การละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย พ.ศ. 2556
ในปี 2556 ที่ผา่ นมาโครงการวิจยั ความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ เครื อข่ายพลเมืองเน็ตได้ รวบรวม กรณีศกึ ษาที่
เกี่ยวข้ องกับการละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทยไว้ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงการคุกคามบุคคลจากการใช้
ข้ อมูลซึง่ สามารถระบุตวั ตนได้
แม้ เรื่ องความเป็ นส่วนตัว (privacy) ในพื ้นที่ออนไลน์จะเริ่ มเป็ นทีถ่ กเถียงกันในสังคมไทยบ้ างแล้ วโดยเฉพาะการ
ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อโจมตีกนั จากความขัดแย้ งทางการเมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงปั ญหาจากการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ที่สง่ ผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การซึง่ เป็ นเจ้ าของข้ อมูลปรากฏให้ เห็นอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่ผา่ นมาการทาความเข้ าใจความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทยมักจากัดอยูใ่ นมิติของกฎหมายเท่านัน้ แดเนียล
โซลอฟ (Daniel Solove) นักวิชาการด้ านกฎหมายเสนอให้ เราหากรอบคิดที่หลากหลายขึ ้นเพื่อหาทางคุ้มครองความเป็ น
ส่วนตัวให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่มีอยูโ่ ดยเริ่มจากปั ญหาการละเมิดความเป็ นส่วนตัวทีเ่ กิดขึ ้นจากการรวบรวม
จัดเก็บและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คนในปั จจุบนั เพราะปั ญหาที่เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวแตกต่างกัน ตามบริ บทของ
สังคม (Solove 2002:1152)
ด้ วยเหตุที่อินเทอร์ เน็ตเข้ าไปมีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คนในหลายมิติสง่ ผลให้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการ
ละเมิดความเป็ นส่วนตัวมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปด้ วยจากการสารวจนี ้อาจจะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ประเภท
ประเภทแรก คือ ความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวกับสิทธิผ้ บู ริ โภค เช่น สิทธิในความเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถกู จัดเก็บไว้ ใน
ฐานข้ อมูลของผู้ให้ บริ การออนไลน์ของสถาบันการเงิน ห้ าง ร้ านหรื อบริ ษัทประกันชีวติ การส่งต่อหรือซื ้อขายข้ อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ าไปยังบุคคลที่สาม ประเภทที่ สอง คือ ความเป็ นส่วนตัวทีเ่ กี่ยวข้ องกับเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อโจมตีบคุ คลที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองหรือใช้ วิธีการเผยแพร่
ข้ อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อกลัน่ แกล้ งกัน
กรณีตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นยังแสดงให้ เห็นว่าการละเมิดความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวพันกับปั จจัยหลายด้ านได้ แก่ ความ
ขัดแย้ งทางการเมืองความเชื่อและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันต่อประเด็นทางสังคม ความขัดแย้ งส่วนตัวอันเกิดจาก
ความสัมพันธ์ การขาดความระมัดระวังของสือ่ มวลชนและสถาบันการศึกษา
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่พบว่ามีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้ แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวประชาชน ที่อยู่
ภาพถ่ายประจาตัว อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ทางาน เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการ
เดินทาง ตาแหน่งที่ตงั ้ ผลการเรี ยน กระจัดกระจายอยูใ่ นพื ้นทีต่ า่ งๆ ของอินเทอร์ เน็ตไม่วา่ จะเป็ นธนาคาร
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม

กระนันก็
้ ตามส่วนใหญ่แล้ วพื ้นทีซ่ งึ่ ข้ อมูลเหล่านี ้กระจายอยูค่ ือเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก
ซึง่ มีลกั ษณะการใช้ งานที่เอื ้อต่อการส่งต่อข้ อมูลเหล่านี ้ เช่นการกระจายภาพด้ วยปุ่ มเดียวการที่เป็ นเครื่ องมือที่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ใู ช้ เป็ นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อความและรูปภาพต่างๆ ด้ วยตัวเองรวมทังสามารถเข้
้
าถึงได้ จากอุปกรณ์สอื่ สาร
หลากหลายประเภท
ในการทาความเข้ าใจสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนๆไปสูก่ ารคุ้มครอง สิทธิของ
ผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตงานวิจยั นี ้จึงเริ่มต้ นค้ นหาคาตอบว่าการละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ที่ปรากฏอยูใ่ น
สังคมไทยมีลกั ษณะอย่างไร เช่น รูปแบบผลกระทบและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสลับซับซ้ อนของการทา
ความเข้ าใจความเป็ นส่วนตัวในโลกออนไลน์งานวิจยั นี ้เริ่ มจากการสารวจสถานการณ์การละเมิดความเป็ นส่วนตัว
ออนไลน์ในสังคมไทย พ.ศ. 2556 ด้ วยการรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเป็ นส่วนตัวที่ปรากฏตามเว็บไซต์ตา่ งๆ
ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้ อมูลรั่วเพราะ “คนใน”
แม้ ผ้ บู ริ การออนไลน์จานวนมากจะมีระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การที่ รัดกุมก็ตาม
เช่น สายการบิน ธนาคาร แต่จากการสารวจพบว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ บริ การหลุดรอด ออกมาจากระบบได้ เนื่องจาก
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลในระบบได้ ข้อมูลการบินของบุตรสาวอดีตนายกฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เพจ
รวมมิตรการเมือง ในเฟซบุ๊กได้ โพสต์รูปภาพหน้ าจอคอมพิวเตอร์ จากสนามบินที่เป็ นรายละเอียดข้ อมูลการเดินทางของ
นางสาว แพทองธาร ชินวัตร ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วมีเพียงเจ้ าหน้ าที่ของสายการบินเท่านัน้ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
พร้ อมด้ วยข้ อความทีต่ งข้
ั ้ อสังเกตว่าการที่ลกู สาวของอดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปประเทศอังกฤษพร้ อมกระเป๋ าหลายใบ
น่าจะเป็ นการลี ้ภัยจากนันก็
้ ได้ มกี ารส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวในหมูผ่ ้ ใู ช้ เฟซบุ๊กในเวลาอันรวดเร็ว

