
บทที่ 2 

แนวความคิด และทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในเชิงพาณิชย์ 

แนวความคิด และทฤษฎีของลูกค้า 

  1. ความหมายค าว่า ลูกค้า 
  ค าว่า “ลูกค้า” มีความหมายที่กว้างขึ้นอย่างมากมาย ส าหรับองค์กรธุรกิจหนึ่ง ๆ ในยุคจาก
นี้ไป ว่าไปแล้วธุรกิจในสังคมไทยยังเข้าใจเรื่องนี้อย่างผิวเผินมากทีเดียว ความหมาย “ลูกค้า” คือส่ิง
ส าคัญที่สุดและถือเป็นส่ิงต้องเรียนและเข้าใจมากที่สุด ในการคิดในเรื่องการตลาด แต่การตลาด
มิใช่กระบวนการแสวงหากลยุทธ์อย่างพลิกแพลงเพื่อให้ได้ลูกค้า หากอยู่ที่การเข้าใจลูกค้า ในมิติ
ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ความต้องการ หากรวมถึง ความคิด อารมณ์ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  ในหนังสือเรื่อง Driving customer equity ที่เขียนโดยโรแลนด์ ที รัสต์ , แวลารี เอ . ซีทาล 
และแคเธอรีน เอ็นเลมอน ไม่ได้มองลูกค้าว่าเป็นเพียงแหล่งรายได้ขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นฐาน
ส าคัญของการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ท้ังนี้ยังกล่าวแนวความคิดเดิมในการพิจารณาคุณค่า
ของลูกค้าว่าเป็นกระบวนการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ที่อิงกับเรื่องรายได้ ต้นทุนการบริหารและ
การรักษาลูกค้า รวมท้ังระยะเวลาท่ีคาดหมายว่าลูกค้าจะผูกพันกับองค์กร โดยที่หนังสือเล่มนี้ได้
พัฒนาความคิดข้างต้นให้เป็นระบบ เป็นมิติใหม่ท่ีแตกต่างออกไป 
  สาระส าคัญของหนังสือเล่มนี้ บอกว่าคุณค่าลูกค้า (Customer equity) แบ่งออกได้ 3 
ระดับท่ีส าคัญ 
  1) Value equity คุณค่าท่ีเกิดจากความรับรู้เข้าใจของลูกค้าต่อคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการที่องค์กรผลิตขึ้น ซ่ึงจะอิงอยู่กับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ราคา และความสะดวก 
 2) Brand equity คุณค่าท่ีโยงกับยี่ห้อสินค้า เกิดจากความรับรู้เข้าใจของลูกค้าต่อยี่ห้อ
สินค้าโดยอิงอยู่กับเกณฑ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าเหตุผล โดยเริ่มจาก Awareness attitude ไปสู่ 
Perception of brand ethics 
 3) Retention equity คุณค่าทางด้านการคงรักษาหมายถึง คุณค่าท่ีได้มาจากการที่ลูกค้า
ยังคงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับองค์กร ซ่ึงเกิดจากความจงรักภักดีต่อองค์กร การจดจ าได้ 
ความรู้สึกคุ้นเคย การสร้างความเป็นชุมชนร่วมและการสร้างฐานความรู้ ซ่ึงล้วนแต่เป็นกุญแจ
ส าคัญในการสร้างคุณค่าในแง่การรักษาลูกค้า 
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 2. ความส าคัญของลูกค้า 
  ในการท างานใด ๆ  ที่มองถึงผลส าเร็จของงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องการงานที่มีคุณภาพ  ส่ิง
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันก็คือ ลูกค้า เพราะหากจะมองผลส าเร็จที่แท้จริงของการท างานแล้ว  
คนที่จะบอกได้ดีที่สุดคือลูกค้านั่นเอง (ณัฐยา สินตระการผล, 2551, หน้า 72) 
 หากพูดถึงค าว่า ลูกค้า ในภาคเอกชนแล้วผู้คนจะรู้สึกเฉย ๆ แต่พอน ามาพูดในภาครัฐบาล
แล้ว คนส่วนหนึ่งกลับรู้สึกไม่ค่อยดี  หากหน่วยงานรัฐจะใช้กับผู้รับผลงานว่าลูกค้า  เพราะจะนึก    
ไปถึงว่าเป็นภาครัฐจะมาพูดเรื่องลูกค้าได้อย่างไร จะเป็นการค้าก าไรซ่ึงดูไม่เหมาะสม หากพิจารณา
จากค าว่าลูกค้าเมื่อคิดแบบไทย ๆ  แล้วจะเห็นว่าเป็นค าท่ีมีความหมายดีมาก แต่เผอิญมีแต่คน
น าไปใช้กับธุรกิจซ้ือขาย การค้าก าไร ท าให้คนส่วนหนึ่งจึงมองค าว่า ลูกค้าไปทางนั้นด้วย แต่จริง ๆ 
แล้วค าว่า ลูกค้า หมายถึงคนที่เราคบค้ากันเหมือนลูกเหมือนหลาน  ดูแลใส่ใจกันเหมือนลูกเหมือน
หลาน 
 ดังนั้นค าว่า ลูกค้า จึงสามารถใช้แทนคนที่รับผลงานจากเรา ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ไม่ว่าจะค้าก าไรหรือไม่ก็ตาม  ค าว่า “ค้า” ในความหมายของการคบค้า ย่อมกว้างกว่า
ความหมายของการค้าขาย ค าว่า “ลูก” คือผู้ท่ีพึ่งพาอาศัย ดังนั้นค าว่า “ลูกค้า” ในความหมายที่กว้าง  
คือผู้ท่ีสัมพันธ์ติดต่อกับเราเป็นผู้หวังพึ่งหรือได้รับประโยชน์จากงานของเรา  ผู้รับผลงานจากเรา 
หรือลูกค้า แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1) ลูกค้าภายใน (Internal customer) หมายถึง ผู้รับผลงานของกันและกันในกระบวนการ
ผลิตขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงหมายถึง คนท างานในหน่วยงานด้วยกัน  เช่น เจ้าหน้าที่ห้องบัตรค้นบัตรท า
บัตรให้ผู้ป่วยแล้วส่งผู้ป่วยไปที่พยาบาลหน้าห้องตรวจ  พยาบาลหน้าห้องตรวจตรวจคัดกรอง
เบื้องต้นแล้วส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจ ดังนั้นพยาบาลหน้าห้องตรวจเป็นลูกค้าภายในของ
เจ้าหน้าที่ห้องบัตร  ส่วนแพทย์เป็นลูกค้าภายในของพยาบาลหน้าห้องตรวจ  หากในแต่ละขั้นส่ง
ผลงานที่ไม่ดีให้แก่กัน ก็จะส่งผลให้ผลงานที่ส่งถึงลูกค้าภายนอกไม่ดีไปด้วย แต่ละจุดที่ให้บริการ
จึงต้องยึดถือเสมอว่า Next process are our customers  
  2) ลูกค้าภายนอก (External customer) คือ บุคคลที่รับผลงานจากหน่วยงานของเรา  เป็น
บุคคลภายนอกที่ถือเป็นลูกค้าอย่างแท้จริงของหน่วยงาน  เป็นคนส าคัญที่จะตัดสินว่าผลงานของ
หน่วยงานเรามีคุณภาพหรือไม่ จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความอยู่รอดของหน่วยงานเรา ลูกค้าภายนอก
ยังแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  
  (1) ลูกค้าทางตรง  (Direct customer) เป็นคนหลักที่จะได้รับผลงานโดยตรง ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยชี้บ่งความส าเร็จหรือคุณภาพท่ีแท้จริง
ของหน่วยงานนั้น ๆ การที่หน่วยงานสามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกค้าทางตรงเป็นส่ิงส าคัญมาก 
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  (2) ลูกค้าทางอ้อม (Indirect customer) เป็นลูกค้าท่ีรับผลงานจากผู้ให้บริการหรือผู้ส่ง
มอบสินค้า แต่เป็นตัวกลางเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าท่ีจะเกิดแก่ลูกค้าทางตรง ส่วนใหญ่แล้วลูกค้า
ทางอ้อมมักจะไม่ค่อยชอบสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือไม่ได้เห็นประโยชน์หรือไม่ต้องการสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ แต่จ าต้องรับเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าท่ีแท้จริงคือลูกค้าทางตรง  (วารุณี 
ตันติวงศ์วาณิช, 2545, หน้า 73) 

ฐานข้อมูลลูกค้า 

 ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer database) ในปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการท าตลาดยุค
ใหม่ท่ีมีสภาพการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ฐานข้อมูลลูกค้า ถือว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
เรื่องอ่ืน ๆ เลย ปกติแล้วนักการตลาด สามารถยึดแนวทางการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าได้ดังนี้  (ธีร-
พันธ์ โล่ห์ทองค า, 2549, หน้า 18) 
 1) การจัดท าประวัติและรายละเอียดของลูกค้า  ยิ่งนักการตลาดรู้จักลูกค้าของตนมาก
เท่าไหร่ ก็จะท าให้มีโอกาส ในการติดต่อธุรกิจ  กับลูกค้ามากเท่านั้น การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้านั้น บางท่านยังมีความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วย
เก็บข้อมูล และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินความจ าเป็น  แต่แท้ที่จริงนั้นการใช้สมุดบันทึกพฤติกรรม  
และรายละเอียดส่วนตัวของลูกค้าก็ถือว่าเพียงพอ  หากไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลของลูกค้ามากนักใน
การเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจ 
  2) จดจ าและเก็บรักษาลูกค้าช้ันดีเอาไว้ให้ยาวนานที่สุด การหาลูกค้าใหม่นั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นเพราะช่วยสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้  แต่การเก็บรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับธุรกิจ
ตราบนานเท่านานนั้น ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  วิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าเก่าเกิดความ  พึง
พอใจและประทับใจในการติดต่อและการรับบริการจากทีมงานทุกคน  ย่อมเป็นส่ิงท่ีองค์กรควร
ยึดถือและปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ไม่เช่นนั้นจะท าให้สูญเสียลูกค้าท่ีดีไปให้กับคู่แข่ง ท้ัง ๆ  ที่เป็น
ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์กับธุรกิจมาอย่างยาวนาน 
  3) มีการขอบคุณและตอบแทนที่ลูกค้าอุดหนุนและเกื้อกูลธุรกิจในโอกาสส าคัญด้วยของ
ก านัลเล็กน้อยนั้น นักกลยุทธ์การตลาดไม่ควรมองข้าม  เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างและจรรโลงใจ
ให้กับลูกค้าเกิดความรักและภักดีต่อธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้มีหลายธุรกิจชั้นน ามีการส่ง
ข้อความหรือบัตรอวยพรให้กับลูกค้าในเทศกาลส าคัญ ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อตราสินค้าและบริการของบริษัทนั้น ๆ มากขึ้น 
  นอกจากนี้ฐานข้อมูลลูกค้ายังช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารความสัมพันธ์และพฤติกรรม
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักการตลาดที่ดีต้องรู้จักคัดสรรและจัดการฐานข้อมูลลูกค้า



 14 

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้ลูกค้าซ้ือสินค้าเดิมจ านวนมากและถ่ีขึ้น  
ตลอดจนโน้มน้าวให้ลูกค้า ซ้ือสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเดิมด้วย หากลูกค้ามีความต้องการ 
  การมีฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้าท่ีเพียงพอและทันเหตุการณ์เป็นส่ิงส าคัญส าหรับ
การท าตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไม่สามารถส่ือสารหรือเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวังได้เลย
หากปราศจากข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้า  อีกทั้งความพยายามท้ังหมดก็เหมือนจะสูญเปล่าเพราะ
ไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ถึงมือผู้ต้องการได้ฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้ามีประโยชน์ในแง่ต่าง 
ๆ มากมายตั้งแต่ใช้ช่วยในการก าหนดส่วนต่างของการตลาด การก าหนดยุทธ์การตลาดทางตรงไม่
ว่าจะเป็นกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา กลยุทธ์ส่ือ ตลอดจนใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง 
ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามการที่กิจการจะน าข้อมูลมาใช้ได้นั้นจะต้องเริ่มจากการจัดเก็บท่ีมีระบบ
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที ่
  วัตถุประสงค์การจัดท าบัญชีรายชื่อลูกค้า  
 1) ทราบถึงความส าคัญของบัญชีรายช่ือของลูกค้า 
 2) ทราบถึงวิธีการเบื้องต้นในการจัดท าบัญชีรายชื่อของลูกค้า 
 3) เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของฐานข้อมูล 
 4) ให้ทราบถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูลลูกค้า 
  1. วิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อลูกค้า 
 “บัญชีรายชื่อลูกค้าท่ัวไป” หมายถึง รายช่ือลูกค้าท่ีเคยติดต่อกับกิจการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ซ่ึงอาจจะเคย ซ้ือสินค้าหรือบริการหรือไม่ก็ตาม  การท าบัญชีรายชื่อแบบนี้สามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น 
 1)  เชิญลูกค้ากรอกบัตรรายชื่อ  การสอบถามชื่อ-สกุล  ที่อยู่ของลูกค้า  โดยเตรียมบัตร
ส าหรับกรอก ชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้าไว้ก่อน ในขณะที่ขายสินค้าหรือลูกค้าติดต่อมาก็ส่งบัตรรายชื่อให้
กรอก พร้อมเหตุผล เช่น เพื่อแจ้งข่าวสารการลดราคาเพื่อให้บริการหลังการขายหรือเพื่อจัดท าบัตร
ส่วนลด บัตรสมาชิกให้ในภายหลังจะช่วยให้ลูกค้ายินดีที่จะให้ข้อมูลยิ่งมากขึ้น  หรืออาจมี
แบบฟอร์มให้ลูกค้าท่ีสนใจซ้ือกรอกข้อมูลพร้อมการส่ังซ้ือจากส่ือต่าง ๆ  
 2)  สอบถามจากลูกค้าโดยตรง กิจการอาจใช้วิธีให้พนักงานขายเป็นผู้กรอก โดยสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า แต่พนักงานขายจะต้องช้ีแจงก่อนเสมอ โดยทางพนักงานขายหรือพนักงาน
รับโทรศัพท์เป็นผู้กรอกบัตรรายชื่อเอง 
 3)  รวบรวมรายช่ือจากงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ผู้เข้าชมงานนิทรรศการหรืองาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจ  การจะได้ข้อมูลของคนกลุ่มนี้  อาจต้องมีการ
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จัดตั้งโต๊ะพิเศษ พร้อมเขียนประกาศแจ้งให้กรอกชื่อและที่อยู่เพื่อทางกิจการจะได้ส่งของรางวัล
บางอย่างไปให้หรือเพื่อจับฉลากชิงโชครางวัลจะช่วยให้คนกลุ่มนี้ยินดีกรอกรายละเอียด 
 4)  ใช้วิธีบริการหลังการขาย สินค้าบางประเภทต้องมีบริการหลังการขาย  โดยทั่วไปจะมี
บัตรรับประกันสินค้าด้วยซ่ึงลูกค้ามักจะยินดีกรอกรายละเอียดทุกอย่างอยู่แล้ว จึงเป็นฐานข้อมูลที่ดี
และรายละเอียดมากกว่าบัตรของลูกค้าท่ีแสดงข้างต้น ส่วนรายละเอียดที่จ าเป็นที่ควรจะได้จาก
ลูกค้าจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 5)  ใช้ประโยชน์จากใบส่งของขวัญในช่วงเทศกาลหรือวาระพิเศษ บางคนอาจนิยมส่ังซ้ือ
สินค้า ให้เป็นของขวัญแก่บุคคลอ่ืนโดยอาจจะมอบหมายให้ทางกิจการผู้จ าหน่ายเป็นผู้จัดส่งให้ด้วย 
ดังนั้นจึงควรถือโอกาสนี้ในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ  ที่อยู่ของผู้ซ้ือ  และผู้รับไว้เพื่อเก็บเป็น
หลักฐานข้อมูลและการจัดท าบัญชีรายชื่อลูกค้าต่อไป 
 6)  ใช้ประโยชน์จากการส่งบัตรก านัลหรือแบบสอบถาม ในกรณีที่มีการแจกบัตรลดราคา 
บัตรแลกตัวอย่างสินค้าฟรี  หรือแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าน าบัตรเหล่านั้นมาใช้บริการ 
ทางกิจการควรบันทึกชื่อ ที่อยู่ของลูกค้าไว้ 
 7)  อาศัยบัตรเครดิต เมื่อลูกค้าช าระค่าสินค้าหรือบริการ ทางกิจการก็สามารถจดชื่อที่อยู่
ของลูกค้าไว้ 
 8)  อาศัยลูกค้าแนะน า เมื่อมีลูกค้าประจ าอาจขอให้ลูกค้าแนะน าช่ือ-ที่อยู่ของบุคคล
ใกล้ชิดของลูกค้าท่ีคิดว่าน่าจะสนใจสินค้าหรือบริการของทางกิจการให้ หรืออาจสร้างส่ิงจูงใจให้
เกิดการแนะน ารายช่ือให้กิจการ เช่น  หากลูกค้าได้รับแคตตาล็อกของกิจการแนะน าช่ือ-ที่อยู่ของ
เพื่อนมาได้ 4 รายชื่อ จะมีของสัมมนาคุณส่งให้ถึงบ้านฟรีเป็นต้น  
  2. ประโยชน์ของฐานข้อมูลลูกค้า 
 ฐานข้อมูลลูกค้าส าหรับการตลาดทางตรงแล้วจะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น 
 1) การระบุถึงลูกค้ากลุ่มท่ีท าก าไรได้มาก 
 2) สามารถช่วยท าให้ธุรกิจอ่ืน ๆ กับกลุ่มลูกค้าท่ีมีอยู่ได้ 
 3 ) สามารถระบุและคัดเลือกลูกค้าท่ีมุ่งหวังได้ชัดเจนมากขึ้น 
 4) ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่จะเปล่ียนลูกค้าท่ีมุ่งหวังให้เป็นลูกค้าของกิจการ 
 5) กระตุ้นให้ลูกค้ามีกิจกรรม 
 6) ใช้ช่วยในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมได้ 
 7) ใช้ช่วยระบุโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด 
 8) พัฒนากลยุทธ์ที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ 
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 9) วัดประสิทธิภาพของโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 
 10) ลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต 
 11) ประเมินผลส าเร็จของช่องทางท่ีใช้ 
 12) ลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณการขาย เป็นต้น 
 3. ระบบการบริหารฐานข้อมูลลูกค้า  
  ส่ิงแรกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็คือ การรู้จักว่าลูกค้าคือใคร เช่น ลูกค้าท า
ธุรกิจอะไร มีพนักงานกี่คน มีปัญหาหรือความต้องการอะไร เป็นต้น ซ่ึงค าถามเหล่านี้มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักลูกค้ามากขึ้น เพ่ือให้มีการน าเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ยังมีส่ิงท่ีผู้ประกอบการจะต้องรู้อีก เช่น ลูกค้า
เคยซ้ืออะไรจากคุณไปบ้าง ลูกค้าติดปัญหาในการใช้งานสินค้าอยู่หรือไม่ บริการที่ลูกค้าได้รับเป็น
ที่พึงพอใจหรือไม่ ลูกค้าต้องการอะไรที่พิเศษกว่าลูกค้ารายอ่ืน ๆ หรือไม่ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้
ผู้ประกอบการรู้จักลูกค้าของตนเองได้มากขึ้น 
 ถ้าลูกค้าของผู้ประกอบการมีเพียงไม่กี่ราย คงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะรายละเอียดเหล่านี้คง
ไม่มากเกินไปส าหรับพนักงานที่พบปะกับลูกค้าเป็นประจ า แต่ถ้าลูกค้าของผู้ประกอบการมีจ านวน
มากหรือเทียบสัดส่วนจ านวนพนักงานขายกับจ านวนลูกค้าแล้วต่างกัน เช่น ถ้าพนักงานคนหนึ่ง
ต้องให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 รายต่อเดือน จะเห็นว่าไม่ง่ายเลยส าหรับการที่จะจ าข้อมูลเหล่านี้       
ได้หมด ยิ่งถ้ามีพนักงานคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือได้ย้ายงานออกไปจะมีโอกาสสูง  
ที่จะสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ตามไปด้วย 
 ด้วยเหตุนี้ “ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า” (Customer database management: CDM) ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อท าการเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าแต่ละราย เช่น ข้อมูลการติดต่อ  ประเภทธุรกิจ  ทุนจด
ทะเบียน จ านวนพนักงาน จุดแข็งจุดอ่อนของลูกค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถน าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซ้ือสินค้า  ประวัติการต่อสัญญา 
ประวัติการใช้บริการต่าง ๆ ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าประกอบไปด้วย 
 1) Lead หมายถึง ลูกค้าท่ีมีโอกาสซ้ือสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิม หรือใครก็
ตามท่ีน่าจะเป็นลูกค้าของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการคัดเลือกต่อว่ามีโอกาสที่จะขายได้มากน้อย
แค่ไหน ถ้า Lead ใดมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกค้าก็จะส่ง Lead นั้น ไปให้พนักงานขายไป
ด าเนินการขายในขั้นต่อไป แต่ถ้าผู้ประกอบการเห็นว่า Lead รายใดไม่มีโอกาสที่จะซ้ือสินค้าเรา 
หรือเป็นข้อมูลที่มีปัญหา เช่น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ซ้ ากับข้อมูลอ่ืน คุณสามารถตัด Lead 
รายดังกล่าวทิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการขาย ซ่ึงจะช่วยกรองข้อมูลจ านวนมากให้เหลือ
เฉพาะลูกค้าท่ีมีโอกาสสูงตามเกณฑ์ท่ีคุณก าหนดไว้ได้ 
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 ถ้าเราเก็บข้อมูล Lead รวมจากลูกค้า มักจะพบปัญหาว่ามีข้อมูลจ านวนมากในฐานข้อมูล
ลูกค้า ท้ังลูกค้าจริงและผู้ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้าปนกันอยู่ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเม่ือต้องการจะ
ใช้ข้อมูลลูกค้าในการท าการตลาดหรือในการให้บริการภายหลัง 
 2) Account หมายถึง ข้อมูลลูกค้าท่ีเป็นองค์กรนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน  
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื่อต้องการติดต่อกับองค์กรเหล่านี้จ าเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อที่เป็นบุคคล
จริง ๆ ขององค์กรนั้นแทน โดย Account หนึ่งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งคน ขึ้นอยู่กับเรื่องท่ี
ต้องการติดต่อและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง โดยข้อมูลส าคัญของลูกค้าท่ีควรจัดเก็บไว้ได้แก่ 

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร 
- ข้อมูลทางด้านธุรกิจ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการขายและการช าระเงิน 
- ข้อมูลการด าเนินการ 
- ข้อมูลอ่ืน ๆ 

  3) ผู้ติดต่อ หมายถึง บุคคลที่ผู้ประกอบการติดต่อได้ โดยบุคคลนั้นอาจจะเป็นผู้ติดต่อ
ของลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคล (Business to business) เช่น พนักงานจัดซ้ือ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษาของลูกค้า 
หรือจะเป็นลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคโดยตรง (Business to customer) โดยใช้การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 
แฟกซ์  อีเมล์  ส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ติดต่อที่เป็น
ลูกค้าโดยตรงแล้วอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือ เช่นเดียวกับลูกค้าท่ีเป็น
องค์กรหรือนิติบุคคล 
  4. กลยุทธ์ทางการตลาดจากการใช้ฐานข้อมูลลูกค้า 
 นักการตลาดมักถูกสอนอยู่เสมอว่า  “ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ สูงกว่าต้นทุนในการ
รักษาลูกค้าเก่าไว้ ” ซ่ึงจะว่าไปแล้วในการขายสินค้า หากบริษัทใดมีลูกค้าท่ีผูกพันกับสินค้าของ
บริษัทมาก ติดภาพลักษณ์ของยี่ห้อสูง บริษัทนั้นย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ซ่ึงการ
สร้างความภักดีในตรายี่ห้อให้แก่ลูกค้านั้นเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาและท าความเข้าใจกับลูกค้ามาก
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันในด้านราคาและการส่งเสริมการขายสูง ตลอดจนวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์โดยเฉล่ียส้ันลงมาก ซ่ึงเป็นช่องว่างที่ท าให้ลูกค้าเปล่ียนใจไปทดลองใช้สินค้าของ
คู่แข่งได้โดยง่าย 
  บริษัททางการตลาดส่วนใหญ่เมื่อเสียลูกค้าประจ าไปให้คู่แข่งก็มักแก้ปัญหาระยะส้ันด้วย
การลดราคา จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงลูกค้ากลับมา และแย่งลูกค้าของคู่แข่งไป กลายเป็น
สงครามราคา หรือสงคราม  Promotion ที่เกิดความเสียหายแก่ทั้งคู่ โดยมีน้อยบริษัทมากที่หันมา
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หาทางรักษาลูกค้าไว้โดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นประโยชน์ ทั้ง ๆ ท่ีฐานข้อมูลลูกค้าเป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์ในระยะยาวและค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก 
 ยกตัวอย่าง เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) (AIS) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในย่านความถ่ี 900 MHz ในระบบ
ดิจิตอล  GSM (Global system for mobile communication) และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดิจิตอล  
โฟน จ ากัด (DPC) ซ่ึงให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในย่านความถ่ี 1800 MHz ในระบบดิจิตอล GSM 
1800 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย 
ได้แก่ น าเข้าและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่  ให้บริการส่ือสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์  
ให้บริการช าระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ จ าหน่ายบัตรแทนเงินสด  ศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลทางโทรศัพท์ และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  
 กลยุทธ์ทางการตลาดในการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าในการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ โดยทาง
บริษัท AIS จะมีการเก็บข้อมูลประวัติลูกค้าท่ีกรอกไว้ในใบจดทะเบียนเครื่องเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของลูกค้า  และน าข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเป็นรายการ
ส่งเสริมการขายต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการเข้าใจปัญหาของลูกค้าเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้า โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และแยกแยะปัญหารวมถึงพฤติกรรมความต้องการ
ของลูกค้า เช่น บริษัทจะให้คอมพิวเตอร์แยกรายชื่อลูกค้าจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์แสดงให้เห็นว่า
สายน่าจะหลุดบ่อยออกมา จะหาสาเหตุของปัญหา ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่าลูกค้าซ้ือเครื่องโทรศัพท์ไป
นานกว่า 1.5-2 ปี จะมีอัตราสายหลุดบ่อยกว่าเครื่องใหม่ ๆ เนื่องจากฝุ่นที่เข้าไปในเครื่อง หรือการ
เส่ือมสภาพของช้ินส่วนหากปล่อยไว้ลูกค้ามีโอกาสจะเปล่ียนไปใช้ระบบของคู่แข่ง  เพราะคิดว่า
สัญญาณของบริษัทไม่ดี ทางบริษัทก็จะส่งคูปองส่งเสริมการขายให้สิทธ์ิลูกค้าแลกซ้ือเครื่องใหม่
เบอร์เดิมในราคาพิเศษ เป็นต้น หรือจากฐานข้อมูลของบริษัทพบว่ามีลูกค้าจ านวนไม่น้อยที่ใช้
โทรศัพท์ในช่วงกลางคืนเป็นหลัก ทางบริษัทก็จัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษที่เน้นการโทร
กลางคืนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น 
 แม้กระทั่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นหรือยี่ห้อโทรศัพท์ที่ลูกค้าใช้กับพฤติกรรม
การโทรและประวัติส่วนตัวของลูกค้า ก็ยังพบว่าตลาดวัยรุ่นเป็นตลาดที่เลือกรุ่นและยี่ห้อของ
โทรศัพท์ตามแฟช่ันและแบบมากกว่าราคา ท าให้การท าโฆษณามุ่งเน้นตลาดลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ท าได้
มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออีกทางหนึ่งที่บริษัท  AIS ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้า
ในการเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการคือ  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call center ในกรณีที่ลูกค้ามี
ปัญหาต้องการสอบถาม พนักงานจะถามเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า และเรียกข้อมูลลูกค้าขึ้นมาหน้าจอ ท า
ให้เรียกชื่อลูกค้าได้ถูกต้องโดยไม่ต้องถามชื่อลูกค้าบ่อย ๆ และการตอบค าถามหรืออ้างอิงข้อมูลต่าง 
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ๆ เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อท าการแนะน า เช่น คะแนนสะสมท่ีลูกค้ามีอยู่แลกอะไรได้บ้าง รุ่นโทรศัพท์ที่
ลูกค้าใช้อยู่นั้นจะมีปัญหาอะไรบ้างได้ดีขึ้น ลูกค้าไม่ต้องรอนาน  
 อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงกลยุทธ์ทางการตลาดจากฐานข้อมูลลูกค้า ได้แก่ บริษัท  เรือ
ส าราญแห่งแรกของไทย คือ เรือ Andaman princess ผู้บริหารของบริษัทได้เปิดเผยว่า ตัวเลขลูกค้า
ของบริษัทนั้นมีสัดส่วนของลูกค้าประจ าสูงถึงร้อยละ 70 โดยที่ลูกค้าท่ีมีประวัติการใช้บริการสูง
ที่สุดคือมาเที่ยวที่เรือกว่า 60 ครั้งแล้ว ซ่ึงถือว่าจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการซ้ าในธุรกิจประเภทนี้ที่สูง
ถึงร้อยละ 70 เป็นอัตราท่ีสูงมาก ซ่ึงลูกค้าท่ีมาเที่ยวส่วนใหญ่มาปีละครั้ง ติดต่อกันมาหลายปี และ
ค่อนข้างมีความผูกพัน เนื่องจากประทับใจในการบริการ และบรรยากาศของเรือ 
 จากฐานลูกค้าของเรือ ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าระดับนักธุรกิจขึ้นไป ค่อนข้างมีฐานะดีเป็น
ฐานข้อมูลที่มีค่ามากส าหรับบริษัท โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นความภักดีในสินค้าด้วยแล้ว
ยิ่งสะท้อนคุณค่าท่ีมากขึ้นของฐานข้อมูลนี้ ทางบริษัทเองก็เข้าใจในศักยภาพของฐานข้อมูลลูกค้าดี 
ระยะหลังจึงได้น ามาใช้ในการขยายธุรกิจ เช่น เปิดแผนกท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยการจัดรายการ
ทัวร์นอกประเทศขยายต่อกลุ่มลูกค้าประจ าของบริษัท หรือแม้กระทั่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวฝั่งอ่าว
ไทย ได้แก่ ช่วงหลังเดือนเมษายนของทุกปี เรือจะย้ายจากท่าเรือที่ภูเก็ตมาใช้ท่าเรือคลองเตยเป็น
ท่าเรือในการรับส่งผู้โดยสาร จะมีบางวันของสัปดาห์ที่เรือจอดรอผู้โดยสารที่กรุงเทพฯ ทางบริษัทก็
จัดขายทัวร์ระยะเวลาส้ัน ๆ ประมาณ 4 ชั่วโมง ด้วยการล่องเรือทานอาหารจากคลองเตยออกไปปาก
แม่น้ าเจ้าพระยาและล่องกลับ โดยอาศัยฐานลูกค้าเป็นหลัก ซ่ึงรายการนี้ประสบผลส าเร็จสูงมาก 
 นอกจากนี้ เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซ้ือซ้ า ทางบริษัทจะให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าท่ีเคย
มาลงเรือแล้ว ถ้ามาลงเรือเป็นครั้งที่ 2 จะได้ส่วนลดราคาอีกร้อยละ 5 และถ้าลูกค้าใช้บริการครบ  5 
ครั้ง จะได้ลงเรือฟรี 1 เที่ยว เป็นต้น รวมถึงลูกค้าพิเศษที่ใช้บริการบ่อย ๆ อย่างรายท่ีมาใช้ถึง 60 ครั้ง 
บริษัทมีบริการจัดรถรับส่งให้ฟรีจากบ้านลูกค้ามาสนามบิน หรือการกันมุมโปรดบนเรือในห้อง
ทานอาหารไว้ให้ลูกค้าเป็นพิเศษ เป็นต้น 
 อีกธุรกิจหนึ่งที่อาจยกเป็นตัวอย่าง ซ่ึงยังอยู่ในธุรกิจประเภทการบริการ ได้แก่ โรงแรม  
โอเรียลเต็ล ท่ีเคยได้รับยกย่องให้เป็นโรงแรมท่ีดีที่สุดในโลก ซ่ึงผู้บริหารของโรงแรมท่ีดูแลในส่วน
การบริการลูกค้าได้น าข้อมูลลูกค้ามาเพิ่มความพึงพอใจ  โดยท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเป็นคนส าคัญ 
หรือคนพิเศษ เช่น เมื่อลูกค้าโทรศัพท์จากห้องลงไปส่ังอาหารหรือคุยกับโอเปอเรเตอร์พนักงานที่
รับโทรศัพท์จะทักทาย จะเรียกชื่อลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถ้าช่วงท่ีลูกค้ามาตรงกับวันเกิดของลูกค้า 
เมื่อลูกค้าโทรศัพท์จากห้องลงมาแผนกต่าง ๆ หรือเดินลงมา พนักงานจะทักทายและกล่าวสุขสันต์
วันเกิด ซ่ึงข้อมูลทั้งชื่อลูกค้าและวันเกิดล้วนอยู่ในเอกสารที่ลูกค้ากรอกตอนลงทะเบียนเข้าพักอยู่
แล้วเพียงแต่ทางโรงแรมดึงออกมาใช้ประโยชน์ในการท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ 
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 อีกตัวอย่างหนึ่งที่ทางโรงแรมโอเรียลเต็ลสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า  VIP ที่เป็น
ดาราวัยรุ่นของอเมริกาเมื่อเขาเข้ามาพัก ทางระบบข้อมูลของโรงแรมพบว่า แขกท่านนี้ไม่ได้มาเป็น
ครั้งแรก แต่เคยมาเมื่อ  15 ปีก่อน สมัยท่ียังเป็นเด็กโดยมากับคุณแม่ซ่ึงเป็นดาราฮอลลีวู๊ดและทาง
โรงแรมเคยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ ทางโรงแรมเลยไปค้นรูปดาราท่านนี้ที่เคยถ่ายกับคุณแม่ตอนที่มาพัก
เมื่อ 15 ปีก่อน  จากแฟ้มของโรงแรมน ามาใส่กรอบและตั้งไว้ในห้องนอนที่แขกท่านนี้มาพัก เมื่อ
แขกท่านนี้เห็นรูปเขาตื่นเต้นดีใจมาก ขอบคุณทางโรงแรมและโทรไปเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่และเพื่อน 
ๆ ฟังถึงความประทับใจนี้ และบอกว่าเขาไม่มีวันลืมโอเรียลเต็ลและจะกลับมาใหม่ นับว่าเป็นเป็น
ความสามารถของทางโรงแรมท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลลูกค้า  ท าให้ทาง
โรงแรมได้การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก และแน่นอนที่สุดคือ การสร้างความภักดีของลูกค้า
ที่มีต่อบริษัทจนยากที่คู่แข่งจะแย่งไปได้ 
 ฐานข้อมูลลูกค้าท่ีเป็นทรัพยากรที่มีค่าในองค์กรนั้น ต่างต้องไม่ลืมว่าการน ามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับการจัดการที่ดีและเป็นระบบ รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้
ทันสมัย อย่าลืมว่าความต้องการของลูกค้าหรือก าลังซ้ือ แม้แต่รายละเอียดประวัติบางอย่างของ
ลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงตลอด ดังนั้นการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเดียวโดยไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลและ
ไม่มีการวางแผนการจัดเก็บและน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีพอแล้ว ฐานข้อมูลลูกค้าก็จะเป็น
เพียงข้อมูลขยะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย (วิทวัส รุ่งเรืองผล, ออนไลน์, 2552) 
  5. ปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลลูกค้า 
 บ่อยครั้งที่เราพบว่า มักจะมีโทรศัพท์เลขหมายที่เราไม่รู้จัก หรือไม่ปราก ฏเลขหมายโทร
เข้ามาในโทรศัพท์ส่วนตัวเรา บางครั้งก็เป็นการเสนอขายประกันชีวิต เสนอท าบัตรเครดิต หรือ
สินค้าแบบขายตรง ซ่ึงเรามิได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับบริษัทเหล่านั้นแต่อย่างใด เหตุใดบริษัท
เหล่านั้นจึงมีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้ และการกระท าเช่นนี้ 
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยทางการตลาดของผู้ประการที่ต้องการขยายช่องทาง
ในการเสนอขายสินค้าของตนให้มากขึ้น การโฆษณาสินค้าทางโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดความร าคาญ
แก่เจ้าของเลขหมายได้ และหากพิจารณาตามหลัก กฎหมายแล้ว การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้น ย่อมถือว่าเป็นการกระท าโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น หากสืบลึกไปท่ีวิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลลูกค้าแล้ว พบว่าในกรณีที่
เป็นการโทรเข้ามาเสนอขายสินค้า หรือบริการโดยที่มิได้มีการสมัครใจก่อนนั้น เกิดจากการซ้ือขาย
ข้อมูลลูกค้าของผู้ประกอบการระหว่างกัน ซ่ึงการขายข้อมูลลูกค้านั้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงเป็น
ความลับทางการค้า ถือเป็นเรื่องท่ีไม่ควรกระท า เพราะนอกจากจะเป็นการผิดมรรยาทตามวิชาชีพ
ของผู้ประกอบการแล้วยังถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย 
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ปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.2522 และฉบับที่  2 แก้ไข เพิ่มเติม พ .ศ.2541 ที่มี
เนื้อหาให้ความคุ้มครองผู้บริโภคหลายประการ แต่ตั้งแต่มีกฎหมายฉบับดังกล่าวมาก็สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสินค้าหรือบริการก็ยังตกเป็นผู้เสียเปรียบ
แก่บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ตั้งแต่ระดับการขายสินค้าริมฟุตบาท ไปจนถึงประเภทสินค้าประเภทไฮเทค 
เช่น โทรศัพท์ เครื่องเล่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมท้ังสินค้าประเภทอาหาร เส้ือผ้า รถยนต์ รวมท้ัง
สินค้าทุกประเภท หรือประเภทการให้บริการ อาทิเช่น โรงพยาบาล คลินิกแพทย์ แต่ละครั้งเมื่อเกิด
ปัญหาของสินค้า และบริการระหว่างพ่อค้าผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค ผู้บริโภคมักตกเป็นผู้
เสียเปรียบหลายประการ บางครั้งแม้รู้ว่าถูกหลอกถูกเอาเปรียบ ก็ไม่อยากจะพึ่งพากฎหมาย เพราะ
สาเหตุหลาย ประการ ดังนี้  
 1) ผู้บริโภคไม่มีความรู้ทางเทคนิควิธี กระบวนการผลิตสินค้า โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่
เทคโนโลยีก้าวไกลทันสมัย ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้า หรือบริการที่ตัวเองซ้ือหามาใช้ 
มาครอบครอง มีกระบวนการวิธีผลิต หรือไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์อย่างไร  
 2) แม้ผู้บริโภคจะรู้ว่าตนเองได้สินค้าไม่สมบูรณ์ หรือได้รับการบริการที่ไม่สุภาพ     ไม่
ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า แต่ผู้บริโภคก็ไม่อยากเป็นความ เพราะการขึ้นโรงขึ้นศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีเอง ค่าจ้างทนาย ต้องเสียเวลา บางครั้งสินค้าราคาเล็กน้อย ไม่คุ้มกับการเป็นความ 
ฟ้องร้องผู้ประกอบการธุรกิจ  
 3) แม้ผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องร้องผู้ประกอบการธุรกิจ แต่มักจะเสียเปรียบในชั้น
พิจารณาคดีที่ไม่มีความรู้ความสามารถเสาะแสวงหาหรือพิสูจน์พยานหลักฐานว่า สินค้าหรือบริการ       
ไม่สมบูรณ์อย่างไร เพราะกฎหมายเดิมให้ภาระการพิสูจน์เพื่อที่จะเอาผิดกับจ าเลยตกอยู่กับผู้ฟ้องคด ี 
 4) สัญญาที่ผู้ประกอบการธุรกิจท ากับผู้บริโภค ผู้บริโภคเสียเปรียบเสมอ เพราะเป็น
สัญญาส าเร็จรูป ท่ีมีข้อความผูกมัดผู้บริโภค เช่น สัญญาเช่าซ้ือ สัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ เป็นต้น  
 จากการเสียเปรียบของผู้บริโภคดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าท่ีไม่สุจริตมัก ฉกฉวย
โอกาสเพื่อหวังผลก าไร โดยไม่ได้ค านึงถึงความเสียหายของผู้บริโภคที่อาจได้รับความเสียหายแก่
ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สิน เช่น ขายยาท่ีหมดอายุความแล้ว หรือสินค้าช ารุดด้านในแต่      
ไม่ยอมบอกผู้บริโภค เพราะเกรงว่าจะขาดทุน ท าให้ผู้ประกอบการค้าก าไรเกินควร ประชาชนใน
ฐานะผู้บริโภคต้องตกเป็นเบี้ยล่างเรื่อยมา  
 แต่ตั้งแต่วันที่  24 สิงหาคม  พ.ศ.2551 ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สุจริตในการประกอบ
การค้า ไม่ว่าจะเป็นประเภทให้เช่าซ้ือรถยนต์ ให้กู้ยืมเงินหรือการขายสินค้าประเภทใด ๆ ก็ตาม 
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รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ได้มีกฎหมายฉบับใหม่ท่ีคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างง่ายดาย คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ.2551 หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่า แต่นี้ไป ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจกับผู้บริโภค หากมี
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการ บริโภคสินค้าหรือบริการ
จะต้องขึ้นศาลผู้บริโภคที่มีชื่อตามศาลจังหวัดทุกจังหวัด กฎหมายฉบับนี้มีข้อดีซ่ึงเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคหลายประการ คือ  
 1) ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการใดก็ตาม สามารถไปฟ้องศาล 
ผู้บริโภคได้ด้วยวาจา โดยไม่ต้องจ่ายเงินจ้างทนายความ แต่จะมีเจ้าพนักงานคดีของศาลเป็น ผู้ช่วย
เขียนเรียบเรียงค าฟ้องไว้ให้ ท้ังเมื่อฟ้องไปแล้วหากค าฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลอาจส่ังให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ชัดเจนได้  
 2) ผู้บริโภคได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ยกเว้นผู้บริโภคฟ้องไม่มี 
เหตุผลอันสมควร หรือเรียกค่าเสียหายเกินสมควร ศาลอาจมีค าส่ังให้บุคคลนั้น ช าระค่าฤชาธรรม
เนียมได้  
 3) อายุความในการฟ้องร้องในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 
อนามัยจากการบริโภค สินค้าหรือบริการสามารถใช้สิทธิเรียกร้องภายใน  3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึง    
ความเสียหาย และรู้ตัวผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน  10 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความ
เสียหาย  
 4) หากผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค ต้องฟ้องท่ีศาลผู้บริโภคที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนา 
ซ่ึงถ้าผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส านักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ แต่มีตัวแทนขายสินค้าหรือ
บริการอยู่จังหวัดที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ ผู้บริโภคสามารถฟ้องต่อศาลจังหวัดที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนา    
ท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลได้มาก อันเป็นการช่วยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย 
 5) ภาระการพิสูจน์ในศาลเกี่ยวกับการผลิตการประกอบการ ออกแบบหรือส่วนผสมของ
สินค้า การให้บริการ หรือด าเนินการใด ๆ ซ่ึงศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าว อยู่ในความรู้เห็น ของผู้
ประกอบธุรกิจ  ก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าสืบให้ศาลเห็น ท าให้ง่ายต่อผู้บริโภค  เพียงแต่พิสูจน์ว่า
ตนเองได้รับความเสียหายจริง จากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น  
 ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาในศาล ซ่ึงเป็นประโยชน์และสร้างความ  
เป็นธรรม รวมท้ังมีแต้มต่อให้กับผู้บริโภคอีกหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ เบื้องต้น
ของศาลผู้บริโภคจะด าเนินการไกล่เกล่ียให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความเป็น
ส าคัญ แต่ขอย้ าต่อจากนี้ไปผู้ประกอบการธุรกิจจะถูกผู้บริโภคฟ้องง่ายขึ้นและมากขึ้น ทั้งเป็นเรื่อง
ใหม่ต่อศาลที่จะต้องรับภาระคดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามหาก
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ผู้ประกอบการธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสินค้า หรือการให้บริการ มีความสุจริตจริงใจไม่ค้าก าไร
เกินควร ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องขึ้น “ศาลผู้บริโภค” แต่อย่างไร 

ปัญหาการขโมยข้อมูลบัตรเครดิต (Skimming) 

 ในปัจจุบันนี้ มีข่าวในวงการผู้ใช้บัตรเครดิตจ านวนมากในการถูกขโมยข้อมูลบนบัตร
และมีรายการใช้จ่ายจากต่างประเทศเข้ามาในบัตรของตนเอง เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลบนบัตรของ
ผู้ถือบัตร( Card holder) นั้น ถูกขโมยไปอยู่ในมือพวกมิจฉาชีพ ( Fraud gang) ได้อย่างไร เป็น
เพราะว่า บัตรเครดิตที่แพร่หลายกันทั่วโลก ณ ขณะนี้ จะเป็นแบบแถบแม่เหล็ก ( Magnetic stripe) 
เมื่อเจ้าของบัตรน าบัตรเครดิตไปใช้ ไม่ว่าร้านค้าใด ๆ (Merchant) ก็ตาม เจ้าของบัตรก็มีโอกาสถูก
คัดลอกข้อมูลไปได้ตลอดเวลา ซ่ึงข้อมูลในแถบแม่เหล็กนี้ก็จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น 
ชื่อ เลขที่บัตร วันหมดอายุ และข้อมูลของธนาคารผู้ออกบัตร เช่น ชื่อธนาคาร ซ่ึงเวลาท่ีเจ้าของบัตร
ไปใช้บัตรผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ ( EDC) ทางเหล่ามิจฉาชีพก็จะส าเนาข้อมูลบนบัตรของ
เจ้าของบัตรเอาไว้ รวมถึง การที่เจ้าของบัตรใช้บัตรเครดิตซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน 
และบันทึกเลข 3 ตัวท้ายข้างหลังบัตรซ่ึงมีชื่อเรียกว่า CVV2 (Card verification value) ซ่ึงเลขตัวนี้
เป็นสูตรในการค านวณค่าความถูกต้องของบัตร กล่าวคือเป็นสูตรที่จะใช้ค านวณค่าความถูกต้อง
ของเลขที่บัตร    16 ตัว วิธีการขโมยข้อมูลตามร้านค้าหรือสถานบริการต่าง ๆ โดยเด็กที่เดินรูดบัตร
ตามร้านค้า ป๊ัมน้ ามัน หรือร้านอาหารจะน าบัตรเราไปรูดที่เครื่องคัดลอกข้อมูล  ก่อนที่จะรูดกับ
เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ EDC และข้อมูลพวกนี้จะถูกเก็บไว้อาจจะเป็นเวลา 1-2 เดือน หรืออาจจะ
ยาวนานถึงเป็นปีก็ได้ ซ่ึงตราบใดที่บัตรยังไม่หมดอายุ ข้อมูลพวกนี้ก็สามารถใช้ท าปลอมบัตร
เครดิตได้ และมีประกาศขายท่ัวไป เช่น บนอินเตอร์เน็ต ตามตลาดมืด เป็นต้น 
 ในตลาดมืดจะมีบัตรที่ปลอมเหมือนบัตรจริงอยู่แล้ว บัตรพวกนี้ผลิตไม่ยาก เพียงแค่มี
เทคโนโลยีการพิมพ์ระดับหนึ่งก็สามารถท าได้ และบัตรปลอมพวกนี้จะพิมพ์ไว้ส าหรับธนาคารที่
ดัง ๆ เช่น Citibank, HSBC, Bank Of USA, UOB, หรือแม้กระทั่งบัตรในประเทศ เช่น BBL, KTC, 
K-bank เป็นต้น เมื่อมีบัตรปลอมง่าย ๆ บัตรปลอมก็จะท าหน้าที่เหมือนแผ่น  disk เมื่อใดก็แล้วแต่ที่
มีข้อมูลบนบัตรมาส าเนาลงไปก็จะสามารถน าบัตรไปใช้ได้ทุกร้านที่รับบัตรนั้น ๆ จึงเห็นได้ว่า
รายการพวกนี้จะมาจากทั่วโลก พวกแก๊งปลอมบัตรก็ใช้ไป เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้ง แล้วก็หาบัตรใหม่ 
ๆ ใช้ต่อไป แล้วผู้ใช้บัตรจะสามารถป้องกันได้อย่างไร เจ้าของบัตรป้องกันไม่ได้  เพียงแต่สามารถ
ใช้บัตรอย่างระมัดระวังได้ พวกทุจริตก็เหมือนพวกก่อการร้ายที่มักใช้วิธีที่ใหม่ ๆ และรอเวลา
เจ้าของบัตรเผลอ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มักจะเดินตามหลังพวกนี้ก้าวหนึ่งเสมอ แต่การเฝ้า
พยายามระวังก็เป็นส่ิงท่ีควรกระท า ดังนี้ 
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  1) ไม่ใช้บัตรในประเทศท่ีเส่ียง (High risk country) ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย เป็นต้น 
 2) สังเกตพนักงานรูดบัตรเครดิตน าบัตรเราไปพ้นสายตานาน ๆ หรือการรูดบัตรผิดปกติ
หรือไม ่
  3) หมั่นตรวจสอบวงเงินคงเหลือในบัตรตัวเองบ่อย ๆ 
  4) หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ Call center ของธนาคารนั้น ๆ ทันที เพื่อประสานการท างาน
กับหน่วยงานป้องกันทุจริตบัตรเครดิต (Fraud department) ซ่ึงจะท างานคล้ายต ารวจคอยตรวจสอบ 
และติดตามจับกุมกระบวนการทุจริตแก๊งต่าง ๆ ท้ังในประเทศและในโลก 
 5) ร้านค้าเส่ียงในประเทศไทย เช่น ปั๊มน้ ามัน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงต่าง ๆ เป็น
ต้น  

แนวความคิดของความเป็นส่วนตัว 

  1. ความหมายของค าว่า ความเป็นส่วนตัว 
 “ความเป็นส่วนตัว ” หรือ “Privacy” เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ที่สังคม    
ยุคใหม่เกือบทุกประเทศให้ความส าคัญอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการรับรองหลักการดังกล่าวไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  หรือแม้บางประเทศจะไม่ได้บัญญัติรับรองไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ  แต่ก็ได้ตรา
บทบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายเฉพาะ 
 ความเป็นส่วนตัว ( Privacy) ในบรรดาสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งหมด “ความ
เป็นส่วนตัว” นับเป็น “สิทธิ” ลักษณะหนึ่งที่ยากที่สุดในการบัญญัติความหมาย เพราะต้องพิจารณา
เนื้อหา สภาพสังคม วัฒนธรรม และพฤติการณ์แวดล้อมประกอบด้วย  ในบางประเทศแนวคิดของ  
“ความเป็นส่วนตัว ” ได้รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ซ่ึงเป็นการตีความค าว่า “ความเป็น
ส่วนตัว” ในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ความเป็นส่วนตัว ” เป็นค าท่ีมี
ความหมายกว้างและครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ หลายประการ อาทิ 
  1) ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล  (Information privacy) เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  
  2) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย  (Bodily privacy) เป็นการให้ความคุ้มครองในชีวิต
ร่างกายของบุคคลในทางกายภาพที่จะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ  อันละเมิดความเป็นส่วนตัว อาทิ เช่น 
การทดลองทางพันธุกรรม การทดลองยา เป็นต้น 
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  3) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อส่ือสาร ( Communication privacy) เป็นการให้ความ
คุ้มครองในความปลอดภัย  และความเป็นส่วนตัวในการติดต่อส่ือสารทางจดหมาย โทรศัพท์  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการติดต่อส่ือสารอ่ืนใด ที่ผู้อ่ืนจะล่วงรู้มิได้  
 4) ความเป็นส่วนตัวในเคหสถาน  (Territorial privacy) เป็นการก าหนดขอบเขตหรือ
ข้อจ ากัดที่บุคคลอ่ืนจะบุกรุกเข้าไปในสถานที่ส่วนตัวมิได้ ทั้งนี้ รวมท้ังการติดกล้องวีดิโอ และการ
ตรวจสอบรหัสประจ าตัวบุคคล (ID checks) 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่า  “ความเป็นส่วนตัว” จะมีหลายประการ แต่ความเป็นส่วนตัวที่นานา
ประเทศต่าง  ๆ ให้ความส าคัญอย่างมาก  อันเนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วคือ  “ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล ” ทั้งนี้เพราะพัฒนาการล้ ายุค
ของคอมพิวเตอร์ส่งผลให้การติดต่อส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเคล่ือนย้ายและ
เชื่อมโยงกันได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่อีกต่อไป ท าให้การประมวลผล จัดเก็บ  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ในทางกลับกันจึงอาจมีการน า
ประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้โดยละเมิดต่อบุคคลอ่ืน  
  การยอมรับแนวคิดของ  “ความเป็นส่วนตัว” เกิดขึ้นมานาน อาทิเช่น ในพระคัมภีร์ไบเบิล
ได้มีเนื้อความหลายส่วนที่กล่าวถึงความเป็นส่วนตัว กฎหมายของชาวยิว  (Jewish law) กรีก 
(Classical Greece) หรือจีน (Ancient China) ได้ยอมรับแนวคิดของความเป็นส่วนตัวไว้เช่นกัน แต่
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับและมีการอ้างอิงถึงอย่างแพร่หลายคือ แนวคิด
ความเป็นส่วนตัวของ Samuel D. Warren และ Louis D. Brandeis ในปี ค.ศ.1890 ซ่ึงได้อธิบายว่า 
ความเป็นส่วนตัว หมายถึง “สิทธิที่จะอยู่โดยล าพัง ” (The right to be let alone) โดยถือเป็นแนวคิด
ในเชิงกฎหมายในช่วงเริ่มแรก  แต่ต่อมาเมื่อ  เกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย ท าให้แนวคิดที่ว่า  “ความเป็นส่วนตัว ” หมายถึง 
สิทธิที่จะอยู่โดยล าพัง (The right to be let alone) นั้น ไม่เพียงพอ เพราะการละเมิดความเป็นส่วนตัว
สามารถท าได้โดยง่าย ดังนั้น จึงได้มีความพยายามบัญญัติความหมายของค าว่าความเป็นส่วนตัวให้
สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ โดย Alan F. Westin ซ่ึงได้ให้ความหมายของค าว่า “ความเป็นส่วนตัว ” 
ไว้ในหนังสือ “Privacy and Freedom” โดยหมายถึง “สิทธิของแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรในการ
ตัดสินใจว่า ข้อมูลข่าวสารของตนเองนั้นจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน  เมื่อใด  อย่างไร และมีขอบเขต
มากน้อยเพียงใด ” (The claim of individuals, groups and institutions to determine for themselves, 
when, how and to what extent information about them is communicated to others) ปัจจุบันแนวคิด
นี้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแม้ว่ายังเป็นประเด็นที่ยังไม่ยุติว่า  “ความเป็นส่วนตัว ” ของ 
“กลุ่มหรือองค์กร” ควรได้รับการคุ้มครองด้วยหรือไม่ก็ตาม 
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  2. รูปแบบของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 
  จากผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  ท าให้หลายประเทศท่ัวโลกเกิดแนวความคิดในการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง  เพื่อรองรับกระแสการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว  ซ่ึงการให้ความคุ้มครองนั้นอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  โดยอาจใช้
วิธีการออกกฎหมาย หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือน า
ข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้ในทางมิชอบ โดยมีวิธีการที่ส าคัญพอสังเขป ดังนี้ 
 1) บัญญัติเป็นกฎหมายทั่วไป  หลายประเทศส่วนใหญ่มีการบัญญัติกฎหมายโดยเป็น
กฎหมายที่วางหลักการทั่วไปครอบคลุมการเก็บรวบรวม  การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และมีหน่วยงานกลางดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึง
รวมท้ังการที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อ
ใช้บังคับกันเอง และมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  วิธีการ
ในรูปแบบนี้เป็นวิธีการที่ประเทศส่วนใหญ่น าไปใช้  
 2) บัญญัติเป็นกฎหมายคุ้มครองแต่ละเรื่องไว้โดยเฉพาะ  วิธีการนี้เป็นวิธีการที่บาง
ประเทศ  เช่น สหรัฐอเมริกาด าเนินอยู่ กล่าวคือ  การหลีกเล่ียงการบัญญัติกฎหมายที่เป็นการวาง
หลักการทั่วไป แต่มีกฎหมายคุ้มครองแต่ละเรื่องไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลการเช่า
ยืมวีดิโอ หรือข้อมูลทางการเงิน ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบนี้ต้องอาศัยกลไกหลายประการ
ร่วมกัน นอกจากนี้อุปสรรคที่ส าคัญส าหรับการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบนี้  คือต้องมีการบัญญัติ
กฎหมายใหม่เพื่อรองรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงเป็นเรื่องยาก  และ
ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลชัดเจน 
 3) การก ากับดูแลตนเอง ในทางทฤษฎีนั้นการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจท า
ได้โดยกลไกการก ากับดูแลตนเอง (Self-regulation) กล่าวคือ การที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจก าหนด
ประมวลจริยธรรมของตนเองขึ้น และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกันเองไม่มีหน่วยงานกลางก ากับดูแล  
ซ่ึงการด าเนินการในรูปแบบนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ประมวลจริยธรรมให้ความคุ้มครอง
เพียงพอหรือไม ่และการน าไปใช้มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. เหตุผลและความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
  แม้ว่าปัจจุบันจะมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลหรือให้บริการต่าง ๆ มากขึ้น 
แต่ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีวิธีการหรือมาตรการในการเก็บรักษา การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท เช่น  บริษัทท่ีให้บริการโทรศัพท์แห่งหนึ่งใน
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สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เปล่ียนรูปแบบการช าระค่าบริการรายเดือนเป็น
การโอนเงินแบบออนไลน์  โดยจะมีนโยบายของบริษัทก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  จะไม่น าข้อมูลที่กรอกซ่ึงมีลักษณะเป็น Customer identifiable information 
จากที่ลงทะเบียนไปขาย แลกเปล่ียน หรือให้บุคคลที่สาม เพื่อให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจและใช้บริการ
เพิ่มขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม  นโยบายเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีแต่ละบริษัทก าหนดขึ้นเอง ฉะนั้นบางบริษัทก็
อาจไม่มี หรือมีแต่ไม่รักษาวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
ละเมิดหรือน าไปใช้ในทางมิชอบมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ตัวอย่างท่ี 1 กรณีมีผู้แอบอ้างช่ือผู้อ่ืนที่มีช่ือเสียง พร้อมข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ชื่อ  
ต าแหน่ง ที่อยู่ อายุ สถานะทางสังคม ไปใช้สมัครฟรีอีเมล์ แล้วใช้อีเมล์นั้นในการติดต่อส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืน ท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่า ตนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงท่ีตนแอบอ้างก็ได้ 
 ตัวอย่างท่ี 2 กรณี Loxinfo ได้ท าการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 
E-commerce แล้วต่อมาได้ถูกนักเจาะระบบข้อมูลชาวอังกฤษเจาะระบบ  และน าข้อมูลดังกล่าวไป
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ปัญหาคือ ใครเป็นเจ้าของข้อมูล ระหว่างผู้ถือบัตร ธนาคารผู้ออกบัตรหรือ  
Loxinfo 
 ตัวอย่างท่ี 3 กรณีการน าหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ่ืนไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตว่า
บุคคลนั้นต้องการขายทีวี โทรศัพท์ พระเครื่อง เครื่องเพชร ราคาถูก ท าให้มีผู้โทรศัพท์มาติดต่อเป็น
จ านวนมาก ก่อความเดือดร้อนร าคาญ  
 ตัวอย่างท่ี 4 กรณีธนาคารได้ขายข้อมูลชื่อและที่อยู่ของลูกค้าให้กับผู้อ่ืน  โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของธนาคารประมวลผลจากข้อมูลลูกค้าท่ีใช้บริการ ตามท่ีเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ เช่น ใครบ้างที่มีบัตรเครดิตสีทอง  เคยใช้วงเงินจ านวนเท่าไรต่อเดือนเคยใช้บัตรที่
ต่างประเทศหรือไม ่หรือผู้ใช้มีช่วงอายุเท่าใด ฯลฯ แล้วธนาคารจะพิมพ์เป็น Label ขายให้กับผู้อ่ืน
เพื่อให้ส่งเอกสารขายสินค้ามาให้เรา 
 ตัวอย่างท่ี 5 กรณีโรงแรมม่านรูด จดหมายเลขทะเบียนรถของผู้มาพัก หรือโรงแรม 5 ดาว
ทั่วไป จดบันทึกข้อมูลผู้พักตามกฎหมายแล้วน าไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าพนักงาน 
 ด้วยเหตุหลายประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ท าให้ในหลายประเทศตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการ ตรากฎหมายหรือแนวทางเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การระหว่างประเทศหรือระดับรัฐก็ตาม เช่น OECD 
สหภาพยุโรป ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศมาเลเซีย หรือฮ่องกง 
เป็นต้น โดยมีเหตุผลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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 1) เพื่อวางหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการ
หนึ่ง ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้  ได้มีการบัญญัติ
กฎหมาย เพื่อวางหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก
การละเมิดความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้น 
 2) เพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศในแถบเอเชียส่วนใหญ่ได้มี
การพัฒนาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดย
กฎหมายมักออกมาในลักษณะเป็นชุดของกฎหมายเพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลักษณะของ การสร้างหลักเกณฑ์ท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

  2. พัฒนาการของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 นับจากช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ซ่ึงการให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
เพิ่มความส าคัญมากขึ้น อันเป็นผลมา  จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
technology) โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการประมวลผลและสืบค้นข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์  
ท าให้จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับควบคุมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการด าเนินการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  กฎหมายฉบับแรกที่ถูกยกร่างขึ้นเพื่อใช้บังคับควบคุมในเรื่องนี้ คือ 
กฎหมายของ The land of hesse ค.ศ.1970 ของประเทศเยอรมัน ต่อมาได้มีกฎหมายลักษณะเดียวกัน
นี้ในประเทศอ่ืน ๆ ออกตามมา  เริ่มจากกฎหมายของประเทศสวีเดนในปี ค.ศ. 1973 กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1974 กฎหมายระดับสหพันธรัฐเยอรมัน กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในปี 
ค.ศ.1978 
 นอกจากนี้ยังมีองค์การระหว่างประเทศสององค์กรที่ได้ออกกฎเกณฑ์ส าคัญ ๆ  เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคื อ The council of Europe ได้ออก  Convention for the 
protection of Individual with regard to the automatic processing of personal data ในปี ค.ศ. 1981 
และ the organization for economic cooperation and development (OECD) ได้ออก Guidelines 
governing the protection of privacy and transborder data flows of personal data ซ่ึงกฎเกณฑ์ท้ัง
สองฉบับนี้ได้ก าหนดกฎเกณฑ์เฉพาะเพื่อใช้บังคับกับการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยวางหลักการส าคัญไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการ
คุ้มครองท่ีเหมาะสม ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผยกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน
เหมือนกัน ดังนี้ 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกเก็บรวบรวมด้วยความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 2) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น 
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 3) เก็บเพียงเท่าที่จ าเป็น เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เก็บ 
 4) ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 5) เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ 
 6) รักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอน 
 7) ท าลายหลังจากใช้แล้ว 
 กฎเกณฑ์ท่ีออกโดย The council of Europe และ OECD ได้ส่งผลอย่างมากต่อการยกร่าง
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กล่าวคือ มีเกือบ 30 ประเทศที่ลงนาม
ใน COE convention และมีอีกหลายประเทศท่ีก าลังด าเนินการเพื่อเข้าร่วมลงนาม ในขณะที่ OECD 
Guidelines ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยมีหลายประเทศได้น าเอาหลักการใน  Guidelines 
ดังกล่าวไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน ทั้งนี้รวมถึงประเทศท่ีมิได้เป็นสมาชิกของ OECD ด้วย ในปี 
ค.ศ.1995 และ ค.ศ.1997 สหภาพยุโรปได้ออกหลักเกณฑ์สองฉบับ ฉบับหนึ่งเรียกว่า “Directive 
95/46/EC” และอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า “ The telecommunication directive” ทั้งนี้เพื่อ เป็นการผลักดัน
ให้กฎหมายในหมู่ประเทศสมาชิกมีความสอดคล้องกัน  ในการให้หลักประกันที่ดีเพียงพอต่อการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพลเมืองของสหภาพยุโรป  และเพื่อท าให้การไหลเวียนของข้อมูล
ส่วนบุคคลภายในประเทศสมาชิกเป็นไปโดยเสรี ปราศจากข้อจ ากัดที่เกิดจากความแตกต่างกันของ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  

  3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 แม้ว่าการเก็บรวบรวม การใช้  หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดขึ้นมานานโดยผ่าน
ระบบธรรมดาด้วยการจัดการด้วยมือของมนุษย์ ซ่ึงปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจไม่รุนแรงมากนัก  เมื่อเทียบกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  และที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้เนื่องด้วยพัฒนาการที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ประกอบกับ
ราคาของช้ินส่วนอุปกรณ์ที่ลดต่ าลง  ซ่ึงส่งผลให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้และให้บริการเพิ่ม      
มากขึ้น  
 เหตุผลและปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ถูกท าให้อยู่ในรูปดิจิตอลมากขึ้น มี
ดังต่อไปนี้ 
 1) การสร้าง ส่ง หรือเก็บข้อมูลสามารถท าได้ง่ายและสะดวกกว่าการท าให้อยู่ในรูปแบบ
ปกติ 
 2) การเก็บข้อมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดการลดต้นทุนทางธุรกิจในการสร้าง 
ส่ง หรือเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเกิดการพัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เช่น อินเทอร์เน็ต หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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  3) เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศท าให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าในตัวเอง สามารถซ้ือขายได้หรือท าธุรกรรมใด ๆ ได้ 
 4) คุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการใช้มากขึ้น เช่น  
ความสามารถในการส ารองข้อมูล (Backup) ของบางโปรแกรม เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหายหรือ
ถูกท าลายด้วยศักยภาพต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาท าให้เกิดการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานมากขึ้น  ดังกรณี
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
แต่เดิมการเก็บข้อมูลมักเป็นระบบท่ีมีบุคคลซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้พิมพ์ข้อมูลที่จัดเก็บและ

รวบรวมจากกระดาษป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  ซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว แต่ในปัจจุบันเมื่อมีการคิดค้นระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบออนไลน์ ( Online) โดย
การตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ จึงท าให้การจัดเก็บข้อมูลสามารถท าได้ในปริมาณมาก  เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง  

โดยทั่วไปการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมักจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้ใน
กิจกรรมของนิติบุคคล  หรือการให้บริการของรัฐ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม  
ต้องเก็บข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงไปยังตัวของบุคคล เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินหรือให้บริการด้านโทรศัพท์หรือบริการด้านอ่ืน ๆ ได้  
โดยหน่วยงานหรือบริษัทเหล่านี้มีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า  “Customer identifiable” 
ซ่ึงก็คือ ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล ซ่ึงในทางปฏิบัติผู้ที่ใช้บริการมักเข้าใจว่าข้อมูลของตนจะ
ไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ชื่อ  นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านออนไลน์ของตน เช่น การส่ังซ้ือสินค้า การโอนเงิน  หรือการ
ขอใช้อีเมล์ฟรี ขอใช้โทรศัพท์ฟรี ซ่ึงในทางความเป็นจริงแล้วข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังตัวบุคคลได้ และถูกล่วงละเมิดอยู่เป็นจ านวนมาก โดยที่เจ้าของข้อมูลอาจไม่
ทราบเลยก็ได้  

นอกจากนี้ กลไกการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีกลไกการท างาน บางประการที่อาจกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้  
เช่น 

(1.1) มาตรฐานของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ตนั้น 
จะต้องใช้ User ID และ Password ในการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ และกว่าจะได้ User ID กับ 
Password ผู้ใช้บริการก็จะต้องให้รายละเอียดว่าตนคือใคร พักอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้น ก็ใช้ User 
ID กับ Password ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริษัทแห่งหนึ่งที่ให้บริการซ้ือขายหุ้นออนไลน์แก่
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สมาชิก เวลาซ้ือขายหุ้นออนไลน์ ผู้เป็นสมาชิกของบริษัทซ้ือขายหุ้นออนไลน์นั้นต้องมีเงินมี  Port 
folio ไว้กับบริษัทและอาจจะฝากเงินนับล้านบาท ณ จุดที่ซ้ือขายผ่านคอมพิวเตอร์  จากสภาพบุคคล
ซ่ึงบ่งบอกความเป็นตัวผู้ใช้บริการจะเหลือเพียงแค่ User ID กับ Password และหากเข้าไปในระบบ
ก็สามารถส่ังซ้ือขายหุ้นและโอนเงินได้  ถ้าหากว่าพนักงานของบริษัทซ้ือขายหุ้นทางออนไลน์     
แอบอ่าน user ID กับ Password และเอาไปให้บุคคลอ่ืนใช้งานหรือหาประโยชน์ได้  เพราะฉะนั้น
บริษัทท่ีให้บริการซ้ือขายหุ้นออนไลน์  จึงต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างดีในการ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  และต้องก าหนดข้อห้ามไม่ให้พนักงานของบริษัทเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น  User ID กับ Password เพราะหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นท าให้ข้อมูลในระบบ
รั่วไหลออกไป ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล 

(1.2) ทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จะมีการประทับตรา
หมายเลขเครื่องของผู้ส่ง (IP number) ซ่ึงเป็นเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียน IP number 
แต่ละเครื่องไม่สามารถก าหนดขึ้นเองได้  แต่จะเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ถ้าหากว่าเรา
เป็นผู้ใช้บริการ  โดยหมุนหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ ISP ก็จะก าหนด IP 
number ให้กับเครื่องของเรา ฉะนั้น ทุกครั้งที่หมุนหมายเลขเข้าไป IP number ก็จะเปล่ียนไป  แต่ 
ISP ซ่ึงเป็นผู้กระจาย IP number เข้าไป ในระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องมี log file อีกชนิดหนึ่งที่เป็น
การเชื่อมโยงว่าขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์อะไรที่หมุนเข้า  ไปใน ISP และ Log in ด้วย User ID 
อะไร โดยสามารถเชื่อมต่อมาถึงตัวบุคคลได้ แต่เป็นการเชื่อมโยงผ่าน ISP  

(1.3) Server ทุกเครื่องจะมีระบบเก็บ Log file เพื่องานด้านสถิติและรักษาความ
ปลอดภัย ในกรณีที่เกิดปัญหา log file นี้จะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการติดตาม Hacker เพราะเมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้น ส่ิงแรกที่ ISP จะต้องท าก็คือ ผู้เสียหายนั้นมี ID อะไรและเสียหายอย่างไร  และ
อาจค้นที่ Log file ว่า ID นั้นถูกใช้อย่างผิดสังเกตเม่ือใดบ้าง หลังจากนั้นจึงน า Log file ไปวิเคราะห์
ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าพิจารณาในทางกลับกัน Log file นั้น ก็จะบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทุก
คนที่เป็นสมาชิก และหากน า Log file ไปใช้ในทางท่ีผิด ก็อาจเกิดปัญหาเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลได้  

แม้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดี  แต่ในทางกลับกัน  
หากน าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ส่วนบุคคล หากมีการน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือน าไปใช้โดยทุจริตเพื่อให้
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเสียหาย 
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(2) ตัวอย่างการใช้ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ 
ตัวอย่างท่ี 1 กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในการให้บริการส่วนใหญ่ซ่ึงต้องมีการ

กรอกข้อมูลมักจะมีกติกาของผู้ขอข้อมูลประกาศเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูล
เอาไว้ด้วย เช่น การให้บริการโทรศัพท์  ซ่ึงจะมีการแจ้งผู้ขอใช้บริการว่า บริษัทจะท าหรือไม่ท า
อะไรกับข้อมูล และจะมีการน าข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการกรอกไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการออก
ใบแจ้งหนี้ การให้บริการอ่ืนหรือการเปล่ียนแปลงการใช้บริการ  รวมท้ังเพื่อใช้ในกรณีที่เป็นเรื่อง
เฉพาะเจาะจง  เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ให้
บริการทราบว่าผู้ใช้บริการอยู่ที่ใด และมีสายเคเบิลโทรศัพท์อยู่ที่ไหน หรือกรณีหากสาย โทรศัพท์มี
ปัญหาก็จะด าเนินการส่งช่างมาซ่อม หรือในกรณีที่มีบริการใหม่เกิดขึ้น ก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้น
ในการส่งข่าวสาร ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไปมักจะมีการประกาศอย่าง
ชัดแจ้งว่าจะไม่น าข้อมูลของผู้ขอใช้บริการไปให้บุคคลที่สาม  

ตัวอย่างท่ี 2 ในการขอใช้บริการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ปกติจะมีค าว่า “Signing up” 
ซ่ึงหมายถึงการที่ผู้ให้บริการของ  Website ต่าง ๆ  ก าหนดแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจจะใช้บริการ
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ในแบบฟอร์ม หรือในกรณีการส่ังซ้ือสินค้า
หรือจองโรงแรม  ต้องมีการกรอกหมายเลขบัตรเครดิต หรือในกรณีที่ขอใช้บริการฟรีต่าง ๆ เช่น     
ใช้บริการอีเมล์ฟรี จะต้องกรอกข้อมูลอ่ืน ๆ มากมาย เช่น ที่อยู่ รายได้  พฤติกรรมการบริโภค อายุ 
ซ่ึงบางครั้ง Website เหล่านั้นจะบอกชัดเจนว่าจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมของบริษัท หรืออาจ
ต้องมีการส่งต่อให้กับผู้อ่ืน ในขณะที่บางแห่งประกาศว่าจะไม่น าข้อมูลไปใช้ท่ีอ่ืน  

ตัวอย่างท่ี 3 เมื่อมี E-mail address หมายความว่าข้อมูล E-mail และข้อมูลส่วนบุคคล
จะถูกเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  ถ้าหากว่าข้อมูลภายใน Mail box ถูกเปิดอ่านโดย
ผู้อ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานภายในหน่วยงานผู้ให้บริการ  (Insider) หรือพนักงานของผู้
ให้บริการรายอ่ืน เพราะการรับส่ง E-mail ในบางกรณีอาจต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการรายอ่ืนด้วย แม้เพียงช่ัวขณะส้ัน ๆ ก็ตาม ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เดินทางผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
เหล่านั้นอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกเปิดอ่าน ได้ทั้งส้ิน  

ตัวอย่างท่ี 4 ปัจจุบันเว็บไซต์ในแต่ละแห่งจะมีการบันทึกสถิติการเข้าถึง Web page 
เช่น มีคนมาเยี่ยมชม 400 ครั้ง และมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้าง (ดูจากหมายเลข IP number) 
และมีการบนทึกเวลาเข้าและออกเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย  ส่ิงท่ีบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เรียกว่า 
“Log file” การบันทึกเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่มีความละเอียดมาก แล้วแต่ว่า Log file 
เหล่านี้จะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด หรือมีการน าไปประมวลผลหรือไม่ 
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ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 ในต่างประเทศนั้น มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญา
กรน าข้อมูลไปใช้ได้ เช่น  
  1) การน าหมายเลขบัตรเครดิตไปใช้  
  2) การน าชื่อและเลขที่อยู่ไปปลอมแปลงเพื่อหาประโยชน์  
  3) การน าชื่อและเลขที่อยู่ไปส่งจดหมายโฆษณา  
  4) การน าข้อมูลไปใช้แบล็กเมล์  
  5) การน าข้อมูลไปใช้เพื่อการใส่ความ หรือปั้นพยานเท็จ  
  หลักการความเป็นส่วนตัว  เป็นสิทธิส าคัญของมนุษย์แต่ละคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ  
ศาสนา เพศ และอายุ และผู้อ่ืนรวมถึงแม้แต่รัฐก็ไม่พึงละเมิดสิทธิด้านนี้ อาจแยกเป็น 4 ด้าน คือ  
  1) ความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูล  
  2) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตและร่างกาย  
  3) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อส่ือสาร  
  4) ความเป็นส่วนตัวในเคหสถาน  
  การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการหรือเพื่อด าเนินการทาง
นิติกรรมหรือธุรกรรมกับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล  ซ่ึงปกติแล้วเจ้าของข้อมูลยินดีให้ข้อมูลด้วยความ
เข้าใจว่าข้อมูลที่บริษัทหรือหน่วยงานจัดเก็บไว้นั้นก็เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ตนเองเกี่ยวข้อง  ปัญหาผู้
จัดเก็บอาจน าข้อมูลไปใช้ในทางอ่ืนที่เจ้าของข้อมูลไม่ต้องการให้ท า หรือหากวิธีการจัดเก็บไม่ดีก็
อาจมีผู้ลักลอบน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ  
 หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
 1) หน่วยงานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนด้วยความเป็นธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย  
 2) น าข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมเท่านั้น  
  3) เก็บเท่าที่จ าเป็นต้องใช้ ไม่มากกว่านั้น  
  4) จัดเก็บครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
  5) เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้  
  6) มีการรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอน  
  7) ท าลายหลังจากหมดความต้องการในการใช้แล้ว  
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ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ 

  การต่อสู่กันในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลได้ลุกลามไปถึงสถาบันเงินทุนต่าง ๆ ของรัฐ  
โดยมีแรงผลักดันมาจากการกระท าของผู้ให้บริการทางการเงินสมัยใหม่ โดยก ฎหมายดังกล่าว
อนุญาตให้ธนาคารบริษัทประกันชีวิต และบรรดานายหน้าสามารถร่วมมือกันเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ของลูกค้ากันได้ ยกเว้นเพียงลายมือชื่อของลูกค้าเท่านั้น  
  การออกก ฎหมายครั้งนี้ได้มีช่องว่างให้กับรัฐบาลท้องถ่ิน  สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวทางการเงินของประชาชนทั่วไปได้ กฎหมายนี้จึงยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนข้อมูลโดยอัตโนมัติของเหล่าผู้ประกอบการ จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถ่ินร่างและ
ออกกฎหมาย “Opt-in” มาเพื่อปกป้องผู้บริโภค  
  สภาสูงของสหรัฐอเมริกา ( Congress) ได้ตรวจพิจารณา กฎหมายฉบับนี้แล้วเมื่อปีท่ีผ่าน
มา และไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ ธนาคาร Chase Mangattan เห็นด้วยที่จะจ ากัดการ
แลกเปล่ียนข้อมูลบัญชีและเครดิตของลูกค้าให้เหลือเพียงแต่ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น  
ส่วนข้อมูลทางบัญชีจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน  
  ความตกลงท่ีพัฒนาขึ้นใหม่นี้ ให้ความส าคัญแก่การปกป้องความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น  
สิทธิในการควบคุมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ นิสัยการใช้จ่ายของบุคคลเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของคนอเมริกัน  
  การประชุมเพื่อออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม  รัฐ
แคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐที่ได้ดึงกลยุทธ์นี้มาใช้เมื่อปลายเดือนที่แล้ว โดยแบบฟอร์ม  3 แบบ ได้ถูก แนะ
น าสู่ที่ท าการรัฐ  อันได้แก่ AB 1707, SB 1372 และ SB 1337 อันเป็นแบบฟอร์มส าหรับให้ลูกค้า
กรอกเมื่อเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลเกิดขึ้น   
  ในการประชุมของนายธนาคารในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ให้ข้อสรุปว่า การกระท าดังกล่าว
เป็นวิธีการเพื่อรวมความยุ่งยาก เพราะเหตุผลว่า บรรดาธนาคารต้องการความยืดหยุ่นในการ
แลกเปล่ียนข้อมูลของลูกค้าระหว่างธนาคารต่อกันเพื่อท าให้การบริการเป็นไปได้อย่างท่ีต้องการ  
  ทนายความด้านสิทธิส่วนบุคคลออกมากล่าวว่า  อันตรายของการแลกเปล่ียนข้อมูลไม่ได้
เป็นเพียงการเปรียบเทียบทางการตลาดของบริษัทต่าง ๆ เท่านั้น ยังอาจเป็นเหตุในการป ฏิเสธการ
บริการอีกด้วย  เพราะหากธนาคารได้ประวัติสุขภาพของลูกค้าจากบริษัทประกันชีวิต  ประวัติ
ส่วนตัว  จึ งอาจน ามาเป็นเหตุในการปฏิเสธการให้เครดิตทางการเงินได้ เพราะกระทบต่อ
ความสามารถทางการเงินของบุคคลนั้น (ไอเดย์ ดอท เอริป, ออนไลน์, 2552) 
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แนวความคิดในการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลเป็นส่ิงท่ีมีค่า แม้ในประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุม
เกี่ยวกับข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ก็หาครอบคลุมท้ังระบบไม่  โดยกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่ส าคัญที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.
2540 แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นครอบคลุมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในมือของเอกชน แต่อย่างไร    ก็
ตาม  แม้จะมีกฎหมายบางฉบับที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครองของเอกชน  แต่ก็ไม่
ครอบคลุมท้ังระบบ เช่น  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของสถาบันการเงินอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 
 ในภาคเอกชนนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ติดต่อกับบริษัทห้างร้านเป็น
ประจ า  หากการจัดเก็บนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทห้างร้านนั้น ๆ ก็คงไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืน แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันหาเป็นเช่นนั้นไม่  สังเกตได้จากการที่
บุคคลบางคนจะได้รับจดหมายเสนอขายสินค้าในราคาพิเศษ เสนอให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกิจกรรม
บางอย่างโดยไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขปกติ ซ่ึงผู้รับจดหมายนั้นก็คงรู้สึกว่า เหตุใดจึงได้รับสิทธิ
พิเศษเช่นนั้น ซ่ึงก็คาดหมายได้ไม่ยากนักว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน  สถานะ
ทางสังคมของผู้รับจดหมายนั้นถูกผู้ส่งจดหมายล่วงรู้ แต่มีปัญหาว่าผู้ส่งจดหมายล่วงรู้ข้อมูล
เหล่านั้นได้อย่างไร ซ่ึงก็มีการคาดการณ์ต่าง ๆ นานา นับตั้งแต่อาจมีเอกชนบางรายรับหน้าที่จัดหา
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทห้างร้านที่ต้องการ  โดยเฉพาะในการติดต่อเพื่อประโยชน์ในทาง
การตลาด เพราะหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ก็คงต้องเสียเวลาในการเจาะกลุ่มลูกค้า  
 ความตื่นตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยนั้นนับว่ายังน้อยอยู่มาก  สังเกตได้จาก  
การหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นไม่ยากจนเกินไปที่จะแสวงหาได้  ท่านผู้อ่าน
ท่านใดที่อยากทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่ท ากิจกรรมใดบ้าง  ท่านก็อาจสามารถเข้าไปใน กูเกิล แล้ว
พิมพ์ช่ือของท่าน เว็บดังกล่าวจะค้นหาให้ท่านจากระบบอินเตอร์เน็ตทุกเว็บท่ีมีการกล่าวถึงช่ือท่าน  
แล้วท่านจะพบความอัศจรรย์ของข้อมูลดังกล่าว บางข้อมูลนั้นจัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจ
ไม่ประสงค์จะเปิดเผยก็อาจเป็นได้  
 อย่างไรก็ดี  ในภาครัฐได้มีการริเริ่มด าเนินการยกร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยเฉพาะท่ีอยู่ในการครอบครองของเอกชน เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีที่ใกล้เคียงกันก็คือ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ ซ่ึงมีขึ้น
เพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ โดยยังอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความ
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โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หากข้อมูลที่เปิดเผยไม่ท าให้เกิดผลกระทบในทาง
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั้งเป้าหมายและหลักการของ พระราชบัญญัติ นี้ก็ไม่อาจเอามาใช้กับข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องยึดหลักการปกป้องสิทธิของบุคคล  
ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการปกป้องจะเปิดเผยได้ก็ขึ้นกับแต่ละกรณี  
  เมื่อประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายลักษณะนี้มาก่อน และหากยังไม่มีการแก้ไข ย่อม
หมายความว่า ความเป็นส่วนตัวของคนไทยจะถูกละเมิดได้ ดังจะเห็นได้จากการมีจดหมายเสนอ
ขายสินค้าและสมาชิกของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เข้ามาท้ังท่ีไม่เคยมีการติดต่อกันมาก่อนเลย  แต่
จดหมายเหล่านี้กลับมีการจ่าหน้าซองช่ือผู้รับและสถานที่อยู่อย่างถูกต้อง หรือมีเหตุการณ์คล้ายคลึง
กันแต่ใช้เครื่องมือต่างกันคือ มาทางเครื่องแฟกซ์หรือบางแห่งไฮเทคมาก ถึงขนาดยอมเสียเงินโทร
เข้าโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียว ซ่ึงกรณีหลังนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้รับสายจากบุคคล
แปลกหน้าเป็นอย่างมาก การมุ่งหวังแต่จะท าการตลาดอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับกลายเป็นการบุกรุก 
และคุกคามความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยที่ไม่มีแม้แต่กฎหมายที่จะคุ้มครองเลย ที่ส าคัญช่องว่าง
ทางกฎหมายนี้ยังท าให้ธุรกิจผิดกฎหมายบางชนิดน าไปใช้เป็นเครื่องมือ โดยการน าข้อมูลของ
สมาชิกสมาคม ร้านค้า บัตรประเภทต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการหาลูกค้าในธุรกิจผิดกฎหมายบาง
ประเภท เช่น การค้าเงิน แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังเปิดด าเนินการอยู่ได้ โดยข้อมูลส่วน
บุคคลที่ถูกน ามาใช้ส่วนมากจะถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการท าการตลาดของธุรกิจผิดกฎหมาย 
นี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามประชาชนโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเหล่านี้
เป็นเครื่องมือ  
 ส าหรับในอนาคตที่การแข่งขันด้านการตลาดจะยังทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น 
การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเก็บข้อมูลทั้งในเรื่องของการรับ -จ่ายสินค้า
ของผู้บริโภคจะท าให้สามารถรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและนิสัยของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลได้ 
ซ่ึงข้อมูลเช่นนี้สามารถขายได้โดยจะเกิดกิจกรรมการขายตรงมากขึ้น พร้อมกับมีการเสนอสินค้าท่ี
ถูกกับนิสัยและรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละคน หลายคนอาจจะคิดว่าดีที่มีบริการเหล่านี้มาให้เลือก
ซ้ือถึงบ้าน แต่หากพิจารณากันจริง ๆ แล้ว การต้องรับมือกับจดหมายจ านวนมาก ๆ ก็คงเป็นเรื่องท่ี  
ไม่สนุกนัก แต่ในทางการแพทย์แล้วหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น จะก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมามากมายมหาศาล เช่น การเจาะเลือดเพียงเล็กน้อยไม่เพียงแต่จะท าให้ได้ข้อมูลกรุ๊ป
เลือดเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบได้ถึงข้อมูลสุขภาพส่วนตัว ความผิดปกติที่สืบเนื่องจาก
พันธุกรรม ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้อาจมีผลต่อ สถานการณ์ ท างานของบุคคลได้ เนื่องจากอาจส่งผล
เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบริษัทตามมา ท้ังท่ีข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่ิงท่ีไม่
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ควรเปิดเผย แต่การไม่มีกฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็สามารถท าให้เกิดการละเมิดขึ้น
ได้  
  ในขณะที่หลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนีนั้น มีกฎหมายนี้เกือบ 30 ปีแล้ว โดย
การผลักดันของ Professor Dr.Spiros แห่งมหาวิทยาลัย Frankfurt ที่กล่าวว่า “หลายคนให้ความเห็น
ว่า การบังคับใช้กฎหมายนี้ประชาชนต้องพร้อมด้วยและหากคนไทยไม่เห็นว่าประเด็นนี้มี
ความส าคัญ เขาก็คิดว่ายังไม่จ าเป็นต้องรีบผลักดันกฎหมายนี้มาบังคับใช้ ” นอกจากนี้ ยังมีความ
คิดเห็นของนักกฎหมายบางคนที่เห็นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไป เมื่อประเทศที่มีการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ร่วมกับประเทศท่ีไม่สามารถให้หลักประกันการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซ่ึงข้อก าหนดนี้มีผลกระทบกับสายการบินของประเทศไทยแล้ว
เช่นกัน ในเรื่องการร่วมมือทางธุรกิจกับสายการบินบางแห่งของเยอรมนี เพราะความแตกต่างของ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท้ัง 2 ประเทศอาจจะส่งผลถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
  ความพยายามในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาท้ังด้านนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์จากผลงานวิจัยนี้ จึงมิได้มีความหมายเพียงเพื่อเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
เท่านั้น แต่อาจส่งผลถึงการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยโดยรวม หากผลการวิจัย
นี้ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ และคาดหวังว่าจะได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 
 ด้วยเหตุนี้เอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2541 เห็นชอบหลักการ
โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
เสนอ ด าเนินการตาม และมอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางด าเนินการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีก าลังด าเนินการจัดท ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย ซ่ึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในกฎหมายที่ยกร่างขึ้นนั้น  
 ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมได้มี
หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. …. เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี แต่ตามขั้นตอนต้องส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้หน่วยงาน
รัฐต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็นเสียก่อน ผลของการให้ความเห็นปรากฏว่ามีความเห็นขัดแย้งกัน  
จึงต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง  กรม 
โดยมีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ ขึ้น  ท าให้งานเกี่ยวกับการยกร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็น
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ผู้รับผิดชอบ  และได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
 สถานะในปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ  อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการของคณะท างานเพื่อศึกษาประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ซ่ึงก็ก าลังเร่งการท างานและได้มีการรับฟังความเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้ง  


