไปสร้ างความเสี ยหายละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (สานักงาน กสม.)
ร่ วมกับสถาบันนโยบายศึกษา จัดเสวนาเรื่ อง การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของพลเมือง ณ โรงแรมเมอร์ เคี ยว
ไอบิส กรุ งเทพ สยาม โดยมีนกั วิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าร่ วมจานวนมาก
นายโสพล จริ งจิตร เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กล่าวว่าในยุคไร้พรมแดนที่ขอ้ มูล
ข่าวสารแพร่ กระจายไปทัว่ โลก ส่ งผลให้พลเมืองในประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสามารถรับรู ้ สัมพันธ์ หรื อ
รับผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วกว้างขวาง อันเนื่ องมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการเชื่ อมโยงระบบอิ นเตอร์ เน็ ตแบบออนไลน์เข้าหากันเป็ นโครงข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุ มดิ นแดนของ
ทุกประเทศ อย่างไรก็ตามแม้วา่ การติดต่อสื่ อสารจะรวดเร็ ว แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ งก็คือการสู ญเสี ยสิ ทธิ ความเป็ น
ส่ วนตัว กล่ าวคื อข้อมู ลส่ วนบุ คคลจะปรากฏอยู่ในฐานข้อมู ลจากการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานของรั ฐ อาทิ
การทะเบียนราษฎร การใช้บริ การทางการแพทย์ การจดทะเบี ยนประกอบธุ รกิ จ การขอใช้ไฟฟ้ า-น้ าประปา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็ นต้น
ส่ วนภาคธุ รกิ จเอกชน การเข้าไปผูกนิ ติสัมพันธ์ ใ นกิ จการพาณิ ชย์และการดาเนิ นการทางแพ่ง เช่ น
การขอสิ นเชื่ อกับธนาคาร การเช่าซื้ อสังหาริ มทรัพย์ การติดต่อค้าขายหรื อการประกอบธุ รกิจ ข้อมูลส่ วนบุคคล
มักถู กจัดเก็บไว้ในระบบอิ นเตอร์ เน็ ตทั้งในโปรแกรม เว็บไซต์ แอพพลิ เคชั่นหรื อไฟล์ดิจิทลั รู ปแบบต่าง ๆ
แม้กระทัง่ ข้อมูลส่ วนบุคคลในสื่ อสังคมออนไลน์ไม่วา่ จะเป็ น Google YouTube Facebook WhatsApp Instagram
Line ที่ไม่สามารถลบออกจากระบบโดยง่าย จึงมีการนาข้อมูลส่ วนบุคคลไปกระทาการซ้ าโดยไม่ได้รับการยินยอม
จากบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลและส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายบ่อยครั้ง
นางทิ พ ย์พ าพร ตัน ติ สุ น ทร ผู ้อ านวยการสถาบัน นโยบายศึ ก ษา กล่ า วว่ า ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค ดิ จิ ท ัล
ซึ่ งมี การล่ วงละเมิดข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยง่ าย ทาให้บุคคลสู ญเสี ยความเป็ นส่ วนตัวและอาจส่ งผลกระทบถึ ง
ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินได้ แม้ว่าปั จจุบนั ประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อนาไปสู่ การพิจารณาบริ บทในการคุ ม้ ครอง
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลอย่า งรอบด้า น รวมทั้ง ความพร้ อมในการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายของหน่ วยงานของรั ฐ และ
ประชาชน สถาบันนโยบายศึกษาจึงร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติจดั ให้มีการเสวนา
เรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ข้ ึน

๒
“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้มีการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ส่ งผล
ให้ข ้อมู ล ส่ วนบุ ค คลถู ก ทิ้ง ค้า งไว้ในระบบเป็ นจานวนมากซึ่ งส่ วนใหญ่ ไ ม่ มีระบบรั ก ษาความปลอดภัยที่ ดี
เพียงพอ ทาให้มีการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวจากข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว เช่น การนาหมายเลขโทรศัพท์
บัญชี เงินฝาก สาเนาทะเบียนบ้านหรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนไปสวมรอยก่อคดีฉ้อโกงหรื อนาไปใช้ใน
การหลอกลวงสร้างความเสี ยหายต่อเจ้าของข้อมูลอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน” นายโสพลกล่าว

เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

