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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กกรณี
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 
และศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดารวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายและ
แนวทางเก่ียวกับมาตรการในการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 นี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เด็ก
ในด้านต่างๆ สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ใน
การคุ้มครองสิทธิเด็กเพ่ือให้เด็กได้มีชีวิตรอดและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยปราศจากการ
ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิเด็กและได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
แตใ่นปัจจุบันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กจากบุคคลที่แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ปัญหาเด็กถูกล่อลวงไป
ล่วงละเมิด ปัญหาการก่ออาชญากรรมขึ้นกับเด็กเป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นกับเด็กนั้นส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเข้าถึงตัวเด็กซึ่ง
นับเป็นภยันตรายร้ายแรงส าหรับเด็กท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายตามมาตรา 27 ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท าให้เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตท าการจัดเก็บ
ประมวลผล น าไปใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เข้าบริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับ
อนุญาตโดยกระท าในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็กหรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่กฎหมายก็ไม่มีการก าหนดความรับผิดแก่ผู้กระท าการจัดเก็บประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้แต่โดยตรง อีกทั้งการใช้อ านาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่มีคณะกรรมการที่เข้ามาท าหน้าที่โดยตรงมีเพียง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เท่านั้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรการดังกล่าวจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะน ามาเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เมื่อกฎหมายมีมาตรการที่ไม่ครอบคลุมไม่มีความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กถูกจัดเก็บประมวลผล ถูก
น าไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผลให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ได้รับการแก้ไขและ
มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี  



(4) 

ด้วยเหตุของการจัดเก็บประมวลผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเห็นควรจะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในส่วนหลักเกณฑ์และความรับผิดในมาตรา 27 เพ่ือบังคับใช้ให้ครอบคลุมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทั้งในส่วนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เด็กได้รับ
ความปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง สุดท้ายเพ่ือให้การน าบทบัญญัตินี้สามารถน าไป
ปรับใช้ให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน   
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The aim of this thesis is to study the legal issues about the child rights of 
personal information on the internet accordance with the Child Protection Act of 
2003 and legal regulation related to the child’s person protection rights United 
States and Canada. Then, this thesis also analyze the legal issues and obstacles of 
Thai law. 

The Child Rights Act of 2003 determined various areas of child rights. 
According to the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007, the state has duty to 
protect the rights of child to live peacefully in the society without unjust treatment 
which harms physical, mental and intelligent developments. Nowadays, the child 
rights violation by those who seeking benefit for oneself, crimes and child luring are 
still happened in Thai society caused by wrongdoers using the internet to reach the 
child victims. These dangerous unsolved problems are getting worse. 

According to section 27 under the child right Act 2003, this provision is not 
proper to protect the child’s personal information on the internet. The internet 
providers or web hosts can collect and process the child’s personal information then 
publish it without any prior consent of their parent which can cause the damages of 
the child in an unlawful manner since there is no determination of liability for 
wrongdoers. Moreover, the official authority is unclear and there is only the Ministry 
of Social Development and Human Security takes a legal responsibility for this. 
Problem the legal measure is inappropriate to give a full protection for the child’s 
personal information on the internet.  Therefore the problem is continuously rising in 
each year. 

Recommendations from this research is that the Child Rights Act of 2003 
should be amended in order to take an action to protect both online personal 
information including offline personal information of the is on the webhost must be 
obtain parental consent  before collecting the child’s personal information. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากท่าน
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าโดยให้ความอนุเคราะห์
ในการค้นคว้าข้อมูล ให้ค าแนะน าในการจัดท าและเรียบเรียง อีกทั้งช่วยเหลือในด้านการตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์นี้จนส าเร็จลุล่วง  ผู้ศึกษามีความส านึกในความกรุณาของท่าน
อาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ และ
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ค าแนะน าในการตรวจสอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  

ตลอดระยะเวลาในการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ซึ่งให้ความรัก 
ความเมตตา รวมถึงให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด และขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณท่านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เคี่ยวเข็ญจนผู้ศึกษามุ่งมั่นที่จะจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาซาบซึ้งในพระคุณอย่างสูง 

ในส่วนของคุณประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอให้คุณ
ความดีเหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาแก่บิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 
 

     บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 
    

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  แต่สิ่งที่ทุกประเทศจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านนี้คือ การดูแลรักษาความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วน
บุคคลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดังกล่าวที่มีผลท าให้การจัดเก็บ การใช้ข้อมูล การเปิดเผย หรือการเผยแพร่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไม่ว่า
จะเป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วุฒิการศึกษา อายุ สถานที่ท างาน ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
สถานะ และลักษณะทางกายภาพของบุคคลอันล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคลก็ได้มีการจัดเก็บให้อยู่
ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บแบบเก่าในอดีตท าให้การด าเนินการจัดเก็บ
ประมวลผลหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท าได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเอกสารกระดาษ (Paper Document) ด้วยมือ (Manual) ของ
มนุษย์1 ปัญหาการละเมิดข้อมูลจึงมีไม่มากและไม่รุนแรงมากนักเท่ากับในปัจจุบัน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว
ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูล การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลสามารถท าได้ง่าย ประหยัดและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ นั้นจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในทาง
ธุรกิจภาคเอกชน หรือการให้บริการของรัฐ เช่นกรณีของการจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นในการเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นการเฉพาะเรื่องเท่านั้น แต่ไม่ได้
อนุญาตให้น าไปใช้ น าไปเปิดเผยหรือแพร่หลายในทางอ่ืน แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลส่วนบุคคล
เหล่านี้ถูกน าไปใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลซึ่ง เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและ
อาจก่อให้ความเดือดร้อน ร าคาญ เสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อเจ้าของมูลเป็นอย่างมากซึ่งการละเมิ ด
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก็มีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปล้วนแล้วแต่สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของมูลทั้งสิ้น  

ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันส่วนใหญ่ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตเนื่องอินเทอร์เน็ตได้
กลายเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของบุคคลทุกเพศทุกวัย บางครั้งการซื้อสินค้าและบริการบน

                                                           
1สราวุธ ปิติยาศักดิ์, กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), 

หน้า 241. 
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อินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการมักเรียกร้องให้มีการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยผู้ใช้บริการ
จะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
แม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชนซึ่งอาจจะมีการจัดเก็บประมวลผลหรือน าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลและอาจจะท าให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียหายได้หรือข้อมูล
ดังกล่าวอาจถูกน าไปเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์2 

จากสถิติการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าอินเทอร์เน็ตได้เริ่มเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และมีเว็บไซต์เพ่ิมขึ้นมากมายท าให้เพ่ิมความหลากหลายให้กับผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นมีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 
15-24 ปีนั้นมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดถึงร้อยละ 58.43 ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและกลุ่มเด็กเหล่านี้
เป็นกลุ่มใหญ่ที่ให้ความสนใจและนิยมกิจกรรมออนไลน์ การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต  การเล่นเกมส์ 
การอ่านหรือเขียนบล็อก (blog) รวมไปถึงการตั้งกระทู้ถามตอบในเว็บบอร์ดต่างๆ มากกว่ากลุ่มอายุ
อ่ืนๆและเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตได้ง่าย 
โดยเฉพาะการสมัครใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ สมัครใช้
บริการที่เป็นเด็กไว้ ซึ่งโดยทั่วไปจะได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่บริการบางอย่างอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างอ่ืน เช่น รูปภาพ ชื่อสถานที่ศึกษารวมถึง
ข้อมูลที่สามารถติดต่อไปยังเด็กได้โดยตรง 

ปัญหาเกี่ยวกับการล่อลวงเด็กไปล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก การก่ออาชญากรรม
ขึ้นกับเด็กโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคมปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ เป็นภัย
อันตรายที่ร้ายแรงส าหรับเด็กซึ่งในบางครั้งเด็กมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตและมีการนัดมา
เจอกันโดยเฉลี่ย 30% ของเด็กที่มีการติดต่อกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ การนัดออกมาเจอกันข้าง
นอกนับว่าเป็นปัญหาและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้ง่าย ดังนั้นในเรื่องความปลอดภัย
ของเด็กบนอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ควรค านึงถึงและถือเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ เรื่องของการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ในปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือลงทะเบียนใน
การรับรางวัลหรือเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น การเข้าใช้บริการ การร่วมชิงโชค การจับฉลาก ผลิตภัณฑ์ฟรี
หรือโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสนทนาซึ่งฝ่ายที่ท าการค้าก็สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กเพ่ือท าการตลาดซึ่งเห็นได้จากรายงานของคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระบุเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลตัวของเด็กซึ่งมีมากกว่า 10 เว็บไซต์จาก 50 เว็บไซต์ยอดนิยมซึ่งนับว่าเป็นการ
กระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 ที่บัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่
ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสาระสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะ

                                                           

 2“ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์”, Thai PBS NEWs, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 
จาก http://www.thaipbs.or.th 
 3ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปข้อมูลเบื้องต้นกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ. 2556, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.service. 
nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh56.pdf 
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ท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ” หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอัน
เป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันและเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของเด็กตามสัญญาสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรัฐจ าเป็นต้องมีวิธีการป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก4 

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กปัจจุบันพบว่าเกิดจากการที่เด็ก
มีการเข้าใช้บริการบริการอินเทอร์เน็ตและมีเว็บไซต์บางเว็ไซต์ท าการการเรียกเก็บข้อมูลจากเด็ก เช่น 
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ หรืออ่ืนๆซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงตัวเด็กหรือเข้าถึงตัวเด็กได้ ซึ่งข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่งบางเว็บไซต์ที่ท าการการเรียกเก็บหรือประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวน าข้อมูลของเด็กไปใช้ แบ่งปัน เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากเด็กหรือการเปิดเผยนั้นอาจ
ท าให้เด็กเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวง
ประโยชน์ของตัวเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายที่ร้ายแรงอย่างยิ่งต่อเด็กซึ่งควรที่จะ
ได้รับการแก้ไขและควรที่จะมีหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุมและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกั บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยเคร่งครัด 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองสิทธิเด็กโดยตรงโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเด็กให้ทุกภาคส่วนเข้ามาดูแลปกป้องเด็ก
ส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  ในการร่วมมือกันคุ้มครอง
เด็กโดยในด้านต่างๆ รวมถึงด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความส าคัญ
ของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยให้การคุ้มครองเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
ที่อาจจะกระทบต่อสิทธิ เกียรติคุณ ชื่อเสียงของเด็กหรือผู้ปกครองเด็ก หรือการกระท าใดที่เป็นการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ซึ่งการให้การคุ้มครองดังกล่าวเป็นการก าหนดห้ามเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 
เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กในความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งแม้ในบทกฎหมายดังกล่าวจะไม่มีการ
กล่าวถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรงแต่การคุ้มครองในความเป็นส่วนตัว
ดังกล่าวก็ย่อมหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นเพยีงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจากการเผยแพร่ตามสื่อมวลแต่ยังไม่มี
หลักเกณฑ์ขอบเขตของการจัดเก็บประมวลผล การน าไปใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหลักเกณฑ์กล่าวจึงยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดเก็บประมวลผล การใช้เผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนสื่อออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 

นอกจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กแล้วยังมีกฎหมายอีกฉบับที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พุทธศักราช 2540 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
ของรัฐเท่านั้นโดยไม่ได้ให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลประเภทอ่ืนๆ ที่อยู่ในความ
ครอบครองของภาคเอกชนเมื่อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในทุกกรณี

                                                           

 4มูลนิธิเด็ก, ข้อมูลเด็กบนอินเทอร์เน็ตควำมลับที่ห้ำมเปิดเผย, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2556 จาก http://www.ffc.or.th/ffc_scoop/2551/scoop_2551_02_04.php 
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ในเวลาต่อมาจึงได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปโดยได้มีการยกร่างกฎหมาย
คุ้มครองส่วนบุคคลขึ้น คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช ...ซึ่งเป็น
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ
ทั่วไปในการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มี
บทบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเช่นกัน 

จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก โดยที่ในปัจจุบันกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไว้ เป็นการ
เฉพาะทั้งในส่วนนิยามความหมายต่างๆ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่สามารถจัดเก็บได้ 
รวมถึงความรับผิดของผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กก็ไม่มีปรากฎอย่างชัดเจน ในขณะที่บาง
ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยตรง คือ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเว็บไซต์ปี ค.ศ. 1998 (Child 
Online Privacy Protection Act of 1998) หรือ COPPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลของเด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปี จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยกฎหมาย
ฉบับนี้มุ่งควบคุมบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการออนไลน์หรือเป็นผู้
ควบคุมเว็บไซต์ซึ่งมีเด็กเข้าใช้บริการ ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
มาจากเด็ก จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎหมายนี้ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กผ่านทาง
เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่างๆ และในประเทศแคนาดาก็มีการออกกฎหมาย Personal Information 
Protection and Electronic Document Act of 2000 (PIPEDA) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอยู่บางส่วนแล้วก็ตามแต่กฎหมายดังกล่าวก็
ไม่ได้ให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมทั้งหมดเพียงแต่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในบางเรื่องบางกรณีเท่านั้น 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กผ่านสื่อมวชน
เท่านั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นก็ไม่มีการก าหนดนิยามความหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่
สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้ก็ไม่มีปรากฎ รวมถึงบทบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บประมวลผล และการน าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้หรือเผยแพร่ก็ไม่มีปรากฎใน
กฎหมายเช่นกัน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กจึงควรมี
การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและความรับผิดของผู้
จัดเก็บประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง โดยผู้เขียนได้ท าการศึกษาหลักเกณฑ์การ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางใน
การออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับในประเทศไทย
ต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค ์
  
1)  เพ่ือศึกษาแนวความคิดทั่วไปการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริการเครือข่าย

บนอินเทอร์เน็ต 
2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของเด็กตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายของต่างประเทศและของประเทศไทย 
3)  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของ

เด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4)  เพ่ือน าแนวคิดและหลักเกณฑ์ส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กใน

ต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้
บริการบนเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตส าหรับประเทศไทย 

 
1.3  สมมติฐำน 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กคือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กเป็นการทั่วไปแต่หลักเกณฑ์การคุ้ม
ของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตามกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ความคุ้มครองเด็กจากการโฆษณาและการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ไม่มีการก าหนดเกณฑ์อายุเด็กที่ควรได้รับความคุ้มครองไว้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล และการน าข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กไปใช้หรือเผยแพร่ จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมกฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การศึกษาด้านกฎหมายครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเอกสารเป็นการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจากหนังสือ วารสาร สาระ
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยกฎหมายฉบับ
หลักของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เนื่องจากทั้งสองประเทศมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้โดยตรง 

 
1.5  วิธีกำรศึกษำ 

  
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาโดยค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทย 

เอกสารภาษาอังกฤษ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ บทความ ตัวบทกฎหมาย ต าราทางด้านกฎหมาย 
เอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้องและรวมทั้งการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ท าให้ทราบถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและสิทธิ
การได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2) ท าให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3) ท าให้ทราบถึงแนวความคิด วิธีการและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
ตามหลักสากล 

4) ท าให้ทราบถึงแนวความคิด วิธีการและหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศต่างๆ 

5) เพ่ือน าแนวคิดและหลักเกณฑ์ส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กใน
ต่างประเทศมาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับประเทศไทย 

 
 
 

 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเด็ก 

ที่ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 
 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการวิเคราะห์กฎหมายโดยจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิเด็ก ความหมาย รูปแบบ
และพัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยทั่วไปรวมไปถึงลักษณะ ประเภท ความเป็นมาและ
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์กฎหมายและสามารถหา
มาตรการที่เหมาะสมในการเข้ามาให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เข้าใช้
บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
   

แนวความคิดเรื่องสิทธิเด็กเป็นประเด็นส าคัญในด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวางเนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นก าลังส าคัญในการที่จะพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต เด็กจึงต้องได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานและได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากบุคคลและสังคม ในอดีตเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเด็ก ความต้องการของเด็กนั้นเป็นเรื่องใน
ระดับครอบครัวซึ่งมองว่า “เด็ก” เป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีสิทธิมี
เสียงใดๆ เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเด็กหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กก็จะถูกพิจารณาในแง่
ความเมตตาสงสารมากกว่าในแง่สิทธิของเด็ก อย่างไรก็ตามเรื่องสิทธิเด็กนี้ในระยะต่อมาหลายๆ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องก็ให้ความส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิทธิเด็กมากขึ้นเพราะการล่วงละเมิดสิทธิเด็กเริ่มมี
เพ่ิมมากข้ึนและเป็นสิ่งทีทุ่กฝ่ายไม่สามารถเพิกเฉยได ้ 

การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลโดยรัฐนั้นโดยหลักแล้วรัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลทุกคนโดยให้ความส าคัญกับบุคคลทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน แต่บุคคลที่ ยังอยู่ในวัย
เด็กถือว่าเป็นบุคคลที่อ่อนแอของสังคมเป็นบุคคลที่ละเอียดอ่อนกว่าวัยอ่ืน เด็กจึงเป็นวัยที่ต้องให้
ความส าคัญมากเป็นพิเศษกว่าวัยอื่นๆ และจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาทรัพยากรที่ดีของชาติ 

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิด ลักษณะและความหมายของเด็กรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิเด็กทั่วไปโดยจะศึกษาถึงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเด็ก ความเป็นมาและพัฒนาการ
ของการคุ้มครองสิทธิเด็กรวมถึงประเภทและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถหามาตรการที่ดีและเหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ใน
การให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซี่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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2.1.1  การก าหนดนิยามเกี่ยวกับ “เด็ก”  
กรณีท่ีจะให้การคุ้มครองเดก็นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงความหมายของค าว่า 

“เด็ก” ว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งพบว่าการบัญญัติกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็กนั้น ตัวบท
กฎหมายแต่ละฉบับ แต่ละประเทศได้ให้ความหมายของเด็ก ระดับอายุในการให้ความคุ้มครองไว้
แตกต่างกันซึ่งโดยสรุปความหมายของ “เด็ก” มีดังต่อไปนี้ 

ในความหมายทั่วไปตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
ความหมายของค าว่า “เด็ก”หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส หรือ บุคคลอายุเกิน 7 ปี
บริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอายุแต่ 15 ปีลงมา หรือ บุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า “เด็ก” แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
เด็กแต่ละฉบับก็อาจให้ความหมายที่แตกต่างกันจากความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปในพจนานุกรมฉบับบ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และในขณะเดียวกันกฎหมายแต่ละฉบับก็ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“เด็ก” ที่แตกต่างกันในรายละเอียด ต่อไปนี้ 

2.1.1.1  การก าหนดนิยามเกี่ยวกับเด็กตามหลักสากล 
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) ปี ค.ศ.

1989 ได้ให้ความหมายหรือค านิยามของค าว่า “เด็ก” ไว้ในข้อ 1 ว่า หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ า
กว่า 18 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นแล้วตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการกระท าท่ีรุนแรงทางเพศและการค้าประเวณี 
(Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual 
Abuse) ได้นิยาม “เด็ก” ไว้ในมาตรา 35 ว่า เด็ก คือ บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

ประเทศออสเตรีย ได้นิยามค าว่า “เด็ก” ไว้ว่า บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
(“Child” Shall Mean Any Person Under Eighteen Years of Age)6 

ประเทศออสเตรเลียในพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญาฉบับ 2004 (สื่อ
ลามกเด็ก) (Criminal Law Consolidation (Child Means Pornography) Amendment Act 
2004) มาตรา 62 ได้ให้ค านิยามเด็กไว้ว่า เด็กหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้หรือเห็นได้ชัดภายใต้อายุ 16 ปี 
(Child Means a Person Under, or Apparently Under, the Age of 16 years) 

ประเทศแคนาดาตามประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) มาตรา 163 ได้ให้ค า
นิยาม “สื่อลามกเด็กว่า” ว่า บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี (Child Pornography, is a Person Under 
18 year of Age) 

                                                           
5Article3-Definitions For the purposes of this Convention: a child shall mean 

any person under the age of 18 years. 
6The aegis of the Federal Ministry of Economy, Family and youth, CHILD 

TRAFFICKING in Austria February 2009. 
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และในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเวบไซต์ 
(Child online Privacy Protection Act 1998) ให้นิยามของเด็กไว้ในมาตรา 1302 (1)7 ว่าบุคคลที่
มีอายุต่ ากว่า 13 ปี 

จากบทนิยามของค าว่า “เด็ก”ในกฎหมายของประเทศต่างๆ ก็ได้ให้ค านิยามที่
แตกต่างกันอาจจะเนื่องมาจากการก าหนดให้มีการบังคับใช้ ให้เป็นไปตามลักษณะของสังคม 
วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณขีองแต่ละประเทศ 

2.1.1.2  การก าหนดนิยามเกี่ยวกับเด็กตามกฎหมายไทย 
เมื่อพิจารณาค านิยามของ “เด็ก”ตามกฎหมายในประเทศไทยในแต่ละฉบับแล้วนั้น

ปรากฎว่าเด็กในความหมายของกฎหมายไทยแต่ละฉบับก็ได้มีการให้ค านิยามความหมายของ “เด็ก” 
ไว้ในลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายของค าว่า “เด็ก” หมายถึง 
บุคคลซึ่งมีอายุต่ าว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2533 มาตรา 4 ให้ความหมายของ “เด็ก” ว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์  

จากที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าความหมายของค าว่า “เด็ก”ทั้งในกฎหมาย
ต่างประเทศและกฎหมายในประเทศไทยแต่ละฉบับนั้นจะให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ในการให้ความหมายของ “เด็ก” จะใช้เกณฑ์อายุของบุคคลในการก าหนดความหมายซึ่งโดย
เฉลี่ยเด็กจะมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ในการที่จะมีมาตราการเข้ามาคุ้มครองสิทธิเด็กในการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจึงต้องน าเกณฑ์อายุในช่วงไม่เกิน 18 ปีมาพิจารณาด้วย ดังนั้น 
จึงอาจสรุปนิยามของ “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อันเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมในการใน
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการก าหนดเกณฑ์อายุตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 
ค.ศ. 1989 อันเป็นหลักสากลในการก าหนดเกณฑ์อายุเด็กดังกล่าว 
 

2.1.2  หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
การคุ้มครองสิทธิเด็กระหว่างประเทศนั้นปรากฎเป็นรูปแบบความตกลงระหว่างประเทศและ

ในรูปแบบของมติขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นมาตราการที่มีช้านานแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องสิทธิเด็กก็เป็นเรื่องระดับประเทศที่เป็นมาช้านานและเริ่มที่จะขยายตัวและทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันสิทธิเด็กเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในการพัฒนาเด็กด้วย
การเป็นแบบอย่าง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับเด็กตลอดจนภาครัฐบาล สถาบัน องค์การต่างๆ 
และภาคธุรกิจต่างๆ ควรเข้ามาประสานงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ปกป้องดูแลเด็ก ไม่ให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกล่อลวง ถูกแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือปกป้องไม่ให้บุคคลใด
เข้ามาละเมิดสิทธิเด็กได้ รัฐมีหน้าที่ในการให้การคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน 

                                                           
7(a) Child —the term "child" means an individual under the age of 13. 
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โดยให้ความส าคัญต่อบุคคลทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านแต่บุคคลซึ่งเป็นเด็กซึ่งถือว่าเป็น
บุคคลที่อ่อนแอที่สุดในสังคม เนื่องจากเด็กเป็นบุคคลที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจึงเป็นบุคคลที่โดน
หลอกลวง โดนชักจูง โดนครอบง าได้ง่ายกว่าบุคคลในวัยผู้ใหญ่ จึงท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐ
จะต้องเข้ามาปกป้องดูแลและให้ความส าคัญต่อบุคคลซึ่ งเป็นเด็กเป็นพิเศษ การเริ่มสร้างความ
ตระหนักให้เห็นความส าคัญของเด็กจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะน าไปสู่
การพัฒนาสังคมทีดี่ซ่ึงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กโดยหลักทั่วไปนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.2.1  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Conventoin on the Right of the Clild) 
อนุสัญญาว่าดวยสิทธิเด็กนั้นจะให้ความคุ้มครองเด็กซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดซึ่งประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันไว้เมื่อปี พ .ศ. 
2535 โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นได้ก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กที่ควรได้รับจากประเทศของ
ตน8 โดยมีรายละที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กโดยตรงซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1)  สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด (Survival Rights) 
สิทธิในการมีชีวิตอยู่หรือการด ารงชีวิตนั้นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั่วๆไปของเด็ก 

เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ สิทธิที่จะมีมาตราฐานความเป็นอยู่ที่พอดี สิทธิที่จะได้รับมาตราฐานด้าน
สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งสิทธิในการมีชีวิตอยู่และการอยู่รอดนั้นป็นสิทธิที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิดที่จะมี
ชีวิตใช้ชีวิตและด ารงอยู่และรัฐภาคีต้องประกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะท าได้เพ่ือให้เด็กมีการอยู่รอดและ
เด็กมีพัฒนาของเด็ก ซึ่งเด็กมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา ญาติ พ่ีน้องหรือรัฐเพ่ือให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่อยู่รอด โดยหลักแล้วแล้วบุคคลที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็กได้ดีที่สุด ได้แก่บิดาและ
มารดาร่วมกัน เว้นแต่บิดามารดามีปัญหาที่ท าไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ รัฐก็จะต้องเข้าไปแยกเด็ก
ออกมาดูแลโดยรัฐ และต้องเป็นกรณีที่เด็กอยู่ในอันตรายหรือเด็กถูกทอดทิ้งและต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

2)  สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Right) 
เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายทุกรูปแบบที่จะเกิด

ขึ้นกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นอันตรายทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ ซึ่งรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก เช่น การค้าประเวณี การขายเด็ก ไม่ว่าโดย
บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือโดยบุคคลอ่ืน การป้องกันจากสื่อที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อเด็ก 
เป็นต้น  

3)  สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development Right) 
สิทธิในการพัฒนาของเด็กทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา อนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็กนั้นเน้นที่การเลี้ยงดูเด็กโดยพ่อแม่หรือรัฐในบางกรณี และระบุให้เด็กมีสิทธิที่จะมี
มาตราฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อการพัฒนาของเด็กท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ศีลธรรม และ
สังคม และให้เด็กมีสิทธิได้รับการศึกษาเพ่ือให้เด็กพัฒนาบุคคลิกภาพ ความสามารถทางด้านร่างกาย

                                                           

 8สุพัตรา สถิตย์จันทรากุล,  มาตรการทางอาญาในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการถูก
ล่อลวงทางเพศโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 34. 
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และจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน ให้เด็กพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเป็นการเตรียมให้เด็กมีชีวิตและความรับผิดชอบที่ดีด้วยจิตส านึกที่ดี ต่อสังคมมี
ความเข้าใจ สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมีความเสมอภาคกันในทุกๆด้าน 

4)  สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights)  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเน้นถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กใน

ทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กโดยเสรี รัฐภาคีต้องให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและต้องให้น้ าหนักต่อ
ความเห็นนั้นตามควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กด้วย  

จากหลักเกณฑ์การคุ้มครองเด็กจะเห็นได้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้วาง
หลักการให้ความคุ้มครองเด็กโดยป็นการวางหลักในการคุ้มครองเด็กในภาพรวมเป็นการทั่วไปอันเป็น
สิทธิของเด็กที่ควรจะได้รับซึ่งประเทศที่ได้ให้สัตยาบันจะต้องปฏิบัติตามโดยการหามาตราการที่
เหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองเด็กให้ตรงตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาดังกล่าวและเกิดผลประโยชน์
ต่อเด็กมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยแม้จะเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวก็ตามแต่
การด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาดังกล่าวก็ยังไม่เกิดผลเต็มที่เพราะมาตราการ
ต่างๆในการคุ้มครองเด็กนั้นยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และในพัฒนาในด้านต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย โดยเฉพาะที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิเด็กยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับยุคกับสมัยของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอีกท้ังการคุ้มครองและปกป้องเด็กในประเทศไทยนั้นยังไม่เกิดข้ึนอย่างจริงจังเท่าที่ควร 

2.1.2.2  ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก (Declaration on the Rights of the Child) 
ในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในด้านต่างๆ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  เด็กได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ 

ในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา และศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธ์แห่งชาติ สังคม ทรัพย์สิน 
หรือก าเนิด หรือสถานอ่ืนของเด็กหรือครอบครัว 

2)  เดก็ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองเป็นพิเศษเพ่ือให้เด็กสามารถพัฒนาทั้ง
ทางกาย จิตใจ สมอง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกตชิน 

3)  เด็กมีสิทธิใช้ชื่อและมีสัญชาติแต่ก าเนิด 
4)  เด็กย่อมได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้รับสิทธิ

ในที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางการแพทย์ทั้งแม่และเด็กทั้งเมื่ออยู่ในครรภ์และภายหลัง
คลอดแล้ว โดยเฉพาะเด็กให้ได้รับการเล่นที่เพลิดเพลินรื่นเริงด้วย 

5)  เด็กที่พิการไม่ว่าทางกายหรือจิตใจหรือสมองมีสิทธิได้รับการรักษา การ
ดูแลเป็นพิเศษรวมถึงการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาวะของเด็กด้วย 

6)  เด็กพึงได้รับความรักความวางใจจากบิดามารดาในทุกกรณี ให้เด็กอยู่ใน
บรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัยและไม่พลัดพรากจากแม่อันจะช่วยในการพัฒนา
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บุคลิกของเด็กในตอนเมื่อเติบโตและในการณีที่เด็กไม่มีครอบครัวหรือเด็กมาจากครอบครัวที่ยากจนก็
จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือองค์กรต่างๆ  

7)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่วๆไปและให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้
ยังประโยชน์ต่อสังคมเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐซึ่งจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา 
การศึกษานี้แนะแนวครอบคลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคล
อ่ืนและเด็กจะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกัน 

8)  เด็กจะได้รับการคุ้มครองเป็นบุคคลแรกในทุกกรณี 
9)  เด็กจะได้รับการปกป้องจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดร้ายทารุณและ

การถูกข่มเหงรังแก ไม่มีการรับเด็กเข้าท างานก่อนวัยอันควร ไม่มีการกระท าที่เป็นการชักจูงใจเด็กให้
เด็กท างานซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อการพัฒนาทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสมองของเด็ก หรือท าให้
จิตใจของเด็กเสื่อมถอยลง และเด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใด  

10)  เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองที่จะไม่ถูกกีดกันหรือแบ่งแยกเชื้อชาติ 
ศาสนา หรือในรูปแบบใดๆ และต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาด้วยภาวะแห่งจิตที่เข้าอกเข้าใจ มี
การผ่อนหนักผ่อนเบาระหว่างชนชาติต่างๆ สันติภาพ และภารดรภาพสากล ด้วยส านึกเต็มที่ว่า
ความสามารถและก าลังในตัวจะอุมทิศเพ่ือรับใช้เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 9 

การให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นได้รับค ารับรอง
จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในฐานะสมัชชาสหประชาชาติโดยบัญญัติไว้ทั้งสิ้น 10 ประการ 
โดยเน้นสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือให้เป็นมาตราฐานขั้นต่ าส าหรับ
เด็ก มิให้เด็กตกเป็นเหยื่อต่อการกระท าของบุคคลที่มุ่งจะเอารัดเอาเปรียบเด็ก  เป็นการบ่งชี้ถึง
ความส าคัญทั้งด้านคุ้มครองด้านสวัสดิการและการมีอ านาจ  ซึ่งถือเป็นเอกสารฉบับแรกที่ระบุถึงสิทธิ
ที่เดก็มีสิทธิต่อกระบวนการต่างๆ ที่กระทบถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของตนเอง  ดังนั้น ภายใต้กรอบของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นท าให้เห็นว่าวัยเด็กไม่ใช่เป็นวัยที่ต้องสิ้นสุดการช่วยเหลือคุ้มครองแต่
ควรเชื่อมโยงพัฒนาการในระยะถัดไปจนเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถค้นหาตนเองได้และสามารถ
สร้างกรอบแนวคิดถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของตนเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้10 

2.1.2.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการวางหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลไว้ในมาตรา 52 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กโดยเด็กจะต้องมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ ซึ่งพอจะสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้ 

1)  เด็กมีสิทธิในการใช้ชีวิตและการอยู่รอด โดยมีสิทธิในการใช้ชีวิตในสังคม
ที่ดีและได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายด้านจิตใจและสติปัญญา เด็กมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรม มีสิทธิที่จะได้มีมาตราฐานในความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน

                                                           

 9ธวัลรัตน์ ชุมพลชัย, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็ก: ศึกษากรณีเด็ก
ขอทาน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554), หน้า 35. 
 10มาฆะ ชิตตะสังคะ, การตอบสนองจากรัฐ: แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเด็ก, ค้นวันที่ 
25 ตุลาคม 2556 จาก http://www.office.nu.ac.th/gentle/united%20nations.htm   

http://www.office.nu.ac.th/gentle/united%20nations.htm
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ร่างกายและจิตใจ รวมถึงความรู้สึกนึกคิด ศีลธรรมอันดีและสังคมซึ่งกรณีนี้รัฐจะต้องเข้ามาคุ้มครอง
สิทธิเด็กให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

2)  สิทธิที่เด็กจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐและปราศจากการปฎิบัติต่อเด็ก
ที่ไม่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การคุ้มครองกรณีนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กโดนกระท าโดยใช้
ความรุนแรงและการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อเด็กจากบุคคลอื่น 

3)  สิทธิที่เด็กจะได้รับการฟ้ืนฟูจากการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือจากการ
ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 

4)  เด็กที่ไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่
เหมาะสมจากรัฐ 

การรับรองคุ้มครองสิทธิเด็กตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ใน
การปกครองประเทศนั้นเริ่มเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 ก็ได้มีการ
รับรองสิทธิของเด็กอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มา ก็ได้มี
การบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น ถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นการรับรองสิทธิเด็กเป็นการ
เฉพาะก็ตาม แตร่ัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลก็ย่อมหมายความรวมถึงการรับรองสิทธิ
ของเด็กด้วยเช่นกันเพียงแต่การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นการรับรองสิทธิอันเป็นหลักการพ้ืนฐาน
โดยทั่วไปตามกฎหมาย 

2.1.2.4  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญคุ้มครองเด็กนั้นมีหลักการส าคัญ คือ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟู และการส่งเสริมความประพฤติของเด็ก ส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ เอกชนในการร่วมกันคุ้มครองสิทธิของเด็กทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
เด็กเป็นส าคัญเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งพอจะสรุปหลักการส าคัญในการให้ความความคุ้มครองเด็กได้ดังนี้ 

1)  การปฏิบัติต่อเด็กนั้นจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ต่อเด็กเป็นส าคัญ และ
จะต้องไม่เป็นการเลือกปฏฺบัติ 

2)  เด็กจะต้องได้รับการพัฒนา ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรบสั่งสอนจาก
บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ  

3)  เด็กมีสิทธิได้รับความคุ้มครองมิให้ต้องตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเป็น
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ หรือขัดขวางการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กรวมทั้งได้รับ
การสงเคราะห์และส่งเสริมความประพฤติของเด็กด้วย 

4)  ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องไม่ทอดทิ้งเด็ก หรือเลี้ยงดูเด็กโดยมิชอบ หรือ
ไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีพของเด็กจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หรือขัดขวาง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก 

5)  เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  หรือ
สารสนเทศในทางที่เป็นภัยต่ออนาคตของเด็ก หรือน่าจะท าให้เด็กเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือ
เกียรติคุณ 
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6)  สิทธิที่เด็กจะได้รับการศึกษา การดูแลด้านสุขภาพ นันทนาการ การฝึก
อาชีพ การแนะแนวให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจและการ
ส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม 

7)  ก าหนดไม่ให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติตนอันเป็นผลร้ายต่อเด็ก เช่น การกระท า
หรือละเว้นกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูงยุยง
ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติไม่สมควรแก่วัยหรือการกระท าใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์
อันมิชอบจากเด็ก  

8)  ก าหนดให้มีกลไกในรูปคณะกรรมการเด็กแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผน และก าหนดมาตราการในเรื่อง
การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องการคุ้มครองเด็ก 

9)  ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมภาคและส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตอ านาจ รวมทั้งดูแลตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟ้ินฟูในเขตอ านาจ11 

จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเด็กโดยทั่วไปนั้นเป็นการให้
ความคุ้มครองในสิทธิเด็กในการที่จะมีชีวิต การอยู่รอด โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี
โดยเป็นหลักประกันสิทธิที่รัฐเข้ามาคุ้มครองสิทธิอันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนจะได้รับตาม
กฎหมาย  

   
2.1.3  การให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก 
การได้รับการคุ้มครองถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของบุคคลซึ่ง “สิทธิ” ในทางนิติศาสตร์คลาสสิคก็

คือ “ประโยชน์ (Interest) ของบุคคลที่กฎหมายรับรอง (Recognized) และคุ้มครอง (Protected) 
ให้” ซึ่งก่อให้เกิด “หน้าที่” (Duty) แก่บุคคลที่จะต้องเคารพปฏิบัติตาม 

ดังนั้น “เด็ก”ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลที่ตามกฎหมายให้การรับรอง เด็กจึงมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดและในที่จะการศึกษากี่ยวกับหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของสิทธิส่วนบุคคลของเด็กจึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงความหมาย รูปแบบ ประเภท และพัฒนาการของสิทธิส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป ซึ่งมี
รายละเอียดที่จะกล่าวตามล าดับดังต่อไปนี้ 

2.1.3.1  ความหมายและรูปแบบของสิทธิส่วนบุคคล 
ค าว่า “สิทธิส่วนบุคคล” นี้เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองบุคคลที่จะ

ไม่ถูกสอดแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคลย่อมมีอิสระในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะใช้ชื่อของตนแต่เพียงผู้เดียวและมีสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นใช้ชื่อของตนด้วย 

                                                           

 11สมศักดิ์ ณ โมรา, สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, ค้นวันที่ 25 สิงหาคม 
2556 จาก http://www.pantown-society.com 
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ศาสตราจารย์ Alan F. Westin กล่าวว่า “สิทธิส่วนบุคคล” เป็นความปรารถนาของ
บุคคลที่จะอยู่อย่างสันโดษ หรืออยู่ในสภาพปราศจากการรบกวน หรืออยู่ในที่ที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก หรือ
เลือกที่จะอยู่ในแวดวงที่ตนสนิทสนมคุ้นเคย อันหมายถึง สิทธิประจ าตัวที่ประกอบด้วยเสรีภาพใน
ร่างกาย ความเป็นส่วนตัวในด้านด ารงชีวิต กล่าวคือ สถานะของบุคคลที่จะไม่ถูกรบกวนต่างๆ เช่น 
การสืบความลับ การรู้เห็น สถานะของบุคคลที่รอดพ้นจากการสังเกต และความสันโดษ12 

Black’s Law Dictionary อธิบายค าว่า “สิทธิในชีวิตส่วนตัวไว้ว่า” เป็นสิทธิของ
บุคคลที่จะอยู่โดยปราศจากการรบกวนจากบุคคลอ่ืน เป็นสิทธิที่บุคคลจะอยู่ได้โดยเสรี” และได้
อธิบายเพ่ิมอีกว่า “สิทธิส่วนบุคคล” คือ สิทธิของปัจเจกชน กลุ่มคนหรือสถาบัน เป็นการที่ตัวเองมี
อ านาจในการตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนตัวเรื่องใดที่จะเผยแพร่ไปยังบุคคลอ่ืนได้แค่ไหน ด้วยวิธีการ
อย่างไร และเป็นการควบคุมข่าวสารด้วยตนเองในการด าเนินชีวิตทั่วไป13 

การให้ความหมายของค าว่า “สิทธิส่วนบุคคล”นั้นเป็นการอธิบายความหมายโดย
ขยายความให้ครอบคลุมถึง “สิทธิในความเป็นส่วนตัว” โดยในศตวรรษ 19-20 ได้เกิดแนวความคิด
เกี่ยวกับการเป็นอยู่ส่วนตัวอันได้แก่ แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิ ในครอบครัว 
และสิทธิความเป็นอยู่ในการติดต่อสื่อสารถึงกันทางจดหมาย ซึ่งในศตวรรษที่ 20 นั้น “สิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว” ได้ขยายความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารกันทางจดหมายและยังครอบคลุมถึง
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในเรื่องอ่ืนอย่างกว้างขวาง เช่น ความเป็นส่วนตัวในการคบค้าสมาคม
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือการมีญาติมิตร ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับเพศ และ
รวมถึงการคุ้มครองความลับต่างๆ ของบุคคล เช่นความลับในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ความลับใน
วิชาชีพ เป็นต้น 

ในยุคที่เสรีประชาธิปไตยเข้มแข็งประชาชนในประเทศต่างให้ความส าคัญในสิทธิ
เสรีภาพของตนโดย ท าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆของตน ประเทศต่างๆจึงได้ร่ วมมือกันหา
ข้อตกลงเพ่ือการคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งท าให้เกิดกติกาว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทาง
การเมืองขององค์การสหประชาชาติโดย ในข้อ 17 ของกติกาดังกล่าวไดม้ีการรับรองเกี่ยวกับ “สิทธิใน
ความเป็นอยู่ส่วนบุคคล” (Privacy) ไว้ว่า “สิทธิส่วนบุคคล” นั้นไม่มีใครที่จะถูกละเมิดโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายต่อความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัยหรือเอกสารโต้ตอบหรืออาจจะกล่าวได้ว่าไม่มี
ใครที่จะมาท าลายเกียรติยศชื่อเสียงของผู้อ่ืนโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจหรือกล่าวได้ว่าทุกคนมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อการละเมิด การแทรกแซง หรือการโจมตี ซึ่งในข้อนี้จะเป็นการ
กล่าวถึงสิทธิของบุคคลในแง่ของหลักเกณฑ์ แง่ของขอบเขตข้อถกเถียงข้อจ ากัดเกี่ยวกับสิทธิส่วน
บุคคลในด้านสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในครอบครัว สิทธิในชื่อเสียงและสิทธิในเอกสาร
โต้ตอบ 

                                                           

 12ไชยวัฒน์ เลียบสื่อตระกูล, การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญในกรณีดักฟัง
โทรศัพท์: การศึกษาอิสระ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2545), หน้า 142. 
 13จิรารัตน์ วรวัฒน์ธ ารง, การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), หน้า 11. 
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สิทธิส่วนบุคคล หรือ สิทธิความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) นั้นที่ประชุม ICJ 
(International Commission of Jurists) ในการประชุมที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน เมื่อปี ค.ศ. 
1967 ได้ให้ความหมายว่าเป็นสิทธิที่จะอยู่ล าพังโดยการบกวนน้อยที่สุดและขยายความไปถึงสิทธิของ
ปัจเจกชนที่จะด าเนินชีวิตโดยการคุ้มครองจากสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ 

1)  การแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน โดยบุคคลทุก
คนย่อมได้รับความคุ้มครองในความเป็นส่วนตัวในการด าเนินชีวิต ครอบครัว การอยู่อาศัยโดย
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ เช่น การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์บิดามารดากับบุตร และบุตรบุญ
ธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม  

2)  การแทรกแซงในทางกายภาพ ในทางจิตใจ เสรีภาพในทางความคิดหรือ
ศีลธรรมกล่าวคือบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การ
แทรกแซงดังกล่าวกระท าไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

3)  เกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งหากการกระท าการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่ง
ข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงเกียรติยศ ชื่อเสียง
ของบุคคลกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

4)  การไขข่าวข้อความให้แพร่หลายอันขัดต่อความจริงอันท าให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อสาธารณชนซึ่งหากมีการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไป
ยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น กรณีสื่อมวลชล
น าเสนอข่าวของบุคคลในลักษณะที่เกินจริงความเป็นจริงหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จท าให้บุคคล
นั้นได้รับความเสื่อมเสีย 

5)  การเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องอันเป็นที่น่าอับอายเกี่ยวกับชีวิต 
6)  การใช้ชื่อหรือเครื่องหมายชี้เฉพาะหรือภาพโดยไม่มีอ านาจ 
7)  การสืบความลับ การสอดรู้สอดเห็น การเฝ้าดู การรบกวน เป็นการให้

ความคุ้มครองจากการรุกล้ าทางร่างกายของบุคคลอ่ืนในการที่ผู้นั้นประสงค์จะอยู่ตามล าพัง เช่น การ
ดักฟังโทรศัพท์การแอบซ่อนไมโครโฟนเพ่ืออัดเทปการสนทนาการใช้กล้องเลนส์ซูมระยะไกลเพ่ือ
ถ่ายภาพ 

8)  การแทรกแซงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอันเป็นการให้ความคุ้มครอง
ในความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารที่ผู้อ่ืนจะล่วงรู้มิได้ เช่น การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย ทาง
โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นใด 

9)  การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ ซึ่งผู้กระท าได้มาจากการประกอบ
วิชาชีพนั้นโดยให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของบุคคลจากผู้ที่ได้ล่วงรู้จากการประกอบวิชาชีพ เช่น 
แพทย์จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งตนให้การรักษา  

10)  การใช้งานโดยมิชอบซึ่งการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคคลควรจะได้รับความคุ้มครองในความเป็นส่วนตัวในการ

ด ารงชีวิต ในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีสิทธิที่จะด าเนินชีวิตแสวงหาความสุขตามวิถีทางของตนเองโดย
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ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่นซึ่งเก่ียวกับแนวคิดการให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลสิทธิความเป็นส่วนตัวใน
ประเทศไทยมีข้ึนอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 34 ซึ่ง
บัญญัติว่า 

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับ
การคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอัน
เป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
จะกระท ามิได้เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน” 

ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีผลใช้บังคับก็ได้มี
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวไว้ในมาตรา 35 ซึ่งบัญญัตวิ่า 

“สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อม
ได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยัง
สาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความ
เป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท ามิได้เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

จะเห็นได้ว่า มาตรา 35 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มีบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่ง
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก็ถือเป็นลักษณะการให้ความคุ้มครองในความ
เป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นการตีความ “ความเป็นส่วนตัว” ในด้านการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255014 

แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นแนวคิดที่มีนานนานแล้วโดย
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์อัลกุรอาล ซึ่งจะมีการกล่าวถึงความเป็นส่วนตัวไว้หลาย
ประการด้วยกันจนกระทั่งได้มีการรับรองสิทธิประเภทนี้เป็นสิทธิสากลตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Right 1948)  

2.1.3.2  พัฒนาการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิส่วนบุคคลนั้นถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากค าสอนของศาสนาคริสต์ที่ว่าบุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า หากมีการกระท าใดที่ลิดรอนสิ่งเหล่านี้นั้นย่อมเป็น
ความผิดซึ่งค าสอนดังกล่าวสอดคล้องกับหลักกฎหมายเรื่องสิทธิตามธรรมชาติที่ว่า “สิทธิของบุคคล” 
นั้นเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตามธรรมชาติ กล่าวคือมนุษย์เกิดมาพร้อมกับสิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพย์สิน 
เสรีภาพในร่างกายและความเสมอภาคกันซึ่งสิทธิเหล่านี้จะลบล้างหรือก้าวล่วงมิได้ 

เมื่อแนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติและค าสอนในศาสนาคริสต์ได้เริ่มเผยแพร่
ไปสู่ประชาชนและนักการเมืองและประกอบกับเริ่มเกิดปัญหาที่ผู้ใช้อ านาจปกครองใช้อ านาจที่เกิน

                                                           

 14มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
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ขอบเขตจึงท าให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองจนได้มีการท าข้อตกลงระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครองกับ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป็นส่วนตัวขึ้น 3 ฉบับได้แก่ 

1)  The Great Charter หรือมหากฎบัตรแมกนาคาร์ตา (Magna Carta) 
ของประเทศอังกฤษ 

เนื่องจากพระเจ้า (Jone) กษัตริย์ใช้อ านาจปกครองที่ไม่เป็นธรรมท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีการต่อต้านโดยพวกขุนนางและนักบวชจนในที่สุดได้มีการบังคับ
ให้พระเจ้าจอห์นลงพระนามประกาศใช้กฎหมายฉบับหนึ่งคือ “The Great Charter” หรือ “มหากฎ
บัตรแมกนาร์คาร์ตา” (Magna Carta) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 121515 ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารชิ้น
แรกทางประวัติศาสตร์ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยสาระส าคัญเป็นการให้ความคุ้มครอง
ประชนจากการให้อ านาจตามอ าเภอใจของผู้ใช้อ านาจปกครอง 

2)  ค าประกาศว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมืองของประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (La Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen) 

ค าประกาศนี้เกิดข้ึนในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสโดยเป็นการก าหนดสิทธิของปัจเจก
บุคคลให้เป็นสิทธิสากลซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติที่ว่าสิทธิดังกล่าวมีอยู่ไม่ว่าอยู่
ที่ใดและเวลาใดซึ่งร่างสุดท้ายของค าประกาศได้รับการับรองจากโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2532 

ค าประกาศนับว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นเอกสารฉบับแรกที่มีการ
แบ่งแยกระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองโดยก าหนดให้สิทธิพลเมืองอยู่ภายใต้สิทธิมนุษยชน
เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ด ารงอยู่ก่อนรัฐแต่สิทธิพลเมืองนั้นเป็นสิทธิที่รัฐและกฎหมาย
ก าหนดขึ้น โดยหลักการส าคัญของค าประกาศฯนั้นเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมายและค าประกาศดังกล่าวยังได้มีการน ามาเผยแพร่ เพ่ือการศึกษา เพ่ือเป็นเหตุผล
สนับสนุนในการต่อสู้สิทธิมนุษยชน16 

3)  ค าประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Declaration of 
Independence)  

ค าประกาศฯนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 โดยเป็นการ
ประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศอังกฤษ โดยประกาศความเป็นอิสระ ยืนยัน
สิทธิเสรีภาพของมนุษย์อย่างชัดเจน17 

แม้จะปรากฏว่าในประเทศต่างๆไดม้ีการออกกฎบัตรมาใช้บังคับขึ้นแต่ก็เป็นการสร้าง
หลักประกันสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตนเท่านั้นมิได้เป็นหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใด 

                                                           

 15กุลพล พลวัน, พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2538), หน้า 25. 
 16โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2521), หน้า 87. 
 17บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ
กฎหมายมหาชนมหาชนในยุคต่างๆ, พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2537), หน้า 59-60. 
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สังคมระหว่างประเทศจึงมีแนวความคิดที่จะผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น และ
การก่อตั้งองค์การสหประชาชาตินี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสถาบันระดับชาติเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมาซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติได้แสดงให้เห็นเจตจ านงของการก่อตั้ง
องค์การสหประชาติไว้ว่า 

“เราประชาชนแห่งสหประชาชาติมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกหลานเราจากหายนะ
แห่งสงครามซึ่งน าความวิปโยคอย่างสุดพรรณนาสู่มวลมนุษยชาติในชั่วชีวิตเราถึงสองครั้งและยืนยัน
ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งมนุษย์ในสิทธิอันเท่าเทียมกัน
ระหว่างประชาชาติน้อยใหญ่และสถาปนาสภาวการณ์อันจะธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและความเคารพ
ในพันธกรณีอันเกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศและส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม
และและมาตรฐานชีวิตที่ดีข้ึนในเสรีภาพที่กว้างข้ึน”18 

องค์การสหประชาชาตินั้นก าหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นการก าหนด
หน้าที่เฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้น มิได้มีการรับรองว่าบุคคลเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนโดยตรงระหว่าง
ประเทศแต่อย่างไรก็ตามต่อมาก็ได้มีการรับรองสิทธิมนุษยชนในระหว่างประเทศว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ
ต่างๆ อย่างแท้จริงเป็นมาตรฐานสากลครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 19 โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights 1948) ซึ่งได้บัญญัติการ
รับรองคุ้มครองไว้ในข้อ 12 ดังนี้ 

“บุคคลย่อมไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัว ในครอบครัว ในเคหะ
สถาน หรือในการสื่อสาร หรือไม่อาจถูกหลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียง ทั้งนี้บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมายอันเนื่องจากการก้าวล่วงในสิทธิเช่นนั้น”19 

สิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ว่าบุคคลใดจะกระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนโดยต้องค านึงอยู่เสมอว่าการกระท าการ
ใดๆของตนนั้นหากได้กระท าลงไปแล้วจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือไม่เนื่องจาก
สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล 

แนวความคิดเก่ียวกับการคุ้มครอง “สิทธิส่วนบุคคล” (Privacy) มีวิวัฒนาการมาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับ “สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” ซึ่ง John Stuart Mill นักคิดทางการเมืองคนส าคัญของ
ลัทธิเสรีนิยมได้ให้ความหมายของ “สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” ไว้ว่า “บุคคลทุกคนนั้นมีสิทธิในการ
ด ารงอยู่อย่างเสรีตามธรรมชาติไม่ว่าในทางกายภาพ ทางจิตวิญญาณและทางนิตินัย” 

2.1.3.3  ประเภทของสิทธิส่วนบุคคล 
ประเภทของสิทธิส่วนบุคคลอาจจ าแนกได้ 4 ประการ ดังนี้ 

                                                           

 18เสรี นนทสูติ, “หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเรื่อง 3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน” 
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า
หน้า 8. 
 19สราวุธ ปิติยาศักดิ์, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), 
หน้า 241.  
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1) ความเป็นส่ วนตัว เกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตั ว 
(Information Privacy) 

เป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

2)  ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเนื้อตัวและร่างกาย (Bodily Privacy) 
ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily Privacy) เป็นการให้ความ

คุ้มครองในชีวิตร่างกายของบุคคลในทางกายภาพที่จะไม่ถูกด่าเนินการใดๆอันละเมิดความเป็นส่วนตัว
อาทิการทดลองทางพันธุกรรมการทดลองยาเป็นต้น 

3)  ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร (Privacy of Communication)  
การให้ความคุ้มครองในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการ

ติดต่อสื่อสารทางจดหมายโทรศัพท์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอ่ืนใดที่ผู้อ่ืนจะ
ล่วงรู้มิได้ 

4)  ความเป็นส่วนตัวในการอยู่หรือพักอาศัย (Territorial Privacy)  
เป็นการก าหนดขอบเขตหรือข้อจ่ากัดที่บุคคลอ่ืนจะรุกล้ าเข้าไปในอาณา

เขตแห่งสถานที่ส่วนตัวมิได้ทั้งนี้รวมทั้งการติดกล้องวงจรปิดและการตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว
ประชาประชาชนของบุคคลเพื่อการเข้าที่พักอาศัย (ID checks) 

โดยหลักแล้วสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในด้านต่างๆ ดังกล่าวมานั้น
บุคคลทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองความตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งบุคคลในที่นี้ย่อมหมายรวมถึง “เด็ก” 
ด้วย  

แต่อย่างไรก็ตามหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและทั้งเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งออนไลน์ขณะเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยแล้ว ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ให้
ความคุ้มครองครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตและข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
2.2  การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 

 
ในปัจจุบันเด็กเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง

ยังพบว่ากลุ่มเด็กเป็นกลุ่มใหญ่ที่ให้ความสนใจและนิยมกิจกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ 
การเข้าชมเว็บไซต์หรือการอ่านหรือเขียนบล็อก (Blog) การการสนทนาแบบออนไลน์ รวมไปถึงการ
ตั้งกระทู้ถามตอบในเว็บบอร์ดต่างๆ เป็นกลุ่มเด็กมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ซึ่งบริการอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบันก็มีให้เลือกเข้าใช้บริการมากมายจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและมีความหลากหลายให้กับเด็กที่
นิยมกิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  

 
2.2.1  ความหมายและพัฒนาการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
ในส่วนนี้จะจะกล่าวถึงลักษณะ รูปแบบ ประเภทและพัฒนาการของการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์กฎหมายและสามารถหามาตราการที่
เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตต่อไป  
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2.2.1.1  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
“อินเทอร์เน็ต (Internet ย่อมาจาก Interconnected Computer Network)” คือ 

เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ (Network of Networks) ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกัน (a Global 
Communication System that Link Together Thousands of Individual Network)20 ซึ่งเป็น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกสามารถสามารถ
ติดต่อกันได้โดยใช้มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลที่เรียกว่า “โปรโตคอล (Protocol)” ซึ่งโปรโตคอลที่
ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า “ทีซีพี/ไอพี (TCP/ IP:Transmission Control Protoco/ 
internet Protocol) ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งสามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้หลายเส้นทาง เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ (Cyberspace)21 

2.2.1.2  พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
ในปี ค.ศ.1969 อินเทอร์เน็ตได้เริ่มมีขึ้นโดยกระทรวงกะลาโหมแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยได้ริเริ่มโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศและจัดตั้งหน่วยงานทางทหาร
ขึ้นมาเรียกว่า อาร์พาและต่อมาอาร์พาก็ได้สร้างอาร์พาเน็ตขึ้น (Advanced Research Project 
Agency Network: ARPANET) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายอาร์พาเน็ตกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งลอสแองเจอลิส 
(University of California, Los Angeles: UCLA) สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด (Stanford Research 
Institute: SR) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานตาบาร์บารา (University of California, Santa 
Barbara: UCSB) และมหาวิทลัยยูทาร์ (University of Utah) ในช่วงแรกเครือข่ายดังกล่าวถูกจ ากัด
ในการใช้งานโดยใช้เฉพาะการทหาร ราชการ และการศึกษาเท่านั้น และเมื่อกระทรวงกะลาโหมแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเครือข่ายอาร์พาเน็ตให้เป็นเครือข่ายสาธารณะจึงได้กลายเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบันนี้22 

องค์กรเพ่ือการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปในประเทศสวิสเซอร์แลนด์(TheEuropean 
Organization for Nuclear Research) ได้พัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บ (Word wide web: WWW) เมื่อปี 
พ.ศ. 2533 มีผลท าให้การส่งข้อมูลหน้าเว็บไซต์มีทั้งข้อมูลและรูปภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) เพ่ือส่งเสริมการส่งข้อมูลทาง
เว็บไซต์และในปี พ.ศ. 2537 ได้เกิดธุรกรรมเชิงพาณิชย์เรียกว่า“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce: E-Commerce) และในทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในโลก คือ อเมริกาเหนือ และ
ประเทศท่ีมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในโลก คือ อังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 85 ของคนในประเทศ23

 

                                                           

 20Peter Norton’s Introduction to Computers, 6th ed, (Glenceo: McGraw-Hill, 
2006), p. 49. 
 21ประพิมพ์ สุวรรณกูฎ และ อัจศรา ประเสริฐสิน, รายงานการวิจัยฉบับบสมบูรณ์ 
ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2550), หน้า 6.  
 22 สราวุธ ปิติยาศักดิ์, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), 
หน้า 8. 

23เผยงานวิจัยน่าสนใจสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลก, ค้นวันที่ 31 มีนาคม 2555 
จาก http://blog.edozones.com/poonpreecha 
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ในปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยเริ่มมีอินเทอร์เน็ตโดยมีการเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสถาบันสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
ประเทศออสเตเรีย และในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโลโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ได้ท าการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆรวม 6 สถาบันด้วยกันอัน
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชียเข้าด้วยกัน เรียกว่า “เครือข่ายไทยสาร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับการพัฒนา
การศึกษาและการวิจัย 

ประเทศไทยได้เริ่มมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ในครั้งแรกเมื่อปี พ .ศ. 
2538 โดยรัฐวิสาหกิจได้ร่วมมือกัน 3 แห่ง ได้แก่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย และส านักส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ โดยได้จัดตั้ง บริษัท อินเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศ
ไทย24 

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตมีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึนซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และศูนย์ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตในสหรัฐ ได้แก่ Pew Internet, Tns Digital Life, Nielsen และ 
Comscore Data Mine ได้ท าการวิจัย โดยได้เก็บข้อมูลความถี่และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของคน
ทั่วโลกว่ามีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด และประเภทหรือกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตมี
อะไรบ้าง ซึ่งพบว่า อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก และ อังกฤษเป็น
ประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอ์เน็ตมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นร้อยละ 85% ของคนในประเทศ และเว็บไซต์กู
เกิ้ล (WWW.Google.com) มีผู้เข้าใช้ทั่วโลก 153,441,000 ครั้งต่อเดือนซึ่งเป็นเวบไวต์ที่มีจ านวนคน
เข้าใช้มากที่สุดในโลก รองลงมาคือ เฟชบุ๊ค (WWW.Facebook.com) มีผู้เข้าใช้ทั่วโลกต่อเดือนรวม 
137,664,000 คนต่อเดือน และกิจกรรมที่คนทั่วโลกใช้เวลากับมันนานที่สุด ได้แก่ โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
รองลงมาคือการค้นหาข้อมูล และการอ่านข่าวหรือบทความออนไลน์ และกิจกรรมยอดนิยม คือ การ
อ่าน การเขียนอีเมล์ และการค้นหาข้อมูล25 

ส าหรับในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีอัตราที่เพ่ิมมากขึ้น
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอีก ซึ่งเห็นได้จากผลส ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติในปี พ.ศ. 2550 พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ในระดับอายุ
ตั้งแต่ 20-25 ปี เฉลี่ย 19.9% รองลงมาคือระดับอายุตั้งแต่ 26-30 เฉลี่ย 18.5% และกลุ่มอายุต่ ากว่า 
20 ปี เฉลี่ย 16.5% ซึ่งจากผลส ารวจดังกล่าวจ าพบว่าตอนนี้เด็กได้เข้ามาสู่โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น26 
และจากสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้มีการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือนซึ่งมีผลส ารวจออกมาในปี พ.ศ. 2554 พบว่าอัตราการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับอายุ

                                                           
24สราวุธ ปิติยาศักดิ์, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), 

หน้า 9. 
25เผยงานวิจัยน่าสนใจสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลก, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
26ผลส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2550, ค้นวันที่ 31 มีนาคม 2555 จาก http://www.nectec.or.th/index.php 

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
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ในช่วง 15-24 ปีมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสูงสุด เฉลี่ย 51.9% รองลงมาคือระดับอายุ 6-14 ปี เฉลี่ย 
38.3% ระดับอายุ 25-34 ปี เฉลี่ย 26.6% ระดับอายุ 35-49 เฉลี่ย 14.3% และกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 
เฉลี่ย 5.5%27 และล่าสุดจากผลส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2556 ตามกลุ่มอายุต่างๆ พบว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ร้อยละ 58.4 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 54.1 กลุ่มอายุ 25-34 ป ี
ร้อยละ 33.5 กลุ่มอายุ 35-49 ปีร้อยละ 18.7 และในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปมีเพียง ร้อยละ 6.6 ซึ่งจาก
สถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และอินเทอร์เน็ตก็
สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและกลุ่มท่ีมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือกลุ่มเด็ก28 
 

2.2.2  ประเภทของบริการอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตเป็นการให้บริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารหรือรับส่งข้อมูลกันได้ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีความสะดวก รวดเร็วมากกว่าการติดต่อด้วยวิธีธรรมดา อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกโดยมีคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่เรียกว่าเซริฟเวอร์ 
(Sever) หรือ โฮส (Host) ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะให้จะให้บริการต่างๆแล้วแต่วัตถุประสงค์ที่
เจ้าของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายนั้นตั้งขึ้นและบริการอินเทอร์เน็ตนั้นก็มีการให้บริการที่หลากหลาย
รูปแบบ หลายปรเภท โดยพอจะสรุป ได้ดังนี้ 

2.2.2.1  เว็บไซต์ 
เว็บไซต์ (Web Site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง

ไฮเปอร์ลิงก ์หรือที่เรียกว่า “ลิ้งค”์เป็นการเชื่อมโยงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจากจุดหนึ่งโยงไปยังอีกจุด
หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้า
แรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ใน
ขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูล  ในเว็บไซต์
นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลาย
ระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดู
เว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์29 

ดังนั้น สรุปได้ว่า เว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บ
เพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ 

 
                                                           

27ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ข้อมูลเบื้องต้นส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 จาก htpp://www.stks.or.th/ 
blog/?p=12566  

 

28ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  สรุปข้อมูลเบื้องต้นการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.service. 
nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh56.pdf 

  

29สังคมแบ่งบันความรู้เกี่ยวกับไอที, เว็บไซต์ Website หมายถึงอะไร, ค้นวันที่ 1 กันยายน 
2556 จาก http://www.zonetip.com/forum/topic/43 

http://www.stks.or.th/%20blog/
http://www.stks.or.th/%20blog/
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2.2.2.2  เว็บบอร์ด 
เว็บบอร์ด (Web Board) คือ เว็บไซต์ที่ท าหน้าที่ในลักษณะเป็น กระดานสนทนา 

เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยใช้รูปแบบการแสดงผล  HTML 
ที่นิยมใช้ใน World Wide Web (WWW ) ซึ่งเว็บบอร์ด (Web Board) อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
และผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพ่ือประกาศข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ 
โดยทั่วไปมักเรียกเว็บบอร์ด (Web Board) ว่า บอร์ด  หรือ กระดานข่าวสาร กระดานข่าวสารนั้นยังมี
ชื่อเรียกอ่ืนอีกมากมาย อาทิเช่น กระดานสนทนาออนไลน์ เว็บบอร์ด เว็บฟอรัม ฟอรัม เมสเซจบอร์ด 
บุลเลตอินบอร์ด ดิสคัชชันบอร์ด ตัวอย่างในเว็บบอร์ดไทยได้แก่ พันทิป เอ็มไทย เป็นต้น30 

2.2.2.3  ห้องสนทนา 
เป็นบริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะโปรแกรมที่พัฒนามาจากพ้ืนฐานของโปรแกรม 

Talk บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และนิยมเรียกกันว่า (Chat) (Internet Relay chat: IRC) 
Chat เป็นการสนทนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นบริการประเภทหนึ่งของอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ใช้
สามารถติดต่อสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้คนอ่ืนๆ ในอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันโดยการคุยด้วยกันโดย
การพิมพ์ผ่านทางคีย์บอร์ดซึ่งเปรียบเสมือนการคุยกันโดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของทั้งสองฝ่าย
ที่สื่อสารกัน ซึ่งสามารถคุยกันเป็นการส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้โดยใช้การพิมพ์โดยการตอบโต้
ทันทีทันใดและข้อความที่พิมพ์นั้นจะไปปรากฎบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ก าลัง
ติดต่อกันในเวลาอันรวดเร็วและผู้รับข้อความได้ อ่านข้อความแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion) หรือการ์ตูนต่างๆ ตอบกลับได้
ทันทีและยังสามารถคุยกับแบบคุยโทรศัพท์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนจอภาพหรือในเครื่อง
ของผู้สนทนาแต่ละฝ่ายได้อีกด้วย  

ในปัจจุบันการสนทนาผ่านเครือข่ายออนไลน์ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น ไอซีคิว 
(ICQ) เพิร์ช (Pirch) Windows Messenger (MSN) WhatsApp Face Book Line Twitter ซึ่งโปร
เแกรมต่างๆ เหล่านี้สามารถสนทนาออนไลน์กันได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายจึงเป็น อีก
รูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมของทุกเพศทุกวัย 

2.2.2.4  กระดานข่าว 
กระดานข่าวเป็นบริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่ให้บริการในลักษณะของกระดาน

ข่าวเหมือนกับระบบ (Bulletin Board System หรือ BBS) ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยจ านวนมาก 
เรียกว่า เป็นกลุ่มข่าว (Newsgroup) ซึ่งมีการส่งข่าวสารผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งอาจจะแบ่งแยกเป็น
กลุ่มๆ ได้ตามความสนใจ เช่น กลุ่มอาหาร  ธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถเลือกอ่าน
เลือกดูในหัวข้อที่เราสนใจ และฝากข้อความที่สนใจไว้บนกระดานข่าวนั้น แต่ถ้าเราไม่สนใจในกลุ่ม
ข่าวที่เป็นสมาชิกอยู่ต่อไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่มข่าวนั้นและไปเป็นสมาชิก
กลุ่มข่าวอ่ืนแทนได้ โดยที่การเป็นสามชิกกลุ่มข่าว การบอกเลิกการเป็นสมาชิก รวมทั้งการใช้บริการ
จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

                                                           

 30ความหมายของเว็บบอร์ด, ค้นวันที่ 1 กันยายน 2556 จาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/tech04/05/__25.html 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2024-www--คืออะไร.html
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2.2.2.5  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่สามารถเข้าถึงบุคคลเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี

เป็นบริการที่สามารถส่งตัวอักษร ข้อความ ภาพ เสียง แฟ้มข้อมูล ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังผู้รับซึ่ง
สามารถส่งไปยังจดหมายไปยังผู้รับหลายๆ คนในเวลาเดียวกันและสามารถส่งเข้าถึงตัวผู้รับโดยตรง
โดยผู้ส่งและผู้รับเป็นผู้ที่อยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน ช่วยให้มีความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั่วโลก มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าผู้รับจะอยู่ที่ไหน จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่เพราะเมื่อมีการส่งข้อความแล้วไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์จะเก็บข้อความเหล่านั้นไว้เมื่อผู้รับเข้าสู่ระบบเครือข่ายข้อความนั้นก็จะมีรออยู่แล้วจึง
ท าให้การติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันอย่างได้โดยง่ายทั้งยัง
ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย เวลา และไม่ต้องค านึงถึงเรื่องน้ าหนักในการจัดส่งแต่ละครั้ง และเป็น
การลดปริมาณการใช้กระดาษไม่เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จึง
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคนนิยมใช้บริการกันมากที่สุด 

จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีความสะดวกใน
การเข้าใช้งานท าให้การติดต่อสื่อสารถึงกันมีความสะดวกติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังมี
เว็บไซต์ใหเ้ลือกเข้าใช้บริการมากมายสร้างความหลากหลายให้กับผู้เข้าใช้บริการ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นที่
นิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน 

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต คือ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นเด็กซึ่งในบางเว็บไซต์การที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมกิจกรรม หรือ เข้าใช้บริการของเว็บไซต์ได้นั้นจะต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ เป็นต้น ซึ่งในการให้ข้อมูล
ดังกล่าวบางครั้งอาจมีการน าข้อมูลไปใช้หรือไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาติ เพ่ือแสวงหาประโยชน์อัน
มิชอบ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไป 
 
2.3  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
   

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเครือข่ายทางสังคมซึ่งโปรแกรมเครือข่ายสังคมต่างๆ 
บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการสนทนาออนไลน์ กระดานข่าว หรือเว็บไซต์ต่างๆ มีผู้ใช้เป็นจ านวน
มากที่เป็นเด็ก อีกทั้งศักยภาพที่เหลือเชื่อของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพาที่มากขึ้นท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อเด็กมากขึ้นหากน าไปใช้ในทางที่ผิดจะท าให้เกิดภยันตรายต่อเด็กตามมา เช่น กระท าการ
แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเด็ก การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จ ากเด็ก
ออนไลน์ การล่อลวงเด็ก  เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญสาเหตุหนึ่งของปัญหาเหล่านี้เกิดจากการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของเด็กโดยมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือโดยมีลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงความหมายและลักษณะและรูปของข้อมูลส่วนบุคคล
ทั่วไปทั้งนี้เพ่ือหามาตราการที่เหมาะสมเข้ามาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.3.1  ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นค าที่มีความหมายกว้างและในแต่ละประเทศก็ได้ให้ค านิยามใน

รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ค านิยามค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ว่าหมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะ
อ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่นลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... มาตรา 3 หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงินประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการ
ท างาน หรือประวัติกิจกรรม บรรดาที่มีชื่อของบุคคลนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืน
ที่ท าให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่ายและให้
หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

ระเบียบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองและการประมวลผล
และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ค านิยามของค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”ไว้ว่า หมายถึง ข้อมูลใดๆที่
เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาอันระบุตัวหรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ บุคคลที่สามารถระบุตัวได้อาจถูก
ระบุตัวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขประจ าตั วหรือจากปัจจัยอ่ืนอันมี
ลักษณะเฉพาะกายภาพ สรีระ จิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสังคม 

แนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการส่งข้อมูลข้ามพรหมแดนขององค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD) ได้ให้ค านิยามค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”ว่าหมายถึง
ข้อมูลใดๆ อันระบุตัวหรือสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศสหรัฐอเมริกา (Privacy Act 1974) ได้
นิยามค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ในมาตรา 552 a ว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงรายการข้อมูล
ของบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ ทั้งนี้รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ประวัติทาง
การแพทย์ ประวัติการศึกษา ประวัติการประกอบวิชาชีพและประวัติการกระท าความผิดทางอาญา
ของบุคคลนั้น และซึ่งปรากฏชื่อของบุคคลนั้นหรือเลขหมายประจ าตัว รหัสหรือสิ่งบอกบอกลักษณะ
อ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นด้วย เช่น รูปถ่ายหรือแผ่นบันทึกลักษณะเสียง 

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเวบไซต์ (Child Online Privacy Protection 
Act 1998) หรือ COPPA ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ให้ค านิยามของส่วนบุคคลไว้ หมายถึง 
ข้อมูลรายบุคคลที่สามารถระบุได้เกี่ยวกับบุคคลที่เก็บรวบรวมแบบออนไลน์รวมทั้ง ชื่อและนามสกุล 
ที่อยู่ที่บ้านหรือที่อยู่เชิงกายภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งชื่อถนนและชื่อเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  ที่อยู่
อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หรือตัวระบุอ่ืนใดที่คณะกรรมาธิการก าหนด
ใบอนุญาตการติดต่อทางกายภาพหรือออนไลน์ของแต่ละบุคคลที่เจาะจงหรือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเด็ก
หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์จากเด็กและในเวลาต่อมายังได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม ค าว่า ข้อมูลส่วนบุคคลให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทางกายภาพ 
(Geo Location Information) ภาพถ่าย ( Photograph) และวิดีโอด้วย ซึ่งในการให้ความหมายของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นครอบคลุมถึงข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่
ออนไลน์หรือข้อมูลของบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วย 
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กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอิตาลีนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ว่าหมายถึง ข้อมูล
ใดๆท่ีเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานหรือสามาคม ซึ่งระบุตัวหรือสามารถระบุตัวแม้
โดยทางอ้อม โดยการอ้างถึงข้อมูลอื่นใดรวมทั้งเลขบัตรประชาชน 

กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลของเยอรมันได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับค าว่า “ข้อมูลส่วน
บุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคลหรือสิ่งของซึ่งระบุตัวหรือสามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได ้

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ว่า
หมายถึง ข้อมูลหรือความเห็นที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ และไม่ว่าจะบันทึกไว้ในสื่อ
ประเภทใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวชัดแจ้งหรือสามารถบ่งชี้ตัวได้อย่างถูกต้องจาก
ข้อมูลหรือความเห็นดังกล่าว 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
ว่าหมายถึงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งในทางปฎิบัติสามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงหรือสามารถน าไป
ประมวลผลได้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศสวีเดน “The Data Act 1992” ได้นิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ว่า หมายถึงข่าวสารซึ่งเกี่ยวเฉพาะบุคคลแต่ละคน 

ประเทศแคนาดา “Personal Information Protection and Electronic Documents 
Act 2000 (PIPEDA) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า “หมายรวมถึงข้อมูลใดๆ ทั้ง
ที่มีและไม่มีการบันทึกของบุคคลที่สามารถระบุตัวได้ ได้แก่ 

1)  อายุ ชื่อ เลขท่ีบัตรประชาชน รายได้ เชื้อชาติ หมู่โลหิต หรือต้นก าเนิด 
2)  การประเมินผล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น สถานะทางสังคม หรือข้อหาที่

ต้องโทษคดีต่างๆ 
3)  ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลของพนักงานลูกจ้าง ข้อมูลด้านการเงินหรือหนี้ ข้อมูล

ด้านเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทท่ียังไม่สิ้นสุดระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ31 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษได้ให้ค านิยามค าว่า “ข้อมูลส่วน

บุคคล” ไว้ว่าหมายถึงข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอันสามารถระบุตัวได้จากข้อมูลนั้น หรือจาก
ข้อมูลนั้นและข้อมูลอ่ืนซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือก าลังจะอยู่ในความครอบครองของผู้ควบคุม
ข้อมูล 

จะเห็นได้ว่าค านิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... ได้ใช้ค านิยามเดียวกันซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการด้วยกัน คือ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว และเป็นข้อมูลที่
ท าให้ระบุตัวบุคคลได้ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... จึงค่อนข้างแคบโดยเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นซึ่ง

                                                           

 31จิรารัตน์ วรวัฒน์ธ ารง, การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), หน้า 27-29. 
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แตกต่างจากค านิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในกฎหมายต่างประเทศที่ก าหนดให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การก าหนดให้ข้อมูลส่วน
บุคคลรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้แม้ว่าในเบื้องต้นจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แต่
หากในที่สุดแล้วสามารถระบุตัวบุคคลได้ก็อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเหมือนกัน 

ดังนั้น “ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว และเป็นข้อมูล
ที่ท าให้ระบุตัวบุคคลได้  

เด็ก เป็นบุคคลตามกฎหมายดังนั้นในการให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคคลก็ย่อมหมาย
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเช่นเดียวกัน 

 
2.3.2  ประเภทและองค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคล 

1)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ (Sensitive data) เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ 
สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์ หรือข้อมูล หรือข้อมูลอ่ืนใดที่กระทบ
ความรู้สึกของผู้อื่นหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

2)  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Normal data) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของบุคคล เช่น 
ชื่อ ที่อยู่อายุ เพศ อาชีพ 

นอกจากนี้ในความเห็นทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังแบ่งแยก
องค์ประกอบของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ออกเป็นองค์ประกอบด้านเนื้อหา และองค์ประกอบด้าน
รูปแบบอีกด้วย 

1)  องค์ประกอบด้านเนื้อหา ประกอบด้วย  
(1)  ข้อมูลที่บ่งบอกให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลายพิมพ์นิ้งมือ 

หรือรหัส DNA หรือสิ่งบ่งชี้อย่างอ่ืน เช่น รหัสประจ าตัว เป็นต้น 
(2)  ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ (บางประเทศไม่ถือ

เป็นข้อมูลส่วนบุคคล)  
(3)  ข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ประวัติทางสุขภาพ ประวัติ

ทางอาชญากรรม หนี้สินหรือข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเชิงทัศนคติของบุคคล เช่น การนับถือศาสนา 
ความเชื่อทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น  

2)  องค์ประกอบด้านรูปแบบ 
(1)  องค์ท่ีเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นองค์ของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 
(2)  วิธีการหรือสื่อที่สื่อความหมายหรือเรื่องราวของบุคคล ไม่ว่าจะโดยสภาพ

สิ่งของหรือวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร แผนผัง แผนที่ รายงาน หนังสือ ภาพวาด 
ภาพถ่าย หรือการบันทึกเสียง หรือการบันทึกโดยคอมพิวเตอร์ หรือวิธีใดๆ ที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้

 
2.3.3  รูปแบบของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รูปแบบของการให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันที่ส าคัญในปัจจุบัน 

สามารถแบ่งแยกได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1)  การคุ้มครองโดยกฎหมายทั่วไป 
ในปี ค.ศ. 1970 ได้บัญญัติกฎหมายทั่วไปขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น (Comprehensive Law) ซึ่งนับเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแรก
ของโลกซึ่งในเวลาต่อมาหลายประเทศก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยวางหลักการทั่วไปครอบคลุมถึงการเก็บรวมรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลางคอยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพ่ือใช้บังคับกันเอง
และมีหน่วยงานกลางคอยดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งการออกกฎหมายลักษณะ
ดังกล่าวนี้ก็ได้เอาแบบอย่างมาจากกฎหมายของประเทศเยอรมันนั่นเอง 

2)  การคุ้มครองโดยกฎหมายฉพาะ 
การบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีเป็นวิธิการที่นิยม

ใช้ในบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการหลีกเลี่ยงการวางหลักการทั่วไปโดยมีกฎหมาย
แต่ละเรื่องไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Children’s Online Privacy Act of 1998 COPPA) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการหาคู่
ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988) ข้อดีของการ
บัญญัติกฎหมายเฉพาะต้องมีการบัญญัติกฎหมายคือรัฐสามารถวางกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องได้ ส่วน
ข้อเสียคือการบัญญัติกฎหมายเฉพาะต้องมีการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข หรือบัญญัติกฎหมายใหม่เพ่ือ
รองรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3)  การคุ้มครองโดยกลไกการก ากับดูแลตนเอง 
การใช้กลไกก ากับดูแลตนเอง (Personal Data Protection) ในการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลนั้นเป็นการที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันร่วมกันจัดท า
ประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมกันดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัตินั้นโดยไม่มีหน่วยงานกลางคอยก ากับดูแล 

4)  การใช้เทคโนโลยี 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงมีการติดต่อสื่อสารผ่าน

คอมพิวเตอร์ เช่นการส่งอีเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) หรือ MSN Messenger กันอย่างแพร่หลายเนื่อง 
จึงมีผู้คิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการติดต่อสื่อสารในช่องทางดังกล่าว 
และเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า “Privacy Enhancing Technologies--PET ซึ่งเทคโนโยลีดังกล่าวจะท า
หน้าที่ป้องกันหรือลดการเก็บรวมรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล (identifiable information) ได ้

จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีหลายรูปแบบโดยหลักเกณฑ์
หรือรูปแบบดังกล่าวมีลักษณะมีหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเนื่องมาจาก
ลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศหรือองค์กรนั้นรวมทั้งรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่าง
กันรูปแบบของหลักเณฑ์ให้ความคุ้มครองจึงมีความแตกตางกันออกไปแต่ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่าง
ก็มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น 
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2.3.4  พัฒนาการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก  
นับจากช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ซึ่งการให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเพ่ิม

ความส าคัญมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการประมวลผลและสืบค้นข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ท า
ให้จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับควบคุมเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายฉบับแรกที่ถูกยกร่างขึ้นเพ่ือใช้บังคับควบคุมในเรื่องนี้ คือ กฎหมายของ 
The Land of Hesse ค.ศ. 1970 ของประเทศเยอรมัน ต่อมาได้มีกฎหมายลักษณะเดียวกันนี้ใน
ประเทศอ่ืนๆ ออกตามมาเริ่มจากกฎหมายของประเทศสวีเดนในปี ค .ศ. 1973 กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1974 กฎหมายระดับสหพันธรัฐเยอรมัน กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในปี 
ค.ศ. 1978 

นอกจากนี้ยังมีองค์การระหว่างประเทศสององค์กรที่ได้ออกกฎเกณฑ์ส าคัญๆ  เกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือThe Council of Europe ได้ออก Convention for the 
Protection of Individual with Regard to the Automatic Processing of Personal Data ใน
ปี 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 ซึ่งกฎเกณฑ์ทั้งสองฉบับนี้ได้ก าหนดกฎเกณฑ์เฉพาะเพ่ือใช้บังคับกับการด าเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยวางหลักการส าคัญไว้ว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

กฎเกณฑ์ที่ออกโดย The Council of Europe และ OECD ได้ส่งผลอย่างมากต่อการยกร่าง
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก กล่าวคือ มีเกือบ 30 ประเทศที่ลงนาม
ใน COE Convention และมีอีกหลายประเทศที่ก าลังด าเนินการเพ่ือเข้าร่วมลงนาม ในขณะที่ OECD 
Guidelines ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยมีหลายประเทศได้น าเอา หลักการใน Guidelines 
ดังกล่าวไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน ทั้งนี้ รวมถึงประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกของ OECD ด้วย อาทิ
เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ภาครัฐก่อนภาคเอกชน โดยฉบับแรกคือ The Privacy Act โดยเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์คดีวอเตอร์
เกต (Watergate) ที่มีการล้วงข้อมูลจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม โดยสาระส าคัญของกฎหมาย
ฉบับนี้เจ้าหน้าที่ในระดับ Federal จะต้องจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดตรงและจะต้องมี
มาตราการที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้มีการใช้หรือเปิดเผยโดยข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางมิชอบ 
อีกทั้งยังให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเพ่ือตรวจดู โต้แย้งและแก้ไขข้อมูลของตนให้
ถูกต้องได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่
รัฐ (Government Agencies) เท่านั้น 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกฎหมายในรูปแบบเฉพาะ
เรียก (Sectoral) หรือ ad hoc32 เป็นการออกกฎหมายเฉพาะเป็นเรื่องๆ ไม่มีกฎหมายกลางหรือ

                                                           

 32ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิชย์, “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศออสเตรเลีย”,  วารสารนิติศาสตร ์34, 4 (ธันวาคม 2547): 537. 
  



31 

แม่บทที่วางหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป ดังนั้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงแบ่งแยกเป็นการเฉพาะเป็นเรื่องๆในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอเด็กบนอินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะโดยตรง 

ในประเทศไทยถือว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจังตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2540 โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ประเทศไทยก็มีการเริ่มศึกษาและมีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ...โดย
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายได้จัดท าร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาจากกกฎหมายของหลาย
ประเทศท้ังเอเชียยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย และได้น าหลักเกณฑ์ต่างๆ มาเป็นแนวทางในการยก
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นซึ่งร่างพระราชบัญญติดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นกฎหมายกลางที่วางหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป 

ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กบน
อินเทอร์เน็ตถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กก็ตามแต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้ความคุ้มครองยังครอบคลุมถึงสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด ซึ่งเกียวกับแนวทางการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่ว
บุคคลของเด็กตามหลักสากลและในต่างประเทศนั้นจะกล่าวในหัวข้อต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
2.3.5  แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางสากล 

1)  Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows 
of Personal Data ขององค์การเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

ถึงแม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration 
of Human Rights 1948) ได้วางหลักประกันข้ันพื้นฐานในการรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลไว้แล้วก็ตามแต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วท าให้การติดต่อสื่อสารหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกันได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และด้วย
เทคโนโลยีและความสะดวกดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นได้โดยง่าย 

จากกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวองค์การเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จึงได้มี
แนวคิดที่จะวางกรอบเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นจากการคุ้มครองสิทธิโดยทั่วไปซึ่ง
หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่แนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน Guidelines on the protection of Privacy and Transborder 
Data Flows of Personal Data ขององค์การเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ต่อมานานา
ประเทศก็ได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของตน
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย 

(1)  หลักการเก็บข้อมูลอย่างจ ากัด 
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลนั้นต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม ชอบด้วย

กฎหมายและผู้เป็นเจ้าของข้อมูลต้องรู้เห็นรับรู้ หรือได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
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(2)  หลักคุณภาพของข้อมูล 
การเก็บรวมรวมข้อมูลนั้นต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นว่าจะน าไปท า

อะไรและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมายซึ่ง
ข้อมูลนั้นจะต้องถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3)  หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ 
ก่อนที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล 

และก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลและจะต้องใช้ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

(4)  หลักข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากวัตถุประสงค์ที่

ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลได้ทราบก่อนหน้านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการน าไปเปิดเผยหรือปรากฏ
ในลักษณะอ่ืนใด เว้นแต่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมหรืออาศัยอ านาจของกฎหมาย 

(5)  หลักการรักษาความปลอดภัย 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเข้าถึง 

การสูญหาย การท าลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(6)  หลักการเปิดเผยข้อมูล 
ควรมีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูล 

วิธีการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเป็นการทั่วไปรวมทั้งให้ข้อมูลใดๆที่สามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของ
รัฐผู้ให้บริการที่อยู่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

(7)  หลักการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล โดยบุคคลจะต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ดังนี้ 

ก.  สิทธิที่จะได้รับการยืนยันหรือได้รับรู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนมีการ
จัดเก็บจากผู้ควบคุมข้อมูล 

ข.  หากมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนใน (1) บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับแจ้ง
จากผู้ควบคุมข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม โดยวิธการที่เข้าใจง่ายและเหมาะสม โดยค่าธรรมเนียม
การแจ้งท่ีเป็นธรรมด้วย 

ค.  สิทธิที่จะได้รับรู้หากมีการปฏิเสธใน (1) และ (2) และยังมีสิทธิอุทธรณ์
คัดค้านค าปฏิเสธดังกล่าว 

ง.  สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการพิจารณาและเห็นชอบตามอุทธรณ์ของผู้
คัดค้านแล้วจะต้องมีการ แก้ไข ลบล้าง เปลี่ยนแปลง หรือท าให้ข้อมูลเหมาะสม 

(8)  หลักความรับผิดชอบ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติดังกล่าว

ข้างต้นให้ครบทุกประการ 
2)  Data Protection Directive ของสหภาพยุโรป (European Union (EU) 
ในปี ค.ศ. 1995 สหภาพยุโรปได้ออกหลักเกณฑ์ฉบับหนึ่งเรียกว่า “Directive 

95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 



33 

Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the 
free Movement of Such Data” ทั้งนี้ก็เพ่ือผลักดันให้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในประเทศต่างๆของประเทศสมาชิกมีหลักประกันที่เพียงพอเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของพลเมืองของสหภาพยุโรปและทั้งให้มีความสอดคล้องกันของกฎหมายในกลุ่มประเทศ
สมาชิก เพ่ือท าให้การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างเสรีปราศจาก
ข้อจ ากัดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันภายในแต่ละประเทศ  

3) Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 
ของสหประชาชาติ (UN) 

ส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางสากลนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ยังมี
หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลที่มีการจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งพอจะสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(1)  หลักความชอบด้วยกฎหมายและความเป็นธรรม (Principle of Lawfulness 
and Fairness) 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกเก็บรวมรวมหรือปรมวลผลโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และขัดกับ
หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ 

(2)  หลักความถูกต้อง (Principle of Accuracy)  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอยู่ มี

ความสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอและเก็บได้ภายในระยะเวลาเท่าที่มีการประมวลหรือใช้ข้อมูล
เหล่านั้น 

(3)  หลักการระบุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง (Principle of the Purpose-
Specification) 

การจัดเก็บรวมรวมข้อมูลจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดเงื่อนไขของการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายโดย 

ก. เก็บรวมรวมเพียงเท่าที่เก่ียวข้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ข. ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่น ามาเปิดเผย เว้นจะได้รับความยินยอมจากผู้

เกี่ยวของ 
ค. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้ส าเร็จลง 
(4)  หลักการเข้าถึงข้อมูล (Principle of Interested-person Access) 
ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รู้ถึงการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ตนโดยได้รับข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีสิทธิขอให้แก้ไข
หรือลบข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยไม่จ าเป็น ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อก าหนดแห่ง
หลักการนี้ให้ใช้กับบุคคลทุกคนโดยไม่ค านึงสัญชาติหรือถิ่นท่ีอยู่ 

(5)  หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Principle of Non-discrimination) 
ห้ามการจัดเก็บข้อมูลที่อาจท าให้มีการเลือกปฎิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น 

พฤติกรรมทางเพศ สีผิว เผ่าพันธ์ การนับถือศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางปรัชญา
หรือความเชื่ออ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพ หรือสมาคมทางการค้า 
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(6)  การก าหนดข้อยกเว้น (Power to Make Exceptions)   
ข้อยกเว้นหลักการข้อที่ 1-4 อาจก าหนดได้ในกรณีจ าเป็นทั้งนี้เพ่ือรักษาความ

มั่นคงของชาติ ระเบียบสังคม สาธารณสุข หลักคุณธรรม และสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
ข้อยกเว้นหลักการข้อที่ 5 อาจเป็นกรณีเพ่ือการป้องกันการเลือกปฏิบัติ ภายใต้

ข้อบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือกลไกของกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและการป้องกันการเลือกปฏิบัติ 

(7)  หลักการรักษาความปลอดภัย (Principle of Security) 
ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือป้องการสูญหายการ

เสียหาย ป้องกันอันตรายจากภัยธรรมชาติ  การท าลายจากบุคคล การเข้าถึงโดยปราศจากอ านาจ 
การใช้ในทางท่ีผิดหรือการท าลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(8)  การก ากับดูแล (Supervision and Sanctions) 
กฎหมายของประเทศต่างๆจะต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล การ

ควบคุม การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการนี้ 
(9)  การส่งข้อมูลข้ามพรมแดน (Trans Border Data Flows) 
การส่งข้อมูลระหว่างประเทศจะสามารถกระท าได้ในกรณีที่ประเทศสองประเทศ

หรือมากกว่าสองประเทศ มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกัน 
(10)  ขอบเขตการใช้ข้อปฏิบัติ (Field of Application) 
หลักปฏิบัติดังกล่าวควรมีการปฏิบัติในการใช้ส าหรับข้อมูลในภาครัฐและเอกชน

ที่จัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Files) เช่นเดียวกับการจัดเก็บด้วยวิธีการอ่ืนๆ ที่มีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเอกสารที่จัดเก็บด้วยมือ (Manual Files) 

หลักการคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคลที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็น OEC หรือ 
EU หรือของ UN ล้วนแต่เป็นกรอบที่ก าหนดหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ การประมวลการ ส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ หลักการเกี่ยวกับหลักข้อจ ากัดในการเก็บ หลัก
คุณภาพ หลักความยินยอม หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ หลักการรักษาความปลอดภัย หลักการห้าม
เก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และหลักการส่งข้อมูลข้ามแดน อันเป็นหลักสากลที่ให้
ความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนานาประเทศถือเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายใน
ประเทศของตน 

 
2.3.6  ความจ าเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งส าคัญต่อเด็กเพราะช่วยในการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับตัวเด็กว่าควรเปิดเผยมากเท่าใดและเมื่อใด ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาตาม
ธรรมชาติของเด็กเพราะความเป็นส่วนตัวถูกน ามาเชื่อมโยงกับการสร้างอัตลักษณ์และความสามารถที่
จะเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือการติดต่อเครือข่ายทางสังคม ซึ่งเป็นโปรแกรมเครือข่ายสังคม เช่น 
MSN, Messenger, Facebook และ YouTube ที่มีผู้ใช้นับล้านทั่วโลกที่ส่วนใหญ่เป็นเด็ก อีกทั้ง
ศักยภาพที่เหลือเชื่อของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพาที่มมีากขึ้นสามารถแสดงให้เห็นความเสี่ยงมาก
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ต่อเด็ก อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ให้โอกาสเด็กในการค้นพบ การติดต่อสื่อสาร และการสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ เด็กนิยมเข้าเว็บไซต์หาเพ่ือน หาคู่ หรือโพสต์ข้อมูลบนเว็บบอร์ดโดยกรอก
ข้อมูลส่วนตัวในการใช้บริการ เช่น ภาพถ่าย อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้โดยตรงหากมีการเปิดเผยก็อาจจะน าอันตรายมาสู่
เด็กได้ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยผ่านบริการของเว็บไซต์
ต่างๆเกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่เด็กเข้าใช้บริการได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะเพ่ือแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบและในขณะเดียวกันหากมีพวกมิจฉาชีพได้ล่วงรู้หรือเข้าสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กดังกล่าว
อาจจะน าไปสู่ปัญหา การล่วงละเมิด การล่อลวงข่มขืน การล่อลวงทรัพย์ การก่ออาชญากรรมขึ้นจาก
เด็กได้  

สิ่งเหล่านี้ ก าลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะกับเด็ก ซึ่ง
ปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับการล่อลวงเด็กไปล่วงละเมิดหรือการก่ออาชญากรรมขึ้นกับเด็กโดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อนั้นมีปรากฏให้เห็นอยู่จ านวนมากซึ่งนับว่าเป็นภัยอันตรายชนิดใหม่ที่เด็กก าลัง
เผชิญและเป็นอันตรายอย่างยิ่งส าหรับเด็กที่นิยมเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและกลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก
ที่สุดคงหนีไม่พ้นกลุ่มของเด็ก 

        ดังนั้นเพ่ือให้เด็กใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเป็นการป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตราการป้องกันบนโลกอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพที่เพียงพอให้บรรดาเว็บไซต์ต่างๆ มีหลักเกณฑ์ในปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรวมรวม 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตามความเหมาะสมต่อไป 

 



 
บทท่ี 3 

 
หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตาม 

กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ 
 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเด็กหลายฉบับแต่เมื่อได้ท าการศึกษาเฉพาะเรื่องในส่วน
ที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กพบว่าทั้งกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายในต่างประเทศต่างก็ มี
แนวทางในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามหลักสากลที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติโดยที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กไว้หลายฉบับ
หลายด้านด้วยกันซึ่งผู้เขียนได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของ
ต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบเพ่ือหามาตราการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงมาตรทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยโดยศึกษาจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การคุ้มครองตามร่าง
พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ...และมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ซึ่งมีรายละเอียดที่กล่าวดังต่อไปนี้ 

 
3.1  หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในประเทศไทย 
 

3.1.1  การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเริ่มมีปรากฏให้เห็นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ซึ่งแม้ว่าจะไม่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้แต่อย่างใด แต่ก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ
อ่ืนอันจะน ามาสู่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

1)  ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในด้านต่างๆได้แก่ ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอันเป็นที่มาของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะการ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวซึ่งการใดที่จะกระท าหากกระทบต่อสิทธิของบุคคลต่างๆ ดังกล่าว
นั้นจะกระท ามิได้  

2)  ให้ความคุ้มครองสิทธิของการได้รู้ข้อมูลข่าวสารแต่เป็นเฉพาะการได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐเท่านั้นไม่รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง
ของเอกชน 
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นอกจากนี้ในมาตรา 3 ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยการพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน โดยเสรีภาพเช่นว่านี้จะถูกจ ากัดมิได้ เว้นแต่อาศัย
อ านาจกฎหมายเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเพ่ือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่นนี้จะเห็นได้ว่าในกรณีที่จะต้องคุ้มครองเสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคลหนึ่งก็สามารถท่ีจะจ ากัดเสรีภาพของบุคคลหนึ่งได้ ทั้งนี้โดยอาศัยกฎหมายให้อ านาจ33 

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 30 ก็ได้มีการกล่าวถึง
การให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเป็นการกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตัวเกี่ยวกับ สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอันเป็นสิทธิที่
ใหญ่กว่าดังนั้นก็ย่อมครอบคลุมถึงการให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของบุคคลในด้านข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
เช่นกัน34 

ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคลไว้ในมาตรา 35 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวซึ่งสิทธิดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บุคคลใดจะ
กระท าการละเมิดหรือกระท าการใดอันเป็นการกระทบสิทธิสิทธิดังกล่าวนั้นมิได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
มาตรานี้มิได้มีกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลข่าวสารหรือ “สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล” 
โดยตรง แต่ก็มีการให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือ “สิทธิส่วนบุคคล” ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้ความ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลด้วยโดยปริยาย35 

จากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
วางหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัวในด้าน เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว ซึ่งเป็น
การให้ความคุ้มครองในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแต่การให้ความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลเป็นการทั่วไปในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลทุกคนที่กฎหมายให้การรับรอง 

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มีมาตราใดที่ได้
กล่าวถึงการให้ความคุ้มครองถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรง ไม่มีการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคลลของเด็กที่ชัดเจนแต่อย่างใดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กเป็นบุคคลที่ควรได้รับความ
คุ้มครองมากเป็นพิเศษเพราะเด็กเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากกว่าบุคคลทั่วไป  

 
 

                                                           

 33มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 ) 
พ.ศ. 2538) 
 34มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) 
 35มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
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3.1.2  การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เริ่มมีประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547 โดยมี

การประกาศยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2515 และ
ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับวิธีการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติมานานแล้ว ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือใน
หารแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและยังส่งเสริมความร่วมมือ
ในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ค.ศ. 1990 จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้36 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 88 มาตราซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กในด้านต่างๆ แต่ในส่วนที่กล่าวถึงในที่นี้ได้แก่ส่วนที่สอดคล้อง
และเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอันได้แก่ มาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งได้วางหลักเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับเรื่อง
ของข้อมูลส่วนตัวของเด็กเอาไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก อันมีเจตนา
ท าให้เด็กเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆของเด็กหรือเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ของตัวเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

และในมาตรา 50 ก าหนดห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเปิดเผย 
ชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพ หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครองในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง 

วรรคสองของมมาตรา 50 วางหลักเกณฑ์บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยาและผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย 

ส่วนในวรรคที่สามของมาตรา 50 ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
หรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซ่ึงข้อมูลที่เปิดเผยโดยฝ่าฝืนในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นั้นสาระส าคัญในมาตรา 27 และมาตรา 50 ได้มีการวางหลักการให้ความ
คุ้มครองเด็กเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งก าหนดห้ามมีการเผยแพร่ โฆษณา เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กซึ่งเจตนาจะท าให้เด็กเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ใดของเด็ก หรือเพ่ือที่จะแสวงหาประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการ
ก าหนดการห้ามการโฆษณา เผยแพร่ของสื่อมวลชล เป็นหลักการห้ามเผยแพร่ของผู้ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเด็กในการปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กซึ่งล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่ง

                                                           

 36เหตุผลท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (พ.ศ. 2546) 
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หลักการดังกล่าวไม่ได้มีการกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของเด็กบนสื่อออนไลน์หรือ
อินเทอร์เน็ต มิได้มีข้อก าหนดหรือหลักการปฎิบัติของผู้ประกอบการเว็บไซต์หรือผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเลย ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
จัดเก็บ การประมวลผล หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ดั้งนั้นการให้การ
คุ้มครองสิทธิเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอันเป็นสาเหตุที่
น าไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กจึงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้ 

แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมของคณะกรรมการเด็กครั้งที่ 5/2550 ก็ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะท าหน้าที่ใน
การออกมาตรการให้ความคุ้มครองเด็ก เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตละเมิด
สิทธิเด็ก โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งจากการจัดตั้งในครั้งนั้นมีส่งผล
ให้มีจดหมายขอความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กส่งถึงผู้ประกอบการเว็บไซต์
ต่างๆที่ได้รับความนิยมหลากหลายเว็บไซต์ ซึ่งประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองเด็กที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นการขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่ใช้บริการที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยแล้วนั้นจะท าให้ผู้อ่ืนเข้าถึงตัวเด็กได้ อันได้แก่ 

(1)  ภาพถ่ายของเด็ก ที่แสดงร่วมกับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือชื่อผู้ใช้
ระบบสนทนาออนไลน์ เช่น msn หรือ ชื่อโรงเรียน 

(2)  อายุของเด็ก ที่แสดงร่วมกับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือชื่อผู้ใช้ระบบ
สนทนาออนไลน์ 

(3)  เพศของเด็ก ที่แสดงร่วมกับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือชื่อผู้ใช้ระบบ
สนทนาออนไลน์ 

2)  ลักษณะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่ไม่อนุญาตได้แก ่
(1)  การแสดงข้อมูลส่วนตัวของเด็กในหน้าประวัติผู้ใช้ (Profile) 
(2)  การอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลส่วนตัวของเด็กผ่านระบบค้นหา(Search) 
(3)  การแสดงรายชื่อผู้ใช้ที่เป็นเด็กบนหน้าเวบไซต์ที่ผู้ให้บริการสามารถควบคุม

เนื้อหาได้(สามารถกรองรายชื่อของผู้ใช้ที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีออกได้) เช่น สารบัญผู้ใช้ ใน
ลักษณะที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็กได้ (Browse) 

(4)  การเปิดเผยข้อมูลลักษณะอ่ืนๆที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็ก
และอยู่ในวิสัยของผู้ประกอบการที่สามารถยกเลิก ป้องกัน หรือระงับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 
เช่น การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงกระดานสนทนา37 

                                                           

 37ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2550, ค้นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
จาก http://www.ffc.or.th 
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การให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตนั้น
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีมาตราการคุ้มครองเด็กที่ยังไม่ครอบคลุมถึง
การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนสื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดหลักการดังกล่าวเป็น
เพียงการห้ามการเผยแพร่ โฆษณาผ่านสื่อมวลชลซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองให้เกิดความ
เสียหายเกี่ยวกับตัวเด็กแม้กระทั่งการออกประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่ออกมาตราการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ประกอบการเวบไซต์และอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคของ
เด็กส่งถึงผู้ประกอบการของเวบไซต์และอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันมาตราการดังกล่าวก็ไม่
สามารถควบคุมหรือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริการอินเทอร์ได้แต่อย่างใด
เนื่องจากมาตราการดังกล่าวเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่มีบทบังคับและ
บทลงโทษที่ชัดเจนจึงท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ให้เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้ 

 
3.1.3  การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้นได้มีการก าหนดถึงการให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้แต่เป็นการให้ความคุ้มครองแต่เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองของภาครัฐเท่านั้นโดยได้ให้นิยามความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า“ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล ได้แก่ การศึกษา ประวัติ
สุขภาพ ประวัติการท างาน ประวัติอาชญากรรม ฐานะการเงิน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือรหัส  เลข
หมายประจ าตัวหรือสิ่งที่บอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น แผ่นบันทึกเสียง ลายพิมพ์นิ้วมือ รูป
ถ่าย และหมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย38 

เกี่ยวกับข่าวสารของราชการจะนั้นมีหลักส าคัญอยู่ 239 ประการ ได้แก่ “หลักที่ว่าบุคคลไม่
จ าต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารที่ขอ” “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  แต่หาก
เป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกฎหมายต้องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลจึงจ าเป็นที่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยก าหนดให้
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นเองหรือบุคคลที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ตามหลักในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ มาตรา 24  ที่มีหลักว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจะเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนโดยปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น40 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือ ในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 

                                                           

 38มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ.2540) 
 39ฤทัย หงส์สิริและมานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2542), หน้า 86. 
 40มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ. 2540)  



41 

1)  เจ้าของข้อมูล  
2)  ผู้ที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 
3)  ผู้ที่อาจรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 24 กรณีที่หน่วยงานของรัฐอาจ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอื่นได้และต้องท าบัญชีแสดงการเปิดเผยนั้นไว้ด้วย 
ได้แก่ กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

กรณีการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่
หน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลการที่จะด าเนินการใดๆนั้นจึงจ าเป็นต้องกระท าโดยผ่าน
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของตน ดังนั้นผู้ที่
จัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจึงไม่ใช่ผู้ที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพียงคนเดียว เช่น เจ้าหน้าที่กองการ
เจ้าหน้าผู้เก็บประวัติของข้าราชการ ซึ่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นยังมีเจ้าหน้าที่อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น เช่น ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพ่ือแสดงการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นและต าแหน่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็มีอ านาจ
ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(2)  เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

การเปิดเผยโดยการใช้ข้อมูลตามปกติการที่จะน าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปใช้
หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์การน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ให้แก่เจ้าของข้อมูล 41 และต้อง
ประกาศลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติในราชกิจจานุเบกษาด้วย42 

(3)  ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโน
ต่างๆซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 

การเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐด้านการวางแผนสถิติและส ามะโนต่างๆกฎหมาย
ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติ
หรือส ามะโนต่างๆซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีอ านาจหน้าที่
ได้ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ การเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจและการอื่นเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางสถิติ 

(4)  เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่า
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 

เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยการเปิดเผยเพ่ือการศึกษาวิจัย
กฎหมายก าหนดให้เปิดเผยเพียงข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อหรือสิ่งที่ท าให้รู้ว่าเป็นบุคคลใดเนื่องจากการเผย
เปิดข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยนั้นเป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคล 

                                                           

 41มาตรา 23 วรรคสองของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ. 2540)  
 42มาตรา 23 วรรคแรกอนุมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ. 
2540)  
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(5)  ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม
มาตรา 26 วรรคหนึ่งเพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

การเปิดเผยต่อจดหมายเหตุแห่งชาติหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีความประสงค์จะเก็บ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อไปแล้วกฎหมายก าหนดให้ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นไปยังหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืนที่ก าหนดในภายหลัง เพ่ือตรวจสอบคัดเลือกเก็บไว้เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าของประชน43 

(6)  ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการ
สืบสวนการสอบสวนหรือการฟ้องคดีไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบสวน การสืบสวน หรือการฟ้อง
คดี เพ่ือประโยชน์การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ 
เช่น  

กรณีสรรพากรจังหวัดได้มีหนังสือถึงส านักจัดหางานกาญจนบุรี ขอทราบ
รายละเอียดใบอนุญาตการท างานของบุคคลต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานในพ้ืนที่เกี่ยวกับรายชื่อคน
ต่างด้าว นายจ้างที่ว่าจ้าง อัตราค่าจ้างและระยะเวลาว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของ
คนต่างด้าว ซึ่งกรณีนี้ กองนิติกร ฝ่ายกฎหมาย กรมจัดหางานพิจารณาว่าเป็นกรณีที่กรมสรรพากร
จังหวัดกาญจนบุรีของทราบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นการขอทราบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในความครอบครองของส านักงานจัดหางานกาญจนบุรีตามมาตรา 4 และมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   เมื่อการขอข้อมูลดังกล่าวของกรมสรรพพากร
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวเพ่ื อ
ป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นนี้ ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีก็มีอ านาจ
เปิดเผยข้อมูลของคนต่างด้าวได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลก่อน44 

(7)  เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ
ของบุคคล 

การเปิดเผยซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคลกฎหมายให้ความส าคัญกับเรื่องอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลจึงให้อ านาจที่จะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้หากเพ่ือป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

(8)  ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

การเปิดเผยต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายเป็น
กรณีที่กฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ศาลอาจมีค าสั่งเรียกประวัติต้องโทษของจ าเลยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมโทษจ าเลย พนักงานสอบสวนขอตรวจรายการบัญชีธนาคารของ
ผู้ต้องหาเพ่ือประกอบการสอบสวนคดี 

 
                                                           

 43มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ. 2540)  
 44ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์, กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจาก
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544), 
หน้า 30. 
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(9)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 ได้
หรือไม่นั้นต้องพิจารณาโดยใช้มาตรา 1545 ซึ่งก าหนดให้อ านาจของเจ้าหน้าในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลข่างสารส่วนบุคคลและไม่เข้าข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
เช่น กรณีที่เอกชนขอส าเนาผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแต่ในเมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานของรัฐมากกว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารวินิจฉัยว่า ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้46 

อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทุกประเภท
เนื่องจากอาจจะไม่สมควรเปิดเผยดังนั้นกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้ก าหนดประเภทของ
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในข่ายหรือข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยไดด้ังนี้ 

มาตรา 14 ก าหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการที่อาจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์47 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตารา 14 นั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผยซึ่งเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามมิให้เปิดเผย กล่าวคือ หากมีข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เปิดเผย จะไม่มีอ านาจหรือข้อยกเว้นให้ใช้ดุลยพินิจแต่
อย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 

ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยมาตรา 15 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งห้ามเปิดข้อมูลข่าวสารราชการโดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
ซ่ึงดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(2) การเปิดเผยข้อมูลจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพหรือ
เสื่อมประสิทธิภาพ หรืออาจจะท าให้ไม่ส าเร็จวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องคดีการ
ป้องกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน
การท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

                                                           

 45มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ. 2540)  
 46ไตรภพ วงศ์ไตรรัน์, เรื่องเดิม, หน้า 32. 
 47มาตรา 14 ของพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารราชการ (พ.ศ. 2540)  
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(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

(5) การเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับรายงานแพทย์ที่เป็น
การรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่เหมาะสม 

(6) ข้อมูลขาวสารที่ทางราชการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย 
หรือข้อมูลข่างสารที่ผู้อื่นให้มาโดยไม่ประสงค์ให้มีการเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

(7) กรณีอ่ืนๆตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของทางราชการนั้นจะมีการระบุเงื่อนไขอย่างไรก็

ได้แต่ต้องมีการระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้นั้นเป็นข้อมูลข่างสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และ
การมีค าสั่งเปิดเผยข้อข่าวสารราชการนั้นเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสาย
การบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ราชการนี้ 

ข้อมูลข่าวสารดังที่กล่าวมานั้นก็เป็นข้อเป็นมูลที่สามารถเปิดเผยได้และไม่
สามารถเปิดเผยได้ดังนั้นในการที่ประชาชนจะใช้สิทธิในเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์
และวิธีการหลากหลายวิธี ดังนี้ 

(1)  โดยการตรวจค้นจากราชกิจจานุเบกษา 
(2)  โดยการตรวจดูด้วยตนเอง ณ สถานที่ซึ่งหน่วยงานก าหนดและจัดเตรียม

ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้ 
(3)  โดยการไปใช้สิทธิขอดูโดยยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บหรือ

ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดูนั้น (ส าหรับข้อมูลข่าวสารของราชการปกติทั่วไป) 
(4)  โดยการใช้บริการศึกษาค้นคว้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ส าหรับ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์) 
(5)  โดยการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ 
การให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสาร

ราชการ พ.ศ. 2540 นั้นเน้นที่การให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ
ราชการโดยเน้นให้ความส าคัญต่อลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือข้อมูลข่าวสารว่าอยู่ในขอบเขตหรือ
อ านาจครอบครองของรัฐหรือไม่โดยไม่ค านึงถึงเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารนั้นว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลเอกชนใดๆ โดยให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประชาชนทุกคนที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมนิติบุคคล) ทั้งนี้เป็นไปตาม
มาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งรับรองว่าบุคคลมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวซึ่ง
ผู้ใดจะแพร่หลายไปสู่สาธารณชนอันเป็นการกระทบสิทธิของความเป็นอยู่ส่วนตัวมิได้และกรณีของคน
ต่างด้าวหากที่มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยก็มีสิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบุ คคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย  

การรับรองคุ้มครองข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 จะเน้นการให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของบุคคลเฉพาะที่อยู่ในความครอบครอง
ของรัฐ การที่จะเปิดเผย การรับแจ้งการเปิดเผย และการตรวจดูข้อมูลข่าวส่วนบุคคลนั้นจะยึดถือหลัก
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ผู้มีอ านาจท าการแทนตามกฎหมาย เช่น ผู้ใช้อ านาจปกครอง เช่น บิดามารดาท าการแทนบุตรผู้เยาว์ 
ผู้อนุบาลท าการแทนคนไร้ความสามารถ เป็นต้น ซึ่งไม่พบว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการได้
มีก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กของเด็กบน อินเทอร์เน็ต 
เกี่ยวกับการน าไปใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตหรือการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กแต่อย่างใด 

 
3.1.4  การคุ้มครองตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้เริ่มมี

การศึกษาและจัดท ามาหลายปีแล้วโดยได้น าแนวคิดมาจากกฎหมายของหลายประเทศ ทั้งเอเชียและ
ยุโรป รวมทั้งอเมริกาด้วยจึงมีการน าหลักเกณฑ์ต่างๆของกฎหมายต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการ
ยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นโดยสรุปหลักเกณฑ์ส าคัญๆ ได้ ดังนี้ 

1)  ผู้เก็บรวมรวมข้อมูลจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดนตรงกับ
กิจกรรมของผู้รวมรวมข้อมูลและอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย 

2)  การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นท าได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่แจ้ง
แก่เจ้าของข้อมูลหรือระบุไว้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเท่านั้น 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกเพ่ือบันทึกหรือเผยแพร่จะต้องเก็บ
เท่าท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกินจริง 

4)  การเก็บรวมรวมข้อมูลนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย เท่าท่ีจ าเป็นและไม่ก้าวก่ายกิจการส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

5)  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องเก็บเท่าที่จ าเป็นและในระยะเวลา
พอสมควร 

6)  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องสอดคล้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น ผู้เก็บรวบรวมูลข้อมูลต้องแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม บุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้เก็บรวมรวมข้อมูลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลและเจ้าของข้อมูลหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลมี
สิทธิขอให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือ
แปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ 

7)  ผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการก าหนดไม่ให้ข้อมูลส่วน
บุคคลสูญหาย เข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอ านาจหรือน าไปใช้โดยมิชอบ 

8)  หา้มไม่ให้มีการโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีบทบัญญัติในการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกันของสาระส าคัญที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพ่ือการช าระหนี้ตาม
สัญญาหรือท าเพ่ือประโยชน์ของบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 5 เป็นข้อยกเว้นมิให้น าร่าง
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับแก่ 

(1)  หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการเว้นแต่รัฐวิสาหกิจว่าด้วยงบประมาณ 
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(2)  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
ของบุคคลเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยหรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้เพราะเพียงการเก็บข้อมูลไว้ย่อมจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเป็นหลักสากลเพ่ือไม่ไห้เกิดภาระต่อผู้ ครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ที่ไม่มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

(3)  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไว้และเปิดเผย
ข้อมูลที่เก็บรวมรวมไว้เฉพาะเพ่ือกิจกรรมสื่อมวลชล งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเท่านั้น 
เพราะเสรีภาพในงานเขียน งานศิลปกรรม งานวรรณกรรมนั้นก็เป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของสื่อมวลชน
ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชล
และเสรีภาพในการเขียนได้ 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรา 3 ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ชัดเจน ว่า “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา และประกอบกับร่างมาตรา 5 ก าหนด
ข้อยกเว้นให้ร่างพระราชบัญญัติไม่ใช้บังคับแก่ (2) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของบุคคลเท่านั้น และ (3)บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลเพ่ือกิจกรรมสื่อมวลชล งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง
ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์กลาง
ที่เป็นมาตรฐานในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยก าหนดให้กฎหมายที่บัญญัติให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะแล้ว ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายเฉพาะนั้นๆก าหนดไว้แต่หากเป็นกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะให้การรับรองคุ้มครองก็ให้น าหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัตนี้ไปใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น  และหากมีเหตุอันควรนายกรัฐมานตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจจะประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการเพ่ิมเติมหรือแทนที่
กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ด้วย แต่ในส่วนของการบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก็ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ใช้บังคับกับกรณีใดบ้างเป็นการชัดเจนแต่โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายจะให้
ใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่ได้มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ใดที่ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการ
จัดเก็บประมวลผล การน าไปใช้ การน าไปเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 

 
3.2  หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในต่างประเทศ 

 
ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงหลักเกณ์การให้ความคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลของเด็กใน

ต่างประเทศโดยจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศแคนานดา ตามล าดับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.2.1  การคุ้มครองตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นกฎหมายเฉพาะเรียกว่า 

Sectoral หรือ ad hoc48 ซึ่งมีความแตกต่างกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่มีการวางหลักกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นกฎหมายกลางหรือเป็นการทั่วไปที่เรียกว่า 
Comprehensive โดย Congress นั้นจะตรากฎหมายขึ้นเมื่อเกิดปัญหาการป้องกันความลับหรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชนถูกละเมิดข้ึน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับ Freedom Access มากกว่า Privacy เห็นได้จาก
การที่มีกฎหมายหลายฉบับที่รัฐบาลกลางปล่อยให้เอกชนดูแลกันเองโดยให้เอกชนออก Self-
Regulations หมายความว่า ให้เอกชนท าหน้าที่ควบคุมกันเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะคอยควบคุมอีก
ทีหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้กฎหมายทุกฉบับจะให้สิทธิเจ้าของข้อมูลหากถูกละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลสามารถด าเนินคดีทางศาลได้อย่างเต็มที่โดยที่ศาลสามารถก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
แก่ผู้ที่ท าการละเมิดได้ด้วยที่เรียกว่า Punitive Damages  

ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้นเป็นกฎหมายในรูปแบบให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะเป็นเรื่องๆ ไปไม่มีกฎหมายกลางหรือ
แม่บทที่วางหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการทั่วไป ดังนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หลายฉบับ อาทิเช่น 

1)  Privacy Act 197449 
2)  Video Privacy Protection Act (Video rental) 
3)  Electronic Communication Privacy Act 
4)  Children’s Online Privacy Protection Act 
5)  The Telephone Consumer Protection Act 1991 

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเวบไซต์ (Children’s Online 
Privacy Protection Act 1998) หรือ COPPA เป็นกฎหมายที่ได้ตราขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี ค.ศ. 
1998 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 เมษายน ปี ค.ศ. 2000 โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กับ
กฎหมายฉบับนี้ได้แก่ Federal Trade Commmission หรือ FTC ซึ่งได้มีวางหลักเกณฑ์หรือ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตไว้เป็นการเฉพาะ
โดยตรงซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์ (Children’s Online Privacy 
Protection Act 1998) หรือ COPPA มีการวางหลักเกณฑ์และหลักปฎิบัติของการเก็บรวมรวมข้อมูล
ของผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความยินยอมของ
ผู้ประกอบการและต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าของการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแจ้งให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามคณะกรรมมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางกล่าวว่าการ
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่นภายในวัตุประสงค์และวิธีการที่เข้มงวดมากขึ้นจะต้องได้รับความยินยอมก่อน 

                                                           

 48ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิชย์, เรื่องเดิม, หน้า 537. 
49เรื่องเดียวกัน, หน้า 539. 
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ต่อมาเม่ือวันที่ 12 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาว่า (Federal 
Trade Commission) หรือ FTC ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมาย COPPA และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2013 และได้มีการแก้ไขเพ่ิมนิยาม ค าว่า ข้อมูลส่วนบุคคลว่า
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทางกายภาพ (Geo Location Information) ภาพถ่าย ( Photograph) 
วิดีโอ และให้ผู้ประกอบเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้มีความ
ยินยอมของผู้ปกครองก่อนมีการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลเด็กและก าหนดภาระหน้าที่ให้
ผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้มาตราการคุ้มครองความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเด็กโดยก าหนดข้อยกเว้นความรับผิด (Safe Habor) แก่ผู้ให้บริการออนไลน์ที่ได้ใช้
มาตราการก ากับดูแลตนเอง (Sale-regulation) โดยขยายความบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รวบรวม (Collect) ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยก าหนดให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจะต้องด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลเด็กเท่าที่จ าเป็นและภายในระยะเวลาอัน
สมควรเพ่ือเป็นหลักประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ภายใต้เหตุผลอันสมควร 

ซึ่งพอจะสรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตได้ โดยเริ่มจากนิยามความหมายโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์ 
(Children’s online Privacy Protection Act 1998) หรือ COPPA นั้นให้ความหมายไว้ในมาตรา 
1302 ดังนี้ 

1)  เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี50 
2)  ผู้ประกอบการ (operator) หมายถึง 

(1)  หมายถึงบุคคลใดๆ ก็ตามที่ด าเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตหรือ
การให้บริการออนไลน์ และผู้ที่รวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับผู้ใช้งานหรือผู้เข้า
ชมเว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์ดังกล่าว หรือในนามของข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมหรือ
รักษา ที่ซึ่งเว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์ดังกล่าวน ามาด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า 
รวมทั้งบุคคลใดๆ ก็ตามที่น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเพ่ือการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือการ
บริการออนไลน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ 

(2)  ไม่รวมถึงนิติบุคคลใดที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่อาจจะได้รับการยกเว้นจาก
ความคุ้มครองตามมาตรา 5 ของกฎหมายคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade 
Commission Act) (เรื่องท่ี15 ประมวลกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา45) (15 U.S.C. 45)51 

                                                           

 
50Articie 1320 (1)- Definitions For the Children’s Online Privacy Protection Act 

1998, (CHILD.—The term "child" means an individual under the age of 13) 
 

 51Article 1302 (2)– Definitions For the Children’s Online Privacy Protection Act 
1998: OPERATOR.—The term “operator”—   

(a)  means any person who operates a website located on the Internet or an 
online service and who collects or maintains personal information from or about the 
users of or visitors to such website or online service, or on whose behalf such 
information is collected or maintained, where such website or online service is 
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3)  การเปิดเผยข้อมูล หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ 
(1)  การปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเด็กในรูปแบบที่สามารถระบุได้

จากผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดหาให้แก่บุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่จัดเตรียมการสนับสนุนส าหรับการด าเนินงานภายในของเว็บไซต์ และ
ไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใด และ 

(2)  การน ามาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเด็กโดยเว็บไซต์หรือการ
ให้บริการออนไลน์ที่ท าเพ่ือเด็ก หรือพร้อมกับความเข้าใจตามความเป็นจริงที่ ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บ
รวบรวมจากเด็ก ซึ่งใช้ประโยชน์ได้โดยเปิดเผยในรูปแบบที่สามารถระบุได้ ด้วยวิธีการใดๆรวมทั้งการ
โพสต์ที่สาธารณะ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทาง โฮมเพจของเวบไซต์ การให้บริการเพ่ือนทาง
จดหมาย การบริการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว หรือห้องสนทนา52 

4)  อินเตอร์เน็ต หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมของคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารโทรคมนาคมจ านวนมากมาย รวมทั้งอุปกรณ์และซอฟแวร์การด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
เครือข่ายทั่วโลกที่เชื่อมต่อกันของเครือข่ายที่ใช้เกณฑ์วิธีการขนส่งข้อมูล (Transmission Control 
Protocol) เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol) หรือเกณฑ์วิธีก่อนหน้า (Predecessor 

                                                                                                                                                                      

operated for commercial purposes, including any person offering products or services 
for sale through that website or online service, involving commerce—     
 (b) does not include any nonprofit entity that would otherwise be exempt 
from coverage under section 5 of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 45).                                           
 

52 Article 1302 (4) – Difinitions For the Children’s online Privacy Protection 
Act1998: DISCLOSURE.—The term "disclosure" means, with respect to personal 
information—  
 (a) the release of personal information collected from a child in identifiable 
form by an operator for any purpose, except where such information is provided to a 
person other than the operator who provides support for the internal operations of 
the website and does not disclose or use that information for any other purpose;  
 (b) making personal information collected from a child by a website or online 
service directed to children or with actual knowledge that such information was 
collected from a child, publicly available in identifiable form, by any means including 
by a public posting, through the Internet, or through—  
 (i) a home page of a website; 
 (ii) a pen pal service; 
 (iii) an electronic mail service; 
 (iv) a message board; or 
 (v) a chat room.  
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Protocol) หรือเกณฑ์วิธีถัดไป (Successor Protocols) ใด ๆ ก็ตามให้กับเกณฑ์วิธีดังกล่าวในการ
สื่อสารข้อมูลทุกชนิดโดยสายเคเบิลหรือวิทยุ53 

5)  ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองตามกฎหมาย 
6)  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลรายบุคคลที่สามารถระบุได้เกี่ยวกับบุคคลที่เก็บ

รวบรวมแบบออนไลน์ รวมทั้งชื่อและนามสกุล ที่อยู่ที่บ้านหรือที่อยู่เชิงกายภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งชื่อถนน
และชื่อเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่คณะกรรมาธิการก าหนดใบอนุญาตการติดต่อทางกายภาพหรือออนไลน์ของแต่ละบุคคลที่
เจาะจงหรือข้อมูลเกี่ยวข้องกับเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์
จากเด็กและรวมกับตัวระบุที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ 

7)  ข้อมูลการติดต่อทางออนไลน์ หมายถึง ที่อยู่อีเมล์ หรือตัวระบุอ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่อนุญาตให้ติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่ออนไลน์ 

นอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเวบไซต์ (Children’s 
Online Privacy Protection Act 1998) ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม
และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กและเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
เว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์ใดๆ ก็ตามที่ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือ
ผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจที่เป็นตามความจริงว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก ไว้
ในมาตรา 1303 ดังนี้ 

1)  ก าหนดและแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมมาจากเด็ก
โดยผู้ประกอบการคืออะไร ผู้ประกอบการจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและวิธีปฏิบัติส าหรับการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของเด็ก และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งสามารถตรวจสอบได้ถึง
ความยินยอมท่ีถูกต้องและการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก 

2)  ก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาหรือชี้แจงเมื่อมีค าขอของผู้ปกครองภายใต้วรรค
ย่อยนี้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ให้กับเว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์ดังกล่าว เมื่อการระบุ
อย่างถูกต้องของผู้ปกครองที่ดูแล 

(1)  ค าอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมจากเด็กโดยผู้ประกอบการ 

                                                           
53Article 1302 (6) INTERNET.—The term "Internet" means collectively the 

myriad of computer and telecommunications facilities, including equipment and 
operating software, which comprise the interconnected world-wide network of 
networks that employ the Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, or any 
predecessor or successor protocols to such protocol, to communicate information of 
all kinds by wire or radio. 
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(2)  เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกอบการมีการปฏิเสธการอนุญาตให้มีการใช้ หรือการ
เก็บรักษาในรูปแบบที่แก้ไขไม่ได้ หรือการเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมทางออนไลน์ในอนาคตของข้อมูลส่วน
บุคคลจากเด็ก 

(3)  แม้จะมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายซึ่งหมายความว่ามีเหตุอันสมควร
ภายใต้สถานการณ์ใดส าหรับผู้ปกครองมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามที่เก็บรวบรวมจาก
เด็ก 

3)  ห้ามการก าหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วมของเด็กในเกมส์ การเสนอของรางวัลหรือ
กิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กมากเกินกว่าสิ่งจ าเป็นอย่างมีเหตุผลในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอีก  

4)  ก าหนดให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์ดังกล่าว
สร้างและเก็บรักษาในขั้นตอนที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันความลับ การรักษาความปลอดภัยและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากเด็ก แต่ก็มีบางกรณีที่หากมีการจัดเก็บประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กซึ่งใน
กรณีดังกล่าวได้แก่ กรณีดังต่อไปนี ้

(1)  ข้อมูลการติดต่อทางออนไลน์ที่ผู้ประกอบการเก็บรวบรวมมาจากเด็ก ที่
น ามาใช้เพียงเพ่ือการตอบส่วนส าคัญโดยตรงเพียงครั้งเดียวไปที่การร้องขอเฉพาะจากเด็ก และไม่ได้
น ามาใช้เพื่อติดต่อกลับไปยังเด็ก และไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 

(2)  ค าขอชื่อหรือข้อมูลการติดต่อออนไลน์ของผู้ปกครองหรือเด็กที่น ามาใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเพียงอย่างเดียว หรือจัดให้มีการแจ้งให้ทราบ
และสถานที่ท่ีข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการเก็บรักษาในรูปแบบที่แก้ไขไม่ได้จากผู้ประกอบการ หากได้รับ
ความยินยอมจากผู้ปกครองจะไม่ได้รับหลังจากเวลาที่เหมาะสม 

(3)  เก็บรวมข้อมูลจากเด็กออนไลน์ที่ถูกน ามาใช้เพียงเพ่ือการตอบโดยตรง
มากกว่าหนึ่งครั้งไปยังการร้องขอที่เฉพาะเจาะจงจากเด็ก และไม่ได้น ามาใช้เพ่ือติดต่อกลับไปยังเด็ก
นอกจากขอบเขตที่ร้องขอ 

ก. ผู้ประกอบการจะต้องกระท าการตามสมควรที่จะก าหนดเพ่ือแจ้ง
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดต่อออนไลน์ที่เก็บรวมรวมมาจากเด็ก 
ถึงวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ โอกาสของผู้ปกครองที่ร้องขอไม่ให้ผู้ประกอบการน าข้อมูลไปใช้เพ่ิมเติม
และไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือ  

ข. โดยความเหมาะสมคณะกรรมการอาจก าหนดให้ไม่มีการแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าในกรณีดังกล่าว เนื่องจากคณะโดยค านึงถึงผลประโยชน์แก่เด็กในการเข้าถึง
ข้อมูลและการให้บริการ รวมทั้งความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กในกฎ
ข้อบังคับท่ีไดป้ระกาศใช้ภายใต้อนุมาตรานี้ 

(4)  ชื่อเด็กและข้อมูลการติดต่อออนไลน์ (ขอบเขตเท่าที่จ าเป็นตามสมควรเพ่ือ
ป้องกันความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมที่เป็นเด็กบนเว็บไซต์ 

ก. น ามาใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกป้องความปลอดภัยดังกล่าว
เท่านั้น  
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ข. ไม่น ามาใช้ในการติดต่อกลับไปยังเด็กหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดและ  
ค. ไม่น ามาเปิดเผยบนเว็บไซต์ ถ้าผู้ประกอบการใช้ความพยายามตาม

สมควรที่จะให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับชื่อและข้อมูลการติดต่อออนไลน์ที่เก็บรวบรวม
มาจากเด็ก วัตถุประสงค์ที่จะน ามาใช้และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเพ่ือขอให้ผู้ประกอบการไม่ให้ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม และจะไม่เก็บรักษาในรูปแบบที่แก้ไขไม่ได้หรือ 

(5)  การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์ดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็น 

ก. เพ่ือป้องกันความปลอดภัยหรือความครบถ้วนของเว็บไซต์ของตน 
ข. เพ่ือใช้การป้องกันต่อความรับผิดชอบ 
ค. เพ่ือตอบสนองต่อกระบวนการพิจารณาคดีหรือ  
ง. เพ่ือขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือให้

ข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเพ่ือการสืบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของ
เด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act) หรือ COPPA ให้สิทธิเต็มที่แก่พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองเด็ก ในการควบคุมข้อมูลของเด็กที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมประมวลผลและการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กผ่านการออนไลน์และเด็กในความหมายของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กออนไลน์หรือ COPPA หมายถึง เด็กอายุต่ ากว่า 13 ปีซึ่งการก าหนเกณฑ์อายุตาม
กฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นการก าหนดเพ่ือบังคับใช้กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
ออนไลน์โดยเฉพาะโดยตรงอันมีลักษณะที่ชัดเจนเข้มงวดและเว็บไซต์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กออนไลน์ หรือ COPPA มีผลบังคับใช้ ได้แก่ เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เด็ก โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาษาที่ใช้ เนื้อหาสาระ การโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก อายุของเด็กโดยเฉลี่ยที่เข้าไปดูหรือใช้บริการเว็บไซต์ เป็นต้น 

กฎหมาย COPPA ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวของ
เด็กออนไลน์เพ่ือให้ทันกับยุคของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งน าไปใช้กับผู้ประกอบการ
เชิงพาณิชย์ที่เก็บรวบรวมประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบสามปี โดย
จะต้องได้รับการตรวจสอบหรือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจัดเก็บรวบรวมประมวลผลหรือปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวเด็ก54 โดยก าหนดให้ผู้ด าเนินการเว็บไซต์เชิงพาณิชย์และบริการออนไลน์มีหน้าที่ต้องติด
ประกาศนโยบายในการขอข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policies) บนเวบไซต์อย่างชัดเจน หากเวบไซต์
มีการขอข้อมูลจากเด็กจะต้องมีการแจ้ง การขออนุญาตพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กก่อนที่จะมีการ
จัดเก็บประมวลหรือเปิดเผยข้อมูลของเด็ก และพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบ 
แก้ไข หรือลบล้างข้อมูลเด็กที่มีการจัดเก็บประมวลผลได้ตลอดเวลา ทั้งมีสิทธิด าเนินการเพ่ือป้องกัน

                                                           

 54US, Federal Trade Commission, How to Comply with the Children’s 
Online Privacy Protection Rule, Retrieved Febuary 14, 2013 from 
http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.htm  
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การขอข้อมูลเพ่ิมเติม การน าไปใช้ หรือการน าไปเปิดเผย และผู้ประกอบการไม่มีสิทธิที่จะน าข้อมูลที่
เก็บรวมรวม ไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม แต่มีหน้าที่ดูแล รักษาข้อมูลให้ถูกต้อง ปลอดภัย และเป็น
ความลับอยู่เสมอ 

จะเห็นได้ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กประกอบกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
กฎหมายในรูปเฉพาะเรื่องที่เรียกว่า Sectoral เป็นรูปแบบการออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หลายฉบับด้วยกัน ดังนั้น การให้
คุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตจึงมีกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการ
เฉพาะโดยตรง มีความชัดเจน ครอบคลุมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

คดีท่ีศาลในมลรัฐนิวยอร์คตัดสินภายใต้กฎหมาย COPPA ได้แก่ United States 
V. Xanga.com., Inc Civil Action NO.06-CIV-6853 (SHS) (S.D.N.Y., Filde Sept. 7,2006) ซึ่ง
โจทย์ในคดีนี้ได้แก่คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commmission) หรือ 
FTC (เป็นโจทก์ฟ้องจ าเลย คือ เว็บไซต์ zange.com 

ข้อเท็จจริงปรากฎว่าในปี ค.ศ. 2006 เว็บไซต์ zange.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่
ให้บริการเครือข่ายสังคมในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกได้กระท าการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเด็กซึ่งศาลสหรัฐอเมริกาตัดสินว่าเว็บไซต์ zange.com กระท าการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเด็กโดยเจตนาซึ่งเว็บไซต์ zange.com ทราบว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 13 ปี
โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเด็กทั้งสิ้น 1.7 ล้านรายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ศาล
สหรัฐอเมริกาตัดสินให้เว็บไซต์ zange.com รับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านดอล
ล่าสหรัฐ 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 ศาลมลรัฐแคลิฟอเนียได้ตัดสินคดี United States V. 
Playdom, Inc., NO.SACV11-00724 (C.D. Cal Filed May 24, 2011) ซึ่งคณะกรรมการการค้า
แห่งสหรัฐอเมริกาว่า Federal Trade Commmission หรือ FTC เป็นโจทก์ฟ้องเว็บไซต์ 
playdom.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเกมส์ออนไลน์และมีสมาชิกของเว็บไซต์ประมาณ 27 ล้าน
ราย โดยเว็บไซต์ playdom.com ถูกกล่าวหาว่าท าการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลเด็กและน า
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปเปิดเผยซึ่งรวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่ จดหมายอีเล็คทรอนิกส์และที่อยู่
ทางกายภาพของเด็กซึ่งเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ playdom.com โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครองโดยศาลมลรัฐแคลิฟอเนียได้ตัดสินว่าเว็บไซต์ playdom.com กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย 
coppa และก าหนดให้เว็บไซต์ playdom.com ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3 ล้านดอลล่า
สหรัฐ 

 
3.2.2  การคุ้มครองตามกฎหมายประเทศแคนาดา 
กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ค.ศ. 2000 (Personal 

Information Protection and Electronic Document Act of 2000 (“PIPEDA”) เป็นความคิด
ริเริ่มที่จะต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ที่ได้น ามาเริ่มด าเนินการใน
ประเทศแคนาดา รวมทั้งศูนย์คุ้มครองเด็กประเทศแคนาดา ("C3P") เป็นองค์กรการกุศลที่อุทิศตนเพ่ือ
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ความปลอดภัยส่วนบุคคลของเด็ก ในปี ค.ศ. 2002 ศูนย์คุ้มครองเด็กประเทศแคนาดา ("C3P") ก่อตั้ง 
เว็บไซต์สายด่วน หรือว่า Cybertip.ca เป็นสายด่วนให้ค าแนะน าประชาชนส าหรับการรายงานการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์55 รัฐบาลกลางยังเริ่มด าเนินการยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ร่วมกับต ารวจม้าแคนาดาในปี 2004 ซึ่งรวมถึงการสร้างศูนย์ประสานงานการแสวงประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กออนไลน์แห่งชาติอีกด้วย56 ในขณะที่ความคิดริเริ่มเหล่านี้มีการตั้งเป้าหมายการเผยแพร่
เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ ยังคงมีการท างานหนักในการน ามากระท าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมาธิการ รัฐบาล การพาณิชย์และองค์กรเพ่ือท าให้ความเป็นส่วนตัวออนไลน์ส าหรับ
เด็กและเยาวชนดีขึ้น พวกเขาตกลงที่จะท างานร่วมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการศึกษาของรัฐเพ่ือสร้าง
ความตระหนักในความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีกับกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาโดย
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศแคนาดาในปัจจุบันได้แก่ฎหมายเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection and 
Electronic Document Act of 2000 (“PIPEDA”)57 ซึ่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติ ("PIPEDA")58 ดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหา
เกีย่วกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวด้านออนไลน์ของเด็ก  ท าให้กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection and Electronic Document 
Act of 2000 (“PIPEDA”) เป็นที่รู้จักในปี 1990 โดยการควบคุมบริษัทภาคเอกชนที่สามารถรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร ซึ่งเป็นรูปแบบของการให้ความยินยอมซึ่งไม่ได้พิจารณา
เกี่ยวกับวุฒิภาวะหรืออายุของผู้ให้ความยินยอม หรือไม่มีมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าความยินยอม
ดังกล่าวได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้ว เพื่อความสะดวกเมื่อพิจารณาความเป็นส่วนตัวของเด็กกับผู้ใหญ่แล้ว
ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Information Protection and Electronic Document Act of 2000 (“PIPEDA”)  ที่
ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์ เน็ต ท าให้เกิด
การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เป็นประจ า ซึ่งการทบทวนครั้งล่าสุดได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจึงเสนอแนะการปฏิรูปกฎหมายในพ้ืนที่ของความเป็นส่วนตัวของเด็ก และใน
การตอบสนองอุตสาหกรรมประเทศแคนาดาได้ตกลงที่จะท าเช่นนี้ ซึ่งเรายังไม่เห็นการด าเนินการทาง
กฎหมายที่มีความหมายในส่วนกลางส่วนหน้านี้และยังทบทวนกฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection and Electronic Document 

                                                           

 55Cybertip.ca  Retrieved Febuary 14, 2013 from <http://www.cybertip.ca  
  56National Child Exploitation Coordination Centre, Royal Canadian Mounted 
Police, Retrieved May 14, 2013 from <http://www.rcmp-grc.gc.ca/ncecc-cncee 
 57กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Information Protection and Electronic Document Act:(“PIPEDA”), S.C. 2000, c-5 
 58กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information 
Protection and Electronic Document ACT: (“PIPDEA”), S.C.2000 c,-5 
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Act of 2000 (“PIPEDA”) ฉบับต่อไปไม่ห่างดังนั้นชาวแคนาดาก าลังคาดหวังไปที่สมาชิกรัฐสภากลาง
และสมาชิกรัฐสภาจังหวัดในการเป็นผู้น าและผลลัพธ์เกี่ยวกับเป็นวิธีการรักษาสัญญาของเราที่จะให้
เด็กและเพ่ือลดอันตรายใดก็ตาม ๆ ต่อพวกเขา ค าแนะน าหนึ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection and Electronic Document 
Act of 2000 (“PIPEDA”) หรือกฎหมายที่คล้ายกันอย่างในสาระส าคัญในระดับจังหวัดสามารถน ามา
แก้ไขได้อย่างไร เพ่ือเสริมการเรียกร้องความยินยอมตามความต้องการในเรื่องอายุที่ก าหนด ประกอบ
กับระดับความแตกต่างกันของความยินยอมตามประเภทอายุ ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นโครงการที่เสนอ
ความต้องการความยินยอมที่แตกต่างกันเสนอแนะโดยศูนย์พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนในปี ค .ศ. 
2008 รายงานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก 

1)  ต่ ากว่า13 ปี ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งหมดจากเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี 

2)  อายุ 13 -15 ปี เว็บไซต์อาจได้รับอนุญาตในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวพร้อมกับความยินยอมที่ชัดเจนของวัยรุ่นและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งอาจจะไม่ได้รับอนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในอนาคต 

3)  อายุ 16 ปี เว็บไซต์อาจได้รับอนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยความยินยอม
ของเด็กและในเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้นจะต้องได้ความยินยอมของเด็กและความยินยอมที่
ชัดเจนของผู้ปกครอง 

4)  หลังจากอายุบรรลุนิติภาวะแล้วเว็บไซต์และบริษัทอาจจะไม่ได้รับอนุญาตในการ
เก็บข้อมูลที่ได้รวบรวม เมื่อเด็กมีอายุต่ ากว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะ และอาจได้รับการร้องขอให้ลบ
ข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากบุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะ59 

ความแตกต่างระหว่างการปฏิรูปกฎหมายที่ได้เสนอแนะนี้กับ กฎหมายคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัวของเด็กบนเว็บไซต์ (Child Online Privacy and Protect Act of 1998 (COPPA) คือ 
การปฏิรูปกฎหมายนี้เรียกร้องให้มีการห้ามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปีทั้งหมด ในขณะที่กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบน
เว็บไซต์ (Child Online Privacy and Protect Act of 1998 (COPPA) เรียกร้องความยินยอมจาก
ผู้ปกครองเท่านั้น เนื่องจากขาดการประสบความส าเร็จของกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ
เด็กบนเว็บไซต์ (Child Online Privacy and Protect Act of 1998 (COPPA) ท าให้การห้าม
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปีทั้งหมด
อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Information Protection and Electronic Document Act of 2000 (“PIPEDA”) หรือการออก
กฎหมายที่คล้ายกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับภูมิภาคมีโอกาสที่จะใช้อิทธิพลเพ่ือให้แน่ใจว่าการออก

                                                           

 59Public Interest Advocacy Centre,  All in the Data Family: Children’s 
Privacy,  Retrieved Febuary 14, 2013 from<http://www.piac.ca/files/ 
children_final_small_fixed.pdf>, p. 69-70.  
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กฎหมายน ามาแก้ไขเพ่ิมเติมในลักษณะที่จะท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปกป้องความเป็น
ส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเด็ก ท าให้กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Information Protection and Electronic Document Act of 2000 (“PIPEDA”) 
สามารถน ามาการแก้ไขเพ่ิมเติมได้รวมถึงกฎระเบียบที่ได้รับความยินยอมที่ชัดเจนส าหรับการเก็บ
รวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่งการพัฒนาช่องว่างการปฏิบัติบนเว็บไซต์ที่
ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ควรได้รับการส่งเสริม กฎหมายที่มีความจ าเป็นทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับชาติใน
การห้ามทั้งการโฆษณาที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์มุ่งเน้นไปที่เด็กและความพยายามด้านการตลาดที่มีการ
ก าหนดเป้าหมายไปที่เด็ก ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของเมืองควิเบก (Quebec) ควบคุมสัญญา
บางส่วนในประเด็นนี้ แต่สามารถน ามาปรับปรุงในยุคข้อมูลข่าวสารและคัดลอกในเขตอ านาจศาล
แคนาดาอื่นๆ 

นอกจากนี้เรายังมีโอกาสที่จะช่วยให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายได้
ก าหนดให้ใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการหาผู้กระท าผิ ดเกี่ยวกับ
สื่อลามกอนาจารเด็กโดยส่งเสริมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการทางกฎหมายที่จะก าหนดให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต(“ISPs”) ช่วยในการบังคับใช้กฎหมายสื่อลามกอนาจาร ท้ายที่สุดเรามีโอกาสในการระบุ
หลักฐานของผู้กระท าผิดเหล่านี้มากขึ้น โดยการเริ่มน าการออกกฎหมายที่เรียกร้องให้มีการรายงาน
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการพบสื่อลามกอนาจารเด็ก การค้นพบความสมดุลที่โดดเด่นระหว่างสิทธิส่วน
บุคคลของลูกค้าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(“ISPs”) กับสิทธิตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเด็กที่
ถูกบุกรุกโดยสื่อลามากอนาจารจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ความพยายามเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษาร่วมกันโดยคณะกรรมาธิการความเป็นส่วนตัวและที่ปรึกษาเด็กและและเยาวชนส่วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะก าหนดพ้ืนฐานที่มั่นคงส าหรับการแก้ปัญหาที่เป็นฉันทามติในเรื่องนี้  

จะเห็นได้ว่าในประเทศแคนาดาก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการคุ้มครองสิทธิของ
เด็กในด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจึงได้มีการคิดค้น ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในประเทศของตน
ในทันสมัยและรองรับกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาตราการที่เหมาะสม
และเพียงพอในการบังคับใช้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทันกับโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง  

 
 
 



 
บทที่ 4 

 
การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ 

กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
 

ในบทนี้ผู้เขียนได้น ำมำตรำกำรทำงกฎหมำยที่ได้กล่ำวมำในบทต้นๆ มำวิเครำะห์เกี่ยวกับกำร
คุ้มครองสิทธิเด็กกรณีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ส ำคัญซึ่งเดิมกำรคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยนั้น
ได้มีมำตรำกำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำคุ้มครองสิทธิเด็กโดยปฏิบัติตำมประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 
22 เมษำยน พ.ศ. 2515 และประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2515 เมื่อประกำศคณะปฏิวัติใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน รำยละเอียดและสำระส ำคัญต่ำงๆ  ที่ใช้
เกี่ยวกับวิธีกำรสงเครำะห์ กำรคุ้มครองสวัสดิภำพและส่งเสริมควำมประพฤติเด็กไม่เหมำะสมกับสภำพ
สังคมปัจจุบัน จึงได้มีกำรปรับปรุงขั้นตอนวิธีกำรเกี่ยวกับเด็กให้เหมำะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้เด็กมีกำร
พัฒนำกำรที่เหมำะสม ได้รับกำรเลี้ยงดูอบรมที่ เหมำะสม เพ่ือป้องกันมิให้เด็กโดนล่อลวงเป็นตก
เครื่องมือในกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และปรับปรุงวิธีกำรในกำรส่งเสริมกำรคุ้มครองเด็ก
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมมำกยิ่งขึ้นและเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 

พระรำชบัญญติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 มีวัตุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กกำรปฏิบัติต่อเด็ก
โดยค ำนึงประโยชน์ของเด็กเป็นส ำคัญ โดยมีเจ้ำกระทรวง 4 กระทรวง คือ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ พร้อมทั้ง
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติ คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร 
คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กจังหวัดเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนในกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำและควำมมั่นคงของมนุษย์ท ำ
หน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และภำคเอกชนก็เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ได้รับกำรล่วงละเมิดสิทธิ อำทิ 
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นโครงกำรหนึ่งของมูลนิธิเด็กต่อมำได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อปี 
พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์ป้องป้อง ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่เกิดจนถึงอำยุ 18 ปี 
เช่น กำรถูกท ำร้ำย กำรล่วงละเมิดทำงเพศ  เป็นต้น  

กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กโดยมำตรำกำรต่ำงๆของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นมำตรกำรทำงกฎหมำย 
หรือมำตรกำรทำงสังคมท่ีเขำมำช่วยเหลือเด็กให้ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิต่อเนื่องเรื่อยมำไปพร้อมๆ กับ
กำรพัฒนำประเทศให้มีประสิทธิภำพก็ตำมแต่ก็ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำไปตำมยุค
ตำมสมัยยิ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีสำรนเทศพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเช่นปัจจุบันท ำให้เด็กจ ำนวนไม่
น้อยที่มีควำมสนใจและใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรพัฒนำขึ้น
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อย่ำงรวดเร็ว เด็กสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงง่ำยดำย เด็กเหล่ำนี้ถูกเพิกเฉยไม่มีกฎหมำยใดที่
จะให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กกลุ่มนี้เพ่ือมิให้ถูกละเมิด หรือถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบของบุคคล
ต่ำงๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อโดยตรงอย่ำงชัดเจนจำกรัฐ  ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรคุ้มครองสิทธิเด็กที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิของเด็กในด้ำนข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตดังกล่ำวมำแล้ว 

ประเทศไทยปัจจุบันแม้จะมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ให้กำรคุ้มครองสิทธิ
เด็กในด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นไว้แล้ว ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ
เด็กที่ประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ แต่ในเมื่อปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยใดที่มุ่งเน้นแก้ปัญหำ
เฉพำะเกี่ยวกับกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยตรงซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิด
กำรละเมิดสิทธิเด็ก ไม่ว่ำจะเป็นกำรล่วงละเมิดทำงเพศ กำรแสวงหำประโยชน์ที่ไม่ชอบต่อเด็ก กำรก่อ
อำชญำกรรมต่อเด็ก เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องหำมำตรำกำรที่เหมำะสมกับสภำพสังคม
และกำรพัฒนำของเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ
เด็ก พ.ศ. 2546 ให้มีบทบัญญัติที่มีควำมเหมำะสมและสำมำรถแก้ไขปัญหำและให้ควำมคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเมื่อเด็กออนไลน์หรือเข้ำใช้บริกำรเทอร์เน็ตโดยผู้เขียนได้ท ำกำร
วิเครำะห์บทบัญญัติของกฎหมำยเพื่อก ำหนดเรื่องกำรคุ้มครองสิทธิเด็กไว้ให้ชัดเจน และหำมำตรำกำร
ทำงกฎหมำยและทำงสังคมเพ่ือเข้ำมำคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพำะและหำกมีควำมจ ำเป็นที่สมควรจะต้องมีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยก็จะเสนอแนวทำงกำร
แก้ไขกฎหมำยให้มีมำตรำกำรให้ควำมคุ้มครองที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพ่ือให้
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มำกยิ่งขึ้น โดยในวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ได้มีกำรศึกษำกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 และร่ำงพระ
รำชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... โดยผู้เขียนๆ ได้น ำกฎหมำยนี้มำวิเครำะห์เกี่ยวกับกำร
คุ้มครองสิทธิเด็กในกรณีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

กำรวิเครำะห์ปัญหำกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น ผู้เขียนได้ด ำเนินกำรวิจัยและเสนอผลกำรวิเครำะห์ดังนี้ 

 
4.1  ปัญหาการก าหนดเกณฑ์อายุเด็ก  
  

จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กที่จะได้รับกำรคุ้มครองนั้นในแต่ละประเทศ
ก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ เกณฑ์อำยุเด็กตำมหลักสำกลในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ  
(Convention on the Right of the Child) เด็กที่ได้รับควำมคุ้มครองนั้นหมำยถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำ
กว่ำ 18 บริบูรณ์เว้นแต่หำกบุคคลนั้นจะบรรลุนิติภำวะก่อนหน้ำนั้นตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น 

ส่วนเกณฑ์อำยุเด็กในต่ำงประเทศมีกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กที่จะได้รับควำมคุ้มครอง
แตกต่ำงกันออกไปซึ่งในบำงประเทศจะก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กโดยถือตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ปี 
ค.ศ. 1989 ในบำงประเทศก็จะก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กตำมแต่สภำพสังคมของประเทศนั้นแต่ในที่นี้จะ
กล่ำวถึงเกณฑ์อำยุของเด็กในประเทศแคนำดำและสหรัฐอเมริกำซึ่งได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กที่
แตกต่ำงกัน ดังนี้ 
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ประเทศแคนำดำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (Penal Code) มำตรำ 163 ได้ให้ค ำนิยำม
เด็กว่ำ บุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี (Child Pornography, is a Person Under 18 years of Age) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในประเทศแคนำก็ได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กโดยถือตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 
ปี ค.ศ. 1989 อันเป็นกำรก ำหนดตำมหลักสำกล 

ประเทศสหรัฐอเมริกำตำมกฎหมำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของเด็กบนเวบไซต์ (Child ฯ
Online Privacy Protection Act 1998) ให้นิยำมของ เด็ก ว่ำบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี ซึ่งจะเห็น
ได้ชัดเจนว่ำในประเทศสหรัฐอมริกำเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเว็บไซต์จะมีกำร
ก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กที่ชัดเจนเป็นกำรเฉพำะเจำะจงโดยคุ้มครองเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี เป็นกำร
วำงหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ชัดเจนและเคร่งครัด 

ประเทศไทยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มำตรำ 4 ก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็ก
หมำยถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส60 ซึ่งกำรนิยำม
ควำมหมำยของเด็กดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนของอำยุเด็กเพ่ือให้ควำมคุ้มครองสิทธิ
เด็กให้สอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคีอนุสัญญำด้วยซึ่ง
เป็นกำรให้ควำมหมำยที่แตกต่ำงกับเกณฑ์อำยุเด็กในกฎหมำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของเด็ก
ออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำอำจจะเนื่องมำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นมีกำรออกกฎหมำยที่
ใช้บังคับเป็นเฉพำะกรณีไปอีกทั้งประเทศสหรัฐอเมริกำก็ไม่ได้เข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำดังงนั้นกำร
ก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กจึงไม่จ ำต้องอยู่ภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กแต่อย่ำงใด ดังนั้น  เพ่ือไม่เป็น
กำรขัดต่อพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของอนุสัญญำว่ำ
ด้วยสิทธิเด็ก ปี ค.ศ. 1989 ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำเกณฑ์อำยุเด็กที่เหมำะสมที่จะน ำมำบังคับใช้ในกำร
ให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตควรมีกำรก ำหนด
เกณฑ์อำยุของเด็กไว้ในกฎหมำยเพ่ือให้ควำมคุ้มครองเด็กและแก้ไขปัญหำเด็กที่โดนละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลบนอินเทอร์เน็ตในช่วงอำยุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับเด็กโดย
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหรือจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุ คคลของเด็กเมื่อเด็กเข้ำใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เด็กได้รับควำมคุ้มครอง ได้รับควำมปลอดภัย เป็นกำรลดและป้องกันปัญหำต่ำงๆ
ที่จะเกิดข้ึนกับเด็ก เพรำะกำรเข้ำถึงเด็กจำกอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสำเหตุของปัญหำต่ำงๆมำกมำย เช่น  
ล่วงละเมิดทำงเพศ ล่อลวงทรัพย์ อำชญำกรรมต่อเด็ก เป็นต้น ซึ่งหำกไม่มีกำรก ำหนดมำตรำกำรใน
กำรให้ควำมคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับข้อมูลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตไว้ในกฎหมำยที่ชัดเจนแล้ว ปัญหำ
ต่ำงๆที่เกิดขึ้นกับเด็กก็คงจะไม่ได้รับกำรแก้ไข 
 
4.2  ปัญหาเกี่ยวกับค านยิาม 
 

4.2.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค ำนิยำมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของเด็กบนเว็บไซต์ 

(Child Online Privacy Protection Act 1998) หรือ COPPA ของประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นได้ให้ค ำ

                                                           

 60มำตรำ 24 ของพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก (พ.ศ. 2546)  
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นิยำมของส่วนบุคคลไว้ หมำยถึง ข้อมูลรำยบุคคลที่สำมำรถระบุได้เกี่ยวกับบุคคลที่เก็บรวบรวมแบบ
ออนไลน์รวมทั้ง ชื่อและนำมสกุล ที่อยู่ที่บ้ำนหรือที่อยู่เชิงกำยภำพอ่ืน ๆ รวมทั้งชื่อถนนและชื่อ
เทศบำลนครหรือเทศบำลเมือง ที่อยู่อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขประกันสังคม หรือตัวระบุอ่ืน
ใดที่คณะกรรมำธิกำรก ำหนดใบอนุญำตกำรติดต่อทำงกำยภำพหรือออนไลน์ของแต่ละบุคคลที่เจำะจง
หรือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กเหล่ำนั้นที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์จำกเด็ก
และในเวลำต่อมำยังได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมนิยำม ค ำว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่ทำงกำยภำพ (Geo Location Information) ภำพถ่ำย (Photograph) และวิดีโอด้วย 
ซึ่งในกำรให้ควำมหมำยของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยในประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นครอบคลุมถึง
ข้อมูลต่ำงๆ ของบุคคลที่ออนไลน์หรือข้อมูลของบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วย 

เมื่อพิจำรณำถึงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอันได้แก่
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร พ.ศ. 2540 และร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.... ก็ได้ให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลไว้ หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับเรื่อง
เฉพำะตัว ได้แก่ กำรศึกษำ ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรท ำงำน ประวัติอำชญำกรรม ฐำนะกำรเงิน
บรรดำที่มีชื่อของผู้นั้น หรือรหัสเลขหมำยประจ ำตัวหรือสื่งที่บอกลักษณะอ่ืนที่ท ำให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น 
แผ่นบันทึกเสียง ลำยพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่ำย และหมำยควำมรวมถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิ่งเฉพำะตัว
ของผู้ที่ถึงแก่ควำมตำยแล้วด้วย 

  
4.2.2  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรก ำหนดนิยำมควำมหมำยของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีปรำกฎในนิยำม

ควำมหมำยของพระรำชบัญญิติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เนื่องมำจำกปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรมีกำร
ก ำหนดนิยำมควำมหมำยของกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไว้อย่ำง
ชัดเจนเพื่อกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
4.2.3  การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรก ำหนดนิยำมควำมหมำยของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลตำมกฎหมำยในประเทศไทยปัจจุบันนั้นเป็นกำรก ำหนดนิยำมควำมหมำยของข้อมูลส่วน
บุคคลอันมีลักษณะเป็นกำรทั่วไปที่ยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะของข้อมูลของบุคคลออนไลน์หรือข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมคุ้มครองครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตอีกทั้ง
พระรำชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก็ยังไม่มีบทบัญญัติมำตรำใดให้ควำมหมำยหรือค ำนิยำมของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไว้แต่อย่ำงใดอำจจะเนื่องมำจำกปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยที่ให้
ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรมีกำรก ำหนดนิยำม
ของข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้แนวทำงตำม
กฎหมำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของเด็กบนเว็บไซต์ (Child Online Privacy Protection Act 
1998) หรือ COPPA ของประเทศสหรัฐอเมริกำทั้งนี้เพ่ือควำมคุ้มครองที่มีประสิทธิภำพและทันยุค
ทันสมัยกับโลกปัจจุบันซึ่งเรียกได้ว่ำเป็นยุคแห่งเทคโนโยลีเพ่ือให้เกิดควำมควำมปลอดภัยอย่ำงสูงสุด
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเมื่อเข้ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต 
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4.3  ปัญหาการรับรองและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
   

ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
โดยเฉพำะ อีกทั้งกฎหมำยที่ใช้ในกำรคุ้มครองสิทธิเด็กในปัจจุบันก็ไม่มีกำรให้กำรคุ้มครองครอบคลุม
ไปถึงประเด็นของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตซึ่งในที่นี่จะกล่ำวถึง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งจำกกำรซึ่งศึกษำพระรำชบัญญัติดังกล่ำวให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิเด็กเกี่ยวกับกำรข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไว้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นหลักกำรจัดเก็บ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กำรน ำไปใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก จึงสมควรที่จะมี
กฎหมำยก ำหนดมำตรำกำรในกำรให้ควำมคุ้มครองไว้ เป็นกำรเฉพำะและสำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำง
ชัดเจนเนื่องจำกในปัจจุบันในประเทศไทยเด็กมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่ำงแพร่หลำยและมีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แต่กฎหมำยที่จะให้ควำมคุมครองสิทธิเด็กในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์ยัง
ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ชัดเจน ไม่มีกำรพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอำจจะ
กล่ำวได้ว่ำในปัจจุบันกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็กนั้นไม่สำมำรถจะให้ควำมคุ้มครอง
ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งกำรศึกษำผู้เขียนพอจะสรุปปัญหำ
ส ำคัญได้ดังนี ้
 

4.3.1  หลักเกณฑ์การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์หรือ COPPA ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร

จัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์ที่มีอำยุไม่เกิน 13 ปี ผู้ประกอบกำรเว็บไซต์และผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะต้องขึ้นนโยบำยของตนเกี่ยวกับกำรจัดเก็บและประมวลผล ซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กออนไลน์และผู้ประกอบกำรจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครองของเด็กซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ของผู้ปกครองของเด็กก่อนที่จะมีกำรจัดเก็บประมวลผล โดยข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประกันสังคม หรือเลขอ่ืนๆ รวมถึงข้อมูล
อ่ืนที่สำมำรถระบุตัวบุคคลเด็กได้ และรวมถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บประมวลผลดังกล่ำวให้
ผู้ปกครองของเด็กทรำบก่อนท ำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็นด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  

กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลเด็กออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (COPPA) เป็น
กฎหมำยที่ให้สิทธิแก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเต็มที่ในกำรควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจำกผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ผ่ำนกำรออนไลน์ซึ่งกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
ออนไลน์ (COPPA) นั้นเป็นกำรให้กำรคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์โดยเฉพำะ
โดยตรงดังนั้นหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจึงค่อนข้ำงชัดเจนและเคร่งครัดจึงท ำให้มีประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ 

เช่นเดียวกันกับกฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PIPEDA) ของประเทศแคนำดำก็จะมีหลักเกณฑ์กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบน
อินเทอร์เน็ตที่แตกต่ำงกันโดยในประเทศแคนำดำก ำหนดหลักเกณฑ์ของกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของบนอินเทอร์เน็ตโดยจะแบ่งกำรคุ้มครองออกเป็นแต่ละช่วงอำยุของเด็กที่แตกต่ำงกันดังนี้ 
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1) ห้ำมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำกเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี ในทุกกรณี กล่ำวคือหำก
เป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปีบริบูรณ์ห้ำมจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเด็ดขำด 

2) ช่วงอำยุ 13-15 ปีสำมำรถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้เมื่อได้รับควำม
ยินยอมของผู้ปกครองและเด็ก 

3) ช่วงอำยุ 16 ปี จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของได้แต่ต้องได้รับควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ 

หลังจำกเด็กบรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยอำยุ 18 หรือ 19 ปีแล้วเว็บไซต์อำจจะไม่ได้รับ
อนุญำตให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ก่อนเด็กบรรลุนิติภำวะอีกต่อไป และอำจมีกำรขอให้
ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บได้ 

ประเทศแคนำดำนั้นจะให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเป็นอย่ำงมำก
โดยห้ำมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อำยุไม่เกิน 13 ปีอย่ำงเด็ดขำดในทุกกรณีและเมื่อเด็กมีอำยุ
เกิน 13 แต่ไม่เกิน 15 ปีก็สำมำรถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้แต่ต้องอำศัยควำมยินยอมของผู้ปกครอง
และของเด็กเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวก่อนกำรจัดเก็บ และในกำรจัดเก็บข้อมูลเด็กอำยุ 16 ปี 
กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมของผู้ปกครองเพียงแต่ได้รับ
ควำมยินยอมจำกเด็กเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก็สำมำรถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ และเมื่อ
เด็กบรรลุนิติภำวะแล้วกำรจัดเก็บข้อมูลของเด็กที่ผู้ประกอบกำรหรือผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ได้จัดเก็บไว้
ก่อนที่เด็กยังไม่บรรลุนิติภำวะอำจจะต้องลบข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่ำวเนื่องจำกผู้ประกอบกำรหรือผู้
ให้บริกำรเว็บไซต์อำจจะไม่ได้รับอนุญำตให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวได้อีกต่อไป 

จะเห็นได้ว่ำทั้งสองประเทศมีหลักเกณฑ์กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ กฎหมำยในประเทศแคนำดำห้ำมกำรจัดเก็บข้อมูลของเด็กที่มีอำยุ
ต่ ำกว่ำ 13 ปีทั้งหมด ในขณะที่กฎหมำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ (COPPA) อนุญำตให้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปีแต่ต้องได้รับควำมยินยอมของผู้ปกครองก่อนจัดเก็บข้อมูล  

ซึ่งหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนตำมหลักสำกลเกี่ยวกับกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมี
หลักกำรส ำคัญโดยกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องมีคุณภำพและได้สัดส่วนมีควำม
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มิใช่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดในปริมำณเท่ำใดก็
ได้ และข้อมูลดังกล่ำวจะต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องและปรับปรุงตลอดเวลำที่มีกำรประมวลผล
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยห้ำมผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท ำกำรจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น “ข้อมูลละเอียดอ่อน sensitive data” เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธ์ ข้อมูล DNA 
กำรใช้ชิวิตเพศ เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล และผู้จัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลจะต้องจัดให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือมิให้เสี่ยงต่อกำรเข้ำถึง 
กำรถูกท ำลำย กำรสูญหำย กำรใช้หรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกำรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอ ำนำจ
และห้ำมมิให้มีกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปยังประเทศที่ไม่มีระบบกฎหมำยและวิธีปฏิบัติที่
สำมำรถให้หลักประกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงเพียงพอ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือมีสัญญำกำรส่งโอนข้อมูล เกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
องค์กำรเพ่ือเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (OECD) หรือของสหภำพยุโรป (EU) ได้มีกำรวำงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเป็นกำรก ำหนดกรอบหลักกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บรวมรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำคัญไว้ ดังนี้ 
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1)  จัดเก็บได้ตำมควำมเหมำะสมเท่ำที่จ ำเป็น ไม่ขัดต่อกฎหมำยและได้รับควำม
ยินยอมของเจ้ำของข้อมูลโดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้น 

2)  ต้องจัดเก็บข้อมูลเฉพำะตำมวัตถุประสงค์และน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ของกำร
จัดเก็บเท่ำนั้น 

3)  ต้องก ำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลำที่จัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจนและแจ้งให้
เจ้ำของข้อมูลทรำบก่อนกำรจัดเก็บข้อมูล 

หลักเกณฑ์ดังกล่ำวเป็นหลักพ้ืนฐำนของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ระดับสำกลที่นำนำประเทศให้กำรยอมรับและน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคในประเทศของตน 

ในประเทศไทยปัจจุบันกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีหลักเกณฑ์
กำรจัดเก็บที่ชัดเจน และไม่มีกำรก ำหนดถึงข้อมูลที่สำมำรถจัดเก็บได้แค่ไหนเพียงไรอย่ำงเช่นใน
ต่ำงประเทศจะมีก็เพียงแต่หลักเกณฑ์กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์และประมวลกฎหมำยอำญำที่ให้ควำมคุ้มครองในเรื่องกำรท ำละเมิด กำรหมิ่นประมำท และ
กำรเปิดเผยควำมลับซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงไม่
ครอบคลุมถึงกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต และถึงแม้ว่ำประเทศ
ไทยปัจจุบันจะมีพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 แล้วก็ตำมแต่กฎหมำยดังกล่ำว
ก็ใช้บังคับเฉพำะกำรจัดเก็บประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ
เท่ำนั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระท ำโดยเอกชนจึงท ำให้เด็กที่
เข้ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่ำงใดเฉกเช่นเดียวกันกับพระ
รำชบัญญติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 มำตรำ 27 ที่ให้กำรคุ้มครองสิทธิเด็กเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กแต่กรณีของกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคของเด็กบนอิเนทอร์เน็ต
นั้นกฎหมำยดังกล่ำวไม่มีกำรวำงหลักเกณฑ์ของกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลว่ำควรมีกำรจัดเก็บ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอย่ำงไร และข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กประเภทไหนบ้ำงที่สำมำรถ
จัดเก็บประมวลผลได้ ดังนั้น เกี่ยวกับกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันกฎหมำยของไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองที่เหมำะสมและครอบคลุมได้ในทุก
แง่มุม 
 

4.3.2  การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล 
กำรคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกำที่ให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของเด็กที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต หรือกฎหมำยคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของเด็กบนเว็บไซต์ 
(COPPA) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีกำรจัดเก็บรวบรวมโดย
ผู้ประกอบกำรหำกจะต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรเผยแพร่เท่ำที่
จ ำเป็นและจะต้องกระท ำกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรเผยแพร่ที่ชัดเจน รวมทั้งวิธีกำรเผยแพร 
ช่องทำงกำรเผยแพร่ รวมถึงกำรโพสต์ที่สำธำรณะ ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตหรือผ่ำนทำงโฮมเพจของ
เว็บไซต์ ทำงอีเมล์ จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ กระดำนข่ำว หรือห้องสนทนำ ผู้ประกอบกำรจะต้อง
ก ำหนดขอบเขตของกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวว่ำน ำไปใช้อย่ำงไร ข้อปฏฺบัติในกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
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อย่ำงไรและจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครองเด็ก ทั้งนี้ผู้ปกครองของเด็กดังกล่ำวสำมำรถที่จะ
ตรวจสอบได้ถึงกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีกำร
จัดเก็บรวบรวมดังกล่ำวได้ด้วย 

และในประเทศแคนำดำก็มีกำรวำงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรใช้หรือกำรเปิดเผยขอมูลส่วน
บุคคลของเด็กที่มีกำรจัดเก็บรวบรวมเช่นเดียวกันโดยระบุไว้ในข้อเสนอของกำรปฏิรูปกฎหมำย
อิเล็คทรอนิกส์และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection and 
Electronic Document Act of 2000 (PIPEDA)) ดังนี้ 

1)  ห้ำมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจำกเด็กท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี 
2)  เว็บไซต์อำจจะได้รับอนุญำตให้มีกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียวของข้อมุล

ส่วนบุคคลที่มีกำรจัดเก็บจำกเด็กที่มีอำยุ 13-15 ปี แต่จะต้องได้รับควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูล
และผู้ปกครองของเจ้ำของข้อมูลที่ชัดเจนก่อน และอำจจะไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดข้อมูลที่จัดเก็บ
ดังกล่ำวได้ในอนำคต 

3)  กรณีอำยุ 16 ปี บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย (18 หรือ 19 ปี) เว็บไซต์อำจจะได้รับ
อนุญำตให้เปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรจัดเก็บจำกบุคคลดังกล่ำวได้โดยได้รับควำมยินยอมของผู้ปกครอง
ของเจ้ำของข้อมูลอย่ำงชัดเจนแล้วแม้ว่ำผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่ยินให้ยอมก็ตำม 

4)  เมื่อบรรลุนิติภำวะแล้วเว็บไซต์จะไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมไว้
ในช่วงเด็กมีอำยุต่ ำกว่ำอำยุบรรลุนิติภำวะและอำจจะต้องลบข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บรวบรวมดังกล่ำวเมื่อ
มีค ำขอให้ลบโดยอำจจะไม่ได้รับควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

หลักกำรพ้ืนฐำนของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำม
หลักสำกลโดยองค์เพ่ือเศรษฐกิจและพัฒนำ (OECD) หรือสหภำพยุโรป (EU) นั้นมีหลักกำรส ำคัญ
เกี่ยวกับกำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรจัดเก็บโดยจะต้องน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่
ได้ระบุไว้ก่อนจัดเก็บข้อมูล ไม่สำมำรถที่จะน ำไปใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจำกที่ได้แจ้งต่อเจ้ำของ
ข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีกำรน ำไปเปิดเผยในลักษณะใด เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล หรือโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยและกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวก็จะต้องมี
กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรเปิดเผย วิธีกำรเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บ ระบุหน่วยงำนรัฐผู้ให้บริกำร 
และผู้ที่ควบคุมข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลนั้นให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปอย่ำงชัดเจนด้วย 

หลักเกณฑ์กำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยนั้นปัจจุบันไม่มีกำรวำงหลักเกณฑ์ใดๆให้เป็นไปตำมแนวทำงตำมหลักสำกลหรือในต่ำงประเทศ 
เพียงแต่มีหลักกำรน ำไปใช้และห้ำมเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำรเปิดเผยผ่ำนสื่อมวลชลตำม 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กมำตรำ 27 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่ำวนั้นให้ควำมคุ้มครองเฉพำะกำรใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลโดยผ่ำนสื่อมวลชลหรือสื่อสำรสนเทศเป็นกำรวำงหลักเกณฑ์กำรน ำข้อมูลไปใช้หรือ
เผยแพร่เป็นหลักกำรทั่วไปโดยไม่มีกำรระบุถึงวิธีกำรใช้หรือเผยที่ชัดเจน รูปแบบและวิธีกำร และ
ช่องทำง ของกำรเผยแพร่ที่สำมำรถกระท ำได้หรือกระท ำไม่ได้อย่ำงไร  
 

4.3.3  สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักกฎหมำยของต่ำงประเทศหรือตำมหลักสำกลนั้นผู้

เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรจัดเก็บรวบรวม 
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ในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์ตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเด็กออนไลน์ (COPPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ยังได้มีกำรก ำหนดสิทธิของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อมีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวโดยผู้ประกอบกำรที่ท ำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์จะต้องด ำเนินกำรเมื่อมี
ค ำขอของผู้ปกครองของเด็ก ดังนี้ 

1)  ค ำอธิบำยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกเด็ก 
2)  ผู้ปกครองเด็กต้องได้รับค ำชี้แจงหรือเหตุผลหำกผู้ประกอบกำรปฏิเสธกำร

อนุญำตให้มีกำรใช้ หรือเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีกำรจัดเก็บในรูปแบบที่แก้ไขไม่ได้ หรือเก็บ
รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทำงออนไลน์เพิ่มเติมในอนำคต และ 

3)  มีเหตุอ่ืนอันสมควรผู้ปกครองมีสิทธิเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคต่ำงๆที่เก็บ
รวบรวมจำกเด็กได้  

หลักเกณฑ์ตำมหลักกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นให้สิทธแก่
ผู้ปกครองของเด็กซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบกำรได้มีกำรจัดเก็บรวมรวมโดย
ผู้ปกครองของเด็กผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลอำจจะมีค ำขอให้ผู้ประกอบกำรชี้แจงหรือมีค ำอธิบำยเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีกำรจัดเก็บทำงออนไลน์ได้ และหำกผู้ประกอบกำรมีกำรปฏิเสธกำรให้มี
กำรใช้ หรือมีกำรรักษำข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บดังกล่ำวในรูปแบบที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ หรือมีเหตุสมควร
อ่ืนใดผู้ปกครองของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคทำงออนไลน์อำจจะ
มีค ำขอไม่ให้มีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีกำรจัดเก็บได้  

หลักกำรมีส่วนรวมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นหลักกำรที่มีควำมส ำคัญซึ่งตำมหลั ก
สำกลก็มีกำรวำงหลักกำรรับรองสิทธิของบุคคลธรรมดำผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้พอจะสรุปได้
ดังนี้ 

1)  ได้รับแจ้งหรือได้รับค ำยืนยันจำกนำยทะเบียนผู้ประมวลผลข้อมูลว่ำ ได้ท ำกำร
ประมวลใช้ หรือส่งโอนข้อมูลของตนหรือไม่ 

2)  ได้รับกำรติดต่อจำกนำยทะเบียนฯ เกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 
(1)  ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 
(2)  โดยปรำศจำกค่ำใช้จ่ำยหรือโดยเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่มำกเกินไป 
(3)  โดยลักษณะวิธีกำรที่เหมำะสม 
(4)  ในรูปแบบวิธีกำรที่ตนสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 

3)  ได้รับค ำชี้แจ้งหรือเหตุผลเมื่อมีค ำร้องที่ตนได้ร้องขอตำมข้อ (1) และ (2) ข้ำงต้น
ถูกปฏฺเสธ และได้รับโอกำสที่จะโต้แย้งอุทธรณ์กำรปฏิเสธนั้น และ 

4)  โต้แย้งคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน และในกรณีที่กำร
โต้แย้งคัดค้ำนนั้นเป็นฝ่ำยชนะ ให้ลบหรือท ำลำย ให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ให้สมบูรณ์ หรือให้แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

ในต่ำงประเทศมีกำรก ำหนดสิทธิของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจนโดยเฉพำะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำให้อ ำนำจแก่ผู้ปกครองของเด็กที่เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทำง
ออนไลน์ มีสิทธิที่จะใช้ ตรวจสอบ แก้ไขต่ำงๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เก็บรวบรวมทำงออนไลน์
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ได้ตลอดเวลำอย่ำงชัดเจนทั้งนี้เนื่องจำกในประเทศสหรัฐอเมริกำมีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กออนไลน์ (COPPA) บังคับใช้เป็นกำรเฉพำะ ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกำดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับหลักเณฑ์ในคุ้มครองสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมหลักสำกล ในขณะที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนของบุคคลของของประเทศไทย
ปัจจุบันนั้นยังไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต
โดยตรง หลักเกณฑ์และสิทธิๆ ต่ำงของเด็กผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บทำงออนไลน์จึงยัง
ไม่มีกำรก ำหนดสิทธิดังกล่ำวเป็นกำรชัดเจน ดังนั้น ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรก ำหนดสิทธิของ
เด็กผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลโดยใช้แนวทำงตำมหลักสำกล 
 

4.3.4  องค์กรที่ท าหน้าที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก 
กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิ เด็กกรณีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กบนอนเทอร์เน็ตนั้นใน

ประเทศสหรัฐอเมริกำจะมีหน่วยงำนจำกรัฐบำลกลำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งประกอบด้วยคณะ
ผู้บริกำร มีคณะกรรมมำธิกำร 5 คนมำกำรจำกแต่งตั้งโดยประธำนำธิบดีสหรัฐท ำหน้ำที่ในกำรบังคับ
ใช้เกี่ยวกับกฎมหมำยคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งหน่วยงำนดังกล่ำวมีชื่อว่ำ Federal Trade Commmission 
หรือ FTC อันหน่วยงำนที่ออกกฎปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 

กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์ (Children’s Online Privacy Protection 
Act) หรือ COPPA ผ่ำนกำรอนุมัติจำกรัฐสภำอเมริกันในเดือนตุลำคม 1998 (พ.ศ. 2541) โดย
หน่วยงำน Federal Trade Commmission หรือ FTC อันเป็นหน่วยงำนที่ออกกฎระเบียบปฏิบัติ
ดังกล่ำวเพ่ือใช้ประกอบตัวกฎหมำย ทั้งนี้ COPPA มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2543 เป็น
ต้นมำ61 โดยคณะกรรมำธิกำรมีหน้ำที่จะต้องป้องกันบุคคลใด ๆ ก็ตำมจำกกำรละเมิดกฎของ
คณะกรรมำธิกำรภำยใต้มำตรำ 1303 (ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดเก็บประมวลผลกำรใช้
หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต) ในลักษณะเดียวกันโดยใช้วิธีกำรเดียวกัน 
และประกอบกับมีอ ำนำจในกำรตัดสินคดี อ ำนำจและหน้ำที่เหมือนกันรำวกับว่ำข้อก ำหนดและ
บทบัญญัติที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดของกฎหมำยคณะกรรมำธิกำรกำรค้ำแห่งสหพันธรัฐ (เรื่อง
ที่ 15 แห่งประมวลกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ มำตรำ 41 และท่ีตำมมำ) น ำมำรวมเข้ำไว้และ
เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกฎหมำยนี้ ซึ่งนิติบุคคลใดๆ ก็ตำมที่ละเมิดกฎดังกล่ำวจะต้องได้รับโทษรวมกับ
ได้รับสิทธิพิเศษและควำมคุ้มกันที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำยคณะกรรมำธิกำรกำรค้ำแห่งสหพันธรัฐใน
ลักษณะเดียวกันโดยใช้วิธีกำรเดียวกัน ประกอบกับมีอ ำนำจในกำรตัดสินคดี อ ำนำจและหน้ำที่
เหมือนกัน รำวกับว่ำข้อก ำหนดและบทบัญญัติที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดของกฎหมำย
คณะกรรมำธิกำรกำรค้ำแห่งสหพันธรัฐน ำมำรวมเข้ำไว้และเป็นส่วนหนึ่งของชื่อกฎหมำยนี้และไม่เกิน 
5 ปีนับจำกวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎระเบียบที่ออกมำครั้งแรกภำยใต้มำตรำ 1303 ซึ่งคณะกรรมำธิกำร
จะต้อง 

                                                           

 
61มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย, บทความกฎหมายคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ส่วนบุคคล

ของเด็ก, ค้นวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 จำก http://www.thaisafenet.org  

http://www.thaisafenet.org/
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1)  ทบทวนกำรด ำเนินงำนของชื่อกฎหมำยนี้ รวมทั้งผลกระทบของกำรด ำเนินกำร
จำกชื่อกฎหมำยนี้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กควำมสำมำรถของเด็กที่จะได้รับกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงเลือกออนไลน์ของพวกเขำ รวมทั้งควำม
พร้อมใช้งำนของเว็บไซต์ที่ท ำเพ่ือเด็กและ 

2)  จัดท ำและส่งรำยงำนให้กับสภำคองเกรสเกี่ยวกับผลกำรทบทวนตำมวรรคหนึ่ง (1) 
องค์กร Federal Trade Commmission หรือ FTC ที่มีหน้ำดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

กำรควบคุมดูแลผู้ให้ประกอบกำรเว็บไซต์และผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดเก็บรวมรวม กำรใช้ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตซึ่งหำกบุคคลใดไม่ปฏฺบัติตำมกฎเกณฑ์หรือมีกำรละเมิดหลักเกณฑ์ดังกล่ำวถือว่ำผู้นั้น
กระท ำผิดกฎหมำยต้องรับโทษโดยคณะกรรมมำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตัดสินคดี 

เมื่อพิจำรณำในส่วนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยไม่
ว่ำจะเป็นพระรำชบัญญติคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 และร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ....ของประเทศไทยก็จะมีคณะกรรรมกำรที่ท ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนหรือกำรอุทธรณ์
กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตำมท่ีพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก ำหนดแต่ในส่วนของพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 นั้นไม่มีคณะกรรมกำรที่เข้ำมำคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยหรือเข้ำมำท ำ
หน้ำที่รับเรื่องร้องเรียน หรือวินิจฉัยปัญหำกำรละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรงแต่อย่ำง
ใด ทั้งนี้เนื่องจำกปัจจุบันกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กตำม พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
มีเพียงกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เท่ำนั้นที่เข้ำมำคุ้มครองให้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยซึ่งผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำกำรคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตนั้นควรจะมีคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ให้ควำมคุ้มครองหรือรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
อย่ำงเช่นในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร หรือร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.... หรือในต่ำงประเทศ ทั้งนี้หำกมีองค์กรที่เข้ำมำดูแลเป็นกำรเฉพำะโดยตรงแล้ว
ปัญหำกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กก็จะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุด รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปกป้องคุ้มครองเด็กมำกขึ้นคณะกรรมกำรดังกล่ำวที่มำจำกกระทรวงพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้วย 

 
4.3.5  การก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษ 
บทบัญญัติมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ว่ำ “ห้ำมมิให้

ผู้ใดโฆษณำหรือเผยแพร่ทำงสื่อมวลชนหรือสื่อสำรสนเทศประเภทใด  ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือ
ผู้ปกครอง โดยเจตนำที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหำประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ” จะเห็นได้ว่ำถ้อยค ำใน
กฎหมำยได้มีกำรก ำหนดห้ำมกำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กแต่ไม่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บประมวลผล กำรน ำไปใช้ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต
จึงยังไม่มีกำรก ำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่กระท ำกำรดังกล่ำว ทั้งนี้เพรำะในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมำยก ำหนดฐำนควำมผิดเกี่ยวกับกำรกำรจัดเก็บประมวลผล กำรน ำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
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บุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตมำบังคับใช้เป็นกำรเฉพำะโดยตรงจึงยังไม่มีกำรก ำหนดอัตรำโทษ
ส ำหรับฐำนควำมผิดดังกล่ำวจึงท ำให้เด็กจ ำนวนไม่น้อยที่โดนละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำร
จัดเก็บประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก กำรใช้กำรเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดย
ไม่ได้รับอนุญำตเพ่ือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจึงน ำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ มำกมำยที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ ในที่นี่ผู้เขียนขอแยกฐำนควำมผิดและอัตรำโทษส ำหรับบุคคลที่ละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 

4.3.5.1  ควำมผิดฐำนจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักสำกลนั้นก ำหนดให้จัดเก็บได้โดยจะต้อง

แจ้งให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บและจะจัดเก็บรวบรวมได้เท่ำที่จ ำเป็นเพียงพอที่จะน ำไปใช้
ตำมวัตถุประสงค์ภำยในระยะเวลำพอสมควรเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่ำนั้นซึ่ง
เมื่อพิจำรณำถึงกำรกำรจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตในประเทศ
สหรัฐอเมริกำนั้นมีกำรก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรเว็บไซต์และผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะต้องด ำเนินกำร
แจ้งให้ทรำบถึงนโยบำยของตนบนเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลและจะต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทของข้อมลูที่ต้องมีกำรจัดเก็บรวมว่ำมีอะไรบ้ำงทั้งต้องมีควำมยินยอมจำกผู้ปกครองที่ชัดเจนที่
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ของผู้ปกครองของเด็กก่อนมีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กดังกล่ำวโดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมำยถึง ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ e-mail address เบอร์โทรศัพท์ 
เลขประกันสังคม (ที่นั่นส ำคัญมำกใช้แทนเลขประจ ำตัวนักศึกษำและเลขอ่ืนๆ มำกมำย) รวมถึงข้อมูล
อ่ืนๆที่ระบุตัวบุคคลของเด็กได้อีกท้ังต้องก ำหนดให้ผู้ปกครองของเด็กสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบและลบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรหลำนของตนที่มีกำรจัดเก็บไว้ด้วย 

เมื่อน ำมำเปรียบเทียบในกับกฎหมำยคุ้มครองสิทธิเด็กในที่นี้ได้แก่พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในมำตรำ 27 นั้นไม่มีกำรกล่ำวถึงกรณีของกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบน
อินเทอร์เน็ตแต่อย่ำงไร ดังนั้นเมื่อมีกำรจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่
ชอบกฎหมำยคุ้มครองสิทธิเด็กในปัจจุบันก็ไม่สำมำรถที่จะเอำผิดกับผู้ที่กระท ำกำรละเมิดดังกล่ำวได้
เลย 

4.3.5.2  ควำมผิดฐำนเก็บรักษำข้อมูลและกำรประมวลผล 
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บรักษำและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักสำกลผู้จัดเก็บ

จะต้องจัดให้มีมำตรำกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอ เพ่ือมิให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเสี่ยงต่อกำรเข้ำถึง กำรสูญหำยหรือเสียหำยใดๆ และจะต้องมีกำรจัดเก็บประมวลผล
ข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพ ถูกต้องสมบูรณ์และได้สัดส่วน มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงตำมควำมจริง
และทันสมัยอยู่เสมอที่มีกำรประมวลผลและใช้ข้อมูลนั้นๆ และกำรจัดเก็บนั้นสำมำรถจัดเก็บได้เป็น
กำรชั่วครำวภำยในระยะเวลำพอสมควรเท่ำที่จ ำเป็นแต่ต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ซึ่งหำกไม่ได้ใช้บริกำรของเว็บไซต์นั้นแล้ว ควรมีกำรลบข้อมูลนั้นทิ้งเสีย 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดเก็บรักษำและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอย่ำงเช่นในต่ำงประเทศ ดังนั้นในกำรจัดเก็บรักษำและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตจึงไม่มีหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติในกำรจัดเก็บรักษำ
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ประมวลผลข้อมูลท ำให้มีกำรประมวลผลข้อมูลในกำรจดเก็บที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและมีกำรจัดเก็บ
ในระยัเวลำที่ยำวนำนเกินไปไม่มีกำรท ำลำยหรือลบข้อมูลใดๆ ทิ้งเม่ือไม่มีกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว 

4.3.5.3  ควำมผิดฐำนเปิดเผยและกำรใช้ข้อมูล 
กำรเปิดเผยและกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักสำกลนั้นก ำหนดให้ใช้ข้อมูลได้

ภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล
หำกบุคคลใดน ำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล
ไม่ว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท ำให้ผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลเสียหำยหรือไม่ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิในควำมเป็นอยู่
ส่วนตัวทั้งสิ้น 

ในส่วนของกำรเปิดเผยและกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดย
ผู้ประกอบกำรเว็บไซต์และผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องด ำเนินกำรแจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์ของ
ตนเกี่ยวกับวิธีที่จะใช้ข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บดังกล่ำวและกำรปฏิบัติของผู้ประกอบกำรในกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวทั้งจะต้องได้รับควำมยินยอมของผู้ปกครองเด็กที่สำมำรถตรวจสอบได้ กำรใช้หรือกำร
เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวได้สำมำรถใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้มีกำรแจ้งไว้ก่อนกำรจัดเก็บหำกน ำไปใช้
นอกวัตถุประสงค์หรือมีกำรเปิดเผยข้อมูลดังน ำโดยไม่ได้รับอนุญำตจะมีควำมผิด 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 ของไทยปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตผู้กระท ำกำรดังกล่ำวจึงไม่มี
ควำมเกรงกลัว ดังนั้นในปัจจุบันปัญหำเกี่ยวกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตไปใช้หรือ
เปิดเผยจึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไขท ำให้เกิดปัญหำต่อเด็กตำมมำมำกมำยโดยที่กฎหมำยไม่สำมำรถเอำผิด
กับผู้กระท ำกำรดังกล่ำวได้ 

4.3.5.4  ควำมผิดฐำนเผยแพร่และกำรโฆษณำ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรจัดเก็บรวบรวมและประมวลนั้นโดยหลักของกำรคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคลตำมหลักสำกลนั้นห้ำมมิให้มีกำรเผยแพร่และโฆษณำข้อมูลดังกล่ำวนอกเหนือจำก
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้แม้ว่ำเจ้ำของข้อมูลจะได้มีกำรอนุญำตให้เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ตำมก็ยังมีสิทธิ
ยกเลิกกำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลำและในประเทศสหรัฐอเมริกำก็มีกำรก ำหนดห้ำม
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ได้มีกำรจัดเก็บรวมรวมซึ่งหำกจะต้องมีกำรกระท ำใดที่เป็นกำร
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครองของเด็กก่อนและ
ควำมยินยอมนั้นจะต้องเป็นควำมยินยอมที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

ซึ่งควำมหมำยของกำรเผยแพร่และโฆษณำนั้น หมำยถึง กำรเผยแพร่ (Publicity) คือ 
กำรกระท ำโดยกระจำยข่ำวสำรต่ำงๆ ไปสู่บุคคลทั่วไป 

กำรเผยแพร่ (Disseminating) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของควำมหมำยของข้อมูล
สำรสนเทศซึ่งเป็นเปำหมำยสุดท้ำยของกำรด ำเนินกำรสนเทศ คือกำรเผยแพร่สำระสนเทศให้กับผู้ใช้
ในรูปแบบต่ำงๆ ท ำให้แบบเอกสำร รำยงำน หรือกำรเสนอเป็นจอภำพ  

กำร “โฆษณำ”ในมำตรำ 3 ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คือ 
กำรกระท ำไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ ให้ประชำชนเห็นหรือทรำบข้อควำมเพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำ62  

                                                           
62มำตรำ 3 ของพระรำชบัญญติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
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หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติที่หน่วยงำน FTC ออกกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ประกอบกำร
เว็บไซต์หรือผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎระเบียบในกำรจัดเก็บรวมรวมกำรใช้
และกำรเปิดเผยข้อมูลออนไลน์ส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่งผู้ประกอบกำรเว็บไซต์หรือผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรำยใดมีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตมีกำรน ำไปใช้หรือ
เปิดเผยหรือมีกำรเผยแพร่ด้วยวิธิกำรใดๆในลักษณะที่ละเมิดกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ถือได้ว่ำ
ผู้ประกอบกำรเว็บไซต์หรือผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยนั้นกระท ำผิดกฎหมำยอำจจะถูกปรับในจ ำนวน
เงินไม่เกิน 11,000 เหรียญสหรัฐต่อกำรฝ่ำฝืนในแต่ละครั้ง ซึ่งจ ำนวนค่ำปรับแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลำยอย่ำง เช่น จ ำนวนของเด็กที่เกี่ยวข้อง จ ำนวนและชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้
ด้วยและอำจจะน ำไปสู่กำรฟ้องร้องคดีแพ่ง ในกรณีที่อัยกำรสูงสุดของรัฐมีเหตุผลที่เชื่อว่ำส่วนได้เสีย
ของผู้อยู่อำศัยของรัฐนั้นได้รับ หรือถูกคุกคำมหรือได้รับผลกระทบจำกข้อผูกพันของบุคคลใด ๆ ก็ตำม
ในทำงปฏิบัติที่ละเมิดกฎข้อบังคับใด ๆ ของคณะกรรมำธิกำรก ำหนดตำมมำตรำ 1303 (ข) รัฐใน
ฐำนะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดแทนบิดำมำรดำของเด็กและเยำวชน อำจ
น ำไปสู่กำรฟ้องคดีแพ่งในนำมของผู้อยู่อำศัยของรัฐในศำลแขวงประเทศสหรัฐอเมริกำเกี่ยวกับอ ำนำจ
ในกำรตัดสินคดีที่เหมำะสมเพื่อ 

1)  ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติ 
2)  บังคับใช้ตำมกฎข้อบังคับ 
3)  ได้รับควำมเสียหำย กำรชดใช้หรือค่ำชดเชยอ่ืน ๆ ในนำมของผู้อยู่

อำศัยของรัฐหรือ 
4)  ได้รับกำรช่วยเหลืออ่ืน ๆ เนื่องจำกศำลอำจพิจำรณำเหมำะสม 

ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้นเมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับกฎหมำยคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศ
ไทยอันเกี่ยวกับฐำนควำมผิดและบทลงโทษบุคคลที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้นใน มำตรำ 79 
แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก ำหนดไว้ว่ำ “ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 27 มำตรำ 50 หรือ
มำตรำ 61 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” ซึ่ง
เมื่อพิจำรณำถึงบทมำตรำดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนดบทลงโทษบุคคลที่ท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 27 ซึ่ง
สำระส ำคัญในมำตรำ 27 นั้นไม่มีบทบัญัติใดที่กล่ำวถึงกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
บนอินเทอร์เน็ตในรำยละเอียดของกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูล กำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กแต่อย่ำงใด ซึ่งหำกมีกำรจัดเก็บประมวลผลหรือมีกำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูล ส่วน
บุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลอันเป็นกำรกระท ำที่ละเมิดสิทธิ
ของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลแล้ว บทก ำหนดฐำนควำมผิดและบทลงโทษดังกล่ำวก็ไม่สำมำรถใช้บังคับ
กับบุคคลที่ท ำกำรละเมิดได้ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรกำรจัดเก็บประมวลผล หรือกำรใช้กำรเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กดังกล่ำวยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยใดก ำหนดให้เป็นควำมผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่
สำมำรถท่ีจะเอำผิดกับบุคคลที่กระท ำกำรละเมิดดังกล่ำวได้เลย  

แต่อย่ำงไรก็ตำมบทบัญญัติมำตร 79 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็กนั้นใช้
บังคับได้กับกำรเผยแพร่และโฆษณำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งหำกบุคคลใดท ำกำรเผยแพร่หรือ
โฆษณำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือผู้ปกครองเด็กซึ่งอำจท ำให้เด็กได้รับควำมเสียหำยแก่จิตใจ 
ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหำประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน
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โดยมิชอบ บุคคลผู้ท ำละเมิดดีงกล่ำวต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ ซึ่งถึงแม้ว่ำบทมำตรำดังกล่ำวจะมีกำรก ำหนดทั้งอัตรำโทษจ ำคุกและอัตรำโทษปรับ
ส ำหรับกำรโฆษณำและหรือเผยแพร่ข้อมูลของเด็กแล้วก็ตำมแต่หำกเมื่อน ำมำอัตรำโทษกับปริมำณ
ของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีกำรจัดเก็บไม่ว่ำจะเป็น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ซึ่ง
ข้อมูลเหล่ำนี้ล้วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่สำมำรถเข้ำถึงตัวเด็กได้โดยซึ่งหำกข้อมูลที่จัดเก็บ
ดังกล่ำวถูกน ำออกเผยแพร่หรือโฆษณำโดยอำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหำประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบนั้นมี
เปรียบเทียบกับอัตรำโทษในบทมำตรำดังกล่ำวผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำอัตรำโทษดังกล่ำวค่อนข้ำงต่ ำจึง
ท ำให้ผู้ที่กระท ำควำมผิดไม่มีควำมเกรงกลัวต่อกฎหมำยปัญหำกำรละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กในปัจจุบันจึงไม่ได้รับกำรแก้ไขและทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน 

ดังนั้นจึงควรมีกำรก ำหนดฐำนควำมผิดและบทก ำหนดโทษที่เหมำะสมส ำหรับกรณี
กำรละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ตไว้อย่ำงชัดเจนซึ่งจำกแนวทำงของกฎหมำย
ต่ำงประเทศดังกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ผู้เขียนจะเสนอแนวทำงกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยน ำแนวทำงของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตใน
ต่ำงประเทศมำปรับใช้กับประเทศไทยโดยให้เหมำะสมกับสภำพสังคม วัฒนธรรมประเพณีของไทย
และให้เด็กได้รับควำมคุ้มครองสิทธิได้ครอบคลุมและตรงจุดและให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กมำกที่สุด 

ผู้เขียนได้ท ำกำรศึกษำมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งได้
มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ได้แก่ 
กำรห้ำมมิให้ผู้ใดเผยแพร่ทำงสื่อมวลชวลหรือสื่อสำรสนเทศประภทใด ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเด็ก
หรือผู้ปกครองโดยเจตนำที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ จิตใจชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนใดต่อเด็ก หรือเพ่ือแสวงหำประโยชน์อ่ืนใดต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึ่งกำรก ำหนดลักษณะ
ของกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กดังกล่ำวนั้นเป็นกำรก ำหนดเกี่ยวกับกำรเผยแพร่
ข้อมูลของเด็กไว้กว้ำงเกินไปและยังไม่ครอบคลุมถึงกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ต กำรก ำหนดในลักษณะดังกล่ำวไม่เหมำะสมกับสภำพสังคมในยุคปัจจุบันซึ่งแนวโน้มใน
อนำคตของสื่อสำรทั่วโลกย่อมพัฒนำก้ำวหน้ำขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีสำรสนเทศก็พัฒนำไปเรื่อยเช่นกัน
ประกอบกับประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิเด็กได้ครอบคลุมในด้ำน
ข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตซึ่งท ำให้เห็นว่ำกฎหมำยดังกล่ำวล้ำหลัง ไม่ทันยุคทันสมัยไม่ทันกับ
เหตุกำรณ์ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งกำรที่ผู้เขียนได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กบนอินเทอร์เน็ตตำมหลักสำกลและในต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นจะมี
หลักกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอินเทอร์เน็ตโดยเฉพำะโดยมีกำร
ก ำหนดข้อปฏิบัติของผู้ประกอบกำรเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรจัดเก็บประมวลผล กำรใช้ กำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง กำรเผยแพร่หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เป็นกำรเฉพำะโดยตรง
มีหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติที่ชัดเจนหำกมีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติดังกล่ำวก็จะมีควำมผิดตำม
กฎหมำยซึ่งหำกประเทศไทยสำมำรถพัฒนำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็กให้ครอบคลุมถึง
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตให้มีระดับมำตรำฐำนเท่ำเทียมกับต่ำงประเทศได้
ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กและจะมีผลในกำรพัฒนำประเทศในอนำคตเนื่องจำกเด็กนั้นเป็นก ำลังของ
ประเทศในอนำคตต่อไป 
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ดังนั้น กำรบัญญัติกฎหมำยในเรื่องของกำรคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กบนอินเทอร์เน็ตนั้นควรจะค ำนึงถึงสภำพสังคมไทยในปัจจุบันรวมถึงวัฒนธรรมประเพณี 
ประกอบกับจะต้องก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองที่ครอบคลุม มีควำมรัดกุม ไม่คลุมเครือ จึงจะสำมำรถใช้
กฎหมำยในกำรแก้ไขปัญหำและคุ้มครองสิทธิเด็กที่ถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต ได้
ตรงจุดจะได้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
  

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตของบุคคลซึ่งอยู่ในวัยเด็กโดยได้มีการจัดเก็บ
การประมวลลผล มีการน าไปใช้หรือน าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมีลักษณะที่อาจท าให้เด็ก
ได้รับความเสียหายได้โดยที่กฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 
2546 อันเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นได้ให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กอยู่บ้างดังที่ได้ศึกษามาในบทข้างต้น แต่กฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งหมดอย่างที่ควรจะเป็น 

นอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้
ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตซึ่งกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหลักเณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองของรัฐเท่านั้นซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอน์เน็ตแต่อย่างใด
และถึงแม้ปัจจุบันจะมีร่างพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....ที่ให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานเอกชนแล้วก็ตามแต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตเช่นกัน 

เด็ก เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างมากต่อสังคมและเด็กเป็นวัยที่ละเอียดอ่อน 
การที่เด็กจะเติบโตและพัฒนาเป็นผู้ที่ใหญ่และเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้จึงต้องให้การคุ้มครองดูแล
เด็กเป็นพิเศษมากกว่าวัยอ่ืนๆ มาตราการที่รัฐควรเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กจึงต้องมีความ
แตกต่างจากบุคคลในวัยอ่ืน โดยผู้เขียนได้ท าการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนานดา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย  

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเวบไซต์ (Children’s Online Privacy Protection 
Act 1998) หรือ COPPA และ กฎหมายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Information Protection and Electronic Document Act 2000 (“PIPEDA”) ได้มี
การให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยมีหลักเกณฑ์ของการจัดเก็บ
ประมวลผล การน าไปใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตผู้ของประกอบการ
เว็บไซต์โดยเฉพาะ 
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ส าหรับในประเทศไทยบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 52 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ก็มีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกคนและในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ
เด็กรัฐธรรมนูญก็ให้ความคุ้มครองเด็กโดยเด็กมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญานอกจากนี้เด็กยังมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและมีสิทธได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่ดีจากรัฐ แต่การคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม สิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของทุกชีวิตซึ่งเด็กนั้นก็ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

นอกจากนี้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายอีก 1 ฉบับบที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ได้แก่
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเมื่อผู้เขียนได้ท าการศึกษากฎหมายดังกล่าวแล้ว
พบว่าหลักการของกฎหมายไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่และพบว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
นั้น เป็นสิ่งที่กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 มีมาตราการในการคุ้มครองที่ยังไม่ครอบคลุมและบกพร่องไม่สามารถน ามาบังคับใช้ได้ 

กรณีของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ไม่มีก าหนดความหมายหรือค านิยามของค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”“การจัดเก็บ
ประมวลผล” “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” เมื่อเปรียบเทียบส่วนของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเด็กออนไลน์หรือ COPPA ของประเทศสหรัฐอเมริปรากฎว่าได้มีการให้ค านิยาม
ความหมายดังกล่าวไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนจึงสามารถน ามาใช้บังคับได้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมี การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามความหมายของ “ข้อมูลส่วน
บุคคล” “การจัดเก็บประมวลผล” “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าวไว้ในบทนิยามศัพท์ใน
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ด้วยเพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนส่งผลให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และในส่วนของการรับรองคุ้มครองในการจัดเก็บประมวลผล การน าไปใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์ เน็ต รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลไม่มีปรากฎอยู่ ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท าให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมาย จึงได้มีการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตและ
น าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวไม่สิทธิหรือวิธีการที่จะกระท าการใดเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองเลยซึ่งท าให้น ามาสู่ปัญหาต่อ
ตัวเด็กตามมามากมาย เช่นปัญหาการล่อลวงเด็ก อาชญากรรมเด็ก หรือกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์
อันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจของ
เด็ก ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ตนั้นตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังไม่มีการให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บประมวลผล 
การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต  ท าให้กฎหมายฉบับนี้มีความ
บกพร่องในการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงต้องมีการวาง
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มาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมถึงการ
จัดเก็บประมวลผล การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลมูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ตไว้ในกฎหมายเป็น
การเฉพาะซึ่งหากสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายได้เช่นนี้จะท าให้ผู้กระท าความผิดเกรง
กลัวต่อกฎหมายและสามารถเอาผิดกับผู้กระท าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตได้
ส่งผลให้ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตลดน้อยลงและปัญหาต่างๆที่เกิด
ขึ้นกับเด็กโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อจะลดลงตามมาด้วยเช่นกัน  

อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้มี
การก าหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอ านาจควบคุมการด าเนินการ
ปฏิบัติงานและออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ไม่
มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือท าการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรงเลยเช่นเดียวกันกับฐานความผิดและบทลงโทษส าหรับผู้ที่ท า
การจัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีปรากฎอยู่ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 จึงท าให้บุคคลที่กระท าการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กบนอินเทอร์เน็ตจึงมีเพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง ต่อการ
ก่ออาชญากรรมต่อเด็ก หรือการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบจากเด็กและในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ก็ไม่มีฐานความผิดและบทลงโทษในกรณีที่มีการจัดเก็บประมวลผล
การน าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีก็เพียง
บทบัญญัติมาตรา 79 ที่ก าหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ซึ่งเป็นบทลงโทษผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเด็กหรือผู้ปกครองเด็กโดยทั่วไปเท่านั้นและยังพบว่าอัตรา
โทษที่กฎหมายก าหนดไว้น้อยเกินไป คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ท าให้บุคคลที่กระท าการละเมิดดังกล่าวไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและยังไม่
สามารถเอาผิดในกรณีกับที่มีการจัดเก็บประมวลผล การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
บนอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากไม่มีการก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น จึง
ต้องมีการก าหนดการกระท าเกี่ยวกับการจัดเก็บประมวลผล การเปิดเผยข้อมูลส่วบบุคคลของเด็ก ที่
เป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษตามกฎหมายซึ่งหากมีการก าหนดได้เช่นนี้จะท าให้สามารถลงโทษ
แก่ผู้ที่กระท าการละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้ในทุกกรณี 

ในการสร้างมาตราการเพ่ือลงโทษบุคคลที่กระท าการละเมิดในสิทธิเด็กกรณีของการจัดเก็บ
ประมวลผล การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งเพ่ือเป็นการป้องกันเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบจากเด็ก ป้องกันปัญหาที่เด็กถูก
ล่อลวง ป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก เนื่องจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นพบว่า
จุดเริ่มต้นจากการน าไปสู่ปัญหาก็คือการเข้าถึงตัวเด็กโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ การก าหนดบทโลง
โทษจึงควรมีมาตราการที่รุนแรงเพ่ือบุคคลที่กระท าการต่อเด็กมีความเกรงกลัวต่อโทษจึงไม่กล้าที่จะ
กระท าการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

เมื่อทราบถึงมาตราการในการคุ้มครองสิทธเด็กในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 ผู้เขียนมีความเห็นว่าเพ่ือความชัดเจนในการบังคับใช้
กฎหมายควรมีการเพ่ิมเติมบทนิยามความหมายเกี่ยวกับ ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” การจัดเก็บ
ประมวลผล” “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ในมาตรา 4 อันเป็นบทนิยามศัพท์และในมาตรา 27 
ก็ยังมีความบกพร่องและให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
ในปัจจุบันดังนั้นเพ่ือขจัดปัญหาและเพ่ิมความคุ้มครองสิทธิเด็กให้ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กในปัจจุบันจึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติเดิมในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาใหม่แทนกฎหมายเก่า
โดยและเพ่ิมเติมและแก้ไขการกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
อินเทอร์เน็ตตามลักษณะของการกระท าต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตอีกทั้งเพ่ิมฐาน
ความผิดและบทลงโทษรวมทั้งการเพ่ิมอัตราโทษและการเพิ่มอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งนี้
เ พ่ือการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซึ่งเป็นไปตามหลักการในการคุ้มครองสิทธิเด็ก ได้แก่ หลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานหลักความเสมอภาค ที่มีการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายดังกล่าวตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

1)  เพ่ิมเติมความหมายไว้ในนิยามศัพท์ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก หมายถึง ข้อมูลรายบุคคลที่สามารถระบุได้
เกี่ยวกับบุคคลที่เก็ฐรวบรวมแบบออนไลน์รวมทั้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่เชิงกายภาพอ่ืนๆ 
รวมทั้งชื่อถนนและชื่อเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
ประกันสังคม หรือตัวระบุอ่ืนใดที่คณะกรรมาธิการก าหนด ใบอนุญาตการติดต่อทางกายภาพหรือ
ออนไลน์ของแต่ละบุคคลที่เจาะจงหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นที่
เว็บไซต์เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์จากเด็กและให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทางกายภาพ  
(Geo Location Information) ภาพถ่าย (Photograph) และวิดีโอด้วย  

(2) การประมวลผลข้อมูลหมายถึง การด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม การบันทึก การจัดหมวดหมู่ การเก็บรักษา การจัดล าดับต าแหน่ง การแก้ไข การเลือก การ
เรียก การเปรียบเทียบ การใช้ การเชื่อมต่อ การระงับ การเปิดเผยโดยเฉพาะเจาะจง การเปิดเผย
ทั่วไป การลบ หรือการท าลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆและให้หมายความรวมถึง การ
ส่งต่อหรือโอนข้อมูล 

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมจากเด็กในรูปแบบที่สามารถระบุได้จากผู้ประกอบการ เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้น
กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดหาให้แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้ประกอบการ ท่ีจดัเตรียมการสนบัสนุน
ส าหรับการด าเนินงานภายในของเว็บไซต์ และไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใด 
และการน ามาซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมจากเดก็โดยเว็บไซต์หรือการให้บริการออนไลน์หรือ
พร้อมกบัความเข้าใจตามความเป็นจริงท่ีข้อมลูดงักล่าวถกูเก็บรวบรวมจากเด็ก ซึ่งใช้ประโยชน์ได้
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โดยเปิดเผยในรูปแบบท่ีสามารถระบุได้ ด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้การโพสต์ท่ีสาธารณะ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางโฮมเพจของเว็บไซต์การให้บริการเพ่ือนทาง
จดหมาย การให้บริการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ กระดานขา่ว หรือห้องสนทนา 

2)  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กตามมาตรา 
27 เดิมซึ่งบัญญัติไว้ว่า“ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด 
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ” และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการจัดเก็บประมวลผล น าไปใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อิ่นโดยมิชอบ 

การจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดเก็บประมวลผลดังกล่าวให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนท าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดเก็บเท่าท่ีจ าเป็นด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย 

3)  ก าหนดบทลงโทษบุคคลที่กระท าการจัดเก็บประมวลผล การน าไปใช้หรือเปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือกระท า
การด้วยวิธีการอ่ืนใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง 
เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดต่อเด็กหรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ เพ่ือป้องกันมิให้มีการ
ละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 

4)  แก้ไขบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  จัดตั้งองค์กรโดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งมาจากการกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต”โดยจะต้องเป็นผู้มีวัยวุฒิและคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาท าหน้าที่คอยก ากับดูแลเกี่ยวกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะและมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตราการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
โดยมีอ านาจสั่งห้ามการจัดเก็บประมวลผล การน าไปใช้ การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมทั้งมีอ านาจรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาด าเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนนั้นๆ 

(2)  เพ่ิมอ านาจพนักงานเจ้าหน้ามีอ านาจออกหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จะต้องขึ้นนโยบายของตนเกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ประกอบการคืออะไร การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไรและวิธีปฏิบัติส าหรับการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กและจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กซึ่งสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของผู้ปกครองของเด็กได้ก่อนที่จะมีการจัดเก็บประมวลผล การน าไปใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
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ข้อมูลที่ผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถจัดเก็บรวมรวม 
ได้แก่ ข้อมูลรายบุคคลที่สามารถระบุได้เกี่ยวกับบุคคลที่เก็บรวบรวมแบบออนไลน์รวมทั้ง ชื่อและ
นามสกุล ที่อยู่ที่บ้านหรือที่อยู่เชิงกายภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งชื่อถนนและชื่อเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง 
ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หรือตัวระบุอ่ืนใดที่คณะกรรมาธิการก าหนด
ใบอนุญาตการติดต่อทางกายภาพหรือออนไลน์ของแต่ละบุคคลที่เจาะจงหรือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเด็ก
หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์จากเด็ก  ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทาง
กายภาพ (Geo Location Information) ภาพถ่าย (Photograph) และวิดีโอด้วย 

กรณีการน าไปใช้หรือน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีการ
จดัเก็บประมวลผลผู้ประกอบการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การเปิดเผยที่ชัดเจน วิธีการ ช่องทางการเผยแพร่ รวมถึงการโพสต์ที่สาธารณะ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ผ่านทางโฮมเพจของเว็บไซต์ ทางอีเมลล์ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ กระดานข่าว หรือห้องสนทนาด้วย 
ผู้ประกอบการจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการใช้ ข้อปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ
จะต้องเผยแพร่เท่าท่ีจ าเป็นและจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
ก่อนการน าไปใช้หรือเปิดเผยด้วย  

ผู้ปกครองของเด็กหรือเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าตรวจสอบถึงการน าข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กไปใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีการจัดเก็บรวบรวมดังกล่าวได้และ
ผู้ปกครองหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่เข้าดู ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลของตนได้ตลอดเวลา
ที่มีการจัดเก็บ 
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พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 
----------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่24 กันยายน พ.ศ. 2546 

เป็นปีที ่58 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 
34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546” 
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 
 (2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส 
 “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่
สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจน
น่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน 
 “เด็กก าพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา
หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 
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 “เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา
หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความล าบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ใน
ครอบครัวเกินวัยหรือก าลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 “เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่
ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่ก าเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง 
 “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบ
อาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
 “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน 
 “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ 
นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
 “ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร 
 “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือ
พัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ของเด็ก 
 “ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุ
ให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้
เด็กให้กระท าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันด ีทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
 “สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและ
น ามาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์  แพทย์ จิตวิทยา กฎหมายและหลัก
วิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 
 “สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี
บริบูรณ ์และมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซ่ึงเด็กไม่เก่ียวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสถาน
รับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี ้ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 
 “สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชื่อคราวเพ่ือสืบเสาะและ
พินิจเด็กและครอบครัว เพ่ือก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่
เด็กแต่ละราย 
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 “สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้อง
ได้รับการสงเคราะห ์ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป 
 “สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพเพ่ือแก้ไข
ความประพฤติ บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ 
 “สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพ่ือให้
การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษาแนะแนว และ
การฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กท่ีจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 
 “สถานพินิจ”หมายความว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 5 ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดท าการศาลเยาวชนและครอบครัว
หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ให้ศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับ
ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น 
 กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

 
 มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ และกรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจาก
ภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคณะกรรมการจะ
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
 
 มาตรา 8 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท าหน้าท่
เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
 (2) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
 (3) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
 (4) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
 (5) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  
 มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
 มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
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 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ 
เสียหรือหย่อนความสามารถ 
 (4)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (5)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (8)  ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 
 มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา 7 เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รัแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
 มาตรา 12 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว  แต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อน 
 
 มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหดจึงเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรอง ประธานไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา 14 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ 
(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(3)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
(4)  วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 47 
(5)  วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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(6)  ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา
และฟ้ืนฟ ูสถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ
ประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 

(7)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กใน
กรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 

(8)  การด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก 
 
 มาตรา 15 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 13 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
โดยอนุโลม 
  
 มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการผู้แทน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้แทนสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชนผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา ผู้อ านวยการส านักอนามัย และผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท า
ในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจาก
ภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน 
โดยมีผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักสวัสดิการสังคมไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
 มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
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หรือผู้แทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวผู้แทนสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในจังหวัดใน
กรณีที่จังหวัดนั้นไม่มีสถานพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชน
อย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
 มาตรา 18 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บังคับกับ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 และมาตรา 17 โดยอนุโลม เว้นแต่อ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 10 (3) 
และมาตรา 11 ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา 19 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการประชุมและการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 20 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการ
ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2)  ให้ค าปรึกษาแนะน าและประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา
และฟ้ืนฟ ูสถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ
ประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(3)  ก าหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(4)  จัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน 
และการจัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(5)  ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ 
(6)  เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอค าชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(7)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์และส่งเสริม
ความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้วแต่กรณ ีแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(8) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด 2 
การปฏิบัติต่อเด็ก 

 
 มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและ
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 การกระท าใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
เด็กหรือไม ่ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
 

 มาตรา 24 ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีอ านาจและหน้าที่ดูแลและ
ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา
และฟ้ืนฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอ านาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมกา
คณะกรรมการคุม้ครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ทราบ และให้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
     
 มาตรา 25 ผู้ปกครองต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก
หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 

(2)  ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่
เหมาะสม 

(3)  จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

(4)  ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
(5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
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 มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใด
กระท าร ดังต่อไปนี้ 

(1)  กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(2)  จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความ

ดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(3)  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้

เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
(4)  โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน

ที่มิใช่ญาติของเด็กเว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
(5)  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นเป็น

ขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระท าผิด หรือกระท าด้วยประการ
ใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(6)  บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการใด
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของ
เด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(7)  ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถาน
ค้าประเวณ ีหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 

(8)  บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

(9)  จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอ่ืนที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตาม
กฎหมายนั้น 
 
 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติ
คุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 
 มาตรา 28 ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
พัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระท าการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือ
ขัดขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ใดเพ่ือประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรือ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 29 ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามหมวด 3 และหมวด 4 จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 โดยมิชักช้า 
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 แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์หรือลูกจ้างจะต้องรายงานให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา  24 หรือพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจทราบโดยมิชักช้า หากเป็นที่ปรากฎชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 การแจ้งหรือรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
 
 มาตรา 30 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 
3 และหมวด 4 มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกเพ่ือตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง
หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ด าเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกน าพาไปสถานที่อ่ืนซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือก็ให้มีอ านาจเข้าไปใน
เวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ 

(2)  ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจน าตัวเด็กไปยังที่
ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที ่เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ 
ทั้งนี ้จะต้องกระท าโดยมิชักช้า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่าสิบสองชั่วโมงไม่ได้ เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (6) ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูและ
หากเจ็บป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาล 

(3)  มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนใดมาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู ่ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก 

(4)  ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก นายจ้างหรือผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ที่เด็กท างานหรือเคยท างาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือ
ผู้ดูแลสถานศึกษาที่เด็กก าลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การศึกษา การท างาน หรือความประพฤตขิองเด็กมาให้ 

(5)  เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้างของเด็ก
สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกเพ่ือสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่นั้นๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความ
เป็นอยู ่ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(6)  มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะน าหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กในทางท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(7)  ท ารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรก
รับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอเด็กท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับ
การอุปการะเลี้ยงดูและได้รับกาศึกษาอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยง
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เด็สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู จะต้องปรึกษา
กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระท าได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) และ (5) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน
และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา 
 
 มาตรา 31 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด 3 
การสงเคราะห์เด็ก 

 
 มาตรา 32 เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ 

(1)  เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
(2)  เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง 
(3)  เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจ าคุกกักขัง พิการ 

ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกท้ิงร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
(4)  เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อ

พัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 
(5)  เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

(6)  เด็กพิการ 
(7)  เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก 
(8)  เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา 33 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 
ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29 หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 ให้
พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก
เพ่ือให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23 

(2)  มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยง
ดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม (1) ได ้

(3)  ด าเนินการเพ่ือให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายวด้วยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม 
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(4)  ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและ
ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ 

(5)  ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
(6)  ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
(7)  ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพศึกษา หรือฝึกหัด

อาชีพในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือส่งเด็กศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานที่
ทางศาสนาอ่ืน ที่ยินยอมรับเด็กไว้ 
 วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด  และไม่
ว่ากรณีใดๆ การด าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง ความยินยอมดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีปลัดกระทรวงก าหนด หรือยินยอมด้วย
วาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่
อาจให้ความยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจส่งเด็กเข้ารับ
การสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟังรายงานและ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 
 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีมีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์เด็กตาม (4) (5) (6) หรือ (7) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่น
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รีบด าเนินการจัดให้เด็กสามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้าในกรณีเด็กอยู่
ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่าสามารถปกครองและอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้เด็กพ้นจากการสงเคราะห์
และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายังไม่ครบก าหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์ก็ตาม 
 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จ าเป็น
จะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคล
นั้นได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไป
อีกและบุคคลนั้นมิได้คัดค้านปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีอาจสั่งให้สงเคราะห์
บุคคลนั้นต่อไปตามความจ าเป็นและสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปี
บริบูรณ ์
  
 มาตรา 34 ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจน าเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ 
หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ได้ 
 กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือส านักงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้าเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา 33 แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหา
วิธีการสงเคราะห์ที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา 33 ได ้จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้ 
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 กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนา
และฟ้ืนฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 
 
 มาตรา 35 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 พบ
เห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 (1) และ (2) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29 
ให้สอบถามเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจ าต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการ
ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการ
สงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา 33 และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามด าเนินการ
เพ่ือให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็ว แต่หากปรากฎว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อม
ไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่
เด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด 4 ก็ได้ 
 
 มาตรา 36 ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 33 (2) (4) หรือ (6) หากปรากฎ
ว่าเป็เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด 4 ได ้
 
 มาตรา 37 เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูได้รับตัวเด็กไว้ตาม
มาตรา 33 (5) (6) หรือ (7) ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ละคนพร้อมด้วยประวัติ
ไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้าและให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 
 มาตรา 38 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์โดย
ผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา 33 วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับก าหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 33 วรรคสาม หรือกรณีที่ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่
ได้รับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 33 วรรคสี่ ผู้ปกครองย่อมมี
สิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา 5 ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
 
 มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กมาอยู่ในความดูแลมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะให้การ
เลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 
ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เพ่ือเรียก
ผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนว่าจะไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก
และให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลา
สองป ีถ้ากระท าผิดทัณฑ์บนให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามมาตรา 69 
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 การให้ค าแนะน าหรือการเรียกประกันให้ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
 

หมวด 4 
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

 
 มาตรา 40 เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่ 
 (1)  เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
 (2)  เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
 (3)  เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 41 ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระท าทารุณกรรมต่อเด็กให้
รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา 24 ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามี
การกระท าทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอ านาจเข้าตรวจค้นและมีอ านาจแยกตัวเด็กจาก
ครอบครัวของเด็กเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 
 การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่
ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
  
 มาตรา 42 การด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 41 วรรคสองต้องรีบจัดให้มีการ
ตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันท ีถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับ
เด็กและครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับ
ก่อนได้หรือถ้าจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา  33 และถ้า
จ าเป็นต้องให้การฟืน้ฟูสภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
 การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง  ระหว่าง
การสืบเสาะและพินิจเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระท าได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นค า
ร้องขอต่อศาลตามมาตรา 5 เพ่ือมีค าสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้ 
 
 มาตรา 43 กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระท าทารุณกรรมต่อเด็กถ้ามีการฟ้อง
คดีอาญาแก่ผู้กระท าผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให้ศาล
ที่พิจารณาคดีนั้นมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้น ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือห้ามเข้า
ใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาลก าหนด เพ่ือป้องกันมิให้กระท าการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นท าทัณฑ์บน
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 46 และมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได้ 
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 หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระท า
ทารุณกรรมแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ผู้มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 หรือพนักงานอัยการยื่นค าขอต่อศาลตามมาตรา 5เพ่ือออกค าสั่งมิให้
กระท าการดังกล่าวโดยก าหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือคุ้มครองเด็กมิให้
ถูกกระท าทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้ต ารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระท าทารุณกรรมแก่
เด็กมากักขังไว้มีก าหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
 การพิจารณาออกค าสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นส าคัญ 
 
 มาตรา 44 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 พบ
เห็นหรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดให้สอบถามเด็กและด าเนิ นการห
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่การเลี้ยงดู 
อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจ าเป็นต้องคุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่เด็ก โดยวิธีส่งเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูก็ให้เสนอประวัติ
พร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการ
คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก 
 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24เห็นว่าเด็ก
จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา  33 แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่
สมควรส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู ก็ให้มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแลโดยอาจแต่งตั้งผู้
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา 48 หรือไม่ก็ได้ และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือ
บุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแล้วอาจจะวางข้อก าหนดเพ่ือป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติ
เสียหาย หรือเสี่ยงต่อการกระท าผิด โดยให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 
(2)  ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือไป

กับผู้ปกครอง 
(3)  ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักน าไปในทางเสื่อมเสีย 
(4)  ระมัดระวังมิให้เด็กกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย 
(5)  จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 
(6)  จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก  
(7)  จัดให้เด็กกระท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมหากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา  24 ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 
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 มาตรา 45 ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพ่ือการ
จ าหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็กและมีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือนให้ท าทัณฑ์บน หรือ
มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์และอาจวางข้อก าหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตาม
มาตรา 44 วรรคสอง หรือวางข้อก าหนดอ่ืนใดเพ่ือแก้ไข หรือป้องกันมิให้เด็กกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได ้
 หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 39 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

การว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน และจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 มาตรา 46 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อก าหนดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 45 หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา 5 
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
 
 มาตรา 47 วิธีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 

หมวด 5 
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

 
 มาตรา 48 ในการด าเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่
เด็กตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กเพ่ือก ากับดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณ ีให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห ์หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็น
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะก าหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้  
 กรณีท่ีเด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ และสถานที่พัฒนาและฟ้ืนฟูแล้ว ถ้ามีเหตุผลสมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นค าขอต่อ
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือ
บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้  
 การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 
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 มาตรา 49 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติการศึกษา 

และการประกอบอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในการก ากับดูแล 
(2)  เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและ

เลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการก ากับดูแล 
(3)  จัดท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครองเสนอ

ต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองสวัสดิภาพคณะกรรมการ 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 
 มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล 
ภาพหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติ
คุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครองบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 
24 ซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย โดยอนุโลม 
 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่ งข้อมูลที่
เปิดเผยโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
 

หมวด 6 
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
 

 มาตรา 51 ปลัดกระทรวงมีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 
 หน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกจากที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและด าเนิน
กิจการได้เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ 
และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะน าหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินการ
ดังกล่าว 
 
 มาตรา 52 ภายใต้บังคับของมาตรา 51 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ต้องขอรับใบอนุญาตต่อ
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด การออกใบแทนใบอนุญาตและการเพิก
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ถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 53 ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
 มาตรา 54 ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูจะต้องไม่ด าเนินกิจการในลักษณะแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ และต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็น
ผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา 
 การด าเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 
 
 มาตรา 55 ให้ปลัดกระทรวงและข้าราชการจังหวัดมีอ านาจถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของ
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ตาหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 56 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  รับตัวเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพ่ือสืบเสาะและพินิจ
เด็กและครอบครัว วินิจฉัยก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก
แต่ละคน ถ้าจ าเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน 

(2)  สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพรวมทั้งของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก 
และมูลเหตุที่ท าให้เด็กตกอยู่ในสภาวะจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เพ่ือรายงาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3)  จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งด าเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กที่
อยู่ในความปกครองดูแล 

(4)  จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหาร
ให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล 

(5)  จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสม
กับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 

(6)  จัดส่งเด็กที่ได้ด าเนินการตาม (1) และ (2) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสม
กับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 
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(7)  มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูและ
ถ้าเห็นสมควรอาจยื่นค าขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา 48 

(8)  ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กจ าต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องด าเนินการให้เด็กสามารถ
กลับไปอยู่กับผู้ปกครองก่อน ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟ ูให้ด าเนินการเป็นวิธีสุดท้าย 
 
 มาตรา 57 ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่จ าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู 
 
 มาตรา 58 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 56 (1) 
(2) (3) และ (4) และให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของสถาน
สงเคราะห์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
 (2) จัดบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง 
 (3) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลอืแก่เด็กท่ีออกจากสถาน
สงเคราะห์ไปแล้ว เพ่ือเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กท่ีเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิ
ให้กลับไปสู่สภาพเดิม 
 การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา 56 (2) ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมี
รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้ 
 
 มาตรา 59 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กท่ีอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 (2) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 (3) แก้ไขความประพฤติ บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจแก่เด็กท่ีอยู่ใน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 (4) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลอืแก่เด็กท่ีออกจากสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพไปแล้ว 
 
 มาตรา 60 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับเด็กที่จ าต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครองดูแล 
 (2) ท าการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูเด็กแต่ละคน 
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 (3) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บ าบัดรักษา แนะแนว และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล 
 
 มาตรา 61 ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ และผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ท าร้ายร่างกาย
หรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอ่ืน เว้น
แต่กระท าเท่าท่ีสมควรเพ่ืออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 
 มาตรา 62 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจา
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
 

หมวด 7 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค า
ปรึษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
และตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 65 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด และมีอ านาจน าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพ่ือด าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณี
ที่ไม่สามารถน าตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้
ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีชั้นหนึ่ง 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระท าเท่าที่สมควรเพ่ือการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด 
 
 มาตรา 66 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอ านาจด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(1)  สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติการศึกษา นิสัย
และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา 64 
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(2)  เรียกให้ผู้ปกครอง คร ูอาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นก าลัง
ศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 

(3)  ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 
(4)  เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือ

นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา 64 อีก 
(5)  สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่

ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 
(6)  ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ต ารวจ หรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่อ่ืนเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้ 
  

 มาตรา 67 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือ
ยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการเพ่ือท า
การตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน และให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 

หมวด 8 
กองทุนคุ้มครองเด็ก 

 
 มาตรา 68 ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก” เพ่ือเป็น
ทุนใช้จ่ายในการส่งเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 69 กองทุนประกอบด้วย 
 (1)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 (2)  เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (3)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
 (4)  เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (5)  เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม
อ่ืน 
 (6)  เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองที่ผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 39  
 (7)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
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 มาตรา 70 เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา 69 ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน 
 
 มาตรา 71 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด
กระทรวงศึษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งไม่เกินสามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็ก
อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา 72 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 10 มาตรา 12มาตรา 13 และมาตรา 
15 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 73 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(2)  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ

ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
หรือตามค าสั่งศาล 

(3)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา 74 การรับเงิน กรจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลปรโยชน์และการจัดการ
กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา 75 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้า
คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่ งมี
ความรูhความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใช้บังคับกับ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
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 มาตรา 76 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา 75 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
 (2)  รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
 (3)  มีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 
 มาตรา 77 ให้คณะรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบรายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  เพ่ือน าเสนอต่อ
รัฐสภาเพ่ือทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 9 
บทก าหนดโทษ 

 
 มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  
 มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา 80 ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 30 (1) หรือ (5) หรือไม่ยอม
ส่งเอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตาม
มาตรา 30 (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 30 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค ากลับให้ข้อความจริงในขณะที่การให้
ถ้อยค ายังไม่เสร็จสิ้น การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 
 
 มาตรา 81 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือ
ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา 82 ผู้ใดจัดตั้งหรือด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูตามมาตรา 52 โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือ
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ใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ยื่นค าขออนุญาตหรือยื่นค าขอต่อใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 
 
 มาตรา 83 เจ้าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 แล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น
ให้เป็นอันระงับไป 
  

 มาตรา 84 ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูโดยมิได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา 85 ผู้ใดกระท าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 86 ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 67 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา 87 ให้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กของหน่วยราชการ หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ที่ด าเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 88 บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27  พฤศจิกายน พ.ศ.2515 และ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 123 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกบัพระราชบัญญัตินี้ จนว่าจะมีกาออกกฎกระทรวง ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบันที่ 123 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
สมควรก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือให้เด็กได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครอง
เด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998  

TITLE XIII-CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION 
 
SEC. 1301   SHORT TITLE 
This title may be cited as the "Children's Online Privacy Protection Act of 1998".  
 
SEC. 1302 DEFINITIONS 
In this title: 
(1) CHILD   The term "child" means an individual under the age of 13. 
(2)  OPERATOR   The term "operator"  

(A) means any person who operates a website located on the Internet or an 
online service and who collects or maintains personal information from or 
about the users of or visitors to such website or online service, or on whose 
behalf such information is collected or maintained, where such website or 
online service is operated for commercial purposes, including any person 
offering products or services for sale through that website or online service, 
involving commerce—  

(i) among the several States or with 1 or more foreign nations; 
(ii) in any territory of the United States or in the District of Columbia, 
or between any such territory and—  

(I) another such territory; or 
(II) any State or foreign nation; or 

 (iii) between the District of Columbia and any State, territory, or 
foreign nation; but 

(B) does not include any nonprofit entity that would otherwise be exempt 
from coverage under section 5 of the Federal Trade Commission Act (15 
U.S.C. 45). 

(3) COMMISSION.—The term "Commission" means the Federal Trade Commission. 
(4) DISCLOSURE.—The term "disclosure" means, with respect to personal 
information—  

(A) the release of personal information collected from a child in identifiable 
form by an operator for any purpose, except where such information is 
provided to a person other than the operator who provides support for the 
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internal operations of the website and does not disclose or use that 
information for any other purpose; and 
(B) making personal information collected from a child by a website or online 
service directed to children or with actual knowledge that such information 
was collected from a child, publicly available in identifiable form, by any 
means including by a public posting, through the Internet, or through—  

(i) a home page of a website; 
(ii) a pen pal service; 
(iii) an electronic mail service; 
(iv) a message board; or 
(v) a chat room. 

(5) FEDERAL AGENCY.— The term "Federal agency" means an agency, as that term is 
defined in section 551(1) of title 5, United States Code. 
(6) INTERNET.—The term "Internet" means collectively the myriad of computer and 
telecommunications facilities, including equipment and operating software, which 
comprise the interconnected world-wide network of networks that employ the 
Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, or any predecessor or successor 
protocols to such protocol, to communicate information of all kinds by wire or radio. 
(7) PARENT.— The term "parent" includes a legal guardian. 
(8) PERSONAL INFORMATION.— The term "personal information" means individually 
identifiable information about an individual collected online, including—  

(A) a first and last name; 
(B) a home or other physical address including street name and name of a 
city or town; 
(C) an e-mail address; 
(D) a telephone number; 
(E) a Social Security number; 
(F) any other identifier that the Commission determines permits the physical 
or online contacting of a specific individual; or 
(G) information concerning the child or the parents of that child that the 
website collects online from the child and combines with an identifier 
described in this paragraph. 

(9) VERIFIABLE PARENTAL CONSENT.—The term "verifiable parental consent" means 
any reasonable effort (taking into consideration available technology), including a 
request for authorization for future collection, use, and disclosure described in the 
notice, to ensure that a parent of a child receives notice of the operator's personal 
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information collection, use, and disclosure practices, and authorizes the collection, 
use, and disclosure, as applicable, of personal information and the subsequent use 
of that information before that information is collected from that child. 
(10) WEBSITE OR ONLINE SERVICE DIRECTED TO CHILDREN.—  

(A) IN GENERAL.— The term "website or online service directed to children" 
means—  

(i) a commercial website or online service that is targeted to children; 
or 
(ii) that portion of a commercial website or online service that is 
targeted to children. 

(B) LIMITATION.—A commercial website or online service, or a portion of a 
commercial website or online service, shall not be deemed directed to 
children solely for referring or linking to a commercial website or online 
service directed to children by using information location tools, including a 
directory, index, reference, pointer, or hypertext link. 

(11) PERSON.—The term "person" means any individual, partnership, corporation, 
trust, estate, cooperative, association, or other entity. 
(12) ONLINE CONTACT INFORMATION.—The term "online contact information" means 
an e-mail address or an-other substantially similar identifier that permits direct 
contact with a person online. 

 

SEC. 1303.  REGULATION OF UNFAIR AND DECEPTIVE ACTS AND 
PRACTICES IN CONNECTION WITH THE COLLECTION AND USE OF 
PERSONAL INFORMATION FROM AND ABOUT CHILDREN ON THE 
INTERNET.  

(a) ACTS PROHIBITED.—  
(1) IN GENERAL.—It is unlawful for an operator of a website or online 
service directed to children, or any operator that has actual 
knowledge that it is collecting personal information from a child, to 
collect personal information from a child in a manner that violates 
the regulations prescribed under subsection (b). 
(2) DISCLOSURE TO PARENT PROTECTED.—Notwithstanding paragraph 
(1), neither an operator of such a website or online service nor the 
operator's agent shall be held to be liable under any Federal or State 
law for any disclosure made in good faith and following reasonable 
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procedures in responding to a request for disclosure of per-sonal 
information under subsection (b)(1)(B)(iii) to the parent of a child. 

(b) REGULATIONS.—  
(1) IN GENERAL.—Not later than 1 year after the date of the enactment of this 
Act, the Commission shall promulgate under section 553 of title 5, United 
States Code, regulations that—  
 (A) require the operator of any website or online service directed to 
children that collects personal information from children or the operator of a 
website or online service that has actual knowledge that it is collecting 
personal information from a child—  
 (i) to provide notice on the website of what information is collected 
from children by the operator, how the operator uses such information, and 
the operator's disclosure practices for such information; and 
 (ii) to obtain verifiable parental consent for the collection, use, or 
disclosure of personal information from children; 
 (B) require the operator to provide, upon request of a parent under 
this subparagraph whose child has provided personal information to that 
website or online service, upon proper identification of that parent, to such 
par-ent—  
 (i) a description of the specific types of personal information collected 
from the child by that operator; 
 (ii) the opportunity at any time to refuse to permit the operator's 
further use or maintenance in retrievable form, or future online collection, of 
personal information from that child; and 
 (iii) notwithstanding any other provision of law, a means that is 
reasonable under the circumstances for the parent to obtain any personal 
information collected from that child; 
 (C) prohibit conditioning a child's participation in a game, the offering 
of a prize, or another activity on the child disclosing more personal 
information than is reasonably necessary to participate in such activity; and 
 (D) require the operator of such a website or online service to 
establish and maintain reasonable procedures to protect the confidentiality, 
security, and integrity of personal information collected from children. 
(2) WHEN CONSENT NOT REQUIRED.—The regulations shall provide that 
verifiable parental consent under paragraph (1)(A)(ii) is not required in the 
case of—  
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 (A) online contact information collected from a child that is used only 
to respond directly on a one-time basis to a specific request from the child 
and is not used to recontact the child and is not maintained in retrievable 
form by the operator; 
 (B) a request for the name or online contact information of a parent 
or child that is used for the sole purpose of obtaining parental consent or 
providing notice under this section and where such information is not 
maintained in retrievable form by the operator if parental consent is not 
obtained after a reasonable time; 
 (C) online contact information collected from a child that is used only 
to respond more than once directly to a specific request from the child and 
is not used to recontact the child beyond the scope of that request—  
  (i) if, before any additional response after the initial response 
to the child, the operator uses reasonable efforts to provide a parent notice 
of the online contact information collected from the child, the purposes for 
which it is to be used, and an opportunity for the parent to request that the 
operator make no further use of the information and that it not be 
maintained in retrievable form; or 
  (ii) without notice to the parent in such circumstances as the 
Commission may determine are appropriate, taking into consideration the 
benefits to the child of access to information and services, and risks to the 
security and privacy of the child, in regulations promulgated under this 
subsection; 
 (D) the name of the child and online contact information (to the 
extent reasonably necessary to protect the safety of a child participant on 
the site)—  
 (i) used only for the purpose of protecting such safety; 
 (ii) not used to recontact the child or for any other purpose; and 
 (iii) not disclosed on the site, if the operator uses reasonable efforts to 
provide a parent notice of the name and online contact information 
collected from the child, the purposes for which it is to be used, and an 
opportunity for the parent to request that the operator make no further use 
of the information and that it not be maintained in retrievable form; or 
 (E) the collection, use, or dissemination of such information by the 
operator of such a website or online service necessary—  
 (i) to protect the security or integrity of its website; 
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 (ii) to take precautions against liability; 
 (iii) to respond to judicial process; or 
 (iv) to the extent permitted under other provisions of law, to provide 
information to law enforcement agencies or for an investigation on a matter 
related to public safety. 1815 
(3) TERMINATION OF SERVICE.—The regulations shall permit the operator of a 
website or an online service to terminate service provided to a child whose 
parent has refused, under the regulations prescribed under paragraph (1)(B)(ii), 
to permit the operator's further use or maintenance in retrievable form, or 
future online collection, of personal information from that child. 
 (c) ENFORCEMENT.—Subject to sections 1304 and 1306, a violation of 
a regulation prescribed under subsection (a) shall be treated as a violation of 
a rule defining an unfair or deceptive act or practice prescribed under section 
18(a)(1)(B) of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 57a(a)(1)(B)). 
 (d) INCONSISTENT STATE LAW.—No State or local government may 
impose any liability for commercial activities or actions by operators in 
interstate or foreign commerce in connection with an activity or action 
described in this title that is inconsistent with the treatment of those activities 
or actions under this section. 
 
SEC. 1304. SAFE HARBORS.  
(a) GUIDELINES.—An operator may satisfy the requirements of regulations 
issued under section 1303(b) by following a set of self-regulatory guidelines, 
issued by representatives of the marketing or online industries, or by other 
persons, approved under subsection (b). 
(b) INCENTIVES.—  

(1) SELF-REGULATORY INCENTIVES.—In prescribing regulations under 
section 1303, the Commission shall provide incentives for self-
regulation by operators to implement the protections afforded 
children under the regulatory requirements described in subsection (b) 
of that section. 
(2) DEEMED COMPLIANCE.—Such incentives shall include provisions for 
ensuring that a person will be deemed to be in compliance with the 
requirements of the regulations under section 1303 if that person 
complies with guidelines that, after notice and comment, are 
approved by the Commission upon making a determination that the 
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guidelines meet the requirements of the regulations issued under 
section 1303. 
(3) EXPEDITED RESPONSE TO REQUESTS.—The Commission shall act 
upon requests for safe harbor treatment within 180 days of the filing 
of the request, and shall set forth in writing its conclusions with regard 
to such requests. 

(c) APPEALS.—Final action by the Commission on a request for approval of 
guidelines, or the failure to act within 180 days on a request for approval of 
guidelines, submitted under subsection (b) may be appealed to a district 
court of the United States of appropriate jurisdiction as provided for in 
section 706 of title 5, United States Code. 
 
SEC. 1305. ACTIONS BY STATES.  
(a) IN GENERAL.—  

(1) CIVIL ACTIONS.—In any case in which the attorney general of a 
State has reason to believe that an interest of the residents of that 
State has been or is threatened or adversely affected by the 
engagement of any person in a practice that violates any regulation of 
the Commission prescribed under section 1303(b), the State, as parens 
patriae, may bring a civil action on behalf of the residents of the State 
in a district court of the United States of appropriate jurisdiction to—  
 (A) enjoin that practice; 

(B) enforce compliance with the regulation; 
(C) obtain damage, restitution, or other compensation on 
behalf of residents of the State; or 
(D) obtain such other relief as the court may consider to be 
appropriate. 
 

(2) NOTICE.—  
 (A) IN GENERAL.—Before filing an action under paragraph (1), 
the attorney general of the State involved shall provide to the 
Commission—  

 (i) written notice of that action; and 
(ii) a copy of the complaint for that action. 

(B) EXEMPTION.—  
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(i) IN GENERAL.—Subparagraph (A) shall not apply with respect 
to the filing of an action by an attorney general of a State 
under this subsection, if the attorney general determines that 
it is not feasible to provide the notice described in that 
subparagraph before the filing of the action. 
(ii) NOTIFICATION.—In an action described in clause (i), the 
attorney general of a State shall provide notice and a copy of 
the complaint to the Commission at the same time as the 
attorney general files the action. 

(b) INTERVENTION.—  
(1) IN GENERAL.—On receiving notice under subsection (a)(2), the 
Commission shall have the right to intervene in the action that is the 
subject of the notice. 
(2) EFFECT OF INTERVENTION.—If the Commission intervenes in an 
action under subsection (a), it shall have the right—  
(A) to be heard with respect to any matter that arises in that action; 
and 
(B) to file a petition for appeal. 
(3) AMICUS CURIAE.—Upon application to the court, a person whose 
self-regulatory guidelines have been approved by the Commission and 
are relied upon as a defense by any defendant to a proceeding under 
this section may file amicus curiae in that proceeding. 

(c) CONSTRUCTION.—For purposes of bringing any civil action under 
subsection (a), nothing in this title shall be construed to prevent an attorney 
general of a State from exercising the powers conferred on the attorney 
general by the laws of that State to—  

(1) conduct investigations; 
(2) administer oaths or affirmations; or 
(3) compel the attendance of witnesses or the production of 
documentary and other evidence. 

(d) ACTIONS BY THE COMMISSION.—In any case in which an action is 
instituted by or on behalf of the Commission for violation of any regulation 
prescribed under section 1303, no State may, during the pendency of that 
action, institute an action under subsection (a) against any defendant named 
in the complaint in that action for violation of that regulation. 
(e) VENUE; SERVICE OF PROCESS.—  
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(1) VENUE.—Any action brought under subsection (a) may be brought in the 
district court of the United States that meets applicable requirements relating 
to venue under section 1391 of title 28, United States Code. 
(2) SERVICE OF PROCESS.—In an action brought under subsection (a), process 
may be served in any district in which the defendant—  
(A) is an inhabitant; or 
(B) may be found. 

SEC. 1306. ADMINISTRATION AND APPLICABILITY OF ACT.  
(a) IN GENERAL.—Except as otherwise provided, this title shall be enforced by 
the Commission under the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et 
seq.). 
(b) PROVISIONS.—Compliance with the requirements imposed under this title 
shall be enforced under—(1) section 8 of the Federal Deposit Insurance Act 
(12 U.S.C. 1818), in the case of—  
 (A) national banks, and Federal branches and Federal agencies of 
foreign banks, by the Office of the Comptroller of the Currency; 

(B) member banks of the Federal Reserve System (other than national 
banks), branches and agencies of foreign banks (other than Federal 
branches, Federal agencies, and insured State branches of foreign 
banks), commercial lending companies owned or controlled by foreign 
banks, and organizations operating under section 25 or 25(a) of the 
Federal Reserve Act (12 U.S.C. 601 et seq. and 611 et seq.), by the 
Board; and 
(C) banks insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (other 
than members of the Federal Reserve System) and insured State 
branches of foreign banks, by the Board of Direc- tors of the Federal 
Deposit Insurance Corporation;  
(2) section 8 of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1818), by 
the Director of the Office of Thrift Supervision, in the case of a savings 
association the deposits of which are insured by the Federal Deposit 
Insurance Corporation; 
(3) the Federal Credit Union Act (12 U.S.C. 1751 et seq.) by the 
National Credit Union Administration Board with respect to any 
Federal credit union; 
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(4) part A of subtitle VII of title 49, United States Code, by the 
Secretary of Transportation with respect to any air carrier or foreign air 
carrier subject to that part; 
(5) the Packers and Stockyards Act, 1921 (7 U.S.C. 181 et seq.) (except 
as provided in section 406 of that Act (7 U.S.C. 226, 227)), by the 
Secretary of Agriculture with respect to any activities subject to that 
Act; and  
(6) the Farm Credit Act of 1971 (12 U.S.C. 2001 et seq.) by the Farm 
Credit Administration with respect to any Federal land bank, Federal 
land bank association, Federal intermediate credit bank, or production 
credit association. 

(c) EXERCISE OF CERTAIN POWERS.—For the purpose of the exercise by any 
agency referred to in subsection (a) of its powers under any Act referred to in 
that subsection, a violation of any requirement imposed under this title shall 
be deemed to be a violation of a requirement imposed under that Act. In 
addition to its powers under any provision of law specifically referred to in 
subsection (a), each of the agencies referred to in that subsection may 
exercise, for the purpose of enforcing compliance with any requirement 
imposed under this title, any other authority conferred on it by law. 
(d) ACTIONS BY THE COMMISSION.—The Commission shall prevent any 
person from violating a rule of the Commission under section 1303 in the 
same manner, by the same means, and with the same jurisdiction, powers, 
and duties as though all applicable terms and provisions of the Federal Trade 
Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.) were incorporated into and made a part 
of this title. Any entity that violates such rule shall be subject to the 
penalties and entitled to the privileges and immunities provided in the 
Federal Trade Commission Act in the same manner, by the same means, and 
with the same jurisdiction, power, and duties as though all applicable terms 
and provisions of the Federal Trade Commission Act were incorporated into 
and made a part of this title. 
(e) EFFECT ON OTHER LAWS.—Nothing contained in the Act shall be 
construed to limit the authority of the Commission under any other 
provisions of law. 
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SEC. 1307. REVIEW. 

Not later than 5 years after the effective date of the regulations initially issued under 
section 1303, the Commission shall—  

(1) review the implementation of this title, including the effect of the 
implementation of this title on practices relating to the collection and 
disclosure of information relating to children, children's ability to obtain 
access to information of their choice online, and on the availability of 
websites directed to children; and 
(2) prepare and submit to Congress a report on the results of the review 
under paragraph (1).  

 
SEC. 1308. EFFECTIVE DATE.  
Sections 1303(a), 1305, and 1306 of this title take effect on the later of—  

(1) the date that is 18 months after the date of enactment of this Act; or 
(2) the date on which the Commission rules on the first application filed for 
safe harbor treatment under section 1304 if the Commission does not rule on 
the first such application within one year after the date of enactment of this 
Act, but in no case later than the date that is 30 months after the date of 
enactment of this Act.  
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