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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมตลาดดิจิทัลที่มีเข้มข้นของกิจกรรมข้ามพรมแดน
ตลอดเวลา เพ่ือแก้ไขปัญหาศักยภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายขยายไปเหนือหลักเขตอ านาจศาลเหนือ
ดินแดนของตนแบบเก่า เมื่อต้องก ากับกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในการบังคับของกฎหมายรัฐอ่ืนซึ่งมี
บรรทัดฐานในหลายประเด็นแตกต่างไป ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะการสถาปนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี พหุภาคี 
หลายฝ่าย หรือแบบการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ เพ่ือแสวหาจุดเกาะเกี่ยวในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเมื่อมี
ประเด็นข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อบรรษัทข้ามชาติเจ้าของแพล็ตฟอร์มคือผู้ได้ประโยชน์จากการเป็น
ตัวกลางให้บริการกระจายสินค้าและบริการ จึงต้องก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแบ่งปันผลประโยชน์
ย้อนกลับมาคืนแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย แนวทางสร้างฐานภาษีจากตลาด
ดิจิทัลเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินของรัฐเพ่ือน ามาจัดท าบริการสาธารณะและสวัสดิการของประชาชน  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย ได้แก่ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังต้องรับรองสิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกันในข้อมูล

ดิจิทัลระหว่าง เจ้าของระบบแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานในฐานผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรัฐเป็นผู้
ก ากับดูแล 

2. บัญญัติ ตีความ รับรองว่า ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลดิจิทัลถือเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมี
ราคาและอาจถือเอาได้ โดยจะต้องสร้างกลไกที่ท าให้ผู้ใช้ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม 
รายบุคคลสามารถหวงกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าใช้หรือครอบครองทรัพย์นั้น และมีกลไกในการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะกรรมสิทธิ์รวมเหนือทรัพย์สินข้อมูลดิจิทัล  

3. ออกแบบระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
แบ่งปัน และส่งต่อข้อมูลได้ และค านึงถึงการถ่ายทอดดูดซับเทคโนโลยีจากการรวบรวม ประมวลผลและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล และสิทธิในการเข้าถึงความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการของมวลมนุษยชาติ 

4. การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญาไม่ควรยึดติดกับค าว่า “ทรัพย์” หรือ “ทรัพย์สิน” ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาให้ก าหนดองค์ประกอบความผิดทั้งหลาย
ให้ครอบคลุมการกระท าต่อสิทธิเกี่ยวทรัพย์สินทั้งหมด 

5. พัฒนากลไกปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการไขความลับ โดยค านึงถึง
ความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการตามกฎหมายให้สามารถตรวจตราแล ะ
เยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมระบบคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชชนเจ้าของข้อมูลให้ปรับใช้กับข้อตกลงเกี่ยวกับการที่
แพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการและน าไปแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
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ธรรม สามารถตีความต่อไปได้ว่าข้อสัญญาดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณ ี

7. พัฒนาระบบจัดสรรผลประโยชน์ที่โปร่งใส และเป็น “ฐานค านวณภาษ”ี ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลดิจิทัล เพ่ือน ามาเป็นงบประมาณในการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าแก่พลเมืองในรัฐยุคดิจิทัล 
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Executive Summary 
 

The Strategy of Thailand Digital Economy must be based on the fact that digital data 
have become a political and economic capital, including for value creation, decision-making, 
innovation and production which Thai policy makers may confronting numerous challenges. 
The process of collecting, aggregating and analyzing data for the purpose of successful 
operation is nothing new for companies.  Among the most important agenda is how to share 
the economic value of data to provide a solid evidence base for policymaking.  This research 
brings clarity about what is meant by the term “digital data”  in the context of efforts to 
conceptualize and share the value of data from a legal perspective.  The research also 
concentrates why sharing the value of digital data is increasingly vital, identifies the conceptual 
and legal measurement challenges faced, and catalogues various innovative initiatives 
underway across sectors in the context of the upcoming revision of the Distributing System 
for national benefits and beyond. 

The Suggestions for improving Thai law include: 
1. The Constitution of the Kingdom of Thailand must also certify the right to joint 

ownership of digital information between Platform Owner Users in the consumer base or small 
entrepreneurs with the state as a supervisor. 

2. Acts, interprets, certifies that computer data or digital data is an intangible object 
which may have a price and may be considered.  It must create a mechanism that enables 
users, consumers, operators or platform owners to an individual can prevent others from 
accessing or possessing the property. and has a mechanism to manage mutual interests in the 
form of total ownership over digital assets. 

3. Design a digital data utilization management system to allow data use, sharing, and 
transmission.  and taking into account the transfer and absorbing technology from the 
collection Process and exploit digital data and the right to access humanity's advancement in 
the arts and sciences 

4. The application of the Penal Code should not be dependent on the term 
“property”  or “property”  under the Civil and Commercial Code.  The penal code may be 
revised to include the elements of offenses to cover all acts against property rights. 

5. Develop a mechanism for applying the penal code for offenses related to secrecy. 
Propose the offenses under the Personal Data Protection Act to support the illegal exploitation 
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of digital data It must strengthen the legal enforcement to be able to effectively inspect and 
remedy. 

6. Promote the protection of consumers and the people of the data subjects to apply 
to the agreement on how the Platform collects the user's data and exploits it.  which is an 
unfair contract It can be further construed that the said contract, which will be effective only 
to the extent that it is fair and reasonable to the case. 

7. Develop a transparent benefit allocation system and become a “ tax calculation 
base”  arising from the utilization of digital data.  to be used as a budget to provide universal 
welfare to citizens in the digital era. 
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บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตลาดดิจิทัลเป็นพ้ืนที่ในการหลอมรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยการผลิต การบริโภค 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านช่องทางกระจายสินค้าและบริการนั้น อาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
โลกไซเบอร์เป็นช่องทางรสื่อสารแลกเปลี่ยนโดยอาศัยข้อมูลที่ไหลเวียนในช่องทางที่ผู้คนติดต่อสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้บริโภคผู้ผลิตโดยมีผู้ค้าขายและให้บริการโลจิสติกส์จ านวนมากบนตลาดเชื่อมโยงกันผ่านตัวกลางเป็น
ผู้ควบคุมระบบ ในลักษณะของการผูกขาดใต้อิทธิพลทางเทคโนโลยีของบรรษัทข้ามชาติ 

แม้จะมีการกล่าวอ้างว่ากิจกรรมบนแพตฟอร์มดิจิทัลนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์แบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy)   แต่ข้อมูลข่าวสารและระบบกลับมีลักษณะปิดบัง อ าพราง ฉ้อฉลในหลายกรณี จนมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซ่อนเร้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท าธุรกิจและสร้างผลก าไรของบรรษัทเจ้าของ
เทคโนโลยี อันอาจท าลายความเชื่อมั่นต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล  และกระทบกระเทือนสิทธิ
ผู้บริโภคในระยะยาว ที่มีเป้าประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้งานจ านวนมากที่สุดเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มให้นานที่สุด
เพ่ือผลิตข้อมูลปริมาณมหาศาลเพ่ือให้เจ้าของระบบน าฐานข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป แต่ความหวังนั้นจะ
ไม่บรรลุผลหากผู้บริโภคสูญเสียความไว้วางใจต่อระบบไปแล้ว (Trust Economy) 

บทบาทของรัฐในการส่งเสริมความเจริญของตลาดดิจิทัลแม้อ านาจส่วนใหญ่อยู่ในมือภาคเอกชน  ก็
คือการให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าท าธุรกรรมและช่องทางในการ
กระจายสินค้า บริการและข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ิมการคุ้มครองสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจ กับ ผู้ด้อยอ านาจต่อรอง ผ่านการสถาปนาสถาบันทางเศรษฐกิจที่ให้การปกป้องสิทธิ
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่บุคคล (Inclusive Institution) เช่น การยืนยันตัวบุคคล การรับรองระบบกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างความมั่นคงในการท าธุรกรรมในโลกดิจิทัล มีสื่อกลางและพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนที่
เชื่อถือได้ และมีกลไกระงับข้อพิพาทที่สะดวก สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์และแข่งขันให้ประชาชนก้าวข้ามกับดักเศรษฐกิจแบบการฝาก (Parasite 
Economy) 

นอกจากนี้รัฐไทยยังต้องก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในการเข้าร่วมตลาดดิจิทัลที่มีเข้มข้นของ
กิจกรรมข้ามพรมแดนตลอดเวลา เป้าหมายส าคัญที่รัฐต้องฝ่าฝันไปให้ได้ คือ การแก้ไขปัญหาศักยภาพของรัฐ
ในการบังคับใช้กฎหมายขยายไปเหนือหลักเขตอ านาจศาลเหนือดินแดนของตนแบบเก่า เมื่อต้องก ากับกิจกรรม
ของบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในการบังคับของกฎหมายรัฐอื่นซึ่งมีบรรทัดฐานในหลายประเด็นแตกต่างไป ไม่ว่าจะ
อยู่ในลักษณะการสถาปนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี พหุภาคี หลายฝ่าย หรือแบบการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ เพ่ือ
แสวหาจุดเกาะเกี่ยวในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเมื่อมีประเด็นข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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เมื่อบรรษัทข้ามชาติเจ้าของแพลตฟอร์มคือผู้ได้ประโยชน์จากการเป็นตัวกลางให้บริการกระจายสินค้า
และบริการ จึงต้องก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแบ่งปันผลประโยชน์ย้อนกลับมาคืนแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย แนวทางสร้างฐานภาษีจากตลาดดิจิทัลเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดิน
ของรัฐเพ่ือน ามาจัดท าบริการสาธารณะและสวัสดิการของประชาชน จึงเป็นข้อท้าทายอีกประการที่ต้อง
สังเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายมาเสนอเป็นนโยบายแก่รัฐไทย 

หลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection 
Regulation) อันมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ยังผลให้
ประเทศคู่ค้ากับสหภาพยุโรปต้องปรับกฎหมายตามเพ่ือให้สอดคล้องและสามารถเสนอขายบริการต่าง ๆ ให้กับ
พลเมืองของรัฐในสหภาพยุโรปและเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้ ประเทศไทยก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกมาเช่นกัน โดยให้องค์กรทั้งหลายที่ควบคุมและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องปรับมาตรการทั้งหลายให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  กฎหมาย
ดังกล่าวเกี่ยวพันกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับคุ้มครองในฐานะสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคล อย่างไรก็ดีกฎหมายได้เปิดโอกาสให้มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยและสถิติได้ แต่ก็ก าหนดเงื่อนไขในการป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล ทั้งผู้ควบคุมระบบต้องจัดมาตรการ
ประกันสิทธิเจ้าของข้อมูลให้ได้มาตรฐานเดียวกันเมื่อส่งข้อมูลต่อให้บุคคลภายนอกหรือส่งไปนอก
ราชอาณาจักร   หากเจ้าของแพลตฟอร์มได้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์จ าต้องวาง
ข้อก าหนดและมาตรการทั้งหลายให้สอดคล้องกับกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเจ้าของข้อมูล และ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น 

2. ค าถามงานวิจัย 
ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีรายได้และผลก าไรจ านวนมหาศาลจากการประมวลผลข้อมูลการใช้

งานของผู้บริโภคในระบบของตน แต่ยังไม่มีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม    เนื่องจากยังมีข้อ
ถกเถียงเรื่องใครเป็นเจ้าของข้อมูลและมีสิทธิแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นบ้าง    จึงจ าเป็นต้องมี
การแสวงหาทางออกโดยปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องความเป็นเจ้าของ
ข้อมูล 

3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
1) การศึกษาความคิดทางกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่ในขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล 4 ประการ คือ การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการกระจาย ที่สร้างฐานข้อมูลขึ้นพร้อมให้
น าไปแสวงหาผลประโยชน์ 

2) ประเด็นธุรกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับผลทางกฎหมายจะเน้นไปที่การทบทวนนิยาม
ของ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” เพ่ือการรับรองสิทธิในข้อมูลดิจิทัลของประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
ท าธุรกรรมในโลกดิจิทัล และมีกลไกแบ่งปันผลประโยชน์ ไปจนถึงการระงับข้อพิพาทท่ีเป็นธรรม 
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3) การศึกษาเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับ กฎหมายไทยจ านวนหนึ่ง คือ 
รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายสากลที่อยู่
ในระบบส่งเสริมกฎหมายทางการค้าของสหประชาชาติ และหลักการที่น่าสนใจในกฎหมายต่างประเทศของ
กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในฟากผู้ผลิต และฟากผู้บริโภค ไปจนถึงกลุ่มประเทศที่ต้องการพัฒนา
สวัสดิการของประชาชนและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

4) ขอบเขตเวลาที่จะสืบย้อนค้นหาความรู้จะเริ่มต้นในทศวรรษท่ี 1990 มาจนถึงปัจจุบัน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 
1) องค์ความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อ

โครงสร้างในการก ากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐโดยเฉพาะประเด็นความเป็นเจ้าของในข้อมูลที่
ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ 

2) ชุดความคิดทางกฎหมายที่จ าเป็นในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยน าหลักการ “อวัตถุทรัพย์” มาทบทวนนิยามของ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” ใน
กฎหมายไทย 

3) ประเด็นใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” ที่ระบอบกฎหมาย
ทางเศรษฐกิจของรัฐไทยต้องปรับตัวเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนเจ้าของข้อมูล 

4) อุปสรรคทางกฎหมายจากบทบัญญัติกฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในเรื่องทรัพย์สิน และนิติกรรมสัญญา ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลลัพธ์ 
1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิในข้อมูลของผู้บริโภคและ

การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลโดยเจ้าของแพลตฟอร์ม 
2)  หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 

หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และ บรรพ 4 ทรัพย์สิน น าไปสู่การทบทวนนิยามของ “ทรัพย์” และ 
“ทรัพย์สิน” เพ่ือการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูล  

3)  หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ น าไปสู่การทบทวนนิยามของ “ทรัพย์” เพ่ือการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูล 

4)  แนวทางการน าพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มาเสริมสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
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ผลกระทบ 
1) เกิดการรับรู้และวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับประเด็น กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมาย

สัญญา กฎหมายอาญา และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2) ได้ร่างหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมผลักดันสู่ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา

วิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของภาคธุรกิจใน
ประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แห่งรัฐสภา ให้รับทราบข้อมูลงานวิจัย 

5. ระยะเวลาในการท าวิจัย  
ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึง 8 กันยายน พ.ศ.2565 

รวมระยะเวลา  7 เดือน 
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บทท่ี 1  

ทบทวนวรรณกรรม 

 ท่ามกลางการเติบโตของตลาดดิจิทัลที่ภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันและก่อร่างสร้างระบบโครงข่าย ซึ่ง
กระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง  ทั้งนี้ ความเจริญก้าวหน้าของตลาดย่อมเกิดบนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อมั่นต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าท าธุรกรรมและช่องทางในการกระจายสินค้า บริการและข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ หรือ ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ย่อมต้อง
อยู่บนพ้ืนฐานของค านึงถึงผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ( Inclusive Growth) บทบาท
หน้าที่ของรัฐ จึงต้องอยู่ในลักษณะการประกันสิทธิให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองสิทธิในการแสวงหา
ประโยชน์ร่วมกันอย่างมั่นคงผ่านการสถาปนาสถาบันทางเศรษฐกิจที่ให้การปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจและ
สังคมแก่บุคคล (Inclusive Institution) ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจ อาทิ เจ้าของ
แพล็ตฟอร์ม ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้รับขนส่ง กับ ผู้ด้อยอ านาจต่อรอง เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย 
สมาชิกแพล็ตฟอร์ม ผู้บริโภค ให้หลุดจากกับดักเศรษฐกิจแบบกาฝาก (Parasite Economy) ที่ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการรายย่อยต้องพ่ึงพิงเจ้าของเทคโนโลยีแพล็ตฟอร์มที่ผูกขาดตลาดและขูดรีดส่วนเกินทางเศรษฐกิจ
ไปในรูปแบบผลประกอบการ แต่ยังมิได้มีกระบวนการจัดเก็บภาษีของรัฐเพ่ือน ามาเป็นงบประมาณกระจาย
ย้อนกลับมายังประชาชนในรูปแบบของสวัสดิการ 

 สิ่งที่งานวิจัยเล็งเห็นและมองว่าเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่รัฐไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้ ตาม
หน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน คือ การจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ของบรรษัทเจ้าของ
เทคโนโลยีที่ ใช้ข้อมูลดิจิทัลอันเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และจัดให้มี
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผ่านการออกแบบระบอบกฎหมายขึ้นใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษา
และการน าเสนอเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุม ในส่วนนี้จะเป็นบทของการทบทวนวรรณกรรมส ารวจงาน
ศึกษา ซึ่งแบ่ง สามกลุ่ม คือ  

หนึ่ง กลุ่มงานศึกษาที่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแพลตฟอร์มดิจิทัลกับการแสวงหาผลประโยชน์
ในข้อมูลที่จะช่วยในการท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ที่เจ้าของเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มสามารถกอบโกยผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษกิจที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตั้งต้นได้อย่างมหาศาลได้
อย่างไรบ้าง เพ่ือตอกย้ าถึงความจ าเป็นในการออกแบบกฎหมายให้เกิดการแบ่งปันอย่างเป็นธรรม 

สอง กลุ่มงานที่ศึกษาต่อประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง (Virtual Property) ซึ่งเป็นการขยับขยาย
ระบอบสิทธิเหนือทรัพย์สินให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่มีมูลค่าและอาจถือเอาได้ในพ้ืนที่โลกออนไลน์ พร้อมกับให้
กรอบคิดที่ก าหนดให้ข้อมูลดิจิทัลเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งชองปัจเจกบุคคล ที่รัฐจะต้องมีกฎหมายเข้ามา
คุ้มครอง เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเป็นไปอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น  
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สาม กลุ่มงานศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดิจิทัล ที่ถือเป็นแหล่ง
ของข้อมูลและองค์ความรู้ที่สามารถน ามาเป็นกรอบคิดต้นแบบการน าเสนอการออกแบบระบอบกฎหมายใหม่
แก่รัฐ เพ่ือสร้างระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและ
ผู้ใช้บริการ 

1.1. งานศึกษาที่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแพลตฟอร์มดิจิทัลกับการแสวงหาผลประโยชน์ในข้อมูล 

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่างก้าวล้ า ประกอบกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่ผูก
โยงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่มีพ้ืนที่สื่อกลางเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล
รูปแบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้เข้าไปใช้ชีวิต หรือมีปฏิสัมพันธ์กันและกัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรับชมเสพสื่อบันเทิง การท าธุรกรรม ติดต่อซื้อขายสินค้า  ฯลฯ ซึ่งทุก
กิจกรรมจะมีข้อมูลนับล้านหน่วยไหลเวียน และข้อมูลเหล่านี้ เอง ที่เจ้าแพลตฟอร์มจะน าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อไป 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์แบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy) แต่ข้อมูลข่าวสารและระบบกลับมีลักษณะปิดบัง อ าพราง ฉ้อฉลในหลายกรณี จนมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซ่อนเร้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท าธุรกิจและสร้างผลก าไรของบรรษัทเจ้าของ
เทคโนโลยี อันอาจท าลายความเชื่อมั่นต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล และกระทบกระเทือนสิทธิ
ผู้บริโภคในระยะยาว ที่มีเป้าประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้งานจ านวนมากที่สุดเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มให้นานที่สุด
เพ่ือผลิตข้อมูลปริมาณมหาศาลเพ่ือให้เจ้าของระบบน าฐานข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนจะลงไปใน
รายละเอียดที่เก่ียวกับประเด็นว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล ใครมีสิทธิในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น และจะออกแบบระบอบกฎหมายอย่างไรให้เกิดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการอภิปรายถึงงานศึกษาที่ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
แพลตฟอร์มดิจิทัลกับการแสวงหาผลประโยชน์ในข้อมูลของผู้ใช้บริการ  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยการผลิต การบริโภค โดยมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าหากัน
ผ่านช่องทางกระจายสินค้าและบริการนั้น อาศัยตลาดเป็นพ้ืนที่ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนโดยอาศัยข้อมูลที่
ไหลเวียนในช่องทางที่ผู้คนติดต่อสัมพันธ์กันเป็นฐานในการผลักดันดันเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า โดยในระดับการ
ผลิต เริ่มตั้งแต่การพิจารณาถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจแพลตฟอร์ม งานศึกษาของ  จีออฟฟรี ปาร์คเกอร์  
(Geoffrey Parker) ในหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติแพลตฟอร์ม (Revolution Platform)1 ได้นิยามถึงยุคสมัย
ปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่แพลตฟอร์มคอยท าหน้าที่ครอบง าระบบตลาดเกือบทุกภาคส่วน จนเปลี่ยนแปลงการใช้
ชีวิตประจ าวันของมนุษยไปอย่างมาก ปาร์คเกอร์ ได้น าเสนอถึงแนวคิดว่า “พลังของแพลตฟอร์ม”(platform 

                                                           
1 Sangeet Paul Coudary, Geoffrey G. Parker, and Marshall W. Van Alstyne, Platform Revolution: How 

Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You (S.l.: W W 
Norton, 2016). 
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power) และให้ความหมายแก่ธุรกิจแพลตฟอร์มว่าหมายถึง ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่คอยเชื่อมโยงผู้คน องค์กร 
และทรัพยาการต่าง ๆ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยีให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นแหล่งที่ข้อมูลหรือผลประโยชน์
อันมหาศาลถูกสร้างข้ึนและกระจายออกไป 

ขณะเดียวกัน ธุรกิจแพลตฟอร์มอาจถือเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่บนฐานของระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ และท างานเป็นแหล่งรวบรวมหรือศูนย์กลาง (Hub) ที่ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามาสร้างมูลค่าหรือประโยชน์ร่วมกัน เป็นการออกแบบการจัดระเบียบระบบนิเวศของตลาด ซึ่งส่งผลต่อ
เครือข่าย ทรัพยกร การท าธุรกรรม การแลกเปลี่ยน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและผู้คนที่
หลากหลาย เช่น ผู้บริโภค-ผู้ใช้บริการ องค์กรธุรกิจ สถาบัน ฯลฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลักษณะเฉพาะ
อีกประการหนึ่ง คือ  ทั้ง สินทรัพย์และผลลัพธ์ด้านมูลค่าจะเคลื่อนไหวอยู่ภายนอก โดยจะได้รับจากกรณีที่
สามารถประสานร้อยเรียง (orchestrate) ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ผู้ที่อยู่แพลตฟอร์มมีต่อกัน ซึ่งก็หมายถึงการเก็บ
รวมรวมข้อมูล การใช้ประโยชน์ในข้อมูลในการแสวงหาประโยชน์ด้านก าไร ทั้งนี้ การประสานร้อยเรียงดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ ไม่ใช่การใช้อ านาจบังคับบัญชาเหมือนกรณีการท างานทั่วไป อาศัยการ
เล่าเรื่องแบบใหม่ การออกแบบกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ และการใช้ตรรกะในงานบริการใหม่ ๆ ที่
หลุดกรอบออกจากความหมายเดิม ในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์ที่แพร่หลาย2 

การศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแพลตฟอร์มจะก้าวข้ามแนวคิดที่มองเพียงว่า แพลตฟอร์มเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ ใช้บริการและผู้ผลิต แต่จะเป็นการมุ่งพิจารณาถึงประสิทธิภาพของ
แพลตฟอร์มในการใช้ทรัพยากรและผลิตมูลค่าผ่านผลลัพธ์ในโครงข่ายของตน ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ข้อมูลของทั้ง
ผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ไหลเวียนอยู่ในระบบที่แพลตฟอร์มเป็นผู้ถือครอง ดังงานของ มาร์ติน ดุฟวา (Martin 
Dufva)3 ที่ยกตัวอย่างความส าเร็จของแพลตฟอร์ม เช่น Airbnb และ Uber พร้อมชี้ว่า เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
เป็นระบบที่สร้างมูลค่าจากแพลตฟอร์มเป็นหลัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส าคัญที่คอยผลิตข้อมูลให้แก่เจ้าของ
แพลตฟอร์มก็คือ การเข้ามาใช้บริการของผู้บริโภค ในสมการที่ว่ายิ่งมีผู้เข้าใช้บริการมากเท่าไหร่ เจ้าของ
แพลตฟอร์มย่อมได้รับประโยชน์มากขึ้น  

อีกทั้ง งานศึกษาเรื่องระบบการจัดการการสร้างนวัตกรรมในโลกดิจิทัล ชี้ให้เห็นว่า การแทรกซึมของ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย เผยให้เห็นบทบาทส าคัญของแพลตฟอร์มว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และท าให้กลายเป็นจุดสนใจหลักของกิจกรรมนวัตกรรม
ขององค์กรธุรกิจหลายแห่ง4 สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่หันมาพิจารณาการ

                                                           
2 Sangeet Paul Coudary, Geoffrey G. Parker, and Marshall W. Van Alstyne, “Pipelines, platforms, and 

the new rules of strategy”, Harvard Business Review, 94(4) (2016): 54–62. 
3  Mikko Dufva, et al., “Anticipating Alternative Futures for the Platform Economy,” Technology 

Innovation Management Review 7, no. 9 (2017): 6-16. 
4 Youngjin Yoo, et al., “Organizing for Innovation in the Digitized World,” Organization Science 23, 

no. 5 (2012): 1398-1408. 
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สร้างสรรค์หรือเข้าร่วมไปในพ้ืนที่แพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่เจ้าของแพลตฟอร์ม คือ ข้อมูล
จ านวนมากที่เข้ามาไหลเวียนในพื้นที่ของตน ขณะเดียวกัน งานศึกษาเก่ียวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลของ ดาร์ชานา 
เซเดรา (Darshana Sedera)5 ซึ่งให้ความหมายแก่แพลตฟอร์มดิจิทัลว่าหมายถึง สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี
ที่มีความสามารถในการพัฒนาฟังก์ชันการค านวณของตนเอง และช่วยให้สามารถบูรณาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ควบคู่ไปกับการค านวณมูลค่า และเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่องค์กรเจ้าของแพลตฟอร์ม
สามารถเข้าถึงได้  

กิจกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลบนห่วงโซ่อุปทาน อาจเริ่มจากภาคส่วนการผลิตและการบริโภค ซึ่ง
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจ านวนมาก ในบทความที่พิจารณามูลค่า
หรือประโยชน์ที่จะได้รับหากบุคคลนั้นเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม6 ความเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มถือเป็นพลัง
อ านาจอย่างหนึ่งที่สร้างความรู้สึกนึกคิดแห่งความเป็นอิสระอย่างแข็งกร้าว จนน าไปสู่การรับรู้ครอบครอง
ข้อมูลด้านพฤติกรรมของชุมชนในแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์อันมหาศาล ในอีกนัยหนึ่ง การเป็นเจ้าของ
แพลตฟอร์ม ย่อมท าให้เป็นเจ้าของชุมชนที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์นับล้าน ๆ หน่วยไปพร้อมกัน ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่พยายามอาศัยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสร้างชุมชนผู้ติดตามและ
ผู้บริโภคของตนเอง ย่อมไม่ได้เป็นเจ้าของชุมชนนั้น แต่เป็นของเจ้าของแพลตฟอร์มที่สามารถควบคุมความ
เป็นไปภายในชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์ม เจ้าของ
แพลตฟอร์มก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 

ประเด็นเก่ียวกับความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ไหลเวียนบนแพลตฟอร์ม การใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่
จะท าให้ด าเนินธุกิจประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าพวกเขาซื้อจะอะไร เมื่อไหร่ ก่อนจะน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป แต่
ทว่าหากองค์กรธุรกิจใดที่ด าเนินกิจการบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมเปิดโอกาสเจ้าของแพลตฟอร์ม
เป็นฝ่ายเดียวที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าว และจ ากัดความรับรู้ถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
นั้น ๆ ได้ ที่ส าคัญ กิจกรรมหลาย ๆ อย่างในสื่อสังคมออนไลน์ ยังได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ข้อมูลของชุมชนจะ
ถูกน าไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายอีกด้วย เพราะองค์กรธุรกิจที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลเป็นจ านวนมาก
มักไม่รู้ว่าข้อมูลชุมชนของพวกเขาจะถูกขายไปที่ใด7 

                                                           
5 Darshana Sedera et al., “Innovating with Enterprise Systems and Digital Platforms: A Contingent 

Resource-Based Theory View,” Information & Management 53, no. 3 (2016): 366-379. 
6 Manuel Solis -, By, and -, “‘The Value of Owning Your Own Platform,’ ,” CustomerThink, last 

modified August 7, 2018, accessed April 28, 2022, https://customerthink.com/the-value-of-owning-your-
own-platform/. 

7Manuel Solis -, By, and -, “‘The Value of Owning Your Own Platform,’ ,” CustomerThink, last 
modified August 7, 2018, accessed April 28, 2022, https://customerthink.com/the-value-of-owning-your-
own-platform/. 
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หากพิจารณาเฉพาะกิจกรรมของผู้บริโภค ปัญหาเกิดจากกรณีที่ส่วนใหญ่จะเข้าใช้แพลตฟอร์มต่าง  ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นสตรีมมิ่งฟังเพลง รับชมภาพยนตร์ ซื้อขายสินค้า ฯลฯ มักจะไม่ได้
ให้ความสนใจต่อเงื่อนไขในข้อสัญญา หรือข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ที่เจ้าของแพลตฟอร์ม
ก าหนดไว้ จนท าให้ผู้ใช้อาจไม่ได้ตระหนักถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน จะถูกน าไปใช้
อย่างไรบ้าง โดยสถานการณ์นี้ ฝ่ายเจ้าของแพลตฟอร์มจะสามารถเก็บรวมรวมข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้งาน
ของผู้บริโภค เพ่ือน าไปขายต่อบุคคลที่สาม (Third-parties) เพ่ือเป็นข้อมูลทางการตลาดที่บุคคลที่สามใน
ฐานะองค์กรธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง จะน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินธุรกิจ การโพรโมตสินค้าและบริการ
ของตน ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้สัญญาส าเร็จรูป และไม่ได้ปรากฏการให้ความยินยอมอย่างแท้จริงจากเจ้าของ
ข้อมูลแต่อย่างใด8 supplier dependence 

นอกเหนือจากการผลิตและการบริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เติบโตและแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนของการแลกเปลี่ยน และการกระจาย ก็ได้สร้างฐานข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเช่นกัน 

 งานศึกษาของวิลเลียม บาเบอร์9 ที่ศึกษาถึงลักษณะการกระจายข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากการ
กระจายทางกายภาพ สู่การกระจายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ องค์กรธุรกิจที่โลดแล่นอยู่บนพื้นที่แพลตฟอร์ม สามารถพัฒนาไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับตลาด
อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ผ่านระบบการกระจายข้อมูลในแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยปฏิสัมพันธ์นี้รวมถึง การเติบโต
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของพันธมิตรเครือข่าย การลดจ านวนการติดต่อกับคนกลาง และลด
การพ่ึงพาผู้ผลิต สร้างพ้ืนที่ตลาดใหม่ และสามารถปรับปรุงศักยภาพในการควบคุมการไหลผ่านของข้อมูล ทั้ง
จากต้นทางและปลายทาง 

นอกจากนี้ งานศึกษาจ านวนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะส าคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ก่อประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจแตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมา เช่น งานของ Eisenmann10 และ Pagani11 ที่สะท้อนว่า ข้อมูลที่

                                                           
8 Kurt Wagner and Theodore Schleifer, “Facebook Still Doesn't Know What User Data Cambridge 

Analytica Actually Had,” Vox (Vox, May 30, 2018), last modified May 30, 2018, accessed April 23, 2022, 
https://www.vox.com/2018/5/29/17384806/facebook-coo-sheryl-sandberg-cto-mike-schroepfer-code-
conference-trump-cambridge-analytica. 

9 A. Asadullah, Isam Faik, and A. Kankanhalli, “Digital Platforms: A Review and Future Directions: 
Semantic Scholar,” Undefined, last modified January 2018, accessed April 23, 2022, 
https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Platforms%3A-A-Review-and-Future-Directions-Asadullah-
Faik/aa73a48e7775da690ba0f7182f5e817231a958fa.: 4997-5006.  

10 Eisenmann, T., Parker, G., and Alstyne, M. W. Van., “Strategies for Two- Sided Markets,” Harvard 
Business Review, 84 no.10 (October 2006): 1–12. 

11 Margherita Pagani, “Digital Business Strategy and Value Creation: Framing the Dynamic Cycle of 
Control Points,” MIS Quarterly 37, no. 2 (February 2013): 617-632. 
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ไหลเวียนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหนึ่ง ๆ ย่อมมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการแลกเปลี่ยน การกระจาย การค้นหา 
และการสอดส่อง ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะการรวบรวม (aggregation) เช่น TripAdvisor 
และ Expedia ที่ได้เก็บและรวบรวมข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวของผู้บริโภคจากหลากหลายแหล่งที่มาเข้ามา
สู่แพลตฟอร์มตัวเองซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการค้นหาข้อมูลทางการตลาดและลดการใช้บริการจากนายหน้า
ทั้งหลายที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หรือในงานของ Tiwana12 และ Boudreau13 ที่มองว่าแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลช่วยในการจัดระเบียบและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมกันและกันอีกจ านวนมาก 
ภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลที่เหมาะสม เป็นการกระจาย แบ่งปันการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่แพลตฟอร์มกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แพลตฟอร์ม iOS ของ Apple และ Android ของ Google ที่
ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระสามารถเข้าถึงโครงสร้างทางเทคนิคและกฎระเบียบ ( technical and 
regulatory structures) ที่อ านวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชัน จน
กลายเป็นแหล่งของข้อมูลจ านวนมากที่จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดต่อไป 

ขณะเดียวกันก็มีน าถกเถียงกันภายใต้กรอบความคิดที่มีต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลในแง่มุมที่กว้างยิ่งขึ้น ดัง
งานของ แซมเมอร์ ฟาราจ (Samer Faraj)14 ที่กล่าวถึงความคิดเรื่อง Generativity ที่หมายถึง ความสามารถ
ของเทคโนโลยีในการสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้จ านวนมากและแตกต่างหลากหลายผ่านกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์ม ซึ่งข้อมูลส่วนตัวและการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่นั้น ล้วนอยู่ในขอบเขตของ
ผลลัพธ์ดังกล่าว15 ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม crowdsourcing ที่เป็นรูปแบบในการกระจาย (sourcing) 
ความต้องการ หรือปัญหาไปยังกลุ่มคน (crowd) เพ่ือค้นหาข้อมูล หรือค าตอบ หรือวิธีการในการแก้ปัญหานั้น 
ๆ ร่วมกัน ตามความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมจากผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นย่อมสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ พัฒนาสินค้า หรือใช้แก้ไขปัญหาร่วมกันได้ โดย “กลุ่มคน” ในที่นี้จะ
หมายถึงกลุ่มชุมชนบนโลกออนไลน์  

หรือ ความคิดเรื่อง Cross-side network effects ในงานศึกษาของ ยุงจิน ยู (Youngjin Yoo)16 ที่ยก
กรอบคิดดังกล่าวเพ่ือสะท้อนถึงกรณีที่แพลตฟอร์มหนึ่ง ๆ หากยิ่งมีผู้ใช้หรือผู้บริโภคมาก ข้อมูลดิจิทัลที่
หลั่งไหลก็จะยิ่งดึงดูดผู้ขายเข้ามาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากขึ้น และข้อมูลด้านผู้ขายก็จะช่วยดึงดูดผู้ซื้อหรือ

                                                           
12 Kevin Boudreau, “Open Platform Strategies and Innovation: Granting Access vs. Devolving 

Control,” Management Science 56, no. 10 (2010): 1849-1872. 
13 Amrit Tiwana, Benn Konsynski, and Ashley A. Bush, “Research Commentary—Platform 

Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics,” Information 
Systems Research 21, no. 4 (2010): 675-687. 

14 Samer Faraj et al., “Special Section Introduction—Online Community as Space for Knowledge 
Flows,” Information Systems Research 27, no. 4 (2016): 668-684. 

15 Zittrain, J. L., “The Generative Internet,” Harvard Law Review, 119(7) (2006): 1974–2040. 
16 Youngjin Yoo, et al., “Organizing for Innovation in the Digitized World,” Organization Science 23, 

no. 5 (2012): 1398-1408. 
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ผู้บริโภค และเกิดผลสะท้อนกลับไปกลับมาเป็นลูกโซ่ เช่น ในกรณีแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
e-commerce ไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon ที่เมื่อผู้ขายสินค้ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ผู้ซื้อก็ยิ่งเข้ามาใช้บริการมากขึ้น  หรือ กรณีของ
แพลตฟอร์มการสื่อสาร เช่น Facebook ที่ยิ่งมีผู้ใช้มาก ก็ยิ่งดึงดูดผู้ใช้รายใหม่ที่เป็นเพ่ือนหรือคนรู้จักเข้ามา
มากขึ้น ท าให้ยิ่งสามารถดึงดูดธุรกิจเข้ามาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นไปด้วย เป็นระลอกคลื่น ซึ่งตอก
ย้ าว่าในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนพ้ืนที่แพลตฟอร์ม ก็ถือเป็นแหล่งของข้อมูลที่เจ้าของ
แพลตฟอร์มย่อมน าไปใช้ประโยชน์ต่อ ๆ ไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกัน 

ดังนั้น จะเห็นว่า เป้าหมายพ้ืนฐานของธุรกิจแพลตฟอร์มนอกจากจะเป็นพ้ืนที่สื่อกลางส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์แล้ว ยังถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งผลิตสร้างข้อมูลจ านวน
มหาศาลที่เจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเองจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และที่ผ่านมาการเป็นเจ้าของ
แพลตฟอร์มย่อมก่อเกิดความได้เปรียบอย่างหนึ่ง คือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้ผลิตข้อมูล แต่สามารถอ้างความ
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวได้อย่างชอบธรรม17 ผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอย่างแท้จริง ไม่มีสิทธิอ้างความ
เป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหลายที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นผ่านการท าข้อตกลงอนุญาตให้ใช้
สิทธิของผู้ใช้ หรือ End User License Agreement (EULA) ข้อตกลงการใช้ หรือ Terms of Use (ToU) 
ข้อตกลงการให้บริการหรือ Terms of Service (ToS) ซึ่งล้วนเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่ข้อตกลงในสัญญาก าหนด
ขึ้นโดยผู้ให้บริการเพียงฝ่ายเดียว18 

แต่อย่างไรก็ดี ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า การใช้ข้อมูลของเจ้าของแพลตฟอร์มมักมีลักษณะปิดบัง 
อ าพราง และฉ้อฉล เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการซ่อนเร้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท าธุรกิจและสร้างผลก าไร
ของบรรษัทเจ้าของเทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล
อย่างเป็นธรรม และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิในข้อมูลของ
ผู้บริโภคและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลโดยเจ้าของแพลตฟอร์ม ทว่าอาจต้องเริ่มจากปัญหาที่ว่า 
กฎหมายควรจะก าหนดให้ข้อมูลดิจิทัลอยู่ ในสถานะอะไร ซึ่งประเด็นนี้ จะเชื่อมโยงกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของข้อมูลดิจิทัลให้เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่ง ใครควรเป็นเจ้าของ และที่จ าเป็นต้องมีการ
ออกแบบกลไกการคุ้มครองหรือการจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม หากว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงประเด็นทรัพย์สินดิจิทัลหรือทรัพย์สินเสมือนจริง ที่ท้าทายค าอธิบายดั้งเดิมเกี่ยวกับ

                                                           
17 Manuel Solis -, By, and -, “‘The Value of Owning Your Own Platform,’ ,” CustomerThink, last 

modified August 7, 2018, accessed April 28, 2022, https://customerthink.com/the-value-of-owning-your-
own-platform/. 

18 Susan H. Abramovitch and David L. Cummings, “Virtual Property, Real Law: The Regulation of 
Property in Video Games,” accessed April 23, 2022, 
https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/viewFile/6040/5369. 
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ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินในทางกฎหมาย รวมถึงการคุ้มครองหรือรับรองสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจก
บุคคล 

1.2. งานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินเสมือนจริง 
 เนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการอภิปรายถึงงานศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ ๆ ในเรื่องทรัพย์สินดิจิทัล
หรือทรัพย์เสมือนจริง เพราะการพิจารณาถึงกลไกหรือหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูล
ดิจิทัล จะต้องค านึงเสมอว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งและมีบุคคลเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์เหนือข้อมูล
เหล่านั้น ในงานศึกษาของ คีน เบอร์ชา (Kean Bircha)19 จึงได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ถือเอาข้อมูล
ดิจิทัลส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของปัจเจก ซึ่งเกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่า เจ้าของแพลตฟอร์ม
มักน าข้อมูลดิจิทัลที่ไหลเวียนในแพลตฟอร์มของตนมาแสวงหาประโยชน์ ผ่านศักยภาพในการควบคุม การออก
กฎระเบียบ หรือการมีอ านาจเหนือพ้ืนที่ของตน ด้วยการช่วงชิงเอามูลค่าที่เกิดจากความรู้ ความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในสังคม ความปรารถนาของปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ฯลฯ แทนที่จะสร้างสรรค์และเผชิญความเสี่ยง
ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้น ข้อมูลดิจิทัลส่วนบุคคล นอกจากจะเป็นสิ่งที่ รัฐต้องให้การปกป้องคุ้มครองแล้ว ยัง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูล โดยค านึงถึงหลักความร่วมมือ และ
ผลประโยชน์ของผู้คนในสังคม เช่น การเก็บภาษีบรรษัทข้ามชาติที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพ่ือ
น ามาจัดสรรประโยชน์และจัดท าบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม เป็นต้น20 

การศึกษาเรื่องทรัพย์เสมือนจริง สินทรัพย์และมูลค่าของสิ่งเสมือนจริงที่อาจถือครองเอาได้ จะให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับการเกิดขึ้นและการบริหารควบคุมพ้ืนที่นอกเหนือจากโลกทางกายภาพ ซึ่งอาจเรียกว่า 
“โลกเสมือนจริง” หรือ “โลกไซเบอร์” งานของ Lastowka และ Hunter ที่ศึกษาเรื่องกฎหมายกับโลกเสมือน
จริง อธิบายว่า21 โลกเสมือนจริง (virtual world) คือสภาพแวดล้อมเสมือนซึ่งสร้างและปฏิบัติการด้วย
ซอฟต์แวร์ (software) ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ (server) ของเจ้าของแพลตฟอร์ม สิ่งแวดล้อมเสมือนเหล่านี้
ออกแบบมาให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้โลกเสมือนจริงสามารถใช้ตัวตนเสมือนหรืออวตาร (avatar) ในการท่องไปในโลก
นั้น โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นหรือผู้ใช้รายอ่ืนซึ่งอยู่ในรูปของอวตารเช่นกัน โลกเสมือนจริงจ านวนมาก
เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ (creation) ให้อยู่ในรูปของวัตถุเสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเสมือนที่
เรียกว่าอวตารเพ่ือใช้แทนตัวผู้ใช้หรือผู้เล่นเอง วัตถุต่าง ๆ เช่น รถยนต์ สัตว์เลี้ยง และข้าวของเครื่องใช้ หรือ
การสร้างอาคารสถานที่ให้เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เพียงแต่สิ่งของและสถานที่เหล่านั้น
ปรากฏภาพอยู่ในรูปของพิกเซล (pixel) ที่แสดงผลทางหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ผู้ใช้สร้างขึ้น 

                                                           
19 Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in 

Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

20 Ibid. 
21 F. Gregory Lastowka and Dan Hunter, “The Laws of the Virtual Worlds,” California Law Review 

92, no. 1 (2004): 5-6. 
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(user-created content) เหล่านี้โดยส่วนมากยังคงอยู่ในโลกเสมือนจริงต่อไปแม้ว่าผู้เล่นจะออกจากระบบ
โลกเสมือนนั้นไปแล้ว22 

นอกจากนี้ โลกเสมือนจริงบางแพลตฟอร์ม อาทิ แพลตฟอร์มเกมส์ ยังให้บริการพ้ืนที่ที่ไม่จ ากัด
บทบาทหรือเป้าหมายให้แก่ผู้เล่น แต่ให้ผู้เล่นเป็นผู้ก าหนดและเลือกสร้างสรรค์ทุกสิ่งด้วยตนเอง (non-
mission based) ผู้ใช้สามารถสร้างสิ่งของต่าง ๆ ในเกมได้และด าเนินเรื่องในเกมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ23 
พ้ืนที่เสมือนจริงเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงผลใน
รูปภาพสามมิติ และผู้เล่นสามารถสร้างพ้ืนที่เสมือนจริง24 ไม่ว่าจะสร้างจากจินตนาการของผู้เล่น หรือสร้าง
จากสถานที่ที่มีอยู่จริงในโลก หรือสร้างพ้ืนที่เสมือนที่มาจากเกมส์ ซึ่งผลลัพธ์ส่วนหนี่ง ก็คือ การสร้างแรงดึงดูด
ให้ผู้คนตัดสินใจเข้ามาเล่น เข้ามาสร้างสรรค์ และเจ้าของแพลตฟอร์มพ้ืนที่เสมือนจริงก็กลายเป็นผู้มีสามารถ
กอบโกยเอาผลประโยชน์ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ทรัพย์เสมือนจริงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์เสมือน
จริงที่สร้างขึ้นโดยเจ้าของแพลตฟอร์ม และทรัพย์เสมือนที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานเอง โดยประเภทแรก ทรัพย์
เสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยผู้สร้างเกมนั้น ผู้เล่นเกมไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนลักษณะของสิ่งของ
ชิ้นนั้นได้  ส่วนทรัพย์เสมือนจริงประเภทที่สองคือ ทรัพย์เสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นเกมเอง แพลตฟอร์ม
เกมบางแห่งเปิดกว้างให้ผู้เล่นสามารถสร้างวัตถุต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและด าเนินการเล่นได้อย่างอิสระ 

 ตรงจุดนี้ หากเปลี่ยนจากการพิจารณาทรัพย์สินหรือสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในแพลตฟอร์มเกม มาเป็น
พิจารณาข้อมูลดิจิทัลรูปแบบอ่ืน ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์
ต่อเจ้าของแพลตฟอร์ม ในการใช้แสวงหาผลประโยชน์และสามารถใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดให้ผู้ผลิตผู้บริโภค
หลั่งไหลเข้ามาใช้บริการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างคึกคัก จะเห็นว่า ข้อมูลเหล่านี้นั้นแทบจะไม่ต่างจาก
ทรัพย์สิน สินทรัพย์ หรือสิ่งของที่อาจถือเอาได้ในโลกเสมือนจริงในแพลตฟอร์มเกม โดยที่ผู้เล่นหรือผู้ใช้บริการ
แพลตฟอร์มเป็นผู้สร้างสรรค์ข้ึนมา ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 

การพิจารณาว่าวัตถุชิ้นใดเป็นทรัพย์เสมือนจริงที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอาจพิจารณาได้
จากองค์ประกอบอันเป็นคุณลักษณะ 5 ประการ โดยคุณสมบัติสามประการแรกน าเสนอโดยโจชัว แฟร์ฟิลด์ 
(Joshua Fairfield)  และเพ่ิมเติมด้วยคุณลักษณะอีกสองประการโดยชาลส์ เบลเซอร์ (Charles Blazer)25 
องค์ประกอบในการเป็นทรัพย์เสมือนจริงที่ควรได้รับการคุ้มครอง 5 ประการมีดังนี้ (1) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่ง
กันใช้ในเวลาเดียวกันได้ (rivalrousness) (2) มีสภาพคงอยู่ (persistence) (3) มีความเชื่อมโยงต่อสิ่งอ่ืน 
                                                           

22 Ibid. 
23 Matthew Becker, “Digest Comment: Re-Conceptualizing Copyright in Virtual Worlds,” Harvard 

Journal of Law & Technology, last modified December 26, 2010, accessed April 28, 2022, 
https://jolt.law.harvard.edu/digest/digest-comment-re-conceptualizing-copyright-in-virtual-worlds. 

24 Brian A. White, Second Life: A Guide to Your Virtual World, (Indianapolis, IN: Que Pub., 2008): 177. 
25 Joshua A.T. Fairfield, “Virtual Property,” SSRN (Boston University Law Review, September 27, 

2005),vol 85: 1047, last modified September 27, 2005, accessed April 28, 2022, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=807966. 
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(interconnectivity) (4) มีตลาดส าหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน (secondary market) และ (5) มีมูลค่าได้ด้วย
ผู้ใช้ (value-added-by-users) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ยิ่งตอกย้ าถึงความเป็นทรัพย์เสมือนจริงของข้อมูล
ดิจิทัล ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ ที่รัฐจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองและต้องจัดสรรกลไกการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จากกรณีที่มีการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้แสวงหาก าไรและประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ  

 นอกจากนี้ ในประเด็นเก่ียวกับกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์เสมือนจริง คนึงนิจ ขาวแสง26 
อธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งของในโลกดิจิทัลที่มีลักษณะเสมือนจริงนั้นอาจเป็นของที่เจ้าของแพลตฟอร์มหรือผู้พัฒนา
ระบบเป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจเป็นวัตถุที่ผู้ เล่นสร้างสรรค์ขึ้นเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของ
แพลตฟอร์ม ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายเกิดจากความไม่แน่นอนชัดเจนในสถานะของทรัพย์
เสมือนเหล่านี้ อาทิ (1) ขอบเขตการบังคับตามกฎหมายของสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการในโลกเสมือนจริงว่ามีผลบังคับในทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในข้อสัญญาที่ก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิที่เก่ียวข้องกับทรัพย์เสมือนจริง (2) หากพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นรากฐานความคิดใน
การก าหนดสิทธิว่าด้วยทรัพย์ ทฤษฎีเหล่านี้น ามาใช้ในการอธิบายสิทธิในทรัพย์เสมือนจริงได้หรือไม่ และ (3) 
การกระท าโดยมิชอบเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริงเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือไม่ โดยประเด็นปัญหาทางกฎหมายเหล่านี้ ถือเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องหยิบน ามาพิจารณา เพ่ือจะ
น าไปสู่การออกแบบกลไกและกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม
ต่อไป 

 อีกทั้ง ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและปัญหาเรื่องการก าหนดความเป็นเจ้าของข้อมูลดิจิทัลใน
แพลตฟอร์มหนึ่ง ๆ จะยึดโยงอยู่กับหัวข้อถกเถียงส าคัญ คือ ปัญหาในการท าข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการ
เกี่ยวกับการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของปัจเจกบุคคลเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับการใช้บริการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน ซึ่งอาจเข้าข่ายลักษณะการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการในหลายกรณี โดยงานศึกษา
ของ แอนดริว เมอร์เรย์ (Andrew Murray) 27 ได้ชี้ให้เห็นว่า เจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ตามปกติแล้วจะมี
สัญญาการให้บริการไว้เพ่ือเป็นเกราะคุ้มกันทางกฎหมาย ใช้ข้อสัญญาที่ก าหนดขึ้นเป็นเครื่องมือในการควบคุม
และจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในแพลตฟอร์มของตน ซึ่งรวมถึงการโอนทรัพย์เสมือนจริงและ
ความเป็นเจ้าของในทรัพย์เสมือนจริง แม้ว่าข้อสัญญาที่ก าหนดขึ้นฝ่ายเดียวนั้นหากขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็น
ธรรม ข้อตกลงนั้นย่อมอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติแล้วสัญญาลักษณะนี้มีผล

                                                           
26 คนึงนิจ ขาวแสง. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง.” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อม

ล ้ากับกลุม่แรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษท่ี 21. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อที่ 3.5. 

27 Andrew Murray, Information Technology Law: The Law and Society (New York, Oxford University 
Press, 2010) 
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อย่างมากต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเข้าใช้โลกเสมือนจริง มุมมองเกี่ยวกับทรัพย์
เสมือนจริง และยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอีกด้วย 

เมื่อพิจารณาการเกิดขึ้นของมูลค่าในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปของ “สิ่งสรรค์สร้าง” ตลอดจน
ข้อมูลดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แล้วไหลเวียนอยู่ในแพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ต จะเห็นว่าอ านาจเบื้องต้น
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นมักเริ่มต้นด้วยการก าหนดเงื่อนไขผ่านสัญญาการใช้งานที่
เจ้าของระบบเป็นผู้ก าหนดขึ้นฝ่ายเดียวในรูปแบบของ “สัญญาส าเร็จรูป” ที่ผู้เข้าใช้งานต้องตกลงยอมรับ
เงื่อนไขเสียก่อนเข้าใช้งานเสมือนเป็นการยินยอมให้เจ้าของแพลตฟอร์มน าผลผลิตทางปัญญาที่เกิดขึ้นทั้งหมด
บนแพลตฟอร์มมาแปลงเป็นทุนของบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มทันใด 

งานศึกษาของ แนนซี คิม (Nancy Kim) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สัญญาส าเร็จรูปออนไลน์ดังกล่าว จะแสดง
ข้อสัญญาทั้งหมด อันประกอบด้วยข้อสัญญาหลายข้อที่เขียนด้วยถ้อยค าและส านวนทางกฎหมายที่ยาวเหยียด 
เมื่อผู้ใช้บริการกดตอบรับข้อสัญญาด้วยการกดเม้าส์หรือคลิกในช่องรับข้อสัญญาที่ปรากฏถ้อยค าว่า “ฉัน
ยอมรับ” (“I accept”) หรือ “ฉันตกลงตามสัญญานี้” (“I agree to the Terms of Service”) เพียงเท่านี้ผู้
ให้บริการก็จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับข้อสัญญาทั้งหมดแล้ว สัญญาออนไลน์ลักษณะนี้เรียกว่า click-wrap 
contract28 ขณะเดียวกัน Joshua A.T. Fairfield เห็นว่า ด้วยรูปแบบของการท าสัญญาเช่นนี้ ผู้ใช้ไม่มี
ทางเลือกหรืออ านาจต่อรองเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งสัญญา และไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการตอบตกลงรับข้อ
สัญญาทั้งหมด เพ่ือแลกกับการเข้าใช้บริการ โดยที่อาจไม่รู้ตัวว่ามีข้อสัญญาที่ก าหนดให้ตนเองเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ และถูกเอาเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิอ าพรางอยู่ จนเสียสิทธิบางประการหรือได้ท าการสละสิทธิ
เรียกร้องที่โดยปกติแล้วพึงจะมีในฐานะลูกค้าหรือผู้บริโภคในที่สุด29 

ปัญหาทางกฎหมายอีกประเด็นที่น่าสนใจ คือขอบเขตการบังคับตามกฎหมายของสัญญาหรือข้อตกลง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์มว่ามีผลบังคับในทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะใน
ข้อสัญญาที่ก าหนดเกี่ยวกับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์เสมือนจริง สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการนั้นอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ หรือ End User License 
Agreement (EULA) ข้อตกลงการใช้ หรือ Terms of Use (ToU) และข้อตกลงการให้บริการหรือ Terms of 
Service (ToS) แต่สัญญาเหล่านี้ล้วนมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่ข้อตกลงในสัญญาก าหนดขึ้นโดยผู้
ให้บริการเพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการไม่มีอ านาจต่อรองในข้อสัญญาเหล่านั้นและหากผู้ใช้บริการไม่รับข้อตกลง
เหล่านั้นก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้บริการได้ และเนื่องจากการให้บริการ โลกเสมือนจริงนี้เป็นการ
ให้บริการออนไลน์ที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ใช้บริการได้ สัญญาที่เกี่ยวข้อง

                                                           
28 Nancy S. Kim, Wrap Contracts: Foundations and Ramifications (New York: Oxford University 

Press, 2013). 
29 Joshua A.T. Fairfield, “Virtual Property,” SSRN (Boston University Law Review, September 27, 

2005),vol 85: 1047, last modified September 27, 2005, accessed April 28, 2022, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=807966. 
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จึงเป็นสัญญามาตรฐานฉบับเดียวที่ใช้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทั่วโลก ไม่จ ากัดว่าผู้ใช้บริการอยู่ในเขตอ านาจ
ของประเทศใด30 

ในข้อนี้ การออกแบบกลไกการเยียวสิทธิและความเสียความหาย ตลอดจนการคุ้มครองและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดิจิทัลของผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม จึงต้องค านึงถึงลักษณะของนิติ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาศัยกลไกความร่วมมือและการท าข้อตกลงกับบรรษัทเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 
การอ้างอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนบังคับใช้กฎหมายบนพ้ืนที่โลกทางกายภาพย่อมไม่สามารถท าได้อีกต่อไป 
เพราะขัดกับธรรมชาติของพ้ืนที่โลกเสมือน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เป็นพ้ืนที่ไร้ดินแดน ไร้ขอบเขต และที่
ผ่านมา เจ้าของแพลตฟอร์มก็เป็นเพียงฝ่ายเดียวที่มีอ านาจในการก ากับควบคุม ออกกฎกติกามาบังคับใช้ใน
พ้ืนที่ของตนเอง 

งานศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง 31 ต่อประเด็นความเป็นเจ้าของในทรัพย์
เสมือนจริงบนพื้นที่แพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นกรอบคิดส าคัญที่จะน าไปสู่การตอบค าถามว่า เมื่อข้อมูลดิจิทัล
สามารถเป็นทรัพย์เสมือนจริงอย่างหนึ่งได้ ใครเป็นเจ้าของข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล 
และใครมีสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลมากกว่ากัน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ค าตอบของค าถาม
ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อสัญญาการให้บริการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ งานศึกษาดังกล่าวสะท้อนข้อพิจารณารูปแบบของ
สัญญาอาจมีอยู่สองรูปแบบหลัก ๆ คือ 

หนึ่ง เงื่อนไขและข้อตกลงที่มี ข้อความก าหนดให้ สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าเสมือนจริงทั้งหมดใน
โปรแกรมนั้นเป็นของผู้ให้บริการหรือ ผู้พัฒนาโปรแกรมเพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้ได้ก่อนเข้าใช้บริการว่าตนจะไม่ได้ไปซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของของสินค้าเสมือนจริง 32 
ซึ่งกรณีนี้เป็นลักษณะของสัญญาที่แพร่หลายมากท่ีสุด โดยเป็นสัญญาผู้ให้บริการจะแสดงออกตั้งแต่เบื้องต้นว่า 
ตนไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หรือสูญเสียสินค้าเสมือนจริง  เพราะ
ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายอยู่ในอาณาบริเวณของผู้ให้บริการโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้บริการเกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่หรือข้อมูลความรู้ชุดใหม่ในแพลตฟอร์มหรือระบบของผู้ให้บริการ สิทธิความเป็นเจ้าของของสิ่งใหม่ที่
เกิดขึ้นหรือข้อมูลความรู้ชุดนั้นจะตกเป็นของผู้ให้บริการไปโดยอัตโนมัติตามผลของข้อตกลงและเงื่อนไขที่
ประกาศไว้ล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการน าสิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในโลกเสมือนจริงนั้นไปขายให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและ
                                                           

30 peter brown and Richard Raysman, “Property Rights in Cyberspace Games and Other Novel Legal 
Issues in Virtual Property” (The Indian Journal of Law and Technology, 2006) : 97-98, last modified 2006, 
accessed September 1, 2022, http://www.commonlii.org/in/journals/INJlLawTech/2006/4.pdf. In Susan H. 
Abramovitch and David L. Cummings, “Virtual Property, Real Law: The Regulation of Property in Video 
Games,” 2007: 78, accessed April 23, 2022, https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/viewFile/6040/5369. 

31 คนึงนิจ ขาวแสง. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง.” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อม
ล ้ากับกลุม่แรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษท่ี 21. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อที่ 3.5. 

32 เรื่องเดียวกัน. 
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ขายรูปแบบในการสร้างสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นเสมือนสินค้าเสมือนจริงชิ้นหนึ่ ง ผู้ให้บริการก็ไม่รับรอง
สถานะการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบของตน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการพึงได้จากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนแทนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าเสมือนจริงนั้นอยู่ก่อนเดิมนั้นไม่มีความม่ันคงเพราะไม่มีการ
รับรอง หากผู้ให้บริการเรียกร้องสิทธิในการได้รับประโยชน์ซึ่งเกิดจากการซื้อขายสินค้าเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้น
ใหม่โดยผู้ใช้บริการในกรณีดังกล่าวก็สามารถกระท าได้ด้วยอ านาจควบคุมที่มีเหนือระบบแพลตฟอร์มดังกล่าว 
ด้วยเหตุเช่นนี้ย่อมเป็นการกระทบถึงสิทธิในชิ้นงานอันควรเป็นสิทธิพึงได้ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์
ทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นโลกเสมือน 

สัญญารูปแบบที่สอง คือ กรณีที่เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการรับรองสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีต่อสิ่ง
สร้างสรรค์ที่ตนได้ผลิตขึ้นใหม่หรือรูปแบบในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ได้คิดค้นขึ้นโดยผู้ใช้บริการเอง เพ่ื อเป็น
การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเหนือทรัพย์สินที่สร้างขึ้นในระบบของผู้ให้บริการ33 ท าให้สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่
หรือรูปแบบข้อมูลชุดใหม่นั้นกระจายผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย ผลของสัญญาทางธุรกิจ
แบบใหม่นี้ เมื่อสิทธิของผู้สร้างสรรค์ได้รับการคุ้มครองย่อมเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มคนใช้โปรแกรมแสดงออกซึ่ง
ความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นเนื่องจากสามารถท าประโยชน์ได้ แม้มีการคุ้มครองสิทธิในการสรรค์สร้างว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ แต่หากมิได้มีระบบตรวจสอบรับรองหลักฐานการมีอยู่และเป็นเจ้าของโดยระบบก็เสี่ยงที่สิทธิ
เหล่านั้นของบุคคลจะไม่ได้รับรอง ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้สร้าง จะกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการผันตัวขึ้นเป็น
ผู้คิดค้นและพัฒนาไปตามคุณภาพของผลงานหรือตามกลไกตลาดความต้องการซื้อและต้องการขาย ถึงกระนั้น
การคุ้มครองสิทธินี้ย่อมดึงดูดห้ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวหันมาสนใจและเข้าใช้งานโปรแกรมหรือเข้าสู่
แพลตฟอร์มกันมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่อาจได้รับในเชิงเศรษฐกิจ และเพ่ิมโอกาสการสร้างสิ่งใหม่
หรือรูปแบบใหม่ได้  

อย่างไรก็ดี ผู้สร้างสรรค์ก็มีต้นทุนมาจากการเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งระบบเป็นที่อยู่
ของวัตถุดิบหรือสินค้าเสมือนจริงแต่ดั้งเดิมซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้ขาย นั่นจึงท าให้การรับรองสิทธิในสิ่งสร้างสรรค์
ใหม่ของผู้ใช้บริการนั้นสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อผู้ให้บริการเองด้วย อีกทั้ง การรับรองสิทธิให้ผู้ใช้บริการ แม้จะน ามา
ซึ่งประโยชน์แก่ผู้ให้บริการ แต่ก็ย่อมน ามาซึ่งภาระต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นตามมาด้วย เช่น ต้นทุนในการจัดเก็บ
พยานหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบรับรอง เพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกิดความรับผิดจากความเสียหาย เพ่ิมความ
ยุ่งยากในการจัดการเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการต้องเข้ามาจัดการในฐานะตัวกลาง ยิ่งไป
กว่านั้นอาจเกิดการเรียกร้องให้สร้างเงื่อนไขข้อตกลงและระบบการใช้งานที่เอ้ือประโยชน์ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่โดยผู้ใช้งาน 

สถานการณ์ปัจจุบันก็มีทั้งผู้ให้บริการที่ก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานในทั้งสองรูปแบบของ
สัญญา   โดยการก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแบบที่สอง จะครอบคลุมเฉพาะเพียงสิทธิในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นของผู้ใช้บริการ แต่ทรัพย์เสมือนจริงที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ขายแต่ดั้งเดิมนั้นไม่มีข้อก าหนดให้
ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าเสมือนจริงที่ได้ซื้อไป แม้ในบาง
                                                           

33 เรื่องเดียวกัน. 
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แพลตฟอร์มจะมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การสูญหายของสินค้าเสมือน
จริงที่เป็นความผิดพลาดโดยระบบของโปรแกรมเอง แล้วทางผู้ให้บริการจะท าการตรวจสอบความเสียหาย
ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้ให้บริการพบว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดพลาดโดยระบบของโปรแกรมของผู้
ให้บริการเอง ผู้ให้บริการอาจชดเชยแก่ผู้ใช้บริการการชดใช้ความเสียหายอาจเกิดขึ้นด้วยการมอบสินค้าเสมือน
จริงชิ้นใหม่ให้ และอาจมอบสินค้าเสมือนจริงแถมมาอีกหลายชิ้นเป็นการชดเชยความผิดพลาดของระบบและ
สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นการชักจูงให้ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานโปรแกรมต่อไปแม้จะเกิดความ
ผิดพลาดของระบบก็ตาม  

จากที่ได้ไล่เรียงมาข้างต้น สิ่งที่ถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง คือ การก าหนดขอบเขตความเป็นเจ้าของ
หรือกรรมสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัลในฐานะทรัพย์สินเสมือนจริงอย่างหนึ่ง นั้นย่อมต้องค านึงถึงความสมดุลทั้งสิทธิใน
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว การแบ่งปันผลประโยชน์และสิทธิในการได้รับการเยียวยาเนื่องจากความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิทธิของผู้ใช้บริการ กับ ภาระหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบโปรแกรมเพ่ือให้การ
พัฒนาแพลตฟอร์ม และผลประโยชน์จากการเพิ่มกิจกรรมอันน ามาซึ่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในธุรกิจมากกว่า
ของผู้ให้บริการ 

1.3. งานศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดิจิทัล  

 การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่าง
เป็นธรรมและถูกต้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจงานศึกษาที่ได้น าเสนอวิธีการหรือกลไกการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนที่แพลตฟอร์มดิจิทัล เพราะสุดท้าย
แล้ว การออกแบบกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ ควรต้องค านึงถึงสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของปัจเจก
บุคคลกับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น 
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการอภิปรายถึงงานศึกษาที่มุ่งศึกษาการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดิจิทัล 
เพ่ือจะน ามาเป็นกรอบการศึกษาและแนวทางการน าเสนอของงานวิจัย รวมถึงเพ่ือตอบโจทย์วิจัยหลักที่ว่า จะ
ออกแบบระบอบกฎหมายอย่างไรให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 

 การน าเสนอ อาจเริ่มต้นจากแง่มุมที่เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดก่อน และขยับมาที่การ
ก าหนดมาตรฐานของสัญญาที่ขยายไปสู่ความเป็นสาธารณะและประโยชน์ระดับมหาชนมากขึ้น จนมาเป็นการ
น าเสนอเชิงประโยชน์ส่วนรวม การกระจายความมั่งค่ังสู่สังคมในท้ายที่สุด 

 อิสระบนพื้นที่ท่ีหลุดพ้นออกจากพ้ืนที่ทางกายภาพ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่คอยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเกิดขึ้นข้อมูลดิจิทัลและความเป็นไปต่าง ๆ บนพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ล้วนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพในการ
แสดงออกบนโลกออนไลน์ ข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มจึงเข้าข่ายของการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ที่เจ้าของเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ งานศึกษาจ านวนหนึ่งจะพยายาม
เสนอให้ข้อมูลดิจิทัลมีสถานะเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา  ( intellectual property) และอวัตถุทรัพย์  
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(Immaterial Property) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้ตั้งต้นริเริ่มใช้ความคิด 
หรือกระท าการบางอย่างจนเกิดข้อมูลดิจิทัลขึ้น 

ดังเช่นงานของ เจน กินสเบิร์ก ที่เสนอจุดยืนในการเรียกร้องให้เพ่ิมอ านาจในการควบคุมและป้องกัน
การจ าหน่ายจ่ายแจกผลงานและเทคโนโลยีให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์34 โดยแสดงเหตุผลที่ควรจะเพ่ิม
อ านาจให้กับหน่วยงานและเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมการเผยแพร่งานสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจใน
การผลิตงานเพ่ือท าให้มีผลงานออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะมากขึ้นอันจะเป็นผลดีแก่ประชาชนทั่วไปในการมี
ทางเลือกในการเสพผลงานที่หลากหลายมากขึ้น นั่นคือ ให้ใช้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไปกับพ้ืนที่
ไซเบอร์ 

ขณะที่ เจสสิกา ลิทแมน ได้พยายามคิดค้นระบบในการแบ่งปันผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือท าให้เกิด
การจ าหน่ายจ่ายแจกอย่างชอบธรรมภายใต้ระบบกฎหมายที่ออกแบบขึ้นใหม่  นอกเหนือจากการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เดิม35 เนื่องจากการจ่ายแจกผลงานในโลกออนไลน์มีลักษณะแตกต่าง
ออกไปจากการจ่ายแจกในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะการใช้หน้าเว็บไซต์เป็นที่พบปะของผู้ที่ครอบครอง
ผลงานลิขสิทธิ์มาแลกเปลี่ยน น าเสนอความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่ตนมีกับผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ โดยที่หน้า
เว็บไซต์ดังกล่าวมิได้เป็นผู้เผยแพร่เอง และเม่ือปิดหน้าเว็บดังกล่าวด้วยอ านาจใดก็แล้วแต่ หน้าเว็บไซต์ท านอง
เดียวกันก็จะผุดขึ้นมาในที่อ่ืน ๆ  ดังนั้นการเพ่ิมอ านาจในการบังคับกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่เป็นที่ส าเร็จเท่ากับ
การค้นหาระบบที่เหมาะกับการจัดการปัญหานี้ นั่นคือ ให้สร้างระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะเป็น
พิเศษแตกต่างแก่พ้ืนที่ไซเบอร์ 

ส่วนในความเป็นอวัตถุทรัพย์ (Immaterial Property) ที่พยายามหลุดออกจากการพิจารณามูลค่า
ของทรัพย์สินในโลกทางกายภาพ และหันมาให้ความส าคัญกับทรัพย์สินพ้ืนที่ไซเบอร์ ซึ่งอาจข้อมูลดิจิทัลที่มี
มูลค่าและอาจถือเอาได้อันเกิดจากการกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล อวัตถุทรัพย์ 
ยังมีความหมายรวมถึง ความคิดสร้างสร้าง (Innovative Ideas) ข้อมูลสารสนเทศ (Information) หรือผลลัพธ์
อ่ืน ๆ ที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางปัญญาทั้งหลาย ( intellectual activities) ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือในโลกของวรรณกรรมก็ตาม36 งานศึกษาของ โบเซนา คลิมเชค (Bozena Klimczak) 
ได้ชี้ให้เห็นว่า37 ที่ผ่านมา ข้อมูลดิจิทัลบนโลกออนไลน์ที่เกิดจากกิจกรรมบนโครงข่าย นั้นไม่ต่างจากวัตถุดิบตั้ง
                                                           

34 Jane C. Ginsburg, “Copyright and Control over New Technologies of Dissemination,” Columbia 
Law Review 101, no. 7 (2001): 1613-1647. 

35 Jessica Litman, “Sharing and Stealing,” UC Hastings Scholarship Repository, 27, last modified 
2004: 1-50,  accessed September 14, 2021, 
https://repository.uchastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol27/iss1/1. (retrieved on April 28, 
2022) 

36 Bozena Klimczak, Defining the immaterial property rights in a digital network environment, 
Economics, 3(15) (2011),:73. 

37 Ibid.  

https://repository.uchastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol27/iss1/1
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ต้น ซึ่งอยู่ในรูปของอวัตถุทรัพย์ ที่เจ้าของเทคโนโลยีน าไปขายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาศัยการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในแพลตฟอร์ม เป็นแหล่งทรัพยากรด้านการตลาดขนาดใหญ่และอุดมไปด้วย
ข้อมูลดิจิทัลจ านวนมหาศาล ดังนั้น จะได้มีการน าเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและรื้อสร้างระบอบทรัพย์สินตาม
กฎหมายเดิม ขยายไปให้กว้างว่าทรัพย์ในรูปวัตถุ มาเป็นฐานในการวางระบบกลไกการจัดสรรผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอย่างครอบคลุมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย 

อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ว่า อวัตถุทรัพย์ (Immaterial Property) จะก่อเกิดผลดีสูงสุดต่อผู้คนมากที่สุด
อย่างแท้จริงหรือไม่ เกร็ก ลาสโทว์กา (Greg Lastowka) และแดน ฮันเตอร์ (Dan Hunter) 38 กล่าวว่าทฤษฎี
อรรถประโยชน์นิยมอาจไม่เหมาะสมในการปรับใช้กับทรัพย์เสมือนจริงด้วยเหตุผลส าคัญซึ่งสืบเนื่องมาจากการ
ปรับใช้ทฤษฎีประโยชน์นิยมกับทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการให้สิทธิเด็ดขาด
แก่ผู้ทรงสิทธิแต่สิทธิเหล่านั้นมีขอบเขต กล่าวคือ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาแห่งการคุ้มครอง 
คุ้มครองเพียงบางสิ่ง และโดยมีวัตถุประสงค์จ ากัด เช่น การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรนั้นมี
เงื่อนไขแห่งการคุ้มครอง และไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครอง ลิขสิทธิ์ก็เช่นกัน สิ่งที่
จะได้รับการคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์มีเงื่อนไขตามกฎหมาย และย่อมมีข้อยกเว้นการคุ้มครองสิทธิได้ ที่ต้องก าหนด
เช่นนี้ก็เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยส่วนรวม แต่การรับรองสิทธิในทรัพย์เสมือนจริงยังต้อง
พิจารณาว่าจะมีขอบเขตและเงื่อนไขอย่างไรจึงจะท าให้เกิดผลดีที่สุดต่อสังคม ดังที่เจเรมี เบนแธมได้กล่าวไว้ว่า 
“การกระท าที่จะเป็นไปตามทฤษฎีประโยชน์นิยมนั้นจะต้องมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมพูนความสุขของสังคมมากกว่า
แนวโน้มที่จะท าให้ความสุขนั้นลดลง”39 

การปรับใช้ทฤษฎีว่าด้วยทรัพย์กับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จะเห็นได้ว่าทฤษฎี
เหล่านี้ซึ่งคิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน น ามาปรับใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่ถนัดนัก ด้วยอาจมีข้อโต้แย้ง
ในทางวิชาการได้หลายประการ เช่น ทฤษฎีของจอห์น ล็อก ซึ่งเมื่อมนุษย์ได้สร้างสิ่งใดขึ้นจากธรรมชาติแล้ว 
มนุษย์ผู้นั้นควรได้ไปซึ่งสิทธิในวัตถุชิ้นนั้น ดังนี้ เมื่อผู้ใดสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้ว ผู้นั้นจึง
ควรได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร แต่การปรับใช้ทฤษฎีเช่นนี้อาจถูกโต้แย้งได้ว่า หากพิจารณา
โดยเนื้อแท้แห่งการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว กระบวนการสร้างสรรค์ของมนุษย์ตามธรรมชาตินั้นมิได้สร้างขึ้นจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียวโดยแท้จริง หากแต่เกิดจากการสร้างสรรค์ต่อยอดจากบาง
สิ่งบางอย่างที่มีขึ้นอยู่แล้วในสังคมมนุษย์40 หรือการใช้ทฤษฎีประโยชน์นิยมในการอธิบายลิขสิทธิ์ก็ยังมีข้อ

                                                           
38 F. Gregory Lastowka and Dan Hunter, “The Laws of the Virtual Worlds,” California Law Review 

92, no. 1 (2004): 60. 
39 “An action, then, may be said to be conformable to the principle of utility… when the tendency 

it has to augment the happiness of the community is greater than any it has to diminish it.” (Jeremy 
Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Oxford: Clarendon Press, 1907).) 

40 Paul Oskar Kristeller, “‘Creativity’ and ‘Tradition,’” Journal of the History of Ideas 44, no. 1 
(1983): 107.; Thomas B. Ward, “What‘s Old About New Ideas?” (1995), in Steven Smith, Thomas Ward, 
Ronald Finke (Editor). The Creative Cognition Approach. MIT Press: 157-178; Raymond S. Nickerson, 
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กังขาว่า แม้ว่าฝ่ายผู้สนับสนุนการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะเสนอว่า การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วย
ให้ผู้สร้างสรรค์มีแรงจูงใจ ท าให้ต้องการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ มากขึ้น และเมื่อเกิดผลงานสร้างสรรค์ใน
สังคมมากขึ้นก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป แต่การให้สิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของลิ ขสิทธิ์ในการ
แสวงหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้อย่างยาวนานเช่นตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์
และนับต่อไปอีก 50 ปี41 หรือ 70 ปี42 ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะท าให้เกิดผล
ประโยชน์แก่สังคมโดยทั่วไปจริงหรือไม่ และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมพูนความสุขของสังคมมากกว่าแนวโน้มที่จะท า
ให้ความสุขนั้นลดลงอย่างแท้จริงหรือไม่ จะเห็นได้ว่ากรอบความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีอยู่เดิมนั้นยัง
ปรับใช้กับสิ่งซึ่งไม่มีรูปร่างได้ไม่เหมาะสมนัก 

ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 19 เริ่มเกิดวัฒนธรรมที่นิยมแพร่หลาย (pop culture) ด้วยการผลิตซ้ าเนื้อหา
ผ่านสื่อสารมวลชน43 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสของเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองพลเมืองอย่างกว้างขวาง แม้จะยัง
ไม่มี “อินเทอร์เน็ต” เป็นช่องทางสื่อสารเชื่อมโยงกันทั่วโลกอย่างปัจจุบันทันด่วนก็ตาม และ ต่อมาในยุต
ศตวรรษที่ 20 ที่เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดผลิตผลทางวัฒนธรรมนิยมรูปแบบใหม่ที่มี
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท คือ อินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมให้วัฒนธรรมแผ่ขยายไปอย่าง
กว้างขวาง แต่กระนั้นก็เป็นการผลิตวัฒนธรรมที่มีต้นทุนสูงซึ่งเฉพาะกลุ่มคนบางจ าพวกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
ได้ และต่อมาในยุคศตวรรษท่ี 21 ที่การใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและราคาถูกลง ย่อมมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม คือ วัฒนธรรมที่มีการสร้างเนื้อหาและการใช้อินเตอร์เน็ตในการ
แบ่งปันเนื้อหา (Shared-Content) ผ่านแพลตฟอร์มที่กลายเป็นเวทีแสดงออก เช่น YouTube ที่ผู้ใช้สามารถ

                                                           

“Enhancing Creativity,” Handbook of Creativity, in Robert Sternberg (editor), Handbook of Creativity. 
Cambridge University Press. (1999): 392-430. Thompson, P. “Community and Creativity,” Oral History, 
(2009), 37(2): 34 Andreas Rahmatian, “Copyright and Creativity”,Edward Elgar (Editor), (2011): 184-185; 
Jame Lewis McIntyre, “Creativity and Cultural Production”. (Palgrave. 2012). 

41 มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญัตลิขิสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของไทย บัญญตัิว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญตัินี้ให้มอียู่ตลอดอายุของผูส้รา้งสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผูส้ร้างสรรค์ถึงแก่
ความตาย”  

42 มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัตลิขิสิทธิ์ การออกแบบผลติภณัฑ์ และสิทธิบัตร (Copyright, Designs and Patents 
Act 1988) บัญญัติว่า "Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works... (2) Copyright 
expires at the end of the period of 70 years from the end of the calendar year in which the author dies, 
..." และมาตรา 302 แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา บัญญัติว่า  "Duration of copyright: Works created 
on or after January 1, 1978 (a) In General.—Copyright in a work created on or after January 1, 1978, 
subsists from its creation and, except as provided by the following subsections, endures for a term 
consisting of the life of the author and 70 years after the author’s death...” 

43 Patrick McKay, “Culture of the Future: Adapting Copyright Law to Accommodate Fan-Made 
Derivative Works in the Twenty-First Century,” SSRN, last modified December 19, 2010, accessed April 28, 
2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1728150. 
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แบ่งปันคลิปวีดีโอ ดนตรี เพ่ือให้บุคคลอ่่ืน ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงต่อไป
เผยแพร่ในวงของคนท่ีมีรสนิยมหรืออยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันแบบเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, twitter 
เป็นต้น ส่วนรูปแบบในการน าเสนอ ก็แตกต่างกันไป ตามแต่ประเภท และรสนิยมของผู้ใช้  ในปัจจุบันผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตสามารถสร้างสรรค์หรือผลิตเนื้อหาของตนเองหรือเรียกว่า UGC (User generated content) 
แล้วท าการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตได้เอง และ ท าให้เนื้อหานั้นมีความเป็นสาธารณะ เพราะเกิด
การเผยแพร่และเปิดโอกาสให้ทุกคนในโลกอินเตอร์เน็ตสามารถมีส่วนร่วมในเนื้อหานั้นและผู้ใช้เป็นผู้ขับเคลื่อน
เนื้อหา (User driven content) โดยมี UGC ประเภทหนึ่งซึ่งผู้ใช้สร้างเนื้อหาจากผลงานของบุคคลอ่ืน (User- 
derived content)  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เป็นชะนวนของการขัดแย้งกันในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ระหว่าง เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ และ ประโยชน์สาธารณะ โดย UGC ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่
ถกเถียงกันมากทั้งในแง่กฎหมายและเศรษฐกิจ 

 นอกเหนือจากประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว งานศึกษาอีกจ านวนหนึ่ง ได้เสนอประเด็น
เกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดสิทธิหน้าที่ตามนิติกรรมบนโลกไซเบอร์และแพลตฟอร์มดิจิทัล ก็เป็น
เรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อผูกพัน
ในสัญญาการให้บริการ เพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และกลไกการแบ่งปันที่เป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างบังคับการได้
อย่างชอบธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะต้องไม่ใช่สัญญาที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ก าหนดอยู่ฝ่ายเดียวอย่างที่ผ่าน ๆ มา 
โดยเทคโนโลยีที่ก าลังมาตอบสนองต่อแรงปรารถนานี้ก็คือ สัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทร็ก (Smart 
Contract) บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) คือโค้ดที่น ามาใช้ในสภาพแวดล้อมบล็อกเชนหรือซอร์สโค้ด เป็น
อภิธานศัพท์ของระบบเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ ค าว่า Smart Contract ถูกใช้ครั้งแรกโดย Nick Szabo 
ในช่วงปลาย 90 ซึ่งใช้หมายความถึง การวางสัญญาลงในรหัสที่อาจเป็นทั้ง "ความน่าเชื่อถือ" และ "การบังคับ
ใช้ด้วยตนเอง" เพ่ิมประสิทธิภาพและลบความคลุมเครือออกจากความสัมพันธ์ตามสัญญา44 และมีความเชื่อว่า 
Smart Contract นั้นสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทรัพย์สินทุกประเภทที่มีมูลค่า และควบคุมโดยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อให้แน่ใจว่าบทบัญญัติตามสัญญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี 

สัญญาอัจฉริยะ Smart contract  ถูกน ามาใช้โดยชุมชนบล็อกเชน เพ่ืออ้างถึงรหัสที่ปรับใช้และ
เรียกใช้ในสภาพแวดล้อมบล็อกเชน45 อันหมายความถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่มีในลักษณะใช้ร่วมกันโดย

                                                           
44 Nick Szabo, “Smart contracts: Building blocks for digital markets”. EXTROPY: The Journal of 

Transhumanist Thought, (1996): 16. อ้างอิงใน Primavera De Filippi, Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart 
Contracts,” Internet Policy Review 10, no. 2 (2021). 

45 Vitalik Buterin, “Ethereum Whitepaper : A next-Generation Smart Contract and Decentralized 

Application Platform,” Ethereum.org, last modified 2013, accessed September 14, 2021, https://
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คนงานเหมือง (the miners) ของเครือข่ายบล็อกเชน46  โดยทั่วไป Smart contract  จะมีเพียงฟังก์ชัน
พ้ืนฐาน เช่น การออกโทเค็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการระดมทุน การออกและการจัดการโทเค็นเป็นของสะสม
ดิจิทัล, ตลาดแบบกระจายศูนย์ส าหรับการซื้อขายโทเค็นดิจิทัล , การช าระเงินแบบมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า บัญชีออมทรัพย์ ระบบลอตเตอรี่ง่าย ๆ ระบบการพนัน47  Smart contract ยังสามารถใช้ 
เพ่ือเสริมเงื่อนไขของสัญญาทางกฎหมายได้48 เช่น เพ่ิมความขั้นตอนการระบุตัวตน เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
และอ านวยความสะดวกในการสมัครสมาชิก หรือแม้กระทั่งการด าเนินการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาการจ้างงาน 

โดยจุดเด่นของสัญญาอัจฉริยะ ก็คือ มีความแข็งแกร่งมากกว่าสัญญาทางกฎหมาย แต่ก็มีข้อจ ากัดที่
มากกว่าสัญญาทางกฎหมาย49 แต่การที่มีข้อจ ากัดก็ยังเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ส าคัญ เนื่องจากคู่สัญญาอาจใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่หวังจะพ่ึงพาผลลัพธ์ที่แม่นย าและวัดปริมาณได้ ในขณะที่ข้อสัญญาทางกฎหมายที่เขียน
ด้วยภาษาธรรมชาติ อาจปรับใช้ได้กับจ านวนสถานการณ์ที่ไม่จ ากัด เนื่องจากความยืดหยุ่นและความคลุมเครือ
ของภาษาธรรมชาติ 

ข้อตกลงในรายละเอียดของ Smart contract จะแสดงในภาษาที่เป็นทางการ มากกว่าสัญญาทั่วไปที่
มีความยืดหยุ่น จากการที่สัญญาทั่วไปเป็นภาษาธรรมชาติ50 ดังนั้นข้อสัญญาจ านวนมาก จะไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในระบบบล็อกเชน51 โดย Smart contract มีขอบเขตที่จ ากัดเพียงภาระ
ผูกพันตามสัญญาเท่านั้น52 หมายความว่า สัญญานี้ จะไม่รวมค าสั่งที่เป็นข้อห้ามชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจของ
สถาบัน ซึ่งจะไม่เป็นการสร้างปัญหา หากว่าสัญญาอัจฉริยะมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้การ
ควบคุมของพวกเขาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สัญญาทางกฎหมายส่วนใหญ่ จะบังคับเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพัน

                                                           

ethereum.org/en/whitepaper/. อ้างอิงใน Primavera De Filippi, Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart 

Contracts,” Internet Policy Review 10, no. 2 (2021). 
46 Primavera De Filippi, Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart Contracts,” Internet Policy Review 

10, no. 2 (2021): 2.  
47 Primavera De Filippi, Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart Contracts,” Internet Policy Review 

10, no. 2 (2021): 4. 
48 Ibid. 
49 Ibid.,: 5. 
50Karen E. Levy, “Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and the Social 

Workings of Law,” Engaging Science, Technology, and Society 3 (2017): 1-15. อ้างอิงใน Primavera De Filippi, 
Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart Contracts,” Internet Policy Review 10, no. 2 (2021). 

51 Jeremy M. Sklaroff, “Smart contracts and the cost of inflexibility,” University of Pennsylvania 
Law Review, 166, (2017): 263–303. อ้างอิงใน Primavera De Filippi, Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart 
Contracts,” Internet Policy Review 10, no. 2 (2021). 

52 Eliza Karolina Mik, “Smart Contracts: Terminology, Technical Limitations and Real World 
Complexity,” Law, Innovation and Technology 9, no. 2 (2017): 269. อ้างอิงใน Primavera De Filippi, Chris 
Wray, and Giovanni Sileno, “Smart Contracts,” Internet Policy Review 10, no. 2 (2021). 
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นอกโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชน ซึ่งยังไม่สามารถจัดการผ่านระบบ Smart contract ได้ แม้ว่าการกระท า
เพียงเล็กน้อยผ่าน Smart contract ก็อาจสร้างข้อตกลงทางกฎหมาย แต่ยังมีปัญหา คือ ความเป็นไปไม่ได้
ของการด าเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา จะเป็นโมฆะในทางเทคนิคหรือไม่53 เมื่อต้องตีความเปรียบเทียบกับ
สัญญาทางกฎหมาย ผู้ใช้จะสามารถท าตามที่ตนเองตกลงหรือยินยอมไว้ใน smart contract ได้จริงหรือไม่ 
โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันผลก าไร และประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงรากฐานความคิด
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินเสียก่อน ก็ยังประเด็นที่ท้าทายอยู่เช่นกัน ขณะเดียวกัน สัญญาที่สร้างขึ้นบน
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมแบบกระจายศูนย์ที่เชื่อถือได้ 
และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดความส าเร็จของ Bitcoin และแพลตฟอร์ม cryptocurrency 
ทั้งหลาย ทั้งนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถมีบทบาทส าคัญในการสร้าง Single Digital Market54 

ในแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไปในปัจจุบัน มักใช้ระบบตัวตนเดียว (a single entity stores data) ที่เก็บ
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล "หลัก" ในฐานะ "แหล่งที่มาของความจริงที่เชื่อถือได้" (authoritative source of truth) 
บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นผู้แบ่งปันให้แก่ผู้ใช้ ในการกระจายอ านาจ 55 สภาพแวดล้อมดิจิทัล
แบบกระจายศูนย์ (Decentralized digital environments) จึงเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อมองจากมุมมองทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความรับผิด56 แพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชน ยังมีแนวโน้มที่จะเสนอ
นามแฝงหลายระดับ และในบางกรณีก็มีระบบปิดปิดตัวตนให้กับผู้ใช้ ยิ่งท าให้ยากที่จะรู้ว่าใครใช้แพลตฟอร์ม 
และปลายทางคืออะไร เนื่องจากบล็อคเชนไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานที่เฉพาะใด ๆ เมื่อทุกคนที่มีฮาร์ดแวร์ที่
จ าเป็น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถใช้งานโหนด (Node) ได้ ซึ่งอาจท าให้ยากต่อการก าหนดความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย  จึงจ าเป็นที่รัฐจะต้องออกแบบกฎหมายและกลไกในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

แม้การก าหนดสิทธิหน้าที่ตามสัญญาจะเป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้อย่างเป็นรูปธรรม แต่
ค าถาม คือ การแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะไม่เป็นอุดมคติจนเกินไป และสามารถเกิดขึ้นได้จริงจะกระท าอย่างไร 
และผลประโยชน์ดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบใด 

ต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาน าเสนอการกระจายความมั่งคั่งของเจ้าของเทคโนโลยีย้อนคืนสู่
สังคม บนปรากฏการณ์ความเฟ่ืองฟูของเศรษฐกิจดิจิทัลที่สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการจ านวนมหาศาล ได้
น ามาซึ่งความกังขาว่า สังคมได้อะไรจากการเติบโตของบรรษัทขนาดใหญ่ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและควบคุม
แพลตฟอร์มเหล่านี้ อันเป็นที่มาของเรื่อง การจัดเก็บภาษีดิจิทัล และกลายเป็นข้อกังวลที่ส าคัญส าหรับหลาย ๆ 
รัฐบาล ในยุโรป เช่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ก็ปรากฎความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา

                                                           
53 Primavera De Filippi, Chris Wray, and Giovanni Sileno, “Smart Contracts,” Internet Policy Review 

10, no. 2 (2021): 6. 
54 Tom Lyons et al, “Legal and regulatory framework of blockchains and smart contracts,” 

Thematic Report of European Union Blockchain Observatory & Forum, (September 27, 2019): 10. 
55 Ibid.: 11. 
56 Ibid.,: 11. 
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การหลีกเลี่ยงภาษี ในระดับชาติและนานาชาติ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศ  "สงครามต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
ภาษี " ผ่านการแนะน าภาษีใหม่ ซึ่งหากด าเนินการส าเร็จ จะท าให้ฝรั่งเศสเป็นแนวหน้าในเรื่องการจัดเก็บภาษี
ดิจิทัล57 

การปฏิบัติการหลีกเลี่ยงภาษี คือการใช้ประโยชน์จากระบบภาษีเพ่ือลดปริมาณการเสียภาษี ตามวาระ
ที่ครบก าหนดตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดกฎหมาย การปฏิบัตินี้ได้กลายเป็นที่แพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากความสามารถของผู้ประกอบการออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถหลีกเลี่ยงแนวคิดของเขตอ านาจศาล 
อาณาเขตและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งงานศึกษาของ Primavera De Filippi ชี้ให้เห็นว่า การหลีกเลี่ยงภาษีนั้น
ท าได้ง่ายกว่ามากในบริบทของบริการคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์ระหว่างประเทศ58 

การถือก าเนิดของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ท้าทายวิธีการดั้งเดิมในการเก็บภาษีนิติบุคคล 
ซึ่งกลายมาเป็นกฎที่ล้าสมัย จากการเกิดขึ้นของของไซเบอร์สเปซ ผู้ประกอบการออนไลน์จ านวนมากพ่ึงพา
รูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมที่มีก าไรผลผลิตขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้สร้างรายได้ใด ๆ ให้รัฐ นั้นเกิดจากปัจจัย 3 
ประการ59 

1. วิวัฒนาการที่รวดเร็วของปริมณฑลไซเบอร์ ได้สร้างความยากล าบากที่จะระบุค่าที่เฉพาะเจาะจงใน
การเรียกเก็บภาษี  

2. ปฏิบัติการออนไลน์ มีระบบผู้เข้าร่วม ที่แยกสถานที่จัดตั้ง (ที่ตั้งของบริษัท และที่ตั้งของบริการ) 
กับสถานที่บริโภค (โดยผู้ใช้บริการ) จึงเป็นเรื่องยากที่จะค้นหารายการการช าระเงิน จึงยากที่จะเก็บภาษี  

3. ผู้ประกอบการออนไลน์รายใหญ่สามารถแยกธุรกิจออกเป็นหลายบริษัท เพ่ือแยกกิจกรรมการ
รวบรวมข้อมูลออกจากกิจกรรมที่ท าหน้าที่สร้างผลก าไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายส าหรับบริษัทเหล่านี้ ที่จะถ่าย
โอนผลก าไรไปยังพ้ืนที่ที่มีมาตรการทางภาษีถูกกว่าในต่างประเทศ 

กฎหมายภาษีระหว่างประเทศก าหนดให้ เก็บภาษีจากผลก าไรขององค์กร ตามที่ส านักงานใหญ่ของ
บริษัทตั้งอยู่ซึ่งมักเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีต่ า บางครั้งประเทศอ่ืน ๆ สามารถเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลเมื่อ
บริษัทมี"สถานประกอบการถาวร" ในประเทศนั้น แนวคิดนี้มาจากอนุสัญญาภาษีรู OECD ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐาน
ของการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากแนวคิดของ "สถานประกอบการ
ถาวร" ยังก้าวไม่ทันพลวัตรของเศรษฐกิจดิจิทัล จึงมีค าแนะน า ให้สร้างนิยามใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ า
เฉพาะของ "เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล" โดยเปลี่ยนจากการค านึงถึงต าแหน่งทางกายภาพของ

                                                           
57 Primavera De Filippi, “Taxing the Cloud: Introducing a New Taxation System on Data Collection?,” 

Internet Policy Review 2, no. 2 (May 1, 2013): 2. 
58 Ibid. 
59 Ibid.,: 3. 
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เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์บริการ ไปให้ครอบคลุมถึงสถานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งเป็นที่ที่กระบวนการสร้าง
มูลค่า เกิดข้ึนจริง ๆ60 

มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจน ามาปรับใช้ คือ “transitory internet tax” ซึ่งเป็นระบบที่คิดอัตราภาษีไป
ตามการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
ผู้ใช้ที่หลากหลาย ด้วยความสมัครใจจากเจ้าของข้อมูล และข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี เช่น
การยิงโฆษณาไปยังเป้าหมาย   ข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล เป็นทองค าของเศรษฐกิจดิจิทัล 
จึงควรได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ61 

ผู้ใช้กลายเป็นส่วนส าคัญของการด าเนินธุรกิจออนไลน์ ในเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่เช่น Facebook, 
YouTube หรือ Google ได้รับประโยชน์อย่างสูงจาก การมีส่วนร่วมฟรีและ ความสมัครใจของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ต" ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น แต่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้ ถือเป็นแหล่งรายได้เชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการคลาวด์และตัวกลางออนไลน์จ านวน
มาก62 

ภาษีท่ีจัดเก็บบรรษัทที่มีกิจกรรม การรวบรวม การประมวลผลและการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลผู้ใช้ใน
เชิงพาณิชย์ ตวรจะค านึงถึง จ านวนผู้ใช้ และความเข้มของการรวบรวมข้อมูล  ข้อดีของการใช้ "ข้อมูล" เป็น
พ้ืนฐานส าหรับการจัดเก็บภาษี คือมันเป็นธรรมชาติ และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมส่วนใหญ่ในระบบ
เศรษฐกิจออนไลน์ ดังนั้นแทนที่จะเป็นวิธีการเพ่ิมรายได้ของรัฐ แนวคิดในการสร้างระบบการจัดเก็บภาษี ก็ยัง
สามารถเป็น "แรงจูงใจ ส าหรับ พฤติกรรมที่มีคุณธรรมของบรรดาบริษัทแพลตฟอร์ม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
ทางธุรกิจ และการปฏิบัติที่ดี ทั้งยังจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออนไลน์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยไม่ขัดขวางสิทธิ
ของผู้ใช้63 

หากมองเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับมหภาค ยังมีแนวทางที่น่าสนใจในการน ามาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจดิจิทัล คือ ระบบกรรมสิทธิ์ร่วม (Commons) เป็นสถาบันทางสังคมแบบองค์รวม 
(holisticholistic social institutions) เพ่ือควบคุมการผลิตทรัพยากรที่อาจมีการผลิตอยู่แล้ว หรือน ามาผลิต
ซ้ า เป็นวิธีการที่ครอบคลุมและรุนแรงในการจัดระเบียบการด าเนินการที่ "นอกเหนือไปจากตลาด และรัฐ” ซ่ึง
แสดงออกผ่าน มิติทางกฎหมาย, มิติทางสังคมวัฒนธรรม, มิติทางเศรษฐกิจ, และสถาบันที่เก่ียวข้อง64 
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61 Ibid. 
62 Ibid.,: 4. 
63 Ibid.,: 5. 
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(2020): 2. 
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ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในโลกดิจิทัล (Digital commons) เป็นกลุ่มความคิดย่อยภายใต้วิธีคิดของ 
Commons ที่มองว่าผลผลิตสามารถอยู่ในรูปของ ข้อมูล, วัฒนธรรม, และความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ และ/หรือ ถูก
รักษาไว้ในระบบออนไลน์ แนวคิดของ Digital commons เป็นแนวคิดที่ส าคัญส าหรับการต่อต้าน legal 
enclosure และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน65 

 ระบบกรรมสิทธิ์ร่วม มีลักษณะเป็น "พหุนิยมของผู้คน (ชุมชน) ที่เข้ารวมตัวกันเพ่ือปกครองตนเอง 
และแบ่งปันทรัพยากรโดยมีความสัมพันธ์ของตัวเอง และมีกระบวนการท าการผลิตซ้ า (reproduction) 
ร่วมกันในแนวระนาบ (horizontal)66  แนวคิดนี้มีวิธีการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจ ที่แตกต่างจากทั้ง
แนวทางตามตลาด ที่เปลี่ยนจากการยึดโยงกับระบบองค์กรราชการ ไปสู่การควบคุมแบบมีล าดับขั้น และเป็น
ระบบค าสั่ง โดยน าไปใช้กับทรัพย์ที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้67 (tangible and intangible resources) 
รวมไปถึงการปฏิบัติเฉพาะในท้องถิ่น (เช่น การใช้สวนร่วมกัน หรือสื่อการศึกษาที่สร้างขึ้นโดยโรงเรียน) และ
เพ่ือแหล่งข้อมูลใหม่ที่ควบคุมโดยการเมืองโลก (เช่นสภาพภูมิอากาศ และ โครงสร้างอินเทอร์เน็ต) 

แนวคิด Digital commons เป็นชุดย่อยของ Commons ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึง และร่วม
สร้างสรรค์ด้วยกัน แต่ Digital commons เป็นหัวใจของสิทธิดิจิทัล ซึ่งเป็นการต่อสู้ทางการเมือง เพ่ือจะ
สร้างสรรค์ มากกว่าท าลาย เนื่องจากสามารถสนับสนุน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล , วัฒนธรรมและความรู้68 ซึ่ง
แตกต่างจาก Commons ที่จับต้องได้  โดยความพิเศษของ Digital commons คือ มันไม่เกิดการสึกหลอ และ
ไม่มีผลกระทบจากการใช้มากเกินไป  

Commons มีความแตกต่างไปตามมาตรฐานและรูปแบบของแต่ละรัฐ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานแบบ
องค์รวมจากกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตงาน, การปฏิบัติที่เปลี่ยนไป ของการประพันธ์, รูปแบบทาง
เศรษฐกิจ และรูปแบบการปกครอง69 โดยรูปแบบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์ ภายใต้แนวคิดของ 
Digital commons นั้นมีขอบเขตการใช้งานส าหรับ Digital commons ที่จะนิยามไว้อย่างหลวม ๆ เนื่องจาก 
ในยุคดิจิทัล ผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่คู่แข่งซึ่งกันและกัน ทั้งผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนั้นไม่มีอันตรายจาก
การใช้มากเกินไป  ทุกกติการในการก ากับดูแล มักมีการระบุเงื่อนไขการใช้งานที่กล่าวถึงการได้รับอนุญาตให้ใช้
ทรัพยากร และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ กล่าวคือ ผู้ผลิตและผู้ใช้จะไม่ถูกแยกออกจากกัน 
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เช่นเดียวกันกับ Commons70  จะเห็นว่า Digital Commons ต้องการการบ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก 
อาจเกิดอันตรายที่ท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง และสร้างความเสียหายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น
การแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย Digital Commons จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา ผ่านกติกา และการมี
ส่วนร่วม71 

การมีส่วนร่วมและบรรทัดฐานทางสังคมของชุมชน Digital Commons ควรมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ ของการผลิตและการดูแลทรัพยากรดิจิทัลคอมมอนส์ การตัดสินใจ 
ควรท าผ่านแพลตฟอร์มแบบมีส่วนร่วม และเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยให้ชุมชนประสานงาน ติดตามการ
อภิปรายและบรรลุฉันทามติ การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยในการร่างกฎของชุมชน ชุมชนจะเคารพ
กฎที่ตนเองมีส่วนร่วมในการจัดตั้งมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็ยังขึ้นอยู่กับค่านิยมทางการเมือง , ประชาชน, และรัฐบาล 
ที่จะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในการก ากับดูแล และเนื่องจากกฎ มีความจ าเป็นที่จะได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานระดับสูง และสามารถประยุกต์ย้อนกลับไปยังกรอบกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละรัฐ กลไกทาง
กฎหมายจึงเป็นสิ่ งจ าเป็น ไม่ เพียงแต่ตระหนักถึงความชอบธรรมตามที่  แต่ยังเ พ่ือปกป้อง  Digital 
Commons72 ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้วย 

โดยรัฐหรือสังคมสามารถฉวยใช้แนวคิด Digital commons เป็นทางเลือกที่ก้าวหน้าทางสังคม ในการ
ผลิตและแบ่งปันทรัพยากร และจัดระเบียบการด าเนินการร่วมกันในโดเมนที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ความยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตย 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน 3 ประเด็นหลักที่ได้กระท าไปใน
บทนี้แล้วท าให้เห็นเส้นทางการแสวงหาแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรมได้
ในหลายทิศทาง  ในบทถัดไปจึงขอวางกรอบทฤษฎีที่จะเป็นทิศทางหลักในการวิเคราะห์ปรัชญากฎหมาย 
บทบัญญัติกฎหมาย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ปรัชญาและหลักกฎหมายซึ่งเป็น
เป้าหมายของการวิจัยโครงการนี้ในท้ายที่สุด 
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บทท่ี 2 

กรอบทางทฤษฎี 

กรอบทางทฤษฎีที่จะกล่าวถึงในบทนี้ เลือกมาบนพ้ืนฐานของการจัดวางความสัมพันธ์ของมนุษย์ใน
สังคมทุนนิยมที่มีเจ้าของเทคโนโลยีขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านการแลกเปลี่ยนไหลเวียนข้อมูลผ่าน
แพลตฟอร์มที่กลุ่มทุนข้ามชาติเป็นเจ้าของ โดยที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานทั่วไปไม่มีอ านาจต่อรองที่มากพอจะเข้า
ประชันขันแข่งในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการรวบรวม ประมวลผล และใช้ประยชน์ข้อมูลดิจิทัลได้มากพอ  
จึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการสร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เป็นธรรมมากขึ้นด้วยกระบวนการ
ทางกฎหมายหรือบทบาทการแทรกแซงของรัฐ และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนบนพ้ืนฐานของการเป็น
เจ้าของร่วมในฐานทรัพย์สินส่วนรวม 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนโลกจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมสารสนเทศและความรู้ 
ศูนย์กลางของสินค้าได้เปลี่ยนไปอยู่ในรูป 'งานทางปัญญา' (intellectual work) ที่เปลี่ยนสินค้าหลักในยุค
ดิจิทัลนี้ให้กลายไปเป็น “ข้อมูล” นอกจากนี้ เทคโนโลยียังเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมไปถึงโครงสร้าง
ของงาน การว่างงานในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นผลมาจากการขาดการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่กลับเกิดจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเอง เพราะการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ได้ลดพ้ืนที่ส าหรับการจ้างงานในรูปแบบเดิม ๆ 
และเพ่ิมตัวเลือกส าหรับการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการ มีการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ สร้างปรากฎการณ์ใหม่ 
ๆ ขึ้นมา เช่น Sharing Economy, the gig economy, 4th industrial revolution อันฉายภาพความน่า
ตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความยืดหยุ่น แต่ส าหรับแรงงาน กลับต้องพบเจอกับ
สภาวะการจ้างงานชั่วคราว แต่มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพให้ตัวเองผ่านการน าเสนอสินค้าและบริการผ่าน
นวัตกรรม ส าหรับผู้บริโภค ต้องพบเจอกับสินค้าที่เสนอขายบริการจ านวนมาก ที่มาพร้อมกับการรับรองใน
เรื่องของเครือข่ายสัญญานและการเชื่อมต่อ 

ปริมณฑลใหม่นี้ ถูกมองเป็นสาขาที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ และมองในมุมของการท าตลาดมากขึ้น 
เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของระบบทุนนิยม ที่มักถูกใช้เพ่ือทดแทนงานไร้ฝีมือ deskilled works
และบ่อนท าลายการต่อรองของแรงงานฝีมือ skilled labourers73 เทคโนโลยีทดแทนแรงงานมนุษย์เหล่านี้
ช่วยให้สามารถน าแรงงานราคาถูกเข้ามาแทนที่แรงงานที่มีทักษะได้ เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นการแข่งขันและการดิ้นรนอยู่ในระหว่างชนชั้นและระหว่างนายทุน 74 คือ แรงงานต้อง

                                                           
73 Harry Braverman, Labor and Monopoly Capitalism:  The Degradation of Work in the Twentieth 

Century (New York: Monthly Review, 1999). in Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017),: 
13. 

74 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 13. 
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ต่อสู้และดิ้นรนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความแข็งแกร่งซึ่งสามารถประเมินค่าผ่านค่าใช้จ่าย และนายทุนต้องใช้ความ
พยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทางสังคม  

ในการศึกษา ช่วงปี 2563 ธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
, สื่อ, โทรคมนาคม, และบริการทางการเงิน ได้รับทราบถึงเกิดการหยุดชะงักทางดิจิทัลเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังคง
มองผลกระทบของ disruption ในแง่ดี75 บางองค์กร ได้รู้เท่าทันถึงภัยที่จะถึง และหาวิธีที่จะรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งช่วยให้บริษัทเหล่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นองค์กรดิจิทัล และก้าว
ขึ้นเป็นผู้น าตลาด ในขณะที่ธุรกิจอ่ืน ๆ ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด  

ในประเทศไทย อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน 
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมชั้นน าที่การก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล76 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล  ได้กลายมาเป็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมทั่วโลก 
เทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ไดส้่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิม 

 ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่เพ่ือการให้บริการ 
แต่ยังถูกแปลงเป็นเนื้อหาอ่ืน ๆ ในแง่นี้ ข้อมูลจึงกลายเป็นสินค้าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ก่อนที่จะน า
ข้อมูลมาใช้ มันต้องผ่านการแปรรูปมาสู่สิ่งที่สามารถใช้งานได้ออกมาเป็นความรู้ เมื่อข้อมูลถูกแปลงออกมา
เป็นความรู้ มันจะเพ่ิมคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าและท าให้ข้อมูลนั้นมีราคาสูงขึ้น โดยล าพังของตัวข้อมูล
เอง ไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าจากการน ามาแปรความหมาย แต่มันขึ้นอยู่กับการค้นพบเชิงประจักษ์ ใน
สถานที่ที่ข้อมูลเหล่านั้นครอบครองอยู่ ในทุกกิจกรรมของเศรษฐกิจของผู้ใช้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการ
รวบรวมการรักษาและการส่งข้อมูลทั้งหมด 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ กัน คือ ก าลังการผลิต 
(การสะสมข้อมูล) กับการลงทุนในเงินทุน ที่สามารถเร่งก าลังการผลิตให้เพ่ิมขึ้น (การสร้างนวัตกรรมในการ
จัดเก็บข้อมูล กระทั่งซื้อข้อมูล) และน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของปัจจัยอื่น ๆ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในแง่
นี้ การเกิดขึ้นของการสะสมมูลค่าในข้อมูล จึงได้รับแรงสนับสนุนโดยตรงจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และรูปแบบใหม่ของการผลิตความรู้ ผ่านบริการของกระบวนการนวัตกรรม 

                                                           
75 Narain Chutijirawong et al, " The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020" , Deloitte, 

(2020): 6-7. 
76 Ibid.,: 6. 
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 ดังนี้ บรรดาผู้ให้บริการนวัตกรรมจึงมีข้อมูลไหลเวียนอยู่มาก ที่มีการสอดส่องและจับตามองของข้อมูล
อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากข้อมูล สามารถน าไปแปรรูปด้วยทักษะความรู้ความเข้าใจผ่านสิ่งประดิษฐ์ทาง
เทคโนโลยีเช่นซอฟต์แวร์และกระบวนการอัตโนมัติ77 

แพลตฟอร์มดึงข้อมูลเก็บไปเป็นวัตถุดิบ และน ากลับมาใช้ในการสร้างรายได้ได้หลายวิธี  ในแง่หนึ่ง 
นวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบัน ถูกใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่า
นวัตกรรมไม่ใช่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากในการแสวงหาผลประโยชน์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ถูกท าให้กลายไปเป็นสินทรัพย์ของเจ้าของนวัตกรรม 

ต่อไป จะเป็นกล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับปรากฎการณ์ในระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยในปัจจุบัน ผ่าน
การศึกษางานจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  

1.“Platform Capitalism” ของ Nick Srnicek และ  
2.“The problem of innovation in technoscientific capitalism:  data rentiership and the 

policy implications of turning personal digital data into private asset” ของ Kean Birch และ  
3. “Autonomia” ของ, เก่งกิจ กิติเรียงลาภ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ

ผลิตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.1. Platform Capitalism, Nick Srnicek 

 Nick Srnicek เสนอว่าในศตวรรษที่ 21 ระบบทุนนิยมขั้นสูงต้องเน้นที่การสกัดและการใช้ข้อมูลใน
ฐานะวัตถุดิบเฉพาะประเภทหนึ่ง แต่สิ่งส าคัญคือต้องมีความชัดเจนว่าข้อมูลคืออะไร เนื่องจากต้องแยกแยะ
ระหว่างข้อมูล (ข้อมูลที่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น) และความรู้ (ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น) ออกจากกัน ข้ อมูล
อาจเกี่ยวข้องกับความรู้ แต่ความรู้นั้นอาจไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลก็ได้  

 นอกจากนี้ ข้อมูลยังน ามาซึ่งการบันทึก ข้อมูลบางชนิดต้องใช้เซ็นเซอร์ในการจับภาพ และระบบ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือบ ารุงรักษา ในแง่นี้ ข้อมูลจึงเป็นสาระส าคัญของระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลส่วนใหญ่
ต้องได้รับการท าความสะอาดและจัดระเบียบให้อยู่ในรูปแบบที่มีมาตรฐานก่อนจะถูกน าไปใช้งานต่อไป 78 ใน
ท านองเดียวกัน การสร้างอัลกอริธึมที่เหมาะสมในการจัดสร้างเทคโนโลยีอาจเกี่ยวข้องกับการป้อนชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองลงในระบบ ทั้งหมดนี้หมายความว่าการรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันขึ้นอยู่กับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ในการรับรู้ บันทึก และวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่ระบบได้บันทึกไว้ว่ามันคืออะไร 79 กล่าวคือ ข้อมูลเป็น

                                                           
77 Jose Rascão and Leal, George, The Strategy for the European Union in Era of Globalization and 

Digital Capitalism, AJHSSR Journal, 5(03), (2021): 285. 
78 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 39. 
79 Carliss Y.  Baldwin and C.  Jason Woodard, “ The Architecture of Platforms:  A Unified View,” 

Platforms, Markets and Innovation ( 2009) :  19- 44.  edited by Annabelle Gawer, in Nick Srnicek, Platform 
Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 39. 
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วัตถุดิบที่ต้องสกัด และกิจกรรมของผู้ใช้จะเป็นแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติของข้อมูล 808 เช่นเดียวกับน้ ามัน 
ข้อมูลเป็นวัสดุที่จะสกัด กลั่น และใช้ใน หลากหลายวิธี ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น  

 ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีถูกใช้ส าหรับการเปลี่ยนกิจกรรมง่ายๆ ให้กลายเป็นข้อมูล และระบบ
บันทึกข้อมูลก็มีราคาถูกลงเรื่อย ๆ สอดคล้องกับความสะดวกในการสื่อสารแบบดิจิทัล ข้อมูลที่มีศั กยภาพ
จ านวนมหาศาลถูกเปิดกว้าง และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเพ่ือดึงข้อมูลเหล่านี้และน าไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบของผู้บริโภค ควบคุมคนงาน ให้พ้ืนฐาน
ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่81 (เช่น Google Maps , รถยนต์ไร้คนขับ , สิริ) และขายให้กับผู้โฆษณา 
ทั้งหมดนี้เป็นไปตามแบบแผนของประวัติศาสตร์ในยุคทุนนิยมก่อนหน้านี้ แต่สิ่งที่แปลกใหม่คือ ข้อมูล
กลายเป็นทรัพยากรกลางในระบบเศรษฐกิจ82  

 การใช้ข้อมูลเป็นทรัพยากรกลางในระบบเศรษฐกิจ ได้สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปรากฏขึ้น นั้นคือ
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม Platform Economy ที่ซึ่งแพลตฟอร์มกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผูกขาด ผ่าน
การดึงข้อมูล วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โมเดลนี้ได้ขยายไปทั่วระบบเศรษฐกิจแล้ว 
เนื่องจากบริษัทจ านวนมากได้รวมเอาแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาใช้งาน เช่น บริษัทเทคโนโลยีที่ทรงพลัง อย่าง 
Google, Facebook และ Amazon หรือแอพลิเคชั่นสตาร์ทอัพแบบไดนามิก อย่าง Uber, Airbnb เป็นต้น  

ในระดับทั่วไปที่สุด แพลตฟอร์มคือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ช่วยให้กลุ่มสองกลุ่มหรือมากกว่านั้นสสามารถ
โต้ตอบระหว่างกันได้ ดังนั้นในธุรกิจแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการจึงวางต าแหน่งตัวเองในฐานะตัวกลางระหว่าง
บรรดาผู้ใช้ที่แตกต่างกัน คือ ระหว่าง ลูกค้า, ผู้โฆษณา, ผู้ให้บริการ, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์ และแม้กระท่ัง วัตถุ
ทางกายภาพ83  

แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังมาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และตลาดซื้อขาย
ของตนเองได้84 เห็นได้ว่า แพลตฟอร์มให้โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งนี่คือกุญแจสู่
ความได้เปรียบเหนือรูปแบบธุรกิจแบบเดิม ๆ   

 Nick Srnicek ได้สรุปภาพรวมของแพลตฟอร์มที่ เกิดขึ้นใหม่ที่แตกต่างกัน 5 ประเภท คือ 1.
แพลตฟอร์มโฆษณา, 2.แพลตฟอร์มจัดเก็ยข้อมูล, 3.แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม, 4.แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์, และ 
5.แพลตฟอร์มแบบลีน 

1) แพลตฟอร์มโฆษณา Advertising Platform 

                                                           
80 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 40. 
81 Ibid.,: 41. 
82 Ibid. 
83 Benjamin H.  Bratton, The Stack:  On Software and Sovereignty ( Cambridge, MA:  The MIT Press, 

2015): 251-289 in Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 43. 
84 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 43. 
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 ก่อนหน้านี้ในยุคดอทคอม ช่วง 1990s บริษัทต่าง ๆ ในตลาดสหรัฐอเมริกาต่างใช้กลยุทธ์ 'การเติบโต
ก่อนผลก าไร' ที่ได้สร้างพ้ืนฐานส าหรับรูปแบบธุรกิจที่เน้นการโฆษณาและดึงดูดผู้ใช้อยู่แล้ว แต่วิกฤติฟองสบู่
แตกในปี 20088 บริษัทเหล่านี้หันไปลงทุนในการโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งได้กลายเป็นพ้ืนที่ในการ
แสวงหารายได้หลัก85 

 แพลตฟอร์มโฆษณาคือความพยายามครั้งแรกในการสร้างแบบจ าลองส าหรับยุคดิจิทัล โดยมี Google 
และ Facebook เป็นแนวหน้าในการท าตลาดโฆษณา 

 Google ได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้จากการค้นหาและใช้ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือปรับปรุงการค้นหา 86 ซึ่งใน
หนังสือได้ชี้ให้เห็นว่านี่คือ การใช้ข้อมูลแบบคลาสสิกในระบบทุนนิยม คือ ใช้ข้อมูลและกิจกรรมที่บันทุกไว้จาก
ระบบเพ่ือปรับปรุงบริการส าหรับลูกค้าและผู้ใช้ แต่ด้วยความต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น Google ก็เริ่มน าข้อมูล
การค้นหาพร้อมกับคุกกี้และข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้ใช้เพ่ือสร้างพ้ืนที่โฆษณา และขายข้อมูลเหล่านั้นให้กับผู้โฆษณา
ผ่านระบบอัตโนมัติ87  

 วิธีที่ Google และ Facebook สร้างรายได้นั้นเป็นเรื่องง่าย หากมองว่าข้อมูลและกิจกรรมที่ไหลเวียน
อยู่ในระบบนั้นนั้นมีฐานะเป็นผู้ใช้เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างในการผลิตสินค้า88 (ข้อมูลและเนื้อหา) ที่
บริษัทน าไปขายให้กับผู้โฆษณาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

 ภายใต้แนวคิดมาร์กซิสต์ แรงงานมีความหมายถึงผู้ท ากิจกรรมที่สร้างมูลค่าส่วนเกินภายในบริบทของ
ตลาดแรงงานและกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน89 ดังนี้ การจะอภิปรายว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทุนนิยมหรือไม่ ไม่ใช่แค่การถกเถียงเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับค าจ ากัดความ
เท่านั้น ดังนี้ แม้ว่าจะมีแรงกดดันที่จะท าให้คนหันมาท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน์มากขึ้น ถ้าการโต้ตอบ
ออนไลน์ของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นแรงงานฟรี แรงงานฟรีที่เกิดข้ึนใหม่นี้ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างรุนแรง90  

                                                           
85 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 50. 
86 Zuboff Shoshana, “ Google as a Fortune Teller:  The Secrets of Surveillance Capitalism,”  Faznet 

( Frankfurter Allgemeine Zeitung, March 5, 2016) , last modified March 5, 2016, accessed June 12, 2022, 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-
capitalism-14103616.html. in Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 51. 

87 Hal R Varian, “Online Ad Auctions,” American Economic Review 99, no. 2 (January 2009): 430-434. 
in Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 51. 

88 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 53. 
89 Ibid.,: 55. 
90 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 55. 
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 ปัจจุบันแพลตฟอร์มโฆษณาเหล่านี้เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด มีรายได้
สูง ผลก าไรจ านวนมาก และมีพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสวนทางกับระดับการลงทุนที่ยังคงมีการลงทุนใน
ระดับท่ีต่ าในตลาดทั่วโลก เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักจะลงทุนด้วยเงินสดและหลีกเลี่ยงภาษี91  

2) แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล Cloud Platform 

 เรื่องราวของการเช่าระบบคลาวด์ขององค์กรเริ่มต้นด้วยอีคอมเมิร์ซในปี 1990 ในช่วงปลายทศวรรษ 
1990 บริษัทอีคอมเมิร์ซต่างๆ ลงทุนในการสร้างคลังสินค้าและจ้างคนงานจ านวนมาก92  

 ในปี 2016 Amazon ได้ลงทุนในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีในการด าเนินการต่าง ๆ ใน
กิจการ หุ่นยนต์ขนย้ายคลังสินค้า และระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ กระทั่งมีการใช้โดรนส าหรับส่งของ 
นอกจากนี้ยังเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย มีพนักงานมากกว่า 230,000 คนและคนงาน
ตามฤดูกาลหลายหมื่นคน ซึ่งส่วนใหญ่ท างานด้วยค่าแรงต่ า และงานที่มีความเครียดสูงในคลังสินค้า เพ่ือเติบโต
เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Amazon พยายามที่จะเข้าถึงผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผ่านการซื้อขายข้ าม
ประเทศ 

แต่แท้จริงแล้ว ตรรกะเบื้องหลังของแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนั้นคล้ายกับนั้นคล้ายกับวิธีการท างานใน
การจัดหาสาธารณูปโภค Jeff Bezos ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Amazon เปรียบเทียบกระบวนการสร้าง 
AWS กับการจัดการทรัพยากรไฟฟ้า93 คือ โรงงานในยุคแรกๆ จะมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นของตัวเอง แต่ใน
ที่สุดการผลิตไฟฟ้าก็ถูกรวมศูนย์และปล่อยให้เช่า 'ตามความจ าเป็น' แต่ทุกวันนี้ ทุกด้านของเศรษฐกิจมีการบูร
ณาการเข้ากับมากขึ้น ดังนั้นการเป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมดจึง
เป็นต าแหน่งที่ทรงพลังและให้ผลก าไรมหาศาล  

3) แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม Industrial Platform 

 เนื่องจากการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ บริษัทต่างๆ ได้
พยายามน าแพลตฟอร์มเข้ามาสู่การผลิตแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ความพยายามที่ส าคัญที่สุดเหล่านี้อยู่ภายใต้
ภาพของ อุตสาหกรรม Internet of Things (IOT Industrial)94 

 แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นด้วยความหวังที่จะท าให้เพ่ิมก าลังให้แก่กระบวนการผลิต อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนและเวลาท างาน โดยมีความส าคัญคือมีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
ให้ใกล้ชิดกับกระบวนการผลิต แทนที่จะอาศัยการสนทนากลุ่มหรือการส ารวจจากแรงงานมนุษย์ ผู้ผลิตต่าง
หวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และออกแบบคุณสมบัติใหม่โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานที่ดึงมาจาก

                                                           
91 Ibid.,: 58-59. 
92 Ibid.,: 60. 
93 Ibid.,: 63. 
94 Ibid.,: 64. 
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ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วอย่างเป็นระบบ95 ดังนั้น แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการฝัง
เซ็นเซอร์และชิปคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตและการขนส่งโลจิสติกส์ที่ทั้งหมดเชื่อมโยงกันผ่านการ
เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต กระบวนการนี้ก าลังได้รับการประกาศว่าเป็น 'Industry 4.0' ในเยอรมนี96  โดยมี
แนวคิดคือแต่ละแผนกในกระบวนการผลิตสามารถระหว่างกันได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขอค าแนะน าจากคนงาน
หรือผู้จัดการ โดยท าการแบ่งปันข้อมูลเฉพาะทางในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

 หนังสือได้น าเสนอว่า แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมนี้สามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานได้ 25 เปอร์เซ็นต์,  ลด
ต้นทุนด้านพลังงานลง 20 เปอร์เซ็นต์, ลดต้นทุนการบ ารุงรักษาลงร้อยละ 40 และสามารถลดข้อผิดพลาดใน
สายพานการผลิตและเพ่ิมคุณภาพแก่สินค้าได้97  

ความท้าทายส าคัญประการหนึ่งของแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมคือการสร้างมาตรฐานส าหรับการ
สื่อสารขององค์กร ที่จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
เครื่องจักรรุ่นเก่า แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมจะท าหน้าที่เป็นเฟรมเวิร์กพ้ืนฐานส าหรับการเชื่อมโยงระหว่าง
โรงงานและซัพพลายเออร์, ผู้ผลิตและผู้บริโภค, ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เข้าด้วยกัน98 

4) แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ Product Platform 

 แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทน ามาใช้ เพ่ือฟ้ืนฟูแนวโน้มที่จะไม่มีต้นทุน
ส่วนเกินในสินค้าบางประเภท โดยในหนังสือได้ยกตัวอย่างผ่านอุตสาหกรรมดนตรี ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 
ที่การดาวน์โหลดเพลงฟรีแบบละเมิดลิขสิทธิ์ท าให้รายได้ของค่ายเพลงลดลงอย่างมาก99 เนื่องจากผู้บริโภค
หยุดซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมดนตรีได้รับการฟ้ืนฟูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มาโดยแพลตฟอร์ม Spotify, Pandora ที่ใช้วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฟัง ค่ายเพลง และผู้โฆษณา100 
นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างการจัดการการดูแลเครื่องยนต์ไอพ่นจากบริษัท Rolls Royce ที่ใช้วิธีการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไอพ่นแก่สายการบินต่าง ๆ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในระบบเพ่ือคอย
ตรวจสอบและดูแลมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ101  

5) แพลตฟอร์มแบบลีน Lean Platform 

                                                           
95 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 67.. 
96 Ibid.,: 65. 
97 Ibid.,: 66. 
98 Ibid.,: 67. 
99 Ibid.,: 71. 
100 Ibid. 
101 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 73-74. 
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 แพลตฟอร์มแบบลีนนี้เป็นการย้อนกลับไปยังระยะแรกสุดของยุคอินเทอร์เน็ต ในขณะที่แพลตฟอร์ม
แบบอ่ืน ๆ นี้มีรูปแบบธุรกิจที่มุ่งสร้างผลก าไรในทางใดทางหนึ่ง แต่แพลตฟอร์มแบบลีนกลับใช้แนวคิด 'การ
เติบโตก่อนท าก าไร' เช่นเดียวกับกระแสในปี 1990102  

 บริษัทต่างๆ เช่น Uber และ Airbnb ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วและได้เป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนของรูปแบบธุรกิจแบบลีน มีค าพูดที่กล่าวว่า 'Uber เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่กลับไม่มี
ยานพาหนะ และ Airbnb คือผู้ให้บริการที่พักรายใหญ่ที่สุด แต่กลับไม่มีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครอง'103 ใน
แง่นี้ หน้าที่หลักของแพลคฟอร์มแบบลีนนี้คือควบคุมแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ได้รับค่าเช่าผูกขาด โดยไม่ต้องแบก
รับความเสี่ยงจากการเข้าครอบครองต้นทุนอ่ืน ๆ104 

 ในแง่ของตลาดแรงงาน แพลตฟอร์มแบบลีนได้เปลี่ยนบริการที่ครั้งหนึ่งเคยซื้อขายไม่ได้ให้กลายเป็น
บริการที่ซื้อขายได้ ส่งผลให้อุปทานแรงงานเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้งานใหม่ๆ มากมายสามารถท า
ได้ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้อีกครั้งด้วยการใช้ประโยชน์จาก
แรงงานราคาถูกในประเทศก าลังพัฒนา และสร้างแรงกดดันต่อค่าแรงที่ลดลงด้ วยการวางงานเหล่านี้ใน
ตลาดแรงงานทั่วโลก105 

 เมื่อพิจารณาจากต้นทุนค่าแรงที่ลดลงจากวิธีการดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจที่มาร์กซ์เขียนว่า 'ค่าจ้าง
รายชิ้น เป็นรูปแบบของค่าจ้างที่สอดคล้องกับวิธีการผลิตแบบทุนนิยมมากที่สุด '106 การจ้างแรงงานภายนอก
แสดงให้เห็นภถึงแนวโน้มการเอาท์ซอร์สที่กว้างขึ้นและยาวนานขึ้น  ในอเมริกา แพลตฟอร์มเหล่านี้อธิบายว่า
คนงานของพวกเขาเป็น 'ผู้รับเหมาอิสระ' มากกว่า 'พนักงาน' ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าแรงได้
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์107 จากการลดต้นทุนค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา วันลาป่วย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ108

นอกจากนี้ยังหมายถึงการจ้างจ้างภายนอกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมอนุญาตเฉพาะ
ส าหรับพนักงานเท่านั้น  

                                                           
102 Ibid.,: 74. 
103 McKenzie Wark, A Hacker Manifesto ( Cambridge, MA:  Harvard University Press, 2004) .  in Nick 

Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 74. 
104 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 76. 
105 Ibid.,: 82-83. 
106 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy (london, united kingdom: penguin, 1990): 3. in 

Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 76-77. 
107 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 76-77. 
108 Adi Kamdar, “Why Some Gig Economy Startups Are Reclassifying Workers as Employees,” OnLabor: 

Workers, Unions, and Politics. , last modified April 20, 2016, accessed May 27, 2016, https://onlabor.org/why-
some-gig-economy-startups-are-reclassifying-workers-as-employees/. in Nick Srnicek, Platform Capitalism 
(Cambridge: Polity, 2017): 77. 
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 ตลาดแรงงานแบบดั้งเดิมที่ใกล้เคียงที่สุดกับแพลตฟอร์มแบบลีนคือ ตลาดแรงงานรายวัน เช่น คนงาน
เกษตร, คนงานท่าเรือ หรือคนงานค่าแรงต่ าอ่ืน ๆ ซึ่งจะมาปรากฏตัวที่ไซต์งานในตอนเช้าด้วยความหวังว่าจะ
หางานท าในวันนั้น109  

การสะสมข้อมูลเพื่อสะสมปัจจัยการผลิต 
เมื่อแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดึงมูลค่าออกมาได้มากเท่านั้น เนื่องจาก การเข้าถึง

ข้อมูลจ านวนมากจากส่วนต่าง ๆ ในโลก สามารถน าไปวิเคราะห์และคาดคะเนได้ ยกตัวอย่างเช่น Google ที่
สามารภเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน ประวัติวิดีโอ ประวัติการค้นหา และต าแหน่งของผู้ใช้ และน าไปสู่การเสนอบริการ
คาดการณ์ที่ดีขึ้น110 ในท านองเดียวกัน แพลตฟอร์มมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผลิตภัณฑ์เสริม 
เช่น ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ซึ่งสร้างข้ึนส าหรับ Android ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้ Android มากขึ้น  

 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแพลตฟอร์มยังพยายามสร้างระบบนิเวศของสินค้าและบริการที่ปิดกั้นคู่แข่ง 
คือ แอพพลิเคชันที่ใช้งานได้กับ Android เท่านั้น, หรือ บริการบางประเภทที่ต้องใช้การเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชี 
Facebook111 พลวัตรเหล่านี้เปลี่ยนแพลตฟอร์มให้กลายเป็นการผูกขาดด้วยการควบคุมจากส่วนกลางส าหรับ
ผู้ใช้จ านวนมาก การผูกขาดนี้ สามารถพิสูจน์ได้จากรายได้แพลตฟอร์มในการท าโฆษณาออนไลน์ ในปี 2016  
Facebook, Google และ Alibaba ได้ครองส่วนแบ่งโฆษณาดิจิทัลของโลกไปครึ่งหนึ่ง 112 และในตลาด
สหรัฐอเมริกา Facebook และ Google ได้รับ 76 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ท้ังหมดจากโฆษณาออนไลน์113 

  แพลตฟอร์มไม่เพียงพัฒนาวิธีการผูกขาดที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการแข่งขันที่มากขึ้นด้วย 
การแข่งขันมีระดับสูงขึ้นจากการเกิดขึ้นของรูปแบบองค์กรใหม่ , การเพ่ิมขึ้นของสถาบันการเงินขนาดใหญ่, 
และทรัพยากรทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังรัฐ114  

 Nick Srnicek สรุปว่ า  ระบบเศรษฐกิจ Sharing economy ยั งคงผูกติดกับการแข่ งขันและ
ความสามารถในการท าก าไร เนื่องจากรูปแบบใหม่ของการแข่งขันและการควบคุมจากการเกิดขึ้นของ
แพลตฟอร์ม แต่ปัญหาประการส าคัญคือ อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตผลักดันราคาแรงงานให้ต่ าลงอีก ทั้งยังเพ่ิม
การแข่งขันของแรงงานและผู้ผลิตรายเล็กเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด จึงเป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งต่อการ

                                                           
109 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 78. 
110 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 95. 
111 Ibid.,: 96. 
112 Burson Marsteller, “‘Net Display Ad Revenues Worldwide, by Company, 2014–2016’. ,” accessed 

June 4, 2016, https: / / pbs. twimg. com/media/Chsi8ZwUgAA- NnG. jpg in Nick Srnicek, Platform Capitalism 
(Cambridge: Polity, 2017): 96. 

113 Mary.  Meeker, “ Internet Trends 2016,”  Kleiner Perkins Caufield & Byers.  , last modified 5AD, 
accessed June 30, 2016, http: / / www. kpcb. com/ internet- trends .  in Nick Srnicek, Platform Capitalism 
(Cambridge: Polity, 2017): 96. 

114 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017): 97. 
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เติบโตทั่วโลก เจ้าของแพลตฟอร์มจะเพียงแค่ดูดออกจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ผลิตโดยตรงมี รายได้น้อยลง 
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลทั่วโลกก าลังเริ่มควบคุมการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ การโฆษณายังคงเป็นกระแสรายได้
ที่ไม่แน่นอนส าหรับบริษัทแพลตฟอร์ม 

การแสวงหาค่าเช่าช่วงทางเศรษฐกิจในข้อมูล 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการคุ้มครองทางการเงิน คือ
ตัวอย่างของการพลวัตรทางเทคโนโลยีของระบบทุนนิยม ที่นวัตกรรมใหม่ ๆ นั้นเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะ
แสวงหา ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ “economic rents”  

2.2.  The problem of innovation in technoscientific capitalism:  data rentiership and the 
policy implications of turning personal digital data into private asset By Kean Birch, 
Margaret Chiappetta and Anna Artyushina 
 Kean Birch เสนอว่า ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ์ของ
นวัตกรรม, การเงิน, และการแสวงหาค่าเช่าช่วงของข้อมูล ในฐานะของกระบวนการแสวงหาค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีข้อมูล 

 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการคุ้มครองทางการ เงิน คือ
ตัวอย่างของการพลวัตรทางเทคโนโลยีของระบบทุนนิยม ที่นวัตกรรมใหม่ ๆ นั้นเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะ
แสวงหา ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ “economic rents”  

ในที่นี้ Data Renting หมายถึง การแสวงหากลยุทธ์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพ่ือรวบรวม
หรือดึงมูลค่าผ่านการจัดการความเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลในฐานะสินทรัพย์115 ดังนี้ “การแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจจากข้อมูล” จึงหมายความถึงการสร้างรายได้จากการแสดงตัวเป็นเจ้าของและอ้างสิทธิ์ในการ
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในฐานะเป็นสินทรัพย์ของเจ้าของ โดยท าการจัดเก็บและเข้าถึงมูลค่าโดย “ผู้
ควบคุมข้อมูล” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล”116 

 ความเข้าใจเดิมนั้นอาจจะเข้าใจว่านวัตกรรมนั้นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และตลาด แต่ในบทความ
นี้ กลับน าเสนอว่านวัตกรรมในการแสวงหาค่าเช่านั้นคือ การแบ่งแยกและการเข้าถึง (extract and capture) 
มูลค่าของสินค้าต่าง ๆที่มีความแตกต่างของระบบกรรมสิทธิ์ และมุ่งเข้าไปจัดการต่อทรัพยากรและมูลค่าของ

                                                           
115  Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 

Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

116 Lilian Edwards, “Data Protection: Enter the General Data Protection Regulation,” Law, Policy and 
the Internet (Oxford:  Hart 2018) :  77-117.  in Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The 
Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning 
Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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สินค้านั้น ๆ สิ่งนี้ส่งผลให้การแสวงหาค่าเช่าช่วงกลายมาเป็นหลักฐานของกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้ ให้กลายไปเป็นสินทรัพย์ของเจ้าของแพลตฟอร์ม 

ข้อมูล เป็นสินทรัพย์หรือไม่? 
Birch น าเสนอปัญหาของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะสินค้าของตลาดนวัตกรรมเทคโนโลยีจ านวน 5 

ประเด็น คือ 1.ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของแพลตฟอร์มในฐานะเจ้าของข้อมูลทึ่ถูกรวบรวมโดย
นวัตกรรม, 2.ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประเมินมูลค่าทางการเงินบนพ้ืนฐานของมูลค่าในอนาคตที่คาดว่า
จะมอบให้กับผู้ถือ ซึ่งในไปสู่การสะสมและผูกขาดการครอบครองข้อมูล , 3.ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ 
สิ่งส าคัญคือต้องค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น , 4.ความยินยอมในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา, 5.อัลกอริธึมและข้อมูลส่วนบุคคลก าลังจัดระเบียบชีวิตของเรา
มากขึ้น ไม่ใช่แค่เป็นสื่อกลางในความสัมพันธ์แต่ยังรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมของผู้บริโภค 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของแพลตฟอร์มในฐานะเจ้าของข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดย
นวัตกรรม 

ในแง่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวของแพลตฟอร์มในฐานะเจ้าของข้อมูลทึ่ถูกรวบรวม
โดยนวัตกรรมท าโดยถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบธุรกิจใหม่และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเศรษฐกิจ 117 เหตุผล
ก็คือการรวมและการสะสมของข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นกลยุทธ์และการแย่งชิงความได้เปรียบระหว่างกัน 
และเป็นรูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นมากขึ้น118  

ข้อมูลส่วนบุคคลคาดว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญของความส าเร็จทางธุรกิจในอนาคต ดังนี้ การสะสม
ข้อมูลจึงเป็นหนทางสู่ความม่ังคั่ง โดยมูลค่าทางการเงินนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการสะสม การประมวลผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล119  

                                                           
117 Paul Langley and Andrew Leyshon, “ Platform Capitalism:  The Intermediation and Capitalization 

of Digital Economic Circulation,”  Finance and Society 3, no.  1 ( 2017) :  11- 31.  In Kean Birch, Margaret 
Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism:  Data 
Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 
41, no. 5 (2020): 468-487. 

118 Jathan Sadowski, “When Data Is Capital:  Datafication, Accumulation, and Extraction,” Big Data & 
Society 6, no. 1 forthcoming, (2019). In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem 
of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal 
Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487.. 

119  Ibid. 
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การครอบง าของ Big Tech นั้นแสดงให้เห็นการควบคุมตลาด ในอีกด้านหนึ่ง Facebook, Google, Amazon 
และ Apple ใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพ่ือซื้อบริษัทใหม่และข้อมูลของบริษัทในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
เช่น การซื้อ Instagram และ WhatsApp ของ Facebook120   

  ตัวอย่างการผูกขาดประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบทุกคนเป็นลูกค้าของ 
Google ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจาก Google ควบคุมการค้นหาออนไลน์ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ในประเทศ
ส่วนใหญ่121  รวมถึงเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มวิดีโอยอดนิยมของโลก (YouTube) ระบบปฏิบัติการมือถือที่โดด
เด่น (Android) และเบราว์เซอร์ที่ใช้มากที่สุด (Google Chrome)122 Google ยังเข้าถือหุ้นในตลาดแอปพลิเค
ชันสมาร์ทโฟน โดย Google Maps และ Google Play เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดในโลก บริษัท Google ยังเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านข้อตกลงกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
ตัวอย่างเช่น ในปี 2016 หน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ให้ DeepMind เข้าถึงข้อมูล
ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 1.6 ล้านคน123  

                                                           
120 Sai Krishna Kamepalli, Raghuram Rajan, and Luigi Zingales, “Kill Zone,” unpublished manuscript. 

(2020). https://faculty. chicagobooth.edu/raghuram.rajan/research/papers/Kill%20zone_nov.pdf. in Kean 
Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: 
Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,”  Policy 
Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

121 Statista. “Worldwide Desktop Market Share of Leading Search Engines from January 2010 to April 
2019.” Statista. (2019) https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-
engines/  in Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 
Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

122 Jeff Desjardins, “How Google Retains More than 90% of Market Share,” Business Insider (Business 
Insider, April 23, 2018) , last modified April 23, 2018, accessed April 23, 2022, 
https: / / www. businessinsider. com/ how- google- retains- more- than- 90- of- market- share- 2018- 4.  Liliana 
Doganova, “ Discounting and the Making of the Future,”  Oxford Scholarship Online ( 2018) , edited by J. 
Beckert and R. Bronk,: 278–297. Oxford: Oxford University Press. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and 
Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

123 Hal Hodson, “Revealed: Google AI Has Access to Huge Haul of NHS Patient Data,” New Scientist 
(New Scientist, May 6, 2016), last modified May 6, 2016, accessed April 23, 2022, 
https://www.newscientist.com/article/2086454-revealed-google-ai-has-access-to-huge-haul-of-nhs-patient-
data/. in Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in 
Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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2) ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประเมินมูลค่าทางการเงินบนพื้นฐานของมูลค่าในอนาคตที่คาด
ว่าจะมอบให้กับผู้ถือ ซึ่งในไปสู่การสะสมและผูกขาดการครอบครองข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประเมินมูลค่าทางการเงินบนพ้ืนฐานของมูลค่าในอนาคตที่คาดว่าจะ
มอบให้กับผู้ถือ ซึ่งอธิบายว่าท าไมบริษัทที่มีการสะสมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อยู่มากเช่น Google, 
Facebook จึงถูกมองมีมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับนักลงทุนทางการเงิน124  

การเข้าสะสมข้อมูลและดึงมูลค่าจากนวัตกรรม กลายมาเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้นั้นสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โมเดลธุรกิจรูปแบบนี้แอบอิงยู่กับความคาดหวังที่จะรอดพ้น
ปฏิบัติการทางกฎหมายจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล125  

นอกเหนือไปจากอ านาจในแพลตฟอร์ม กลุ่มทุน Big Tech ยังมีอิทธิพลทางการเมืองที่จะสกัดกั้นโยบายที่พวก
เขาไม่เห็นด้วย (ขัดขวางการสะสมมข้อมูลของแพลตฟอร์ม) ตัวอย่างนี้คือ บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ใช้เงิน
หลายล้านดอลลาร์เพ่ือคัดค้านผ่านองค์กรล็อบบี้ 40 แห่งเพ่ือคัดค้านการตรากฎหมายคุ้มครองผู้ บริโภค
แคนาดา California Consumer Privacy Act (CCPA) ปี 2018126  

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
3) หากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ สิ่งส าคัญคือต้องค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลเหล่านั้น 

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว สิ่งส าคัญคือต้องค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเหล่านั้น บางคนโต้แย้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรเป็นของผู้ใช้แต่ละรายเพราะจริง ๆ แล้วพวกเขาเป็น

                                                           
124  Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 

Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

125Rochelle Dreyfuss and Susy Frankel, “ From Incentive to Commodity to Asset:  How International 
Law Is Reconceptualizing Intellectual Property,” University of Michigan Law School Scholarship Repository, 
(2015) :  accessed September 23, 2022, https: // repository. law.umich.edu/mjil/vol36/ iss4/1.  In Kean Birch, 
Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data 
Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 
41, no. 5 (2020): 468-487.. 

126 Issie Lapowsky, “The Fight over California's Privacy Bill Has Only Just Begun,” Wired (Conde Nast, 
August 29, 2018) , last modified August 29, 2018, accessed April 23, 2022, 
https://www.wired.com/story/california-privacy-bill-tech-lobbying/. in. Kean Birch, Margaret Chiappetta, and 
Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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ผู้สร้างข้อมูล127 กล่าวคือแต่ละบุคคลที่มีการติดตามกิจกรรม รวมถึงประวัติการค้นหาเว็บที่ผู้ใช้สนใจ สิ่งที่ผู้ใช้
ชอบและไม่ชอบ ข้อมูลต าแหน่งแห้งที่ของผู้ใช้ ดังนี้ สิทธิในข้อมูลจึงควรเป็นของเจ้าของข้อมูล  

อีกด้านหนึ่ง บางคนโต้แย้งว่าเราควรจะสามารถ "สร้างรายได้" จากข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ 
ในทางกลับกัน อีกฝ่ายโต้แย้งว่าเราจ าเป็นต้องพัฒนากรอบนโยบายเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสั งคม 
social solidary เนื่องจากคุณค่าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสอดคล้องกับมิติทางสังคมและส่วนรวมโดยปริยาย 
กล่าวคือ ข้อมูลมีประโยชน์โดยการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ปัญหาคือ ข้อมูลส่วนบุคคลในสายตา
ของกฎหมายทั่วไปในปัจจุบันไม่ได้ถูกก าหนดให้กับบุคคล แต่จะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นของนิติบุคคล ซึ่ง
มักจะเป็นของภาคเอกชนที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูล128   

Elettra Bietti น าเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ คือ “ข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลเป็นการชดเชย; และ
ข้อมูล เป็นการแบ่ งปันผลก า ไร  data as ownership; data as compen-sation; and data as profit-
sharing.” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนมุมมองเชิงบรรทัดฐานว่ากลไกตลาดสามารถให้
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ใช้ส าหรับข้อมูลของตน โดยไม่จ าเป็นต้องหยุดการสอดแนมที่แพร่หลายและการค้า
ของขอบเขตของชีวิตมนุษย์ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินมาก่อน (เช่น การศึกษา มิตรภาพ 
งานอดิเรก)129  

Prainsack น าเสนอรูปแบบความเป็นปึกแผ่น ซึ่งประชาชนได้ยินยอมพร้อมใจที่จะบริจาคข้อมูลของ
ตนให้กับส่วนรวม เช่น การบริจาคข้อมูลเพื่อวิจัยความผิดปกติทางพันธุกรรม130  

                                                           
127 Kevin Mellet and Thomas Beauvisage, “‘Datassets:  Assetizing and Marketizing Personal Data. ’  ,” 

Assetization:Turning Things into Assets in Technoscientific Capitalism ( 2020) .  edited by K.  Birch and F. 
Muniesa. Cambridge MA: MIT Press. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem 
of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal 
Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

128  Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 
Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

129 Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism:  The Fight for a Human Future at the New 
Frontier of Power (New York: Public Affairs, 2019). In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, 
“The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of 
Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

130 Barbara Prainsack, “Data Donation: How to Resist the Ileviathan,” Philosophical Studies Series 137 
(2019): 9-22. edited by J. Krutzinna and L. Floridi, (Cham: Springer). In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and 
Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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Scassa เสนอว่าข้อมูลทั้งหมดควรอยู่ในโดเมนสาธารณะเพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงได้ ในรูปแบบ pool of 
commons131 

4) ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา 
ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลท าให้เกิดประเด็นต่างๆ ที่ควรพิจารณา แง่มุมที่

ส าคัญของการยินยอมมันอยู่ภายใต้กฎหมายสัญญา ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่สมมาตรระหว่าง
บุคคลและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมตามข้อตกลงและความยินยอมของเราผ่านการลงนามใน "ข้อก าหนด
และเงื่อนไข" ที่ผู้ใช้ต้อง "ยอมรับ" เพ่ือเข้าใช้บริการดิจิทัล สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่ข้อตกลงตามสัญญา
เหล่านี้ขยายการรวบรวมและการสะสมข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าที่จะจ ากัดการจัดเก็บข้อมูล132  

ในการจัดเจ็บข้อมูลบางประเภทอาจเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมที่ก่อนท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการจดจ าใบหน้าและเมืองอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาตอาจ
ละเมิดสิทธิพลเมือง133 และท าให้เกิดการสอดส่องรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน  

5) อัลกอริธึมและข้อมูลส่วนบุคคลก าลังจัดระเบียบชีวิตของเรามากขึ้น ไม่ใช่แค่เป็นสื่อกลางใน
ความสัมพันธ์แต่ยังรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ประการสุดท้าย อัลกอริธึมและข้อมูลส่วนบุคคลก าลังจัดระเบียบชีวิตของเรามากขึ้น ไม่ใช่แค่เป็น
สื่อกลางในความสัมพันธ์ของเรา ตัวอย่างเช่น พวกเขาก าหนดค่าจ้างแรงงานในแพลตฟอร์ม การตัดสินใจจ้าง
งานในแพลตฟอร์ม และความน่าเชื่อถือทางเครดิตการเงิน 

                                                           
131 Teresa Scassa, “Open Data and Privacy,” SSRN, last modified October 17, 2018, accessed May 23, 
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การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์และจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนรายได้จากโฆษณาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้วย 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสะสมความมั่งคั่ง 

 ในงาน “The problem of innovation in technoscientific capitalism: data rentiership and 
the policy implications of turning personal digital data into private asset” Birch ได้น าเสนอค าถาม
ว่า “อะไร (นโยบายใด) คือสิ่งที่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเรา ให้กลายไปเป็นสินทรัพย์ส่วนตัว กระทั่ง
กลายไปเป็นทรัพยากรทางการเมืองและเศรษฐกิจ” เพ่ือที่จะเข้าใจว่าท าไมถึงมีการปล่อยให้บิ๊กเทคอย่าง 
Facebook, Google, Amazon, Apple เพียงไม่ก่ีเจ้าที่ได้รับความยินยอมฝ่ายเดียวและควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้
จากข้อมูล134 

ต้นทศวรรษ 2000 มีข้อตกลงการค้าและการลงทุนทวิภาคีหลายฉบับซึ่งเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาให้
เป็นสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนกลับไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ แต่เป็นการใช้
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศมาบังคับแทน 

กระบวนการคุ้มครองการลงทุนทางการเงินในทรัพย์สินทางปัญญาในที่นี้หมายความครอบคลุมถึง การ
คุ้มครองทางการเงิน ข้อผูกพันทางการเงิน ความเสี่ยง ละความคาดหวังของนักลงทุน เป็นผลให้กลุ่มทุน
สามารถปกป้องการร่วมทุนในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาได้135 กล่าวคือ กระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มันตอบสนองต่อผลตอบแทนทางการเงินที่แทนที่จะส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

 การขยายระบบข้อมูลดิจิทัลจะน าไปสู่การสร้าง "ประสิทธิภาพทางเครือข่าย" ซึ่งใช้ประโยชน์เพ่ือการ
จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล136 (ตัวอย่างนี้ปรากฎให้เห็นผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี เช่น Facebook, 
Uber, Amazon, Google ) ดังนี้ จึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นและก าหนดโดยตรรกะทางการเงิน ความรู้ 
และแนวทางปฏิบัติ กระทั่งรับรองอิทธิพลของการลงทุนทางการเงิน เพ่ือสะสมข้อมูลให้ได้จ านวนมาก 

ผลที่ตามมาคือ ระบบทุนนิยมทางเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นมากขึ้นจากศักยภาพและมูลค่าที่ถูกดึงออกมา
จากข้อมูล จากมูลค่าทางการเงินในตัวข้อมูลที่ถูกแปรผลออกมาได้ด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ กระบวนการและ

                                                           
134 Ibid. 
135  Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 

Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

136 Andrew Keen, The Internet Is Not the Answer ( new york, united states:  Atlantic Monthly Press, 
2015) .  in Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 
Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรูปแบบชีวิตมนุษย์ เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัว และในข้อมูลอ่ืนเช่น
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมและจิตใจของผู้ใช้ ให้กลายมาเป็นทรัพยากรที่สามารถก าหนดมูลค่าเป็นทรัพย์สิน 
และสามารถน าไปใช้เป็นรายได้ในอนาคต  

แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นสินทรัพย์ของข้อมูล เรียกได้ว่าเป็น "ด้านมืด" ของนวัตกรรมในระบบทุน
นิยมเทคโนโลยี ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นสินทรัพย์ของสิ่งต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการผลิตนวัตกรรม แต่บทความแสดงให้เห็นว่า
เป้าหมายของการก าหนดนโยบายในระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับผลก าไรในรูปของ 
‘มูลค่าของรายได้ที่คาดหวัง’ ซึ่งความคาดหวังนี้หมายถึงผลก าไรจากการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 137

เนื่องจากเป็นการปกป้องรายได้และจัดการต่อความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจส่งผลกระทบธุรกิจ และด้วยเหตุนี้ 
มูลค่าของข้อมูลจึงมีความยากล าบากในการที่จะประเมินมูลค่าสินทรัพย์138 

 Birch ท าการเสนอว่า ปัญหาของนวัตกรรมคือการมุ่งที่จะตอบสนองต่อผลก าไร มากกว่าที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือรับรองสังคม ดังนี้นวัตกรรมจึงไม่ใช่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากในการ
แสวงหาผลประโยชน์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกท าให้กลายไปเป็นสินทรัพย์ของเจ้าของนวัตกรรม 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจจึงควรแก้ไขนโยบายให้หนีพ้นไปจากการสะสมทุน แต่เป็นไปเพ่ือรับรอง
สังคมให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี โดยจะกล่าวถึงข้อเสนอ 2 ประเด็นคือ 1.นวัตกรรมแบบเปิด, 
2.การสร้างแรงจูงใจในผู้ประกอบการ 

1) นวัตกรรมแบบเปิด 
การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้น าไปสู่การขยายตัวของทรัพย์สินทางปัญญา

และแนวทางการก าหนดนโยบายที่เน้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจขัดขวางภาพรวมของตลาด เนื่องจาก
มันจะยับยั้งการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนที่จ ากัดว่า ‘ใครสามารถด าเนินการ มีส่วนร่วม และ ได้รับ

                                                           
137Fabian Muniesa et al, Capitalization:  A Cultural Guide ( Paris:  Presses des Mines, 2017) .  In Kean 

Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: 
Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,”  Policy 
Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

138Rochelle Dreyfuss and Susy Frankel, “ From Incentive to Commodity to Asset:  How International 
Law Is Reconceptualizing Intellectual Property,” University of Michigan Law School Scholarship Repository, 
last modified 2015, accessed September 23, 2022, https: / / repository. law.umich.edu/mjil/vol36/ iss4/1.  In 
Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in Technoscientific 
Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” 
Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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ประโยชน์จากการวิจัยและผลพลอยได้ของมัน’ และ การจ ากัดว่า ‘ใครเป็นเจ้าของผลงานที่เกิดขึ้นผ่าน
สิทธิบัตร’ ภายใต้ข้อตกลงฝ่ายเดียวที่จะรับรองการถ่ายโอน และข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล139  

การตอบสนองต่อข้อจ ากัดเหล่านี้คือการผลักดันให้เปิดกระบวนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดย
การลดต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล140 ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันทางเทคโนโลยีใน
วงกว้างระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน และลดต้นทุนของการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีตัวอย่าง ได้แก่ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในฐานะสาธารณสมบัติ เพ่ือช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ซ้ าซ้อนและลดอุปสรรคที่เกิดจากเครื่องมือและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น
กรรมสิทธิ์141 เช่น Structural Genomics Consortium (SGC) 

การเปิดกว้างที่เพ่ิมขึ้นนี้จะเป็นขั้นตอนแรกในการลดอัตราการผูกขาดข้อมูล (ด้วยการอ้างความเป็น
เจ้าของ) ภายใต้ข้ออ้างที่จะคุ้มครองนวัตกรรม  

2) การพัฒนาสถานะผู้ประกอบการ entrepre-neurial 
Mariana Mazzucato  เสนอว่าการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจสามารถวัดค่าได้จากการพิจารณา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการสร้างผลกระทบของเครือข่ายแพลตฟอร์ม และทิศทางตลาดที่ตามมา
จากกระบวนการสร้างแรงจูงใจต่อบรรดาบรรษัทผู้ประกอบการ 142 ตัวอย่างเช่น การมอบรางวัลให้แก่
ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมแทนที่จะสร้างเงินทุนใหม่ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม มันเป็นวิธีการให้รางวัล

                                                           
139 Arti K. Rai and Rebecca S. Eisenberg, “Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine,” Law 

and Contemporary Problems 66, no.  1 ( 2002) :  289- 314.  In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna 
Artyushina, “ The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

140 Henry Chesbrough, Open Innovation (Boston:  Harvard Business School Press.  , 2003) .  s.  In Kean 
Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: 
Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,”  Policy 
Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

141  Donna M.  Gitter, “ The Challenges of Achieving Open Source Sharing of Biobank Data,” 
Comparative Issues in the Governance of Research Biobanks, (2013) :  165-189.  edited by G.  Pascuzzi, U. 
Izzo, and M. Macilotti, Berlin, Heidelberg: Springer. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, 
“The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of 
Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

142  Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in 
Technoscientific Capitalism:  Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data 
into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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แก่นักลงทุนทางการเงินผ่านการพิจารณาต่อมูลค่าหุ้นเท่านั้น143  เนื่องจาก กลยุทธ์องค์กรที่ส าคัญการจัดการ
ธุรกิจภายใต้นโยบายทางนวัตกรรม กลับประกอบไปด้วยกลยุทธ์ทางการเงิน และความสามารถทางเศรษฐกิจ  

 การมองรอบวัลทางนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในนวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบน "รัฐผู้ประกอบการ entrepre-neurial " ภายใต้แนวคิดที่จะรักษาคุณค่าทางการลงทุนและการร่วม
ทุนให้มั่นคงต่อไป แต่ การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจภายใต้แนวความคิดแบบ "รัฐผู้ประกอบการ" นี้เป็น
ปฎิปักษ์ต่อนโยบายของกลุ่มเสรีนิยมใหม่144 และแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวของภาคผู้ประกอบการที่จะ
แบกรับความเสี่ยงทางการเงินฝ่ายเดียว  

โดยสรุป ในรัฐที่มีความเป็น entrepre-neurial อยู่สูงในภาคผู้ประกอบการ จะมีแนวโน้มว่าการสร้าง
นวัตกรรมและการลงทุนที่มีความเสี่ยงทางการเงินส าหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่จะต้องถูก
ด าเนินการโดยรัฐเป็นอันดับแรก145  

2.3. Autonomia, เก่งกิจ กิติเรียงลาภ  

 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ น าเสนอแนวคิด “ระบบทุนนิยมความรับรู้” ในการพิจารณาถึงระบบกรรมสิทธิ์
และมูลค่าของข้อมูลและสินค้าอวัตถุ โดยเปรียบเทียบ “แรงงานอวัตถุ” เข้ากับ “แรงงานดิจิทัล” ที่หมายความ
ถึงกลุ่มคนที่ท าการผลิตทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในอินเตอร์เน็ตก็เป็นแรงงานอวัตถุ ที่ท า
การผลิตสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่สร้างความหมายเชิงคุณค่าและทางอารมณ์146 แต่มีงานศึกษาบางชิ้นแสเงให้
เห็นง่าการผลิตจองแรงงานดิจิทัลนั้นไม่ได้แยกผู้ผลิตออกจากผู้บริโภค ในบางคราว ผู้ผลิตและผู้บริโภคอาจเป็น
คนเดียวกัน สิ่งได้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนั้นได้กลายมาเป็นผู้สร้างมูลค่าให้แก่นายทุนผู้เป็น
เจ้าของพ้ืนที่ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ยิ่งมีผู้ใช้ในพ้ืนที่นั้นมากเท่าไหกร่ มูลค่าของพ้ืนที่นั้นก็จะยิ่งมากขึ้น 147 แต่

                                                           
143 Mariana Mazzucato, The Value of Everything ( London, United Kingdoms:  Allen Lane, 2018) .  In 

Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in Technoscientific 
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Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

144 Mariana Mazzucato, The Value of Everything ( London, United Kingdoms:  Allen Lane, 2018) .  In 
Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “ The Problem of Innovation in Technoscientific 
Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” 
Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

145 Ibid. 
146 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ

พิมพ์, 2560): 98. 
147 เรื่องเดียวกัน: 99. 
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อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่เป็นอวัตถุท่ีบรรดาผู้บริโภคออนไลน์ได้สร้างขึ้นไม่ใช้ผลผลิตขั้นสุดท้าย แต่เป็นวัตถุดิบที่
อยู่ในกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด148 

ปัจจุบัน ระบบทุนนิยมโลกได้เปลี่ยนไปสู่ระบบทุนนิยมแบบใหม่ จากปัญหาการเพ่ิมข้ึนของแรงงานคอ
ปกขาว white collar ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากกระแสการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในยุโรป 149 ที่ผลิตสร้าง
แรงงานที่มีทักษะและพ่ึงพาการตัดสินใจและความรู้ของตนเองในการท างานมากขึ้น ในขณะที่งานแรงงานใน
ระดับล่างที่เป็นงานอันตรายและงานสกปรกยังคงมีอยู่ ประมาณ 1 ใน 4 ของแรงงานทั้งหมดในยุโรป
ขณะนั้น150 ในแง่นี้ การเปลี่ยนแปลงบริบทของแรงงานที่ลดทอนการผลิตวัตถุ มาเป็นการเพ่ิมขึ้นของการผลิต
สินค้าที่เป็นอวัตถุมากขึ้นในยุคนี้ได้ขยายขอบเขตนิยามความหมายของคนงาน workers .ให้ขยายออกไปจาก
แรงงานรูปแบบเดิมที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นคนงานที่ท างานทั่วไปในสังคม ดังที่ Mario Tronti 
เรียกการผลิตที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในสังคมนี้ว่า โรงงานสังคม social factory151 ในช่วงนี้ สิ่งส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนระบบทุนนิยมคือการจ้างงาน  

ในระบบทุนนิยมความรับรู้นี้ การผลิตไม่จ าเป็นต้องอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เวลาในชีวิตของแรงงาน
ไม่ถูกผูกติดกับระบบ 888152 (ท างาน 8 ชั่วโมง, ใช้ชีวิต 8 ชั่วโมง, พักผ่อน 8 ชั่วโมง) แต่แรงงานกลับท างาน
คล้ายกับชีวิตของศิลปิน คือ ไม่ได้เป็นการจ้างงานเต็มเวลา และไม่มีระบบสวัสดิการสังคมแบบงานประจ า แต่
อยู่ในวิถีชีวิตแบบฟรีแลนซ์153 ซึ่งมีสถานท่ีและเวลาการท างานแบบไม่ตายตัว ที่เป็นเช่นนี้เพราะศิลปินเป็นกลุ่ม
อาชีพจ าพวกแรก ๆ ที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการท างานและสภานที่ ก่อนที่ระบบทุนนิยมจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมาเป็นกระบวนการผลิตสินค้าอวัตถุในศควรรษท่ี 20154 

                                                           
148 เรื่องเดียวกัน. 
149 เรื่องเดียวกัน: 77-78. 
150 Gerald Raunig, Antonio Negri, and Aileen Derieg, Factories of Knowledge, Industries of Creativity 

(Los Angeles: Semiotext(e), 2013):18-19 in เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู ้แรงงานอวัตถุ และการ
ปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์, 2560): 81. 

151 เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ, “รากฐานและบริบทความคิดของ Antonio Negri: ขบวนการ Autonomia กับทฤษฎีมาร์ก
ซิสต์ของ Mario Tronti” , ฟ้าเดียวกัน ปีที่  12 ฉบับที่  1 (มกราคม-เมษายน 2557): 74-95 in เก่งกิจ กิติ เรียงลาภ. 
Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์, 2560): 79-80. 

152 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ
พิมพ์, 2560): 80. 

153 เรื่องเดียวกัน: 81-82. 
154 เรื่องเดียวกัน: 82. 
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 Yann Moulier Boutang กล่าวว่า สิ่งส าคัญในระบบทุนนิยมความรับรู้คือการเพ่ิมบทบาทใน
กระบวนการผลิตสินค้าอวัตถุ155 และภาคบริการที่สัมพันธ์กับสินค้าอวัตถุ ทุกภาคของการผลิตต่างมีการผลิต
สินค้าอวัตถุรวมอยู่ด้วยในภาคการผลิต เช่น มูลค่าของแบรนด์สินค้า แต่อย่างไรก็ตาม ทุนนิยมความรับรู้ไม่ได้
เป็นพลังแห่งความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ แต่กลับสร้าง เศรษฐกิจแห่งความหลากหลาย economy of 
variety ขึ้นมาผ่านการรับรู้ร่วมกันที่แบ่งแยกระบบการผลิตออกเป็นส่วน ๆ และเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย  

ทุนนิยมความรับรู้ขยายตัวอีกครั้งจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สินค้าอวัคถุถูกน าเสนออย่าง
ง่ายดายในรูปแบบดิจิทัล ในแง่นี้  ทุนนิยมความรับรู้จึงพ่ึงพากับความรู้ท างวิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่สร้างเทคโนโลยี และเทคโนโลยีถูกใช้เพ่ือสร้างอ านาจในการขูดรีด 156 เนื่องจากเทคโนโลยี
สามารถช่วยให้บรรดาบริษัทนั้นสามารภควบคุมกระบวนการการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ ในแง่นี้ 
สิ่งที่ทุนควบคุมจึงไม่ใช่เพียงการสร้างเทคโนโลยีหรือสินค้าอวัตถุ แต่เป็นการสร้างมูลค่าทั้งหมดของสังคม 
ขั้นตอนนี้เรียกว่า real subsumption157 ตามแนวความคิดของ Marx  

ในระบบทุนนิยมความรับรู้ การคิดค้นสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในทั้งการผลิตและการบริโภค การผลิต
ไม่ได้เกิดจากผู้ที่อยู่นอกเหนือสังคมอีกต่อไป แต่เกิดขึ้นร่วมกันจากสังคมในการรับรู้จากการบริโภคและ
ชีวิตประจ าวัน158 การกระจายตัวของอ านาจผลิตไปยังชีวิตประจ าวันของผู้คนนี้ได้ส่งให้เกณฑ์ชี้วัดมูลค้าใน
สินค้าได้เปลี่ยนไป เนื่องจากเป็นการยากที่จะเอาส่วนประกอบในการผลิตเข้ามารวมในตัวชี้วัดได้ทั้งหมด 159 
โดยเฉพาะการค านึงถึงทุนมนุษย์ haman capital ที่มีลักษณะเป็นอวัตถุประกอบอยู่ในสินค้าด้วย160 ในแง่นี้ 
เกณฑ์การชี้วัดมูลค่าของสินค้าผ่านเวลาการท างานของแรงงาน labour-time ของ Marx จึงไม่สามารถ
น ามาใช้เป็นเกณฑ์ได้อีกต่อไป161 

                                                           
155 Yann Moulier- Boutang, Cognitive Capitalism ( Cambridge and Malden, United Kingdoms:  Polity 

Press, 2011): 51 in เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม  . 
(กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์, 2560): 82. 

156 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ
พิมพ์, 2560): 83. 

157 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “วิธีวิทยาแห่งการปฎิวัติอบบลัทธิเลนิน ของ Antonio Negri” ฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - ธันวาคม 2557, น. 68 in เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติ
ของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์, 2560): 83. 

158 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ
พิมพ์, 2560): 85. 

159 เรื่องเดียวกัน: 86. 
160 เรื่องเดียวกัน. 
161 เรื่องเดียวกัน: 82. 
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ในศตวรรษที่ 20 การศึกษาแรงงานได้ขยายขอบเขตไปครอบคลุมถึงการศึกษาแรงงานอวัตถุให้
ครอบคลุมอยู่ในการศึกษาสังคมวิทยาอุตสาหกรรม และท าการตั้งค าถามต่อเส้นแบ่งระหว่างแรงงานความรู้ 
และแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะความรู้162 ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 แรงงานดิจิทัล ที่หมายความถึงกลุ่มคนที่ท าการผลิตทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
อินเตอร์เน็ตก็เป็นแรงงานอวัตถุ ที่ท าการผลิตสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่สร้างความหมายเชิงคุณค่าและทาง
อารมณ1์63 แต่มีงานศึกษาบางชิ้นแสเงให้เห็นง่าการผลิตจองแรงงานดิจิทัลนั้นไม่ได้แยกผู้ผลิตออกจากผู้บริโภค 
ในบางคราว ผู้ผลิตและผู้บริโภคอาจเป็นคนเดียวกัน สิ่งได้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนั้นได้กลายมา
เป็นผู้สร้างมูลค่าให้แก่นายทุนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ยิ่งมีผู้ใช้ในพ้ืนที่นั้นมากเท่าไหกร่ มูลค่าของ
พ้ืนที่นั้นก็จะยิ่งมากขึ้น164 แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่เป็นอวัตถุที่บรรดาผู้บริโภคออนไลน์ ได้สร้างขึ้นไม่ใช้
ผลผลิตขั้นสุดท้าย แต่เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด165 

เก่งกิจ เสนอว่า “ในยุคของทุนนิยมการรับรู้ ไม่ได้มีแต่เพียงผู้ที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างเท่านั้นที่มี
ความสามารถสร้างมูลค่า แต่ทุกคนนั้นเป็นแรงงานที่ผลิตสร้างมูลค่าแบบใดแบบหนึ่งอยู่เสมอ166” 

สิ่งนี้ท้าทายให้ต่อความเข้าใจรูปแบบเดิม ๆ เกี่ยวกับงาน และการท างาน รวมไปถึงการแบ่งแยกระบบ
เศรษฐกิจไปเป็นสองรูปแบบ คือ ภาคการผลิตที่เป็นทางการ formal sector และการผลิตที่ไม่เป็นทางการ 
informal sector167 และน าเสนอความคิดเกี่ยวกับ “Multitude” 

Multitude หมายความถึง การเมืองของแรงงานอวัตถุในฐานะพลังการผลิตที่ก้าวหน้าที่สุดในระบบ
ทุนนิยมความรับรู้ เป็นพลังซ่อนเร้นในระดับชีวิตประจ าวันของผู้คน เป็นการปฎิวัติแบบย่อย ๆ ที่เคลื่อนตัวอยู่
ตลอดเวลาและมีพลังไม่น้อยกว่าการเคลื่อนไหวปฎิวัติทางกายภาพแบบสากล168 ตรงกันข้ามจากการเมืองอัต
ลักษณ์ที่ปฎิเสธและต่อต้านความคิดแบบสมัยใหม่ที่วางอยู่บนประชารัฐและความเป็นชาตินิยม อัตลักษณ์นี้มี
ความเกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมในฐานะเครื่องมือทางการเมือง การเคลื่อนตัวของ multitude นั้นมุ่งที่จะ
สร้างความเป็นส่วนรวม common169 ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับสังคม ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ของ
ตนเองโดยไม่รีรอการยอมรับ170 

                                                           
162 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ

พิมพ์, 2560): 99. 
163 เรื่องเดียวกัน: 98. 
164 เรื่องเดียวกัน: 99. 
165 เรื่องเดียวกัน: 99. 
166 เรื่องเดียวกัน: 111. 
167 เรื่องเดียวกัน: 105. 
168 เรื่องเดียวกัน: 255. 
169 เรื่องเดียวกัน: 299. 
170 เรื่องเดียวกัน. 
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ดังนี้ เครื่องมือในการต่อสู้ทางชนชั้นในปัจจุบันจึงคือการสร้างพลังการผลิตที่เป็นส่วนรวมแบบ multitude171 
ที่ต้อสู้อยู่กับเครื่องมือการยึดแย่งส่วนรวมของจักรวรรดิที่มาในรูปค่าเช่า172 เพราะ ค่าเช่า คือเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการดึงเอามูลค่าออกมาจาก multitude 

 เมื่อสินค้าอวัตถุขยายตัวขึ้น ระบบทุนนิยมก็ประสบปัญหาในการที่จะแย่งยึดมูลค่าจากสินค้าได้ 
เนื่องจากมันมีลักษณะที่ไม่สึกหรอหรือหมดไป และมันไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตของนายทุนและด ารงอยู้ได้
ในชีวิตประจ าวัน173 ในแง่นี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ตัดขาดความสัมพันธ์และอ านาจในการแย่งยึด
มูลค่าในตลาด จักรวรรดิไม่สามารถลงมายึดแย่งปัจจัยจากสินค้าได้โดยตรง ท าได้เป็นเพียงลักษณะของความ
เป็นเจ้าของทุนในแต่ระดับไล่เลียงจากบนลงล่าง174 ในขณะที่กระบวนการผลิตที่มาจากแรงงานโดยตรงนั้นมี
ความเป็นอิสระ autonomy จากทุนมากขึ้น จากความเลื่อนไหลในการท างานที่สามารถหลีกหนีไปจากทุน
คงท่ี175 อย่าง ที่ดิน วัตถุดิบ เครื่องจักร 

โดยนักคิดกลุ่ม Autonomia เสนอข้อเสนอและทางเลือก ไว้ 7 ประการ คือ 1.การเข้าถึงสินค้าและ
บริการดิจิทัลและอ่ืน ๆ ต้องจัดให้มีทางเลือกอ่ืนในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่เป็นธรรม , 2.ข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่ตลอดไปภายใต้การจัดเก็บจ ากัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดย
องค์กรเอกชนในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง, 3.ควรหาวิธีเก็บภาษีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองอยู่, 
4.สร้างนโยบายกระตุ้นให้เอกชนผู้สร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีเพ่ือสังคม, 5.การเปิดให้ข้อมูลสามารถเข้าถึง
ได้โดยสาธารณะ (Public Domain) เพ่ือประโยชน์ต่อการวิจัยและการศึกษา , 6.ไม่ควรสนับสนุนให้รัฐเป็น
เจ้าของและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, 7.พิจารณาถึงสวัสดิการรายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า ' หรือ 'UBI' (Universal 
Basic Income) 

 กรอบทฤษฎีทั้ง 3 ได้ให้แนวทางในการมองข้อมูลดิจิทัลในฐานะผลผลิตมวลรวมของเจ้าของ
แพลตฟอร์มผู้บริโภคและผู้น าข้อมูลไปใช้งานต่อ ที่จะต้องมีการออกแบบนิยามและความสัมพันธ์ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดิจิทัลว่าจะเชื่อมร้อยกันด้วยนิติสัมพันธ์ใด บทถัดไปจะท าการส ารวจกฎหมายไทย สากล
และระหว่างประเทศ แล้วจะพิจารณากรณีศึกษาที่เกิด แล้วน าไปสู่การสังเคราะห์หลักกฎหมายเพ่ือใช้ในการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูล 

 

 

                                                           
171 เก่งกิจ กติิเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ

พิมพ์, 2560): 283. 
172 เรื่องเดี่ยวกัน. 
173 เรื่องเดียวกัน: 286-287. 
174 เรื่องเดียวกัน: 290. 
175 เรื่องเดียวกัน: 290. 
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บทท่ี 3 

บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย 

 บทนี้จะท าการทบทวนข้อกฎหมายทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ความสัมพันธ์ของนิติบุคคลเจ้าของแพลตฟอร์มที่มักเป็นบรรษัทข้ามชาติ หรือมีสัญชาติอ่ืนที่เป็นรัฐเจ้าของ
ดินแดนในต่างประเทส เรื่อยมาจนถึงส ารวจความพร้อมของกฎหมายในการรองรับปรากฏการณ์การใช้ข้อมูล
จากแพลตฟอร์มดิจิทัล ว่าสามารถบริหารจัดการให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว่างบุคคลทั้งหลายให้เกิด
ความเป็นะรรมหรือไม ่

3.1.กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ 
จากค าถามวิจัยว่า 1) ข้อมูลเป็นทรัพย์สินหรือไม่ 2) ใครเป็นเจ้าของข้อมูล และ 3) ใครมีสิทธิน าข้อมูล

ไปแสวงหาผลก าไร เมื่อส ารวจกฎหมาย เอกสารค าแนะน า และแนวนโยบายทั้งในระดับระหว่างประเทศและ
ในระดับประเทศของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าอาจน ามาแยกแยะออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ 
ได้แก่  

1) กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว (เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งมี
การวิเคราะห์ว่าน ามาปรับใช้กับข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง และยังรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหลักที่เก่ียวกับสิทธิในข้อมูล 

2) การริเริ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ ธรรมาภิบาลข้อมูล และรวมถึงกฎหมายและ
แนวนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล ในขณะที่ก็ยังคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวในเวลาเดียวกัน 

3.1.1. กฏหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว: ระดับระหว่างประเทศ 
1) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  
The United Nations Commission on International Trade Law ( UNCITRAL)  ห รื อ

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่แต่งตั้ง
ขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1966 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ เพ่ือลดอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศท่ีเกิดจากกฎหมายการค้าของแต่ละประเทศ  

ผลงานที่ส าคัญของ UNCITRAL ได้แก่การตราอนุสัญญาและกฎหมายแม่แบบ (model laws) ที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยที่ควรน ามาใช้พิจารณาเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับ “ข้อมูล” ได้แก่ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods) (CISG) 
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และนอกจากนี้ UNCITRAL ยังจัด Commission Sessions ขึ้นในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
เช่นเพ่ือสรุปและประกาศใช้เอกสารต่าง ๆ ที่ถูกร่างขึ้นโดยคณะท างานย่อย (working groups) พิจารณา
ความก้าวหน้าของงานที่คณะท างานย่อยก าลังเตรียมขึ้น รวมถึงการเลือกหัวข้อส าหรับการค้นคว้าและวิจัยใน
อนาคตต่อไป ซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมา คณะท างานได้ร่างเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลอยู่หลายฉบับ เช่น ในปี 2022 มี
การประกาศเอกสารเรื่อง Legal issues related to digital economy – proposal for future work on 
data transactions หรือในปี 2021 มีการประกาศเอกสาร Revised draft legal taxonomy – revised 
section on data transactions แ ล ะ  Revised draft legal taxonomy –  revised section on online 
platforms ส่วนในปี 2020 เรื่อง Legal issues related to the digital economy - data transactions 
เป็นต้น โดยเอกสารเหล่านี้มีการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าในปัจจุบันในการที่จะน ามาปรับ
ใช้กับข้อมูลและเศรษฐกิจดิจิทัล และรวมถึงเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว และการเสนอ
ประเด็นที่จะต้องท าการศึกษาค้นคว้าต่อไปด้วย 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) 
 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ หรือ CISG เป็นอนุสัญญาที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบกฎหมายส าหรับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นเอกภาพ ทันสมัย และ
เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม CISG นั้นปรับใช้ได้กับเฉพาะกับกรณีที่เป็นการซื้อขายที่สถานประกอบธุรกิจของ
คู่สัญญาอยู่ต่างรัฐกัน และต้องเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถปรับใช้ได้
กับกรณีที่เป็นการซื้อขายสินค้าส าหรับการใช้งานส่วนตัวหรือภายในครอบครัว 176 ดังนั้นหากต้องการจะน า 
CISG มาปรับใช้ ก็จะปรับใช้ได้เฉพาะกับสัญญาระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ไม่
สามารถน ามาปรับใช้กับสัญญาระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ใช้งานซึ่งเป็น end users ได้ ส่วนจะน ามาปรับใช้กับ
สัญญาหรือธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูลได้หรือไม่ จะอธิบายในล าดับต่อไป 

CISG สามารถน ามาปรับใช้กับธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูล (data transactions) ได้หรือไม่ 
 โดยปกติแล้ว CISG ปรับใช้ได้กับสัญญาซื้อขายสินค้า (contract of “sale” of “goods”) เท่านั้น จึง
มีประเด็นปัญหาว่า CISG สามารถน ามาปรับใช้กับธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูล (data transactions) ได้หรือไม่ ใน
ประเด็นนี้ UNCITRAL ไม่ได้ตอบไว้โดยชัดเจน แต่ได้ยกข้อถกเถียงเก่ียวกับซอฟต์แวร์มาเทียบเคียง โดยอธิบาย
ว่า UNCITRAL Secretariat เคยระบุว่า CISG นั้นน่าจะใช้ได้เฉพาะกับ “สินค้า” ซึ่งเป็นวัตถุจับต้องได้เท่านั้น 
กล่าวคือในสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ CISG จะปรับใช้ได้กับตัวดิสก์หรือวัตถุที่ เป็นสื่อกลางซึ่งบรรจุ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ไม่สามารถปรับใช้ได้กับโค้ดคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ secretariat อาจก าลังสื่อว่า 
CISG นั้นไม่สามารถปรับใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช่วัตถุจับต้องได้177 

                                                           
176 United Nations, Convention on Contracts for the International Sale of Goods, (1988), Article 2 (a). 
177 United Nations, General Assembly ( United Nations Commission on International Trade Law Fifty-

third session) , Legal issues related to the digital economy –  data transactions, A/ CN. 9/ 1012/ Add. 2 
(Accessed 12 May 2022): 12. 
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อีกประเด็นหนึ่งคือ สัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ ถือเป็นสัญญา “ซื้อขาย” (contract of sale) หรือไม่ 
the Secretariat เคยอธิบายไว้ว่า การซื้อขายตาม CISG จะต้องมีองค์ประกอบของการส่งมอบสินค้า (transfer 
of property) อย่างไรก็ตามการซื้อขายหรือส่งมอบซอฟต์แวร์ไม่ได้มีองค์ประกอบของการ “ส่งมอบ” 
(transfer) ข้อมูล เพียงแต่เป็นการท าซ้ า (copy) ข้อมูล จึงเข้าข่ายเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ (licence) และ
ไม่ใช่การซื้อขาย (อย่างไรก็ตาม ศาลในประเทศเนเธอร์แลนด์เคยตัดสินไว้ในคดี Corporate Web Solutions 
v. Dutch company and Vendorlink B.V. ในปี 2015 ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์มีลักษณะเป็น
สัญญาซื้อขายตาม CISG เนื่องจากในสัญญาไม่ได้ระบุระยะเวลาในการใช้ที่จ ากัด และการโอนหรือส่งมอบก็
เป็นผลมาจากการจ่ายเงินครั้งเดียว ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือน178 

นอกจากนี้ UNCITRAL ยังอธิบายต่อว่า ถึงแม้ว่าจะปรับใช้ CISG กับข้อมูลได้ แต่ก็จะมีความไม่
เหมาะสมหลายประการ เช่น CISG ข้อ 38 และ 39 เกี่ยวกับระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้า ซึ่งหากน ามา
ปรับใช้กับธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูลก็จะไม่สมเหตุสมผล หรือข้อ 85 และ 86 เกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้า ซึ่งมุ่ง
หมายให้ใช้กับสินค้าที่เป็นวัตถุจับต้องได้มากกว่าและไม่น่าจะปรับใช้ได้กับข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
UNCITRAL ก็เห็นว่า CISG อาจน ามาใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาระบบกฎหมายในเรื่องนี้ได้179 

กล่าวโดยสรุป secretariat ไม่ได้ตอบชัดเจนว่า CISG สามารถปรับใช้กับข้อมูลได้หรือไม่ แต่ยก
แนวคิดว่า CISG ปรับใช้กับสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ไม่ได้มาเทียบเคียงแทน ซึ่งอาจเป็นการพยายามอธิบายว่า 
CISG อาจน ามาปรับใช้กับการซื้อขายข้อมูลไม่ได้ และอธิบายอีกว่าสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ แท้จริงแล้วมี
องค์ประกอบของสัญญาอนุญาตให้ใช้หรือ licensing agreement มากกว่า อีกทั้งหากจะปรับใช้ CISG กับ
ธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็จะก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมหลายประการ จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบ
กฎหมายส าหรับธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูลต่อไป 

 แผนการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลในอนาคต 
 UNCITRAL มีแผนที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล เช่น อาจมีการสั่ งให้  
secretariat ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูล (data rights) โดยมุ่งศึกษาการริเริ่มเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้เล่นฝ่ายต่าง ๆ ที่มีสิทธิในข้อมูล (classes of 
rightholders) และเนื้อหาของสิทธิในข้อมูลที่กฎหมายรับรอง และนอกจากนี้ก็ยังเริ่มที่จะศึกษาแนวคิด
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เกี่ยวกับ co-generated data หรือข้อมูลที่ร่วมกันสร้างขึ้นด้วย ซึ่งการค้นคว้าเหล่านี้จะน าไปสู่การพัฒนา
กฎหมายแม่แบบเก่ียวกับสิทธิในข้อมูลต่อไป180 
 ดังนั้น ส าหรับค าถามว่า 1) ข้อมูลเป็นทรัพย์สินหรือไม่ secretariat ไม่ได้ตอบไว้ชัดเจนว่าข้อมูลเป็น
ทรัพย์สินที่จะน า CISG มาปรับใช้ได้หรือไม่ แต่ระบุไว้อย่างระมัดระวังว่าไม่น่าจะปรับใช้ได้ ส่วน  2) ใครเป็น
เจ้าของข้อมูล และ 3) ใครมีสิทธิน าข้อมูลไปแสวงหาผลก าไร UNCITRAL ยังไม่ได้ตอบไว้ แต่ระบุว่าจะศึกษา
เรื่องสิทธิในข้อมูล (data rights) ในอนาคต ซึ่งเมื่อมีการศึกษาเรื่อง data rights แล้วอาจตอบค าถามเหล่านี้ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) องค์การการค้าโลก 
 องค์การการค้าโลกหรือ World Trade Organization (WTO) ได้ตราขึ้นซึ่งสนธิสัญญาหลายฉบับ 
หนึ่งในนั้นได้แก่ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS
) ซึ่งก ากับเกี่ยวกับบริการที่ท าขึ้นระหว่างรัฐภาคี โดย Part II ซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐภาคี ข้อที่ส าคัญ 
เช่น เรื่องการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favored nation treatment – MFN) หรือเรื่อง
การบัญญัติกฎระเบียบภายในประเทศที่ต้องไม่ขัดแย้งกับเสรีทางการค้าบริการ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ข้อ 14 ของ Part II เรื่องหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐภาคีนี้ ก าหนดเกี่ยวข้อยกเว้นให้รัฐภาคีไม่
ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้ หากเป็นไปเพ่ือเหตุผลประการต่าง ๆ ตามท่ีข้อ 14 ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง ความ
จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติต่าง ๆ ของ  GATS) เพ่ือคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลและการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูล และการคุ้ มครอง
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคล  

กล่าวโดยสรุป GATS มีการระบุเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่ได้ระบุว่าข้อมูลเป็น
ทรัพย์สินหรือไม่ ใครเป็นเจ้าของข้อมูล และใครมีสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์ 
 

3.1.2. กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว: กฎหมายภายในของต่างประเทศ 
1) กฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายในประเทศสหภาพยุโรป 

 ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป หลักกฎหมายที่สามารถน ามาปรับใช้ได้กับข้อมูลมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล ใครมีสิทธิน าข้อมูลไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแสวงหาก าไร ใครบ้างที่อาจ
ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการน าข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพ่ือแสวงหาก าไร และค่าตอบแทนนั้นต้องจ่ายไปที่ใคร 
รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูล โดยปัญหาจากความไม่แน่นอน
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ในหลักกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ ได้สร้างปัญหาให้แก่ผู้เล่นต่าง ๆ ในวงการเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ181 

กฎหมายว่าด้วยสังหาริมทรัพย์ (personal property laws) 
กฎหมายว่าด้วยสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า personal property laws ในระบบคอมมอนลอว์ 

สามารถให้กรรมสิทธิ์ ได้เฉพาะในวัตถุที่จับต้องได้ที่ เกี่ยวกับข้อมูลเท่านั้น (เช่น หนังสือ รูปถ่าย ชิพ
คอมพิวเตอร์) แต่ไม่สามารถให้กรรมสิทธิ์แก่ข้อมูลที่ปรากฏในวัตถุดังกล่าวได้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
สังหาริมทรัพย์ครอบคลุมถึงเฉพาะวัตถุจับต้องได้เท่านั้น กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมันหรือกฎหมายทรัพย์สินของรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงศาลในแคลิฟอร์เนีย ต่างก็ยืนยัน
หลักการดังกล่าวไว้182  

กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า (trade secret laws) 
กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้าของสหรัฐฯ เริ่มจากการเป็น common law หรือหลักกฎหมาย

ที่มาจากค าพิพากษาของศาล แล้วต่อมาจึงพัฒนาเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรในรัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตาม 
Uniform Trade Secrets Act และ Defend Trade Secrets Act of 2016 ซึ่งกฎหมายนี้มุ่งคุ้มครองข้อมูลที่
เป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลเชิงเทคนิค รายชื่อลูกค้า โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่ 1) ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือ
เข้าถึงได้โดยทั่วไป 2) มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และ 3) ได้มีการใช้มาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือรักษาไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้าไม่ใช่กฎหมายที่มุ่งให้
สิทธิในความเป็นเจ้าของในข้อมูลความลับทางการค้า เพียงแต่มุ่งให้ความคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการถูก
เอาไปซึ่งข้อมูลความลับโดยไม่เป็นธรรม183  

กฎหมายสิทธิบัตร 
 กฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีข้ันการ
ประดิษฐ์สูงขึน้ (non-obvious) และสามารถประยุกต์ในทางอุสาหกรรมได้ 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการใช้ การเก็บรวบรวม การประยุกต์ใช้
ข้อมูล อาจสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร แต่ตัวข้อมูลเองนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ กฎหมายสิทธิบัตรจึงไม่ใช่กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของ
ใด ๆ ในข้อมูล184  
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กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
กฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า เช่น ค า ข้อความ 

รูปร่าง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ข้อมูลบางประเภท เช่น ชื่อตัวหรือชื่อสกุลของบุคคล อาจน ามา
จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วก็จะเป็นการคุ้มครองไม่ให้ผู้อ่ืนน าชื่อดังกล่าวไป
ใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดความสับสนได้ เช่น การที่ผู้อ่ืนน าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการ
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงไม่ใช่กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล185  

กฎหมายลิขสิทธิ์ 
กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ท าข้ึน 

เช่น งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์ โดยเป็นการ ให้สิทธิแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกระท าต่าง ๆ ต่องานสร้างสรรค์ เช่น การท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
หรือน าออกแสดง เป็นต้น  

 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองเฉพาะแต่ข้อมูลที่แสดงออกมาใน
ลักษณะที่เป็นงานสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเรียบเรียงข้อมูล (compilations of data) ที่เป็นการรวบรวมเรียบ
เรียงข้อมูลในลักษณะที่ใช้ความสร้างสรรค์ เช่น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกว่าจะใช้
หรือไม่ใช้ข้อเท็จจริงใดในงาน ว่าจะจัดล าดับเรียบเรียงข้อเท็จจริงอย่างไร และจะน าเสนออกมาอย่างไร เป็น
ต้น แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองไปถึงตัวข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในงานนั้น ๆ ดังนั้นแม้เจ้าของลิขสิทธิ์
จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับข้อมูล แต่
ตัวข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในงานนั้นจะไม่ได้ถูกคุ้มครองไปด้วย ดังนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่ใช่
กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล186  

กฎหมายว่าด้วยฐานข้อมูล (U.S. State Laws on Misappropriation and EU Database 
Directive) 

สหรัฐฯ มีกฎหมายในระดับมลรัฐเกี่ยวกับ misappropriation ส่วนประเทศในยุโรปมีกฎหมายใน
ท านองเดียวกัน ได้แก่กฎหมายว่าด้วยสิทธิในฐานข้อมูล โดยต่างเป็นกฎหมายที่คุ้มครองการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งต้องใช้การลงทุนในทรัพยากรจ านวนมากในการเก็บรวบรวม โดยกฎหมายดังกล่าวในยุโรปมีที่มาจาก 
European Directive 96/9/EC หรือ Database Directive  
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ยกตัวอย่างเช่นในสหราชอาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในฐานข้อมูลข้างต้น ได้แก่ Copyright and 
Rights in Databases Regulations 1997 หรือ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล ค.ศ. 1997 
โดยค าว่า “ฐานข้อมูล” หมายถึง “การรวบรวมงาน ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใด [ในท านองเดียวกัน] โดยน้ามาเรียบ
เรียงอย่างเป็นระบบ และท้าให้เข้าถึงได้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอ่ืน” ซึ่งรวมถึง เช่น รายชื่ออีเมล์ 
รายชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบของกระดาษ 

ฐานข้อมูลที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องเป็นฐานข้อมูลที่ต้องใช้การลงทุนจ านวนมาก (substantial 
investment) ในการรวบรวม โดยค าว่า investment รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยตัวเงิน ทรัพยากร
บุคคล หรือความรู้ทางเทคนิค ส่วนค าว่า substantial หมายรวมถึงทั้งปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองรวมกัน 
โดยหลักการของการคุ้มครองสิทธิในฐานข้อมูล คือการคุ้มครองผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มในการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ 
หรือน าเสนอเนื้อหาของฐานข้อมูล โดยยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนเพ่ือท าขึ้นซึ่งฐานข้อมูลนั้น ๆ และเป็น
การคุ้มครองความอุตสาหะในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมุ่งป้องกันไม่ให้มีการ 
freeriding หรือการฉกฉวยเอาส่วนที่ส าคัญของฐานข้อมูลไปใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ โดยจัดให้การกระท า
ดังกล่าวเป็นการละเมิดผู้มีสิทธิในฐานข้อมูล และผู้มีสิทธิในฐานข้อมูลมีสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระท า
ดังกล่าวได ้

อย่างไรก็ตาม สิทธิในฐานข้อมูลเพียงแต่คุ้มครองการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ไม่ได้คุ้มครองตัวข้อมูลที่
ถูกรวบรวม และนอกจากนี้ก็ไม่ได้คุ้มครองการลงทุนในการสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล แต่จะเริ่มมีการคุ้มครอง
ต่อเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลนั้นจนเป็นฐานข้อมูล187 

 

 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 นอกจากนี้ทั้งยุโรปและสหรัฐฯ ก็มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีหลักการคือการคุ้มครองไม่ให้ผู้อ่ืนเก็บรวบรวมข้อมูลบาง
ประการเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล หรือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 

 ในยุโรป กฎหมายดังกล่าวได้แก่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ General 
Data Protection Regulation (GDPR) ส่วนในสหรัฐฯ จะประกอบไปด้วยทั้งกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง
และกฎหมายในระดับมลรัฐ และมักเป็นกฎหมายที่ปรับใช้ได้กับเฉพาะบางองค์กรหรือบางอุตสาหกรรม 
(sector-specific) เช่นกฎหมาย Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) ซึ่งเป็น
กฎหมายระดับรัฐบาลกลางซึ่งมุ่งคุ้มครองข้อมูลสุขภาพของบุคคล อีกตัวอย่างหนึ่งคือ California Consumer 

                                                           
187 Iain Connor and Gill Dennis , “ Database Rights:  The Basics,”  Pinsent Masons ( Pinsent Masons, 

September 24, 2019) , last modified September 24, 2019, accessed August 15, 2022, 
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/database-rights-the-basics. 
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Privacy Act ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค โดยอนุญาตให้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเลือกที่จะ
ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการหรือขอให้ลบข้อมูลได้188  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะเสรีภาพในความเป็นส่วนตัว กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่ถือว่าเป็น
กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล และนอกจากนี้ก็ ไม่ใช่กฎหมายที่ให้
รางวัลหรือจูงใจในการสร้างขึ้นหรือลงทุนในการสร้างขึ้นซึ่งข้อมูลด้วย189 

กล่าวโดยสรุป กฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศในสหภาพยุโรปนั้น โดยหลักแล้วไม่ได้มอง
ว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่สามารถมีกรรมสิทธิ์ได้ และแม้ว่าจะมีกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยสิทธิในฐานข้อมูล และ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่กฎหมายเหล่านี้ก็ไม่ใช่กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความ
เป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล เพียงแต่ให้ความคุ้มครองบางประการในบางบริบทซึ่งมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 
โดยเฉพาะความอุสาหะในการประกอบธุรกิจ (business integrity) และความอุตสาหะในการลงทุนหรือลงแรง
ในการสร้างขึ้นซึ่งผลงานที่มีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายของ
ประเทศในสหภาพยุโรป 1) ยังไม่ยอมรับข้อมูลในฐานะทรัพย์สินตามกฎหมาย 2) ยังไม่ได้ให้สิทธิในทรัพย์สิน
หรือสิทธิความเป็นเจ้าของในข้อมูลแก่บุคคลใด และ 3) ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงว่าใครมีสิทธิน าข้อมูลไปแสวงหา
ก าไร และใครมีสิทธิในส่วนแบ่งในผลประโยชน์นั้น 

2) กฎหมายและแนวค าพิพากษาของศาลของประเทศอ่ืน ๆ 
 ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันยังไม่ยอมรับว่าข้อมูลเป็นวัตถุแห่งสิทธิของสิทธิใน
ทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนติน่า ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย หรือสเปน 
ต่างไม่ถือว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สิน อีกทั้งศาลในหลายประเทศก็ยังไม่ยอมรับว่าข้อมูลเป็นวัตถุหรือทรัพย์สินตาม
กฎหมายแพ่ง โดยศาลในประเทศเยอรมันจ านวนมากได้ตัดสินว่าข้อมูลไม่ใช่ “วัตถุ” ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมัน มาตรา 90 ดังนั้นข้อมูลจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้ โดยกรรมสิทธิ์นั้นมีได้เฉพาะวัตถุมีรูปร่าง
เท่านั้น ส่วนศาลในประเทศอังกฤษก็ไม่ได้ยอมรับว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สิน แม้ว่าศาลในอังกฤษจะเคยระบุว่า หาก
กฎหมายจะยอมรับให้ทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ เช่น สิ่งที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นทรัพย์สินประเภทใหม่ตาม
กฎหมาย ก็จะเป็นเรื่องที่ทรงพลังอย่างมาก (a powerful case) แต่หากศาลจะตัดสินเช่นนั้นก็จะเป็นการก้าว

                                                           
188 Lothar Determann, “No One Owns Data,” Hastings Law Journal 70 , no. 1 (2018): 20-22. 
189 Ibid.,: 22-25. 



56 
 

ก่ายรัฐสภา (Your Response Ltd. v. Datateam Business Media Ltd.) ส่วนศาลในประเทศออสเตรเลียก็
ตัดสินคดีไปในแนวทางเดียวกันกับข้างต้น190 

 อย่างไรก็ตาม พบว่าศาลในบางประเทศ ในบางกรณีก็ยอมรับว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินเช่นกัน โดยศาลใน
ประเทศนิวซีแลนด์ และศาลในบางมลรัฐของสหรัฐฯ ได้ตัดสินว่าข้อมูลสามารถเป็นวัตถุแห่งสิทธิในการกระท า
ฐานละเมิดหรือรบกวนขัดสิทธิในทรัพย์สิน (tort of conversion, claim of conversion) ได้ เช่นศาลใน
ประเทศนิวซีแลนด์เคยตัดสินไว้ในคดี Henderson v. Walker ไว้ว่าไฟล์ดิจิทัลของโจทก์ เป็นสิ่งที่สามารถถูก
ครอบครองได้ ดังนั้นการละเมิดหรือรบกวนขัดสิทธิที่กระท าต่อไฟล์ดังกล่าวจึงสามารถน ามาร้องเป็นคดีละเมิด
หรือรบกวนขัดสิทธิในทรัพย์สิน (claim of conversion) ได้191 

กล่าวโดยสรุป หลักกฎหมายและค าพิพากษาของศาลของประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับว่าข้อมูลเป็น
ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ แม้จะมีศาลในบางประเทศยอมรับว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินในบางคดี แต่ก็ไม่ได้เป็นแนว
ค าพิพากษาที่แพร่หลาย และจ ากัดอยู่เฉพาะคดีบางประเภทเท่านั้น เช่น เฉพาะคดีเกี่ยวกับการละเมิดหรือ
รบกวนขัดสิทธิที่กระท าต่อไฟล์ดิจิทัล เป็นต้น 

3.1.3. การริเริ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ: ระดับระหว่างประเทศ 

เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลยังมีความไม่แน่นอนและมีช่องโหว่ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ท า
ให้ธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูลมีความไม่แน่ไม่นอนและคาดเดาไม่ได้ ขัดขวางนวัตกรรมและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและวงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ด้อยกว่าในสัญญาที่
เกี่ยวกับข้อมูล กล่าวคือ คู่สัญญาเช่นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความเสี่ยงที่จะประสบกับ
ความไม่เป็นธรรมในสัญญาที่เก่ียวกับข้อมูลที่ท าขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่192 ดังนั้น ในบางประเทศ หรือในระดับ
ระหว่างประเทศ ก็ได้มีการริเริ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล หรือการท าธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูล ในรูปแบบใหม่ 
ๆ เพื่อลดช่องโหว่และความไม่แน่นอนของกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล 

1) UNCITRAL 
เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อ UNCITRAL ในข้อ A 1. ของเอกสารฉบับนี้ UNCITRAL มีแผนที่จะ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล เช่น อาจมีการสั่งให้ secretariat ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสิทธิในข้อมูล (data rights) โดยมุ่งศึกษาการริเริ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้เล่นฝ่ายต่าง ๆ ที่มีสิทธิในข้อมูล (classes of rightholders) และเนื้อหาของสิทธิในข้อมูล

                                                           
190 United Nations, General Assembly ( United Nations Commission on International Trade Law Fifty-

third session) , Legal issues related to the digital economy –  data transactions, A/ CN. 9/ 1012/ Add. 2 
(Accessed 12 May 2022): 7. 

191 Ibid.,: 7-8. 
192 Ibid.,: 9. 
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ที่กฎหมายรับรอง และนอกจากนี้ก็ยังเริ่มที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ co-generated data หรือข้อมูลที่ร่วมกัน
สร้างข้ึนด้วย ซึ่งการค้นคว้าเหล่านี้จะน าไปสู่การพัฒนากฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลต่อไป193 

2) ALI/ELI Principles for a Data Economy 
 ALI/ELI Principles for a Data Economy เป็นโครงการทางกฎหมายร่วมกันระหว่าง American 
Law Institute (ALI) และ European Law Institute (ELI) ในประเด็นด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยหลักการต่าง 
ๆ ของ ALI/ELI เป็นหลักการที่มุ่งตอบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการรับรองสิทธิต่าง 
ๆ ในข้อมูลโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ ในเศรษฐกิจดิจิทัลและประโยชน์สาธารณะ 194 
และวิธีการรับรองสิทธิ ไม่ใช่การพยายามแก้ไขหลักการของสิทธิในทรัพย์สินเดิม แต่เป็นการตราขึ้นซึ่งสิทธิใหม่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งไม่ใช่สิทธิที่อ้างได้ต่อเพียงคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังอ้างต่อบุคคลทั่วไปได้ด้วย195 
 ตัวอย่างเช่น มีการเสนอหลักการ “leapfrogging” ซึ่งหมายถึงการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิในข้อมูล (เช่น
เจ้าของข้อมูล) สามารถก ากับควบคุมบุคคลต่อ ๆ มาซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อเป็นทอด ๆ 
(downstream actors)  เกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ในทางนิติ
กรรมสัญญาต่อกัน 

 ที่ส าคัญ มีการเสนอหลักการเกี่ยวกับสิทธิใน “co-generated data” หรือข้อมูลที่ร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่ง
เป็นสิทธิที่จะให้แก่บุคคลที่มีส่วนส าคัญในการสร้างหรือก่อให้เกิดข้อมูลนั้นขึ้นมา เป็นการสะท้อนนโยบายที่ว่า 
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือก่อให้เกิดข้อมูลใดขึ้นมา ควรมีสิทธิบางประการในข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิเกี่ยวกับการใช้งานในข้อมูลดังกล่าว (เช่น มีสิทธิร้องขอให้คนที่น าข้อมูลไปใช้หยุดการใช้ข้อมูล หรือขอให้
แก้ไขหรือลบข้อมูล) หรือสิทธิเกี่ยวกับประโยชน์หรือคุณค่าที่ข้อมูลดังกล่าวสร้างขึ้นมา (เช่น มีสิทธิในส่วนแบ่ง
ทางเศรษฐกิจในผลก าไรที่เกิดจากการน าข้อมูลไปใช้) (A/CN.9/1117 (2022) หน้า 13) สิทธิใน co-
generated data นี้ หมายถึงการที่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือก่อให้ เกิดข้อมูลขึ้นมา มีสิทธิต่าง ๆ 
(คล้ายสิทธิในทรัพย์สิน) ต่อผู้ที่น าข้อมูลไปใช้ เช่น 1) สิทธิในการเข้าถึง ขอคัด หรือเคลื่อนย้ายข้อมูล 2) ขอให้
หยุดการใช้ข้อมูล 3) ขอให้แก้ไขข้อมูล และ 4) ส่วนแบ่งในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บรรดาสิทธิเหล่านี้ยัง
เป็นไปในแนวทางเดียวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย196  

3) Organization for Economic Cooperation and Development: OECD 

                                                           
193 United Nations, General Assembly ( United Nations Commission on International Trade Law Fifty-

third session) , Legal issues related to the digital economy –  data transactions, A/ CN. 9/ 1012/ Add. 2 
(Accessed 12 May 2022): 14. 

194 Ibid.,: 13-14. 
195 Ibid.,: 11. 
196 ALI/ELI Principles, ALI Council Draft No.  1 , principles 17 –22 , quoted in United Nations, General 

Assembly (United Nations Commission on International Trade Law Fifty-third session) , Legal issues related 
to the digital economy – data transactions, A/CN.9/1012/Add.2 (Accessed 12 May 2022): 11. 

https://www.refworld.org/publisher/OECD.html
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ที่ผ่านมา OECD ได้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance) และการสนับสนุน
การเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล เป็นจ านวนหลายฉบับ โดยในที่นี้จะยก OECD Recommendation on 
Enhancing Access to and Sharing of Data (EASD) ขึ้นมาอธิบาย เนื่องจากเป็นแนวนโยบายฉบับแรกที่
ท าขึ้นในฐานะข้อตกลงในระดับนานาชาติ197 (กล่าวคือไม่ใช่เพียงแค่เอกสารที่น าเสนอข้อมูลโดยไม่มุ่งให้มีผล
ผูกพัน) 

OECD Recommendation on Enhancing Access to and Sharing of Data (EASD) เป็นหลักการ
และแนวนโยบายฉบับแรกทีท าขึ้นในฐานะข้อตกลงในระดับนานาชาติ โดยเป็นแนวทางส าหรับรัฐในการวาง
หลักการและนโยบายเพ่ือให้เกิดผลดีที่สุดต่อการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล ในขณะที่ยังสามารถคุ้มครองสิทธิ
ประการต่าง ๆ ของบุคคลและองค์กร198 โดยในเอกสาร EASD พบว่ามีหลักการอยู่อย่างน้อย 2 ข้อที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล หลักการแรก อยู่ใน
หัวข้อใหญ่ Section 1. Reinforcing Trust Across the Data Ecosystem (การท าให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ระบบนิเวศข้อมูล) ข้อ 3 a) ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการนับรวมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในระบบนิเวศข้อมูล 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบ เป็นต้น และหลักการที่ 2 อยู่ในหัวข้อใหญ่ Section 2. 
Stimulating Investment in Data and Incentivising Data Access and Sharing (การกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนในข้อมูลและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล) ข้อ  6 d) ได้แก่การสนับสนุนให้มี
ระบบที่ให้แรงจูงใจหรือผลตอบแทนที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้องท าให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ของการเข้าถึง
และแบ่งปันข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และต้องรับประกันว่าผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ จะได้รับการ
สนับสนุน การยอมรับ และได้รับผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือการที่ OECD ได้พิจารณานโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เช่น Trade Union Advisory Committee ภายใต้  OECD ได้ระบุ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (data 
governance) ว่า มีความจ าเป็นจะต้องสร้างระบบกฎหมายและระบบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ data governance 
ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ โดยท้ายสุดแล้ว Trade Union Advisory Committee แนะน าให้ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ 
ความเป็นเจ้าของในข้อมูล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าถึง ประมวลผล ลบ และก าหนดราคาของข้อมูล199 

                                                           
197 Ibid. 
198 “ Data Governance:  Enhancing Access to and Sharing of Data,”  Organisation for Economic 

Cooperation and Development, accessed August 13, 2022, https: / / www. oecd. org/  digital/ ieconomy/ 
enhanced- data- access. htm#: ~: text= Adopted% 20in% 20October% 202021% 2C% 20the,% 2C% 20ope 
n%2C%20proprietary% 2C%20public%20and. 

199  Organisation for Economic Cooperation and Development ( OECD) , Trade Union Advisory 
Committee, Digitalization and the Digital Economy: Trade Union Key Messages (February 2017): 5, quoted 
in United Nations, General Assembly ( United Nations Commission on International Trade Law Fifty- third 
session), Legal issues related to the digital economy – data transactions, A/CN.9/1012/Add.2 (Accessed 12 
May 2022): 9. 
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ส่วน secretariat ของ OECD ก็เคยระบุว่า หนึ่งในข้อท้าทายของการสนับสนุนให้ เกิดการลงทุนใน
ข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูล คือประเด็นเรื่องความเป็นเจ้าของในข้อมูล อย่างไรก็ตาม secretariat ของ 
OECD ก็ยอมรับว่าการจะให้มีกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในข้อมูล ก็จะท าให้เกิดข้อท้าทายด้านอ่ืน ๆ 
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการเข้าถึง สร้าง แก้ไข แสวงหาประโยชน์ ขาย รวมถึงการโอนหรือให้สิทธิ
เหล่านี้แก่บุคคลอ่ืน200 

กล่าวโดยสรุป องค์กรในระดับนานาชาติหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น UNCITRAL, American Law 
Institute, European Law Institute รวมถึง OECD ต่างเล็งเห็นว่าหลักกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลในบริบทของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ยังมีความไม่ชัดเจนแน่นอน หรือไม่เหมาะสมกับการน ามาปรับใช้ และท าให้เกิดเป็นประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงพยายามที่จะเสนอหลักการใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือก าหนดสถานะทาง
กฎหมาย สิทธิและหน้าที่ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ต่อข้อมูล และแม้หลักการใหม่ ๆ เหล่านี้อาจยังไม่ได้ระบุ
ชัดเจนว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินหรือไม่ และใครเป็นเจ้าของข้อมูล แต่ต่างมีหลักการร่วมกันว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างข้อมูลใดขึ้นมา ควรมีสิทธิเข้าถึงประโยชน์บางประการ แรงจูงใจ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนจากข้อมูลนั้นด้วย 

3.1.4. การริเริ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ: ระดับภายในประเทศของประเทศ
ต่าง ๆ 

1) ประเทศญี่ปุ่น 
 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ ไข Unfair Competition Prevention Act ในปี  2018 โดยการเ พ่ิม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับข้อมูล โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองความอุสาหะของ
ผู้สร้างข้อมูล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูล  

 “ข้อมูล” ตามกฎหมายที่แก้แล้วฉบับนี้ หมายถึงข้อมูลที่เผยแพร่โดยจ ากัดการเข้าถึง (shared data 
with limited access) ที่บุคคลหนึ่งเผยแพร่แก่อีกบุคคลหนึ่งเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น 

 กฎหมายที่แก้แล้วฉบับนี้บัญญัติการกระท าซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การได้มา
ซึ่งข้อมูลจากผู้ครอบครองข้อมูลโดยมิชอบ 2) การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ขัดกับหลักสุจริตต่อผู้
ครอบครองข้อมูล และ 3) การได้มาหรือเปิดเผยซึ่งข้อมูล อันตนรู้อยู่แล้วว่ามาจากการได้มาหรือการเปิดเผย
โดยมิชอบ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองผู้ครอบครองข้อมูลที่ถูกละเมิดสิทธิตามข้อใดข้อหนึ่งในการขอคุ้มครอง
ชั่วคราวและเรียกร้องค่าเสียหายได้201 

                                                           
200 Ibid. 
201 United Nations, General Assembly ( United Nations Commission on International Trade Law Fifty-

fifth session, Legal issues related to digital economy –  proposal for future work on data transactions, 
A/CN.9/1117 (Accessed 27 April 2022): 12-13. 
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2) ประเทศเกาหลี 
 ประเทศเกาหลีได้มีการแก้ไข Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection 
Act ในปี 2021 เพ่ือคุ้มครองข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 ข้อมูลตามกฎหมายข้างต้น หมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้า 
ลิขสิทธิ์ และสิทธิในฐานข้อมูล (database rights) และการกระท าที่ถือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้
กฎหมายดังกล่าว ได้แก่ 1) การได้มาซึ่งข้อมูลและการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ 2) การใช้ข้อมูลในลักษณะที่ขัดต่อ
หลักสุจริต และ 3) การได้มาซึ่งข้อมูลอันตนรู้อยู่แล้วว่ามาจากการได้มาโดยมิชอบ โดยหากมีการกระท าข้างต้น
แล้ว กฎหมายอนุญาตให้มีการขอคุ้มครองชั่วคราวและเรียกร้องค่าเสียหายได้202 

3) ประเทศแคนาดา 
 สภามาตรฐานแห่งแคนาดา หรือ Standards Council of Canada (SCC)  ได้ออกเอกสาร Canadian 
Data Governance Standardization Roadmap ในปี 2021 โดยเป็นความพยายามในการสร้างมาตรฐาน
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล โดยในเอกสารฉบับนี้มีประกอบด้วยค าแนะน าที่ตอบโจทย์ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลข้อมูล  โดยมุ่งแก้ไขประเด็นที่ยังบกพร่อง และเพ่ือพัฒนาด้านใหม่ ๆ เกี่ยวกับข้อมูล โดยเอกสาร
ฉบับนี้สะท้อนผลจากโครงการ Canadian Data Governance Standardization Collaborative ซึ่งเริ่มต้น
ขึ้นในปี 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
นักวิชาการ ในการพัฒนาขึ้นซึ่ง roadmap เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล203  

 จากทั้งหมด 35 ประเด็นเก่ียวกับข้อมูลที่เอกสาร roadmap ระบุถึง ประเด็นที่ 31 เรื่อง data value 
chain เป็นประเด็นที่เล็งเห็นว่าในห่วงโซ่อุปทานขั้นต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลนั้น มีการสร้างมูลค่าเป็นตัวเงิน
เกิดข้ึน และบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลของตนแก่ห่วงโซ่อุปทานก็อาจต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมกับมูลค่าของ
ข้อมูลของตนที่ให้ไป ส่วนผู้ประกอบธุรกิจก็อาจต้องการทราบเกี่ยวกับมูลค่าของข้อมูลที่ได้มา เพ่ือที่จะสามารถ
ตีราคาและน าไปสร้างผลก าไรต่อไปได้ ดังนั้น ค าแนะน าในประเด็นนี้คือ จ าเป็นต้องมีการสร้างมาตรฐานในการ
ประเมินมูลค่าของข้อมูล และมูลค่าของการน าข้อมูลไปซื้อขายแลกเปลี่ยน204 

 

 

 

                                                           
202Ibid.,: 13. 
203 Standard Council of Canada, Canadian Data Governance Standardization Roadmap ( Accessed 

28 June 2021): 8. 
204 Standard Council of Canada, Canadian Data Governance Standardization Roadmap ( Accessed 

28 June 2021): 34. 
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4) ประเทศอินเดีย 
นอกจากความพยายามในการผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 205 ยังปรากฏว่า

รัฐบาลอินเดียมีความพยายามที่จะก ากับดูแล หรือออกแนวนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ส่วนบุคคล (non-personal data) อีกด้วย โดยแนวนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียเล็งเห็นถึง
มูลค่าและความส าคัญของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล206 

Report by the Committee of Experts on Non- Personal Data Governance 
Framework (16 December 2020) 
 ในเดือนธันวาคม 2020 คณะท างานผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใต้กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ได้ออกรายงานเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล
ข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Report by the Committee of Experts on Non-Personal Data 
Governance Framework (16 December 2020) เพ่ือเป็นการให้ค าแนะน ารัฐบาลกลางของอินเดียว่าควร
จะก ากับดูแลข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง 

นิยามของค าว่า ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ในรายงานฉบับนี้ ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล 
(ตามนิยามในร่างกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของอินเดีย) หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาเลย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกท าให้ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได2้07  

นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังได้เสนอให้ก าหนดสิทธิ 2 ประเภทเหนือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ 1) สิทธิในการน าข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าอ่ืน ๆ และขยายผลประโยชน์
เกี่ยวกับข้อมูลให้แก่สังคมและชุมชน และ 2) สิทธิในการขจัดหรือลดความเสียหายที่อันเนื่องมาจากข้อมูลที่
เกิดแก่สังคมชุมชน 

อย่างไรก็ตาม คณะท างานเห็นว่าเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคล หรือเป็นข้อมูลที่มาจากวัตถุมากกว่าที่จะมาจากตัวบุคคล (เช่น ข้อมูลจากเครื่องยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ) ดังนั้นจึงไม่มี เจ้าของข้อมูล หรือ data principal ที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิในข้อมูลที่ไม่ใช่

                                                           
205 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2019 ถูกปัดตกและจะไม่ได้

รับการพิจารณาในรัฐสภาของประเทศอินเดียอีกต่อไป (source: https://www.dataguidance.com/notes/india-data-

protection-overview, accessed 15 August 2022) 
206 Ashima Obhan and Seerat Bhutani, “ The Draft National Data Governance Framework Policy,” 

Obhan & Associates ( Obhan & Associates, June 8, 2022) , last modified June 8, 2022, accessed August 15, 
2022, https: / / www. obhanandassociates. com/ blog/ the- draft- national- data- governance- framework-
policy/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration. 

207  Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Report by the 
Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Framework (Accessed 16 December 2022), 7. 

https://www.dataguidance.com/notes/india-data-protection-overview
https://www.dataguidance.com/notes/india-data-protection-overview
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ข้อมูลส่วนบุคคล และเนื่องจากไม่มีเจ้าของข้อมูลที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ คณะท างานจึงเห็นว่า สังคมและชุมชน 
(community) จะเป็นผู้ที่สามารถใช้สิทธิในข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยค าว่า สังคมและชุมชน ในที่นี้ 
หมายถึงกลุ่มผู้คนกลุ่มใด ๆ ที่มีความต้องการหรือเป้าหมายร่วมกัน และมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์ ชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนในทางเศรษฐกิจ หรือ
เป้าหมายทางสังคมใด ๆ และยังรวมไปถึงสังคมเสมือนจริงด้วย 

นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ ไม่ควรตก
อยู่เพียงกับองค์กรที่เป็นผู้น าข้อมูลไปใช้ แต่ควรถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันไปยังประเทศอินเดีย และสังคม
ชุมชนที่เป็นผู้สร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาด้วย 

และหากมีความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดกับสังคมชุมชน เนื่องจากการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ชุมชนนั้น ๆ ไปใช้ ชุมชนดังกล่าวก็ควรจะสามารถที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานก ากับดูแลถึงความเสียหายหรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นได้208  

ร่างนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลแห่งชาติ 
กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ได้เผยแพร่ ร่างนโยบายเกี่ยวกับธรร

มาภิบาลข้อมูลแห่งชาติ หรือ draft National Data Governance Framework Policy (NDGFP) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเป็นการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-
personal data) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการท าให้ระบุตัวตนไม่ได้  (anonymized data) เอาไว้ เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะประการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการวิจัย หรือการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศ  

ฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นและดูแลโดย ส านักงานจัดการข้อมูลอินเดีย หรือ India Data 
Management Office (IDMO) และนอกจากนี้ IDMO ก็จะเป็นผู้กรองค าขอเข้าถึงฐานข้อมูลจากผู้ขอซึ่งอาจ
เป็นบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ และ IDMO อาจอนุญาตให้ผู้ที่น าข้อมูลขึ้นสู่ระบบฐานข้อมูล (data principal) 
ก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ที่อนุญาตให้น าข้อมูลของตนไปใช้อีกด้วย โดย IDMO จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้าถึง
และน าข้อมูลไปใช้ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ยังมีความคลุมเครือ 
เนื่องจากปัจจุบันในประเทศอินเดียยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal 
data) จึงยังไม่มีความแน่นอนว่าบุคคลจะสามารถมีสิทธิใดบ้างต่อข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่
ถูกท าให้ระบุตัวตนไม่ได้ ของตนได้บ้าง 

นอกจากนี้ NDGFP ยังส่งเสริมให้องค์กรเอกชนสร้างขึ้นและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล 
และข้อมูลที่ท าให้ระบุตัวตนไม่ได้ เข้าไปในฐานข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏว่ามีการให้แรงจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่ผู้ที่แบ่งปันข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล209 

                                                           
208 Ibid.,: 16. 
209 Ashima Obhan and Seerat Bhutani, “ The Draft National Data Governance Framework Policy,” 

Obhan & Associates ( Obhan & Associates, June 8, 2022) , last modified June 8, 2022, accessed August 15, 
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จากตัวอย่างข้างต้น แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม เพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบการไม่ให้ถูกน าข้อมูลทางธุรกิจไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ แต่ก็ไม่ใช่กฎหมายที่มุ่งก่อสิทธิในทรัพย์สินหรือความเป็นเจ้าของในข้อมูล  
ส่วนประเทศแคนาดาก็ก าลังเริ่มที่จะบรรจุประเด็นเกี่ยวกับมูลค่าของข้อมูลไว้ใน roadmap เกี่ยวกับมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศ ในขณะที่ประเทศอินเดียก็มุ่งเน้นศึกษาและน าเสนอเกี่ยวกับการก ากับดูแล
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal data) ในลักษณะที่ให้ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และสังคมอินเดีย
โดยรวม ได้ประโยชน์จากการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และยังมุ่งจะสร้างฐานข้อมูลกลางเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2022,https: / / www. obhanandassociates. com/ blog/ the- draft- national- data- governance- framework-
policy/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration.  
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลและสิทธิในข้อมูลของผู้บริโภค 
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กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นเจ้าของและการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล 
 

งานวิจัยกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม มีค าถามวิจัย
ว่า ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีรายได้และผลก าไรจ านวนมหาศาลจากการประมวลผลข้อมูลการใช้งาน
ของผู้บริโภคในระบบของตน แต่ยังไม่มีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื่องจากยังมีข้อถกเถียง
เรื่องใครเป็นเจ้าของข้อมูลและมีสิทธิแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นบ้าง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีสถานะทางกฎหมายอย่างไรในระบบกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะ 1) ใครเป็นเจ้าของข้อมูล
ที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล และ 2) ใครมีสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น และ
เมื่อทราบถึงสภาพปัญหาของระบบกฎหมายในปัจจุบันแล้ว จึงจะวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า 3) จะต้องแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายปัจจุบันอย่างไร หรือจะต้องออกแบบระบอบกฎหมายอย่างไรให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 

 เพ่ือให้การวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของข้อมูลดิจิทัลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้ อง
ก าหนดตัวอย่างวัตถุแห่งสิทธิ (subject of law) และตัวอย่างการกระท าที่เกิดขึ้น ที่จะน ามาเป็นวัตถุใน
การศึกษาผลทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อน ดังนี้  

 1) ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ Meta Products เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) และอิสตาแกรม (Instagram) เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย มีผู้ใช้งาน
เป็นจ านวนมาก ท าให้มีการไหลเวียนของข้อมูลจากผู้ใช้งานเป็นจ านวนมากตามไปด้วย 

 2) ตัวอย่างข้อมูลผู้ ใช้งานที่แพลตฟอร์มเก็บและน าไปประมวลผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
ประกอบด้วยข้อมูลเกือบทุกอย่างที่มาจากผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นและเผยแพร่ในโพสต์ 
คอมเมนต์ หรือแชท ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการคลิกเข้าชมสิ่งต่าง ๆ ในแพลตฟอร์ม ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่ ความสนใจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (devices) ของผู้ใช้งาน 
เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ใช้เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม ต าแหน่งและเลข 
ID ของอุปกรณ์ดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

 3) ตัวอย่างการน าข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้งานไปใช้ประโยชน์ เช่น แพลตฟอร์มน าข้อมูลไปประมวลผลจน
ทราบถึงความต้องการโดยเฉพาะของผู้ใช้งาน จนสามารถน าเสนอข่าวสาร ข้อความ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การโฆษณาสินค้าและบริการที่น่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยแพลตฟอร์มใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเหล่านี้ไปแสวงหาก าไรโดยการให้บริการโฆษณาแก่ร้านค้าต่าง ๆ โดยร้านค้าสามารถ
ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ร้านค้าต้องการยิงโฆษณาให้เห็น เช่น ธุรกิจหอพักข้างมหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดให้แพลตฟอร์มยิงโฆษณาไปยังผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักศึกษาที่ก าลังมองหาหอพักอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น ความสามารถในการรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละ
บุคคล ประกอบกับอ านาจในการสื่อสารไปยังกลุ่มประชากรเป้าหมาย ท าให้แพลตฟอร์มเป็นสถานที่ที่ดึงดูด
ผู้ประกอบการจ านวนมากให้มาลงโฆษณาสินค้าและบริการโดยเสียค่าตอบแทน แพลตฟอร์มจึงสร้างก าไ ร
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มหาศาลจากน าข้อมูลผู้ใช้งานเหล่านี้มาประมวลผลและน าเสนอเป็นบริการ 210 นอกจากนี้แพลตฟอร์มยังน า
ข้อมูลผู้ใช้งานเหล่านี้ไปศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาบริการของตนด้วย211  

 ตัวอย่างแพลตฟอร์ม ตัวอย่างข้อมูลที่แพลตฟอร์มเก็บจากผู้ใช้งาน และตัวอย่างวิธีการน าข้อมูล
ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ตามที่ยกมาข้างต้น จะใช้น ามาศึกษาต่อว่าระบบกฎหมายก าหนดไว้ว่าอย่างไรใน
ประเด็นเรื่อง 1) ใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว และ  2) ใครมีสิทธิในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

 กฎหมายที่จะท าการศึกษา ได้แก่กฎหมายในระบบกฎหมายไทย กฎหมายและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และกฎหมายภายในของต่างประเทศ 

3.2. กฎหมายไทย 
 ในส่วนของกฎหมายไทย จะท าการศึกษาตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ไป
จนถึงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพประการต่าง ๆ ของประชาชน โดย
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือตอบปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในข้อมูลการใช้งาน
แพลตฟอร์มและการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ได้แก่สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 3.2.1.1 สิทธิในทรัพย์สิน 
  3.2.1.1.1 บทบัญญัติ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินไว้ตลอดมานับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2475 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2560 แม้บทบัญญัติเรื่องสิทธิใน
ทรัพย์สินในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ จะมีความต่างในถ้อยค าของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ อยู่บ้าง 
แต่ก็มีเนื้อหาสาระที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ จะก าหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ
หรือเสรีภาพในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่ก็ระบุด้วยว่าขอบเขตและ
ข้อจ ากัดของสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายล าดับรองฉบับต่าง ๆ ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 บัญญัติคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินไว้ในหมวด 2 สิทธิและ
หน้าที่ของชนชาวสยาม มาตรา 14 ว่า “ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย 
เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั งสมาคม 

                                                           
210 Robert J.  Shapiro, , “ What Your Data Is Really Worth to Facebook,”  Washington Monthly, last 

modified July 12, 2019, accessed May 3, 2022, https: / /washingtonmonthly. com/ 2019/ 07/12/ what- your-
data-is-really-worth-to-facebook/. 

211 Meta. Terms of Service. https://www.facebook.com/terms.php (retrieved May 3, 2022); and Meta. 
Data Policy. https://www.facebook.com/about/privacy (retrieved May 3, 2022). 
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การอาชีพ” ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 บัญญัติถึงสิทธิใน
ทรัพย์สินไว้ในมาตรา 26 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณ การตั งสมาคม การตั งพรรคการเมือง ทั งนี ภายใต้บังคับแห่งบท
กฎหมาย” 

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 พุทธศักราช 2540 และ
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติในท านอง เช่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน มาตรา 41 วรรคหนึ่ง ว่า “สิทธิ
ของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ้ากัดสิทธิเช่นว่านี ย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 

และนอกจากนี้ รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ก าหนดถึงสิทธิใน
ทรัพย์สินไว้ไปในแนวทางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา โดยบัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 37 วรรค หนึ่ง ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก” และวรรคสองว่า 
“ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ้ากัดสิทธิเช่นว่านี  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

3.2.1.1.2 ค าอธิบายบทบัญญัติ 
การบัญญัติคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินไว้ในรัฐธรรมนูญจะให้ผลเป็นอย่างไร ดร. หยุด แสงอุทัย 

เคยอธิบายถึงสิทธิหรือเสรีภาพในทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2495 ว่า เสรีภาพ
ในทรัพย์สิน หมายถึงเสรีภาพที่เจ้าของทรัพย์สินจะใช้ทรัพย์สินของตนได้ตามชอบใจ โดยไม่ถูกรบกวนขัดขวาง
จากเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดอนุญาตไว้เป็นพิเศษ หากมีการ
รบกวนขัดขวางสิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็จะต้องมีกฎหมายเอาโทษทางอาญาและ
บังคับเอาค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง212  

นอกจากนี้ ส าหรับค าว่า “ทรัพย์สิน” ในบทบัญญัติข้างต้น ดร. หยุด แสงอุทัย อธิบายว่า มี
ความหมายเช่นเดียวกับค าว่าทรัพย์สินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือไม่เพียงหมายรวมถึงวัตถุ
ที่มีรูปร่าง แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิเรียกร้องในหนี้เงิน ลิขสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สามารถคิด
ได้ราคาเป็นเงิน เป็นต้น213 

 
3.2.1.1.3 โจทย์วิจัย: ใครเป็นเจ้าของในข้อมูลและเป็นผู้มีสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหา

ประโยชน์ 
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะก าหนดรับรองสิทธิในทรัพย์สินไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ

ฉบับปีพุทธศักราช 2475 เป็นต้นมา และสิทธิในทรัพย์สินถูกอธิบายว่าเป็นสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินโดย
                                                           

212 หยุด แสงอุทัย, ค้าอธิบายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475-95, (พระนคร: บริษัท รุ่งนคร จ ากัด, 2495): 440-441. 
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:166331 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565). 

213 เรื่องเดียวกัน. 
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เจ้าของทรัพย์สินโดยปราศจากการรบกวนจากรัฐหรือบุคคลภายนอก แต่รัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ว่าขอบเขตของ
สิทธิในทรัพย์สินให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ก าหนด และนอกจากนี้ ความหมายของค าว่า “ทรัพย์สิน” 
ก็เป็นความหมายเดียวกันกับทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงสิ่งไม่มีรูปร่างและสิทธิ
ต่าง ๆ ด้วย 

เมื่อรัฐธรรมนูญเพียงแค่บัญญัติคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ให้ถูก
รบกวนจากทั้งรัฐและเอกชนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ปัญหาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร 
และขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินจะกว้างขวางหรือจ ากัดเพียงใด รัฐธรรมนูญจึงไม่ได้ก าหนดไว้ แต่ระบุไว้ว่าให้
เป็นไปตามกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งก็ย่อมรวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนั้น ส าหรับปัญหาว่า
ใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และใครเป็นผู้มีสิทธิในการน าข้อมูลดังกล่าวไป
แสวงหาประโยชน์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาจากกฎหมายล าดับรองฉบับอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายอนุบัญญัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย 

 3.2.1.2 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
  3.2.1.2.1 บทบัญญัติ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เริ่มบัญญัติคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญได้เริ่มบรรจุถ้อยค าเกี่ยวกับ
การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ไว้ในบทบัญญัติเรื่องดังกล่าว ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 
2550 และพุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวไว้ในมาตรา 35 วรรคหนึ่ง ว่า “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่
ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง” และบัญญัติคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ
ในวรรคสอง ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เก่ียวกับตน ทั งนี  ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวไว้ในมาตรา 32 วรรคหนึ่งด้วยถ้อยค าที่กระชับมากขึ้น ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว” และเพ่ิมรายละเอียดของกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ ว่าจะต้องเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไว้ใน
วรรคสอง ว่า “การกระท้าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน้าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท้ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ นเพียงเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 แล้ว ปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
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รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ในลักษณะมุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ในลักษณะที่
มุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เป็นหลัก โดยจะได้รับการยกเว้นให้น าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อเมื่อเป็นการใช้อ านาจของกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น214 

3.2.1.2.2 ค าอธิบายบทบัญญัติ 
อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีค าอธิบายหลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือสิทธิใน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีขึ้นโดยเฉพาะส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพบว่าค าอธิบายต่าง ๆ ใน
เรื่องนี้มักอ้างถึงหลักการเกี่ยวกับ right to privacy หรือ right to be left alone อันเป็นหลักการทางวิชาการ
จากต่างประเทศ รวมถึงมักอ้างอิงหลักการระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 หรือ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางขององค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data) เป็นต้น 

3.2.1.2.3 โจทย์วิจัย: ใครเป็นเจ้าของในข้อมูลและเป็นผู้มีสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหา
ประโยชน์ 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติคุ้มครอง
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ว่าไม่สามารถถูกน าไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่
กฎหมายอนุญาต เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ประเด็นว่าใครจะมีสิทธิน าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปแสวงหาประโยชน์ จึงต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายฉบับต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ว่าจะ
อนุญาตให้ใคร น าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด ไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางใดได้บ้าง และข้อมูลชนิดใดบ้างที่
ถือหรือไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครอง 

 3.2.1.3 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
3.2.1.3.1 บทบัญญัติ 
นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการน าข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มไปแสวงหา

ประโยชน์ อาจต้องค านึงถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพด้วย โดยเสรีภาพในการประกอบอาชีพได้รับการ
รับรองไว้ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 เป็นต้นมา โดยรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช 2475 จนถึงฉบับพุทธศักราช 2517 มักใช้ค าว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพ “ในการอาชีพ” หรือ “ใน
การประกอบอาชีพ” ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2534 เป็นต้นมามักใช้ถ้อยค าว่า “สิทธิของบุคคลใน
การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”215 

                                                           
214 วิริยะ รามสมภพ, “การเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ ศึกษากรณีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บังคับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,”: 21. 
215 สุนีย์ ธีรวิรุฬห์, “บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ”: 8.  
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ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ในมาตรา 40 วรรคหนึ่ง 
ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” และวรรคสอง ว่า “การจ้ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท้ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค 
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ้าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน” นอกจากนี้ยัง
บัญญัติวรรคสามเพ่ิมขึ้นมาว่า “การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา” 

3.2.1.3.2 ค าอธิบายบทบัญญัติ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพข้างต้น แม้เป็นการรับรองและคุ้มครอง

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ แต่รัฐอาจจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวด้วยการตรากฎหมายขึ้นมา และต้องเป็นไปเพ่ือ
เหตุผลตามที่ก าหนด เช่น เพ่ือการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันการผูกขาด การคุ้มครองผู้ บริโภค หรือ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ  

3.2.1.3.3 โจทย์วิจัย: ใครเป็นเจ้าของในข้อมูลและเป็นผู้มีสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหา
ประโยชน์ 

โดยหลักแล้ว การประกอบอาชีพหรือกิจการในทางใด ๆ เพ่ือแสวงหาผลก าไร เช่น การที่
เจ้าของแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและน าไปแสวงหาประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจ 
(business model) ของธุรกิจแพลตฟอร์มประเภทนี้ ย่อมเป็นการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพตาม
รัฐธรรมนูญ แต่หากพบว่าเป็นการได้เปรียบผู้ใช้งานแพลตฟอร์มหรือสังคมโดยรวมจนเกินควรและจ าเป็น
จะต้องจ ากัดสิทธิหรือก าหนดหน้าที่บางอย่างเกี่ยวกับการน าข้อมูลผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไปแสวงหาประโยชน์ 
รัฐธรรมนูญก็ก าหนดให้การจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพนี้จะต้องตราเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ต่าง ๆ ในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้อนี้ก าหนด
ด้วย 

 3.2.2 ประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ 
 กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างยิ่งกับประเด็นปัญหาว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกิดจากการ
ใช้งานแพลตฟอร์ม และใครมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายแพ่งเป็น
กฎหมายที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นเอกชนด้วยกันเอง เช่นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 เป็นกฎหมายลักษณะทรัพย์ ซึ่งก าหนดรายละเอียดของทรัพย์และทรัพย์สิน
ในทางแพ่ง หรือบรรพ 4 ลักษณะ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ มีการก าหนดสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของผู้มี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และบรรพ 4 ลักษณะ 3 เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิครอบครอง มีการก าหนดสิทธิต่าง ๆ 
ของผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สิน เป็นต้น 
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 ก่อนจะพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของในข้อมูลและสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ จะต้อง
พิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของข้อมูลก่อนว่าถือว่าเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือไม่  
  3.2.2.1 ข้อมูลเป็น “ทรัพย์” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 บัญญัติว่า “ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมี
รูปร่าง” ดังนั้นข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น ข้อเท็จจริงว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรายหนึ่งก าลัง
สนใจที่จะซื้อรถยนต์มือสอง หรือข้อมูลสถิติว่ากลุ่มประชากรที่ให้ความสนใจในการทานหมูกระทะที่สุดคือกลุ่ม
คนอายุ 22-35 ปี ย่อมไม่ใช่วัตถุมีรูปร่างที่จับต้องได้ และไม่เป็นทรัพย์ตามมาตรา 137  

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจปรากฏอยู่ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข ข้อความ สถิติ แผนผัง รูปภาพ 
และอาจปรากฏอยู่ในหน้ากระดาษที่จับต้องได้ หรือปรากฏในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้จะถือว่าข้อมูล
กลายเป็นวัตถุที่มีรูปร่างและจะถือว่าเป็นทรัพย์หรือไม่ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ค าพิพากษาฎีกาที่ 5161/2547 
ว่าข้อมูลไม่ใช่วัตถุมีรูปร่าง จึงไม่ใช่ทรัพย์ตามมาตรา 137 แม้ว่าข้อมูลอาจปรากฏอยู่ในรูปของตัวอักษรหรือ
รูปภาพก็ตาม โดยในคดีนี้ โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยซึ่งเป็นพนักงานของส านักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง ใช้แผ่นบันทึก
ข้อมูล (floppy disk) เปล่า ลอกข้อมูลในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของส านักงานจากแผ่นบันทึกข้อมูลที่อยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จึงถือว่าจ าเลยกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่โจทก์
ฟ้องมีเนื้อหาว่า ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีรูปร่างเป็นตัวอักษร ภาพ แผนผังและตราสาร จึงเป็น
ทรัพย์ตามมาตรา 137 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยให้หลักการไว้ว่า “...ข้อมูล ตาม
พจนานุกรมให้ความหมายว่า "ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง ส้าหรับใช้เป็นหลักอนุมาน
หาความจริงหรือการค้านวณ" ส่วนข้อเท็จจริงหมายความว่า "ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่
ตามจริง ข้อความ หรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง" ดังนั นข้อมูลจึงไม่นับเป็นวัตถุมีรูปร่าง  
ส้าหรับตัวอักษร ภาพ แผนผัง และตราสาร เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความหมายของข้อมูลออกจากแผ่น
บันทึกข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิใช่รูปร่างของข้อมูล ... ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลจึงไม่ถือเป็น
ทรัพย์...”  

โดยสรุป ค าพิพากษาของศาลฎีกาได้ตีความยืนยันไว้ว่า ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง จึงไม่ใช่วัตถุมี
รูปร่าง และไม่ใช่ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 137 และแม้ว่าข้อมูลอาจปรากฏอยู่รูปของตัวอักษร
หรือภาพ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่ถ่ายทอดความหมายของข้อมูล ไม่ใช่รูปร่างของข้อมูลและไม่ใช่ตัวข้อมูล
เอง 

  3.2.2.2 ข้อมูลเป็น “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ 
ส่วนข้อมูลจะถือเป็นทรัพย์สินหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138  

บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้” กล่าวคือ
ข้อมูลซึ่งไม่ใช่วัตถุมีรูปร่าง จะเป็นทรัพย์สินตามมาตรานี้ได้ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบเป็นวัตถุที่ 1)ไม่มีรูปร่าง 2)
อาจมีราคา และ 3) อาจถือเอาได้  
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ส าหรับค าว่า “ไม่มีรูปร่าง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร ได้อธิบายไว้ว่า
หมายถึงสิ่งที่ไม่มีสัดส่วนความกว้าง ความยาว ความสูง ไม่อาจสัมผัสจับต้องได้ และนอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งที่
กฎหมายสมมติขึ้นด้วย อันได้แก่สิทธิต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น216 

ค าว่า “อาจมีราคา” ความหมายของค าว่า “ราคา” ในที่นี้ตรงกับค าว่า “value” (มูลค่า/
คุณค่า) ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ค าว่า “price” (ราคา) 217 ดังนั้นค าว่า “อาจมีราคา” หมายถึงสิ่งที่มีมูลค่าใน
ตัวเองและยังเป็นสิ่งที่อยู่ในความต้องการของมนุษย์ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะสิ่งที่มีราคาที่จะซื้อขายกันในตลาดเสมอ
ไป218  

ส่วนค าว่ า  “อาจถือเอาได้ ”  นั้น  ความหมายของค าว่ า  “ถือเอา” ตรงกับค าว่ า 
“appropriated” ซึ่งหมายถึง “การถือสิทธิ”219 เช่น การถือสิทธิในกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิท า
เหมืองแร่ตามประทานบัตร เป็นต้น และการถือเอาก็หมายถึงการถือสิทธิโดยทั่ว ๆ ไป ไม่จ าเป็นต้องการถือเอา
เป็นกรรมสิทธิ์เสมอไป220 

อย่างไรก็ดี ยังไม่พบว่ามีค าอธิบายทางวิชาการที่ชัดเจนหรือค าพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยว่า
ข้อมูลเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้หรือไม่ เช่น ธนากร อุยพานิชย์ ได้ให้ความเห็นว่า
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ถือเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ จึงเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 
138221 แต่ก็ยังไม่ได้อธิบายให้เข้าใจชัดเจนว่าเหตุใดข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ก็ยังมีค าอธิบายและค าพิพากษาของศาลในเรื่องอ่ืน ๆ บางเรื่องที่อาจน ามาเทียบเคียงในประเด็นนี้ได้ เช่น 
ในประเด็นเก่ียวกับทรัพย์เสมือนจริง (virtual property) ซึ่งไม่ใช่วัตถุมีรูปร่างเช่นเดียวกับข้อมูล ทรัพย์เสมือน
จริงหมายถึงวัตถุไม่มีรูปร่างทางกายภาพ แต่ปรากฏภาพอยู่ในรูปของพิกเซล (pixel) ที่แสดงผลทางหน้าจอ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอาจมีรูปทรงหลากหลายและเป็นวัตถุหลากหลายประเภท 222 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์คนึงนิจ ขาวแสง ได้รวบรวมไว้ว่าการพิจารณาว่าวัตถุใดเป็นทรัพย์เสมือนจริงที่ควรได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย อาจพิจารณาได้จากองค์ประกอบ 5 ประการ โดยหนึ่งในนั้นเป็นองค์ประกอบที่เสนอ

                                                           
216 ศรีราชา วงศารยางกูร, ค้าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2564): 26. 
217 สัญญา ธรรมศักดิ์, ค้าสอนชั นปริญญาตรี พุทธศักราช 2483 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์, (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2484): 7, อ้างถึงใน ศรีราชา วงศารยางกูร, ค้าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2564): 26-27. 

218 ศรีราชา วงศารยางกูร, ค้าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2564): 26-27. 
219 เสนีย์ ปราโมชย์, กฎหมายลักษณะทรัพย์ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, (ชัยฤทธิ์, 2497): 24, อ้างถึง

ใน ศรีราชา วงศารยางกูร, ค้าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2564): 28. 
220 ศรีราชา วงศารยางกูร, ค้าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2564): 28-29. 
221 ธนากร อุยพานิชย์, “การจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กับความรับผิดทางอาญา ,” วารสารเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 6, ฉ.12 (กรกฎาคม/ธันวาคม 2553): 58. 
222 คนึงนิจ ขาวแสง, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง,” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อม

ล ้ากับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อท่ี 3.5: 4. 
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โดยศาสตราจารย์โจชัว แฟร์ฟิลด์ (Joshua Fairfield) ว่าจะต้องมีลักษณะข้อจ ากัดที่ไม่สามารถแบ่งกันใช้ใน
เวลาเดียวกันได้ (rivalrous) เช่น กระเป๋าใบหนึ่งย่อมสามารถถูกใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในคราวหนึ่ง ๆ 
เท่านั้น หากมีบุคคลก าลังใช้กระเป๋าอยู่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบุคคลอ่ืนก็จะไม่สามารถใช้กระเป๋าใบนั้นได้ 
นอกจากนี้ นักวิชาการท่านอ่ืน เช่น ธีโอดอร์ เวสต์บรูก (Theodore Westbrook) และเนลสัน ดาคันฮา 
(Nelson DaCunha) ก็ได้เสนอเช่นเดียวกันว่าทรัพย์เสมือนจริงต้องมีลักษณะท าให้การใช้ประโยชน์เป็นสิทธิ
เด็ดขาด (exclusivity) กล่าวคือจะต้องสร้างกลไกท่ีท าให้ผู้ใช้รายหนึ่งสามารถหวงกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าใช้หรือ
ครอบครองทรัพย์นั้น เนื่องจากหากไม่มีการหวงกันเช่นนั้นแล้ว ทรัพย์เสมือนจริงก็จะถูกเคลื่อนย้าย เข้า
ครอบครอง หรือน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระ ซึ่งจะท าให้คุณค่าในตัวทรัพย์นั้นลดลง223 

นอกจากนี้ ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้งานในตัวทรัพย์ข้างต้นยังช่วยจ าแนกให้เห็นถึงความต่าง
ระหว่างทรัพย์เสมือนจริง ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูล ที่แม้ต่างก็เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้ 
(intangible) แต่กลับมีหลักการคุ้มครองคุณค่าที่แตกต่างกัน กล่าวคือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง
คุณค่าอันเกิดจากงานสร้างสรรค์ ไม่ได้มีข้อจ ากัดว่าไม่สามารถแบ่งกันใช้ในเวลาเดียวกันได้ หากแต่มีข้ อจ ากัด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ดขาดที่ก าหนดผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น ส าหรับเพลงซึ่งเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะมีบุคคลหนึ่งใดก าลังฟังเพลงดังกล่าว ก็ไม่ได้เป็นการกีดกันบุคคลอ่ืนไม่ให้ฟังเพลงเดียวกัน
ในเวลาเดียวกัน แต่มีเพียงบุคคลที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่
จะสามารถน าไปท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ หรือน าไปแสวงหาประโยชน์ได้  ส่วนการคุ้มครองข้อมูลคือการ
คุ้มครองคุณค่าในเนื้อหาของข้อมูลนั้น ซึ่งทั้งสองแตกต่างจากการคุ้มครองทรัพย์เสมือนจริงอันเป็นการ
คุ้มครองคุณค่าในการใช้สอยและแสวงหาประโยชน์จากตัววัตถุนั้น ๆ ในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุ
อันมีรูปร่างทางกายภาพ224 

จากค าอธิบายข้างต้น สามารถน ามาพิจารณาต่อได้ว่า ข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่มีข้อจ ากัดว่าไม่สามารถแบ่งกัน
ใช้ในเวลาเดียวกันได้ (non-rivalrous) และเมื่อไม่มีการหวงกันในลักษณะดังกล่าว ข้อมูลจึงอาจถูกเผยแพร่
และใช้ประโยชน์โดยบุคคลหลายคนพร้อม ๆ กันอย่างไม่มีจ ากัด ผู้วิจัยเห็นว่าคุณลักษณะนี้ท าให้ข้อมูลไม่ใช่สิ่ง
ที่อาจถือเอาได้ และเมื่อไม่ใช่สิ่งที่อาจถือเอาได้ ข้อมูลจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถคุณค่าในการครอบครอง ใช้สอย 
และแสวงหาประโยชน์จากตัววัตถุในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์เสมือนจริง และเม่ือไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าในลักษณะ
ของทรัพย์สิน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่อาจมีราคาได้ ดังนั้น เมื่อข้อมูลจึงไม่ใช่วัตถุที่อาจมีราคาและอาจ
ถือเอาได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ไม่ควรถือว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 

 นอกจากนี้ ในค าพิพากษาฎีกาที่ 877/2501 ซึ่งวินิจฉัยว่าการลักกระแสไฟฟ้าโดยการน าสายไฟฟ้าที่มี
อยู่ เดิมไปต่อเข้ากับสายไฟฟ้าใหญ่เพ่ือให้ได้กระแสไฟฟ้าไปใช้ในบ้าน เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นั้น 

                                                           
223 เรื่องเดียวกัน: 15-16. 
224 คนึงนิจ ขาวแสง, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง,” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อม

ล ้ากับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อท่ี 3.5: 19-20. 
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ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ ได้บันทึกหมายเหตุไว้ท้ายค าพิพากษาฎีกาฉบับนี้ โดยส่วนหนึ่งของบันทึกมี
ใจความว่า “แม้จะถือว่าแรงไฟฟ้าเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง แต่ก็มีราคาถือเอาได้ และน้าพาไปเสียจากเจ้าของได้ ทั ง
สามารถวัดปริมาณที่เอาไปได้ด้วย ก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะเอาแรงไฟฟ้าของเขาไปโดยเจตนาทุจริตแล้ว ไม่ผิดฐาน
ลักทรัพย์เหมือนเอาทรัพย์อ่ืน ๆ ของเขาไป” การให้เหตุผลของอาจารย์จิตติ ติงศภัทย์ อาจน ามาใช้เทียบเคียง
เป็นหลักเกณฑ์ว่าสิ่งใดเป็นเป็นสิ่งที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ กล่าวคือสิ่งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติถูกน าพาไป
เสียจากเจ้าของได้ และต้องสามารถวัดปริมาณที่เอาไปได้ด้วย ดังนั้น ข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อเท็จจริงที่มนุษย์
สามารถรับรู้และเข้าใจได้ เช่น ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลว่าบุคคลใดชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด ย่อมไม่อาจถูก
พรากไปจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลนั้น และเมื่อไม่สามารถถูกพรากไป ก็ไม่สามารถวัดปริมาณข้อมูล
ที่เอาไปได้ด้วย เนื่องจากความรู้ความเข้าใจของผู้มีความรู้นั้นย่อมไม่ลดลงแม้จะมีอีกบุคคลหนึ่งน าไปข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาค าพิพากษาฎีกาข้างต้นประกอบกับบันทึกหมายเหตุ
ของอาจารย์จิตติ ติงศภัทย์ อาจสรุปได้ว่าข้อมูลย่อมไม่ใช่สิ่งที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ จึงไม่อาจถือเป็น
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 

 โดยสรุป ทั้งค าอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพิจารณาว่าทรัพย์เสมือนจริงใดควรได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย และค าพิพากษาฎีกาที่ 877/2501 เกี่ยวกับการลักกระแสไฟฟ้า ต่างให้เหตุผลอย่าง
สอดคล้องกันว่า วัตถุที่จะมีคุณค่าในฐานะทรัพย์สินได้จะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากการครอบครองและใช้สอย
ในตัววัตถุ ไม่สามารถแบ่งกันใช้ในเวลาเดียวกันได้ สามารถหวงกันไม่ให้บุคคลอ่ืนน าวัตถุเดียวชิ้นกันนั้นไปใช้
ประโยชน์ได้ สามารถถูกน าพาไปจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ และต้องสามารถวัดปริมาณของวัตถุได้ด้วย 
ดังนั้นข้อมูลซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าในฐานะทรัพย์สิน ไม่ใช่สิ่งที่อาจมีราคาและอาจถือเอา
ได้ จึงไม่อาจถือเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ได้ 

3.2.2.3 ใครเป็นเจ้าของในข้อมูลและเป็นผู้มีสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์และทรัพย์สิน 
ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น ก าหนดเรื่องการได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไว้ในบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การให้ การครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น กล่าวคือ
หากข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย ก็จะสามารถได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในข้อมูลโดยการซื้อขาย การให้ หรือ
โดยวิธีต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด และเมื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์แล้ว กฎหมายก็ยังก าหนดเรื่องสิทธิต่าง ๆ ของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น มาตรา 1336 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย
และจ้าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั น กับทั งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน
ของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเก่ียวข้องกับทรัพย์สินนั นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย” กล่าวคือเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมีสิทธิที่จะน าทรัพย์สินของตนไปใช้สอยและแสวงหา
ประโยชน์และผลก าไรในทางต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ตามท่ีได้วิเคราะห์ในข้อ 2.2.2 แล้วว่าข้อมูลไม่มีสถานะเป็นทรัพย์และทรัพย์สิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อมูลจึงไม่อาจมีสถานะทางกฎหมายและไม่อาจเป็นวัตถุแห่งสิทธิใน
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์และทรัพย์สินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ดังนั้นบุคคลจึงไม่
สามารถมีสิทธิต่าง ๆ เหนือข้อมูลเฉกเช่นทรัพย์และทรัพย์สินได้ เช่น ไม่อาจมีกรรมสิทธิ์เหนือข้อมูล หรือมีสิทธิ
ใช้สอยข้อมูลตามที่มาตรา 1336 ก าหนดไว้ และเมื่อไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ข้อมูลได้ 
จึงอาจสรุปได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลในแพลตฟอร์มและ
เป็นผู้มีสิทธิในการน าข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ 

นอกจากนี้ ไม่ว่าข้อมูลจะถือเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ ก็
อาจไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์กับข้อมูลได้อยู่ดี เช่นที่ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่า “มีข้อสังเกตว่า กรรมสิทธิ์นั นมีได้เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นวัตถุมีรูปร่าง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง
นั น กฎหมายได้ก้าหนดชื่อไว้ต่างกัน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติที่ก่อตั งและรับรู้
สิทธิดังกล่าวก็ไม่ได้ใช้ค้าว่า กรรมสิทธิ์ อ้านาจที่กฎหมายก้าหนด ไว้ให้ก็ต่างกัน เช่น ลิขสิทธิ์ ก็เป็นอ้านาจตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งก็จะไม่เหมือนกับอ้านาจตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ อันเป็นที่รวมแห่งสิทธิหลายประการ”225 กล่าวคือแม้จะเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แต่หากเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปรับใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ไว้ เช่น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลง 
เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิติดตามเอาคืนและขัดขวางไม่ให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ใน
เพลงของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1669 หากแต่จะต้องอาศัยอ านาจของกฎหมาย
เฉพาะฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นต้น ดังนั้น หากถือตามความเห็น
ของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ก็จะหมายความว่า สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูล เช่น การได้มาซึ่งความเป็น
เจ้าของในข้อมูลหรือสิทธิในการน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ จะต้องมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ 

 กล่าวโดยสรุป เนื่องจากข้อมูลไม่ใช่ทรัพย์หรือทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงไม่อาจปรับใช้บทบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการได้มาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินกับ
ข้อมูลได้ กล่าวคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าใครเป็นเจ้าของในข้อมูลและเป็นผู้มีสิทธิ
น าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ โดยสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายเฉพาะฉบับอื่น ๆ 
ก าหนดไว้ 

 
 
 

                                                           
225 เสนีย์ ปราโมชย์, กฎหมายลักษณะทรัพย์ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ส านักพิมพ์ชัยฤทธิ์, พ.ศ. 

2497: 225 อ้างถึงใน ศรีราชา วงศารยางกูร: 125). 
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 3.2.3 ประมวลกฏหมายอาญา 
3.2.3.1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ควรน ามาพิจารณา ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินและการพรากไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า 
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้ค าว่า “ทรัพย์” เป็นวัตถุแห่งการกระท าในความผิดบางฐาน และบัญญัติให้
ค าว่า “ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุแห่งการกระท าในความผิดบางฐาน  

ส าหรับฐานความผิดบัญญัติโดยใช้ค าว่า “ทรัพย์” เป็นวัตถุแห่งการกระท า เช่น ความผิดฐาน
ลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั นกระท้าความผิดฐานลักทรัพย์...” หรือความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 
352 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอา
ทรัพย์นั นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั นกระท้าความผิดฐานยักยอก...” ต่างก็ใช้ค าว่า “ทรัพย์” 
เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด  

ส่วนฐานความผิดกฎหมายบัญญัติโดยใช้ค าว่า “ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุแห่งการกระท า เช่น 
ความผิดฐานกรรโชกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ซึ่งใช้ถ้อยค าว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้
หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญ…” 
หรือความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 341 ซึ่งใช้ถ้อยค าว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั นได้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม…” ส าหรับฐานความผิดเหล่านี้ ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง 
อาจเป็นวัตถุแห่งการกระท าตามถ้อยค าในบทบัญญัติ  

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าการตีความค าว่า “ทรัพย์” และค าว่า “ทรัพย์สิน” ต้องตีความตาม
ค าว่าทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ โดยหากต้องตีความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ส าหรับฐานความผิดที่ใช้ค าว่า “ทรัพย์” เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด 
เฉพาะวัตถุมีรูปร่างเท่านั้นที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระท าได้ ส่วนฐานความผิดที่ใช้ค าว่า “ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุ
แห่งการกระท าความผิด ก็อาจรวมถึงวัตถุทั้งท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้  

อย่างไรก็ดี พบว่าในบางกรณี การตีความบทบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ข้างต้น ก็
อาจไม่ได้ถูกตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเคร่งครัดเสมอไป เช่น ศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยไว้
ในค าพิพากษาฎีกาที่ 877/2501 ให้การลักกระแสไฟฟ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ โดยไม่ ได้อธิบายว่า
กระแสไฟฟ้าเป็นวัตถุมีรูปร่างและเป็นทรัพย์หรือไม่226  

                                                           
226 คณพล จันทร์หอม, ค้าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผดิ เล่ม 2 ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 

ความผิดเกี่ยวกับศพ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2561): 52 อ้างถึงใน คนึงนิจ ขาวแสง, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์เสมือนจริง,” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลือ่มล า้กับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความ
ท้าทายในศตวรรษท่ี 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อที่ 3.5: 39. 
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และนอกจากนี้ ในบางมาตราก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ตีความ
ค าว่า “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” อย่างเคร่งครัดหรือไม่ เช่น ความผิดฐานรับของโจร ซึ่งมาตรา 357 วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ้าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื อ รับจ้าน้าหรือรับไว้โดยประการใดซึ่ง
ทรัพย์อันได้มาโดยการกระท้าความผิด ถ้าความผิดนั นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั นกระท้าความผิดฐานรับของโจร...” 
กล่าวคือ ทรัพย์ตามมาตรานี้จะต้องเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐานตามที่มาตรา 357 วรรค
หนึ่งก าหนดไว้ก่อน จึงจะเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดฐานรับของโจรได้ อย่างไรก็ตาม แม้วัตถุแห่งการ
กระท าความผิดตามมาตรานี้จะใช้ค าว่า “ทรัพย์” แต่ความผิดมูลฐานบางฐาน เช่น ความผิดฐานกรรโชก และ
ความผิดฐานฉ้อโกง กลับใช้ค าว่า “ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด ส่วนความผิดมูลฐานฐานอ่ืน 
เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กลับใช้ค าว่า “ทรัพย์” เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
ต่อไปว่า มาตรา 357 วรรคหนึ่ง มีเจตนารมณ์ให้วัตถุแห่งการกระท าความผิดเป็น “ทรัพย์” เท่านั้นหรือไม่ 
หรือรวมถึง “ทรัพย์สิน” ได้ด้วย 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ส าหรับความผิดฐานฉ้อโกง แม้มาตรา 341 จะบัญญัติโดยใช้ค าว่า 
“ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิด แต่ทั้งแนวค าพิพากษาและความเห็นทางวิชาการต่างกลับระบุ
ตรงกันว่าจะต้องเป็นการกระท าที่กระทบต่อกรรมสิทธิ์227 และสิ่งที่มีกรรมสิทธิ์ได้จะต้องเป็นวัตถุมีรูปร่าง
เท่านั้น228 ดังนั้นหากเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ก็อาจไม่สามารถเป็นทรัพย์ในความผิดฐานฉ้อโกงได้ 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิจ ขาวแสง เคยให้ความเห็นไว้ว่า เนื่องจากความคิด
พ้ืนฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ค าว่า “ทรัพย์” ในทางอาญา
ไม่ควรยึดติดกับค าว่า “ทรัพย์” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 ซึ่งก าหนดว่าทรัพย์ต้อง
เป็นวัตถุซึ่งมีรูปร่าง229 ซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงการวิเคราะห์ค าว่า “ทรัพย์สิน” ในทางอาญาด้วยว่าไม่ควรยึดติดกับ
ค าว่า “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 

ดังนั้น การวิเคราะห์ว่าข้อมูลจะเป็นวัตถุแห่งการกระท าในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้หรือไม่ 
ในเบื้องต้น หากยึดการตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ข้อมูล ซึ่งไม่ใช่วัตถุมีรูปร่าง ย่อมไม่
เป็นวัตถุแห่งการกระท าในฐานความผิดที่ต้องมี “ทรัพย์” เป็นวัตถุแห่งการกระท า เนื่องจากทรัพย์ต้องเป็นวัตถุ
มีรูปร่าง และส าหรับฐานความผิดที่มี “ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุแห่งการกระท า หากยึดตามการวิเคราะห์ประมวล

                                                           
227 คนึงนิจ ขาวแสง, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง,” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อม

ล ้ากับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อท่ี 3.5: 42. 

228 เสนีย์ ปราโมชย์, กฎหมายลักษณะทรัพย์ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ส านักพิมพ์ชัยฤทธิ์, พ.ศ. 
2497: 225 อ้างถึงใน ศรีราชา วงศารยางกูร: 125). 

229 คนึงนิจ ขาวแสง, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์เสมือนจริง,” การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อม
ล ้ากับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แห่งชาติ (สกว.), 2562 หัวข้อท่ี 3.5: 54. 
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้างต้นว่าข้อมูลไม่ใช่ทรัพย์สิน นั่นหมายความว่าข้อมูลก็จะไม่สามารถเป็นวัตถุแห่ง
การกระท าในฐานความผิดดังกล่าวเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม หากจะวิเคราะห์ต่อไปโดยไม่ยึดการตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แล้ว อาจจ าเป็นต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.2.3.2 ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ 
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญายังก าหนดฐานความผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าข้อมูล

ความลับของผู้อ่ืนไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามมาตรา 338 ซึ่งบัญญัติ
ว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืน ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญ
ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั นจะท้าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่น
ว่านั น ผู้นั นกระท้าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษ…” โดยความลับตามมาตรานี้หมายถึงข้อเท็จจริงที่
เจ้าของข้อมูลประสงค์จะปกปิดไม่ให้บุคคลอ่ืนรู้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดี230 เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของบุคคล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษี เป็น
ต้น ตัวอย่างของการกระท าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ได้แก่ ขู่เรียกเอาเงินจากผู้เสียหาย หากไม่ให้จะเปิดเผย
ความลับเกี่ยวกับการชู้สาวหรือการเลี่ยงภาษี เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายอาญาก็ยังมีความผิดฐานเปิดเผยความลับ ซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 322 ถึงมาตรา 324 ตัวอย่างเช่น มาตรา 323 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่วงรู้ความลับของผู้อ่ืนโดย
วิชาชีพ แล้วน ามาเปิดเผย โดยบัญญัติว่า “ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืนโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้
มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ้าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอ
ความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั นแล้วเปิดเผยความลับนั นใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ...” หรือมาตรา 324 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ล่วงรู้ความลับของผู้อ่ืนโดยวิชาชีพ แล้วการน าข้อมูลความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ของผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ โดยบัญญัติว่า “ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต้าแหน่งหน้าที่ วิชาชีพหรือ
อาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้ความลับนั นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษ...” 

จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดให้การเปิดเผยความลับของผู้อ่ืนเป็นความผิด
ตามกฎหมาย แต่จะเป็นความผิดตามบทบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าวได้จะต้องเข้าองค์ประกอบความผิดที่มาตรานั้น 
ๆ ก าหนดไว้ ซึ่งมีความเฉพาะตัว และโดยปกติแล้วอาจไม่สามารถน ามาปรับใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับการน า
ข้อมูลของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไปแสวงหาประโยชน์ได้ 

 

 

                                                           
230 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12685/2558 
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 3.2.4 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติหลายฉบับในประเทศไทยก็มีบทบัญญัติที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ โดยกฎหมายบางฉบับก็คุ้มครองบรรดาข้อมูล
ส่วนบุคคลต่าง ๆ ของบุคคลโดยรวม แต่กฎหมายบางฉบับก็คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายนั้น ๆ เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เป็นต้น 

3.2.4.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความเป็น

ส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง ได้แก่บรรดา
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามนิยามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า “ “ข้อมูลส่วน
บุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท้าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ อาชีพ ฯลฯ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัตินี้มีหลายประการ ที่
ส าคัญ เช่น มีการก าหนดให้การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เว้นแต่
จะเข้าบรรดาข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด เช่น เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น และหากเป็นข้อมูล
อ่อนไหว (sensitive data) ก็จะมีเงื่อนไขในการขอความยินยอมและข้อยกเว้นที่เคร่งครัดมากกว่าข้อมูลทั่วไป 
โดยข้อมูลอ่อนไหวประกอบไปด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ก็ยังให้สิทธิต่าง ๆ แก่เจ้าของข้อมูล เช่น สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สิทธิในการขอเข้าถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคล สิทธิในการถอนเพิกถอนความยินยอม เป็นต้น 

ในส่วนการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล พระราชบัญญัตินี้ก็ยังก าหนดกลไกต่าง ๆ 
เช่น ก าหนดให้ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันรั่วไหลของข้อมูล และต้อง
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นด้วย รวมถึงต้องจัดให้มีระบบ
การลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือเกินความจ าเป็นของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

หากมีการละเมิดกฎหมายฉบับนี้ ผู้กระท าอาจมีความรับผิดทางแพ่ง โทษปรับทางปกครอง 
รวมถึงโทษทางอาญาด้วย และในส่วนของโทษอาญา ก็มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการน าข้อมูลส่วนบุคคลไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ตามมาตรา 79 วรรคสอง ซึ่งก าหนดหลักการไว้ว่า การใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ รวมถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศซึ่งไม่มีมาตรฐานการ
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หากเป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็น
ความผิดอาญา โดยบัญญัติไว้ดังนี้ 

“มาตรา 79 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะท้าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย 
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส้าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี เป็นความผิดอันยอมความได้” 

3.2.4.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักทั้งเป็นการเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพ่ือให้สามารถแสดงความเห็นคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้ โดยตั้งอยู่บนแนวคิด “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ส่วนอีกวัตถุประสงค์
หลักก็คือการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชนด้วย โดยตั้งอยู่บนแนวคิด “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น”231 

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งนิยามค าว่า 
“หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา 4 ได้แก่ “ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง” 

ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มาตรา 4 ก าหนดนิยามค าว่า “ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล” ไว้ว่าหมายถึง “ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท้างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั นหรือมีเลขหมาย 
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท้าให้รู้ตัวผู้นั นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูป
ถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย” กล่าวคือเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถท าให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่
เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะเปิดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของตนเอง  

ในด้านหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดหน้าที่ต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม ทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูล

                                                           
231 วิริยะ รามสมภพ, “การเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ ศึกษากรณีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บังคับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,”: 27. 
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ข่าวสารส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล  

ในด้านการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หน้าที่ที่ส าคัญประกอบไปด้วย การต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และต้องยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น (มาตรา 23 (1) ) 
การต้องพยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล (มาตรา 23 (2) ) รวมถึงการต้องประกาศสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษา อันได้แก่ 

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล (มาตรา 23 (2) )  
ซึ่งจะท าให้ประชาชนเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทราบว่าข้อมูลใดของตนถูกจัดเก็บหรือ

ถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานของรัฐบ้าง และการขอเข้าตรวจข้อมูลและการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ถูกต้องจะต้องมีข้ันตอนอย่างไร  

ในด้านการรักษาความปลอดภัยข้องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อ
เจ้าของข้อมูล (มาตรา 23 (5) ) 

ในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ก าหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือต่อผู้อ่ืน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ใน (1) – 
(9) เช่น เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตาม (1)  เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติ
หรือส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืนตาม (3) เป็นการ
ให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลตาม (7) เป็นต้น 

3.2.4.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการรับรองสถานะและความมีผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการท าเป็นหนังสือหรือการมีหลักฐานเป็นหนังสือ  
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ต่อมาได้มีการอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 
2549 ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีบทบัญญัติบางข้อที่เป็นการมุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่นมาตรา 6 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ท้าให้สามารถระบุตัว
บุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรัฐจัดท้าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย” และในล าดับถัดมาก็ได้มีการอาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่ าว ออกประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีความมุ่งหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม จัดเก็บ ใช้ 
หรือเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน โดยประกาศฉบับนี้ก็ได้ก าหนดหน้าที่
ต่าง ๆ แก่หน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อ 
1 ก าหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดท านโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยต้องมีสาระส าคัญ เช่น เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีขอบเขตจ ากัด และการแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามแต่กรณี (ข้อ 1 (1) ) การบันทึกวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 1 (3) ) เกี่ยวกับข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยห้าม
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ (ข้อ 1 (4) ) รวมถึงนโยบาย
เกี่ยวกับการต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกัน
การสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ (ข้อ 1 (5) ) เป็นต้น 

3.2.4.4 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
ในการอนุมัติสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงิน สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อจ าเป็น

จะต้องทราบและวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ประวัติการช าระหนี้ รวมถึงภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าสมควรอนุมัติ
สินเชื่อแก่ลูกค้ารายดังกล่าวหรือไม่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จึงถูกตราขึ้น
เพ่ือก ากับควบคุมบริษัทข้อมูลเครดิต ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลเครดิตของ
ลูกค้าที่ขอสินเชื่อ และก ากับควบคุมสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อซึ่งน าข้อมูลเครดิตจากบริษัท
ข้อมูลเครดิตไปใช้ และยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลด้วย 

ในการคุ้มครองข้อมูลเครดิตของเจ้าของข้อมูล พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต พ.ศ. 2545 ก าหนดหน้าที่ของบริษัทข้อมูลเครดิต รวมถึงสถาบันการเงินและผู้กระกอบธุรกิจสินเชื่อ ไว้
ดังเช่นมาตราดังต่อไปนี้  

“มาตรา 10 ห้ามมิให้บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลจัดเก็บข้อมูล
ห้ามจัดเก็บ” 



83 
 

“มาตรา 12 ห้ามมิให้บริษัทข้อมูลเครดิต หรือผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลที่
ด้าเนินการหรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรด้าเนินกิจการ ท้าการควบคุม หรือประมวลผลข้อมูลภายนอก
ราชอาณาจักร” 

“มาตรา 13 ห้ามมิให้บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลด้าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีอายุของข้อมูลเกินกว่าที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด” 

“มาตรา 16 บริษัทข้อมูลเครดิตต้องท้าการประมวลผลข้อมูลจากสมาชิกหรือจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด” 

 “มาตรา 17 ในการประมวลผลข้อมูล บริษัทข้อมูลเครดิตหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ประมวลผลข้อมูลแทน ต้องจัดให้มีระบบและข้อก้าหนดดังต่อไปนี เป็นอย่างน้อย 

(1) ระบบจ้าแนกข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 
(2) ระบบการแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ 
(3) ระบบรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือป้องกันมิให้มีการน้าข้อมูลไปใช้ผิด

วัตถุประสงค์และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล รวมทั งระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ท้าให้เสียหายหรือถูก
ท้าลายโดยไม่ชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(4) ระบบการขอใช้ข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูลตามปกติ 
(5) ระบบการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 
(6) ระบบบันทึกและรายงานผลทุกครั งเมื่อมีผู้เข้าถึงข้อมูล โดยมีก้าหนดระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสองปีนับแต่วันที่มีการบันทึกของการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้เจ้าของข้อมูลตรวจสอบได้ 
(7) ระบบการท้าลายข้อมูลที่มีอายุเกินกว่าที่คณะกรรมการก้าหนด 
(8) ระบบหรือข้อก้าหนดอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศก้าหนด 
การจัดระบบและข้อก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการประกาศก้าหนด” 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ก็ยังบัญญัติคุ้มครอง

สิทธิของเจ้าของข้อมูลไว้ในมาตรา 25 ดังนี้ 
“มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูล ให้เจ้าของ

ข้อมูลมีสิทธิ ดังต่อไปนี  
(1) สิทธิที่จะรับรู้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเก็บรักษาข้อมูลใดของตน 
(2) สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน 
(3) สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
(4) สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง 
(5) สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของตนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
(6) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธค้าขอสินเชื่อหรือบริการจากสถาบันการเงิน ใน

กรณีท่ีสถาบันการเงินใช้ข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธค้าขอสินเชื่อหรือบริการ 
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(7) สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามมาตรา 27 
เจ้าของข้อมูลอาจเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก้าหนด  ทั งนี ไม่เกินสองร้อยบาท” 
 
3.2.4.5 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ

การควบคุมโรคติดต่อ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้รวมถึงการต้องเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การแจ้ง
และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และเพ่ือเป็น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 10 ของพระราชบัญญัตินี้จึงบัญญัติการคุ้มครองความลับของข้อมูลไว้
ดังนี้  

“มาตรา 10 ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงานตาม
พระราชบัญญัตินี  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บเป็นความลับ
และประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทั งนี  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับวัตถุ ประสงค์ใน
การป้องกันและควบคุมโรค  

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งบางส่วนที่เกี่ยวกับการรักษา 
การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยได้รับค้ายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก้าหนด” 

3.2.4.6 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่บัญญัติรับรองสิทธิใน

การรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และยังก าหนดให้มีคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริการและ
มาตรฐานการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ รวมถึงคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

ในส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการ อันหมายถึงสถานบริการสาธารณสุขที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นี้ มาตรา 45 ได้ก าหนดหน้าที่ต่าง ๆ 
ของหน่วยบริการ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของผู้รับบริการด้วย 

“มาตรา 45 ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี  
(1) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอ้านวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณสุขที่
จ้าเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทางศาสนา 
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(2) ให้ข้อมลูการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตาม
ประกาศที่มีการก้าหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน ทั งในเรื่องผลการ
วินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ น เพ่ือให้
ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกส่งต่อ 

(3) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
อย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกายและสังคม แก่ญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพียงพอก่อน
จ้าหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ 

(4) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) และ (2) อย่าง
เคร่งครัด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(5) จัดท้าระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ
คุณภาพและบริการ รวมทั งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

การให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดท้าระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณสุข ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานก้าหนด” 

3.2.4.7 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบและแนวทางของ

นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ และจัดตั้งองค์กรและกลไกเพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ หน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ยังบัญญัติให้ข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ซึ่งไม่ว่าผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในลักษณะที่น่าจะท าให้เจ้าของข้อมูลเสียหายไม่ได้ 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 และค าว่า “สุขภาพ” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”  

“มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ ใดจะน้าไปเปิดเผยใน
ประการที่น่าจะท้าให้บุคคลนั นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล นั น
โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ้านาจหรือสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได”้ 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็ยอมรับว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ให้บริการ จ าเป็น
จะต้องได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงจากผู้รับบริการอย่างเพียงพอ จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม หากผู้รับบริการปกปิดหรือไม่แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งแก่ผู้ให้บริการแล้ว ผู้ให้บริการก็ไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง 
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“มาตรา 8 ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับ
หรือไม่รับบริการใด และในกรณีท่ีผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั นมิได้ 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริก ารปกปิด 
ข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควรบอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายหรืออันตรายนั น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

…” 
นอกจากนี้ หากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องการจะท าการทดลองและวิจั ยโดยมี

ผู้รับบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย จ าเป็นจะต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับบริการก่อนเสมอ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 9 

“มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะด้าเนินการได้ ความยินยอมดังกล่าว ผู้รับบริการจะ
เพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้” 

3.2.4.8 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการหลายประการเกี่ยวกับ

การบ าบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต และมีการบัญญัติรับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย และยังก าหนดกลไกในการคุ้มครองข้อมูลด้าน
สุขภาพของผู้ป่วยด้วย ดังนี้ 

“มาตรา 15  ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิ ดังต่อไปนี  
(1) ได้รับการบ้าบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดย

ค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(2) ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการบ้าบัดรักษาไว้เป็นความลับ 

เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้ 
(3) ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา 20 
(4) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบอ่ืน ๆ 

ของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน”  
“มาตรา 16  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการที่น่าจะท้า

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่ 
(1) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น 
(2) เพ่ือความปลอดภัยของสาธารณชน 
(3) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย”  
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“มาตรา 16/1 การเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
อื่นใดต้องไม่ท้าให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว 

การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก้าหนด”  

“มาตรา 16/2 ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 16/1 ให้อธิบดีมีอ้านาจออกค้าสั่งให้ผู้เผยแพร่ด้าเนินการ ดังต่อไปนี  

(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล 
(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการเผยแพร่ข้อมูล 
(3) ระงับการเผยแพรข่้อมูลหรือห้ามใช้วิธีการนั นในการเผยแพร่ข้อมูล 
(4) ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ น 
การออกค้าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการประกาศก้าหนด” 

นอกจากนี้ ในการวิจัยที่จะกระท าต่อผู้ป่วย กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ป่วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องด้วย ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 20 

“มาตรา 20 การวิจัยใด ๆ ที่กระท้าต่อผู้ป่วยจะกระท้าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ด้าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
การวิจัยในคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้น้าความในมาตรา 21 วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้
ความยินยอมโดยอนุโลม 

ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผู้ป่วยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้” 

3.2.4.9 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับงานทะเบียน

ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ และรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร โดยค าว่า “ข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร” ตามมาตรา 4 หมายถึง “ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและ
ตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิล้าเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่
สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอ่ืนที่จ้าเป็นเพ่ือการด้าเนินงานทะเบียนต่าง ๆ ในพระราชบัญญัตินี ” นอกจากนี้ 
มาตรา 17 ของกฎหมายฉบับนี้ยังก าหนดให้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผย
แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด 

“มาตรา 17 ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับ และให้นายทะเบียนเป็นผู้เก็บ
รักษาและใช้เพ่ือการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี เท่านั น ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือ
ตัวเลขนั นแก่บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  หรือแก่สาธารณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้
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เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย หรือเมื่อมีความจ้าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่การสถิติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการด้าเนินคดีและการพิจารณา
คดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดจะน้าข้อมูลทะเบียนประวัติ ราษฎรไปใช้เป็น
หลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้” 

3.2.4.10 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 เป็นพระราชบัญญัติที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ รวมถึงก าหนดหน้าที่
ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและแก่เอกชน  

ในการได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะบุคคลโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
กฎหมายฉบับนี้ก็บัญญัติคุ้มครองให้ข้อมูลเฉพาะบุคคลเป็นข้อมูลความลับ ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใด เว้น
แต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด และห้ามมิให้น าข้อมูลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการ
จัดท าสถิติ การวิเคราะห์หรือการวิจัยด้วย ตามมาตราดังต่อไปนี้ 

“มาตรา 14 บรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี  
ต้องถือเป็นความลับโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี หรือผู้มีหน้าที่เก็บ
รักษา เปิดเผยข้อมูลนั นแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ 

(1) เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ต้องหาว่า
กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  

(2) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท้าสถิติ วิเคราะห์หรือ
วิจัย  ทั งนี  เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของ
ข้อมูล” 

“มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือส้านักงานสถิติแห่งชาติต้องไม่น้าบรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้
หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้ในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท้าสถิติ วิเคราะห์หรือวิจัย” 

 
3.2.4.11 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 
ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ 

ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งหนึ่ง
ในอ านาจหน้าที่ได้แก่การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 และอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึงการก าหนดให้ กสทช. เป็น
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีที่มีการกระท าความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย
ข้อความข่าวสารหรือข้อมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังรวมถึงอ านาจ
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ในการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กรณีมีการกระท าความผิดดังกล่าวแต่กลับเพิกเฉยไม่ด าเนินการตามกฎหมายในเวลาอันสมควร
ด้วย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 

 
“มาตรา 27  ให้ กสทช. มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

... 
(13) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ

กิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

...” 
“มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของ

บุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีอ้านาจก้าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีที่มีการกระท้าความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความ
ข่าวสารหรือข้อมูลอื่นใดท่ีมีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า กสทช. เป็น
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้กระท้าความผิดตาม
วรรคสอง หรือรู้ว่ามีการกระท้าความผิดตามวรรคสอง แต่เพิกเฉยหรือไม่ด้าเนินการตามกฎหมาย
ภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอ้านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได้” 

 
3.2.4.12 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็นพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ใน

การคุ้มครองสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญา ให้ได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เหมาะสม อันเป็น
สิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ในการคุ้มครองพยาน มาตรา 6 ก าหนดว่า ในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย เจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจอาจด าเนินการคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัย โดยมาตรา 6 วรรคสาม บัญญัติว่า 
“การคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัย ให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะ
ไม่ให้ความยินยอมและการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุ
ตัวพยานได้  ทั งนี  ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง” 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เป็นพยานที่อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการ
พิเศษ มาตรา 10 วรรคหนึ่งยังก าหนดให้ส านักงานคุ้มครองพยาน ด าเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการ
พิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เช่น ย้ายที่อยู่ หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม (มาตรา 10 (1) ) จ่ายค่าเลี้ยง
ชีพที่สมควรแก่พยาน (มาตรา 10 (2) ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอ
ของพยาน (มาตรา 10 (3) ) เป็นต้น ซึ่งมาตรา 10 วรรคสองก็บัญญัติต่อไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลความลับ
ของพยานว่า “ในกรณีที่ได้มีการด้าเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค้าขอดังกล่าว 
โดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั น เว้นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ยังก าหนดโทษทางอาญาของการ
เปิดเผยความลับเกี่ยวกับพยานไว้ด้วย ตัวอย่างเช่นมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเปิดเผยความลับที่
เกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ซึ่งได้มีการด้าเนินการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ตามมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั นไม่ได้รับความ
ปลอดภัย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” เป็นต้น 

3.2.4.13 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์คุ้มครอง

ความลับทางการค้า จากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในฐานะที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ โดยก าหนดว่าเมื่อมีการการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ผู้ควบคุมความลับทางการค้า อัน
ได้แก่เจ้าของความลับทางการค้าหรือผู้ที่ครอบครองดูแลความลับทางการค้านั้น สามารถฟ้องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ละเมิดสิทธิในทางความลับทางการค้าได้ 

ค าว่า “ความลับทางการค้า” ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 
หมายถึง “ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้
ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาไว้เป็นความลับ” ส่วนค าว่า “ข้อมูลการค้า” 
หมายถึง “สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั นจะผ่าน
วิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดไว้ในรูปใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบ
ขึ น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย” 

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ก าหนดองค์ประกอบของการกระท าที่เป็น
การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้ในมาตรา 6 ดังนี้ 

“มาตรา 6 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี  ได้แก่ การกระท้าที่
เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้า
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นั น อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน ทั งนี  ผู้ละเมิดจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
การกระท้าดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติเช่นว่านั น 

การกระท้าที่มีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุ จริตต่อกันตามวรรคหนึ่ง 
หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการกระท้าในประการที่เป็นการจูงใจให้ละเมิดความลับอัน
เป็นที่ไว้เนื อเชื่อใจต่อกัน การติดสินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับของโจร หรือการจารกรรม 
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดด้วย” 

เมื่อมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแล้ว ผู้ควบคุมความลับทางการค้าก็จะมีสิทธิใน
การด าเนินการทางศาลเพ่ือให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ายุติการการละเมิด และเรียกค่าสินไหม
ทดแทน ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 8 ได้ 

“มาตรา 8 เมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ใดละเมิดหรือก้าลังจะกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งอัน
เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ผู้ควบคุมความลับทางการค้าที่ถูก หรือก้าลังจะถูกละเมิดสิทธินั นมี
สิทธิดังต่อไปนี  

(1) ร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ผู้นั นระงับหรือละเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั น
เป็นการชั่วคราว และ 

(2) ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้มีค้าสั่งห้ามมิให้ผู้นั นละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และฟ้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดสิทธิในทางความลับทางการค้าได้ 

การใช้สิทธิตาม (1) อาจกระท้าได้ก่อนการฟ้องคดีตาม (2)” 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ยังก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูล

บางประการเป็นความผิดอาญา เช่นมาตรา 33 ที่ก าหนดว่าการเปิดเผยความลับทางการค้าโดยเจตนากลั่น
แกล้งให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ เป็นความผิดอาญา หรือมาตรา 35 ที่ก าหนดว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของผู้ควบคุมความลับทางการค้า ซึ่งตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เป็นความผิดอาญา 
เป็นต้น 

“มาตรา 33 ผู้ใดเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อ่ืนให้เป็นที่ล่วงรู้โดยทั่วไปในประการที่ท้า
ให้ความลับทางการค้านั นสิ นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โดยเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้ควบคุมความลับ
ทางการค้าได้รับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะกระท้าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร การกระจาย
เสียง หรือการแพร่ภาพ หรือการเปิดเผยด้วยวิธีอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” 

“มาตรา 35  ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ควบคุมความลับทางการค้าอัน
เป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน” 
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3.2.4.14 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองไม่ให้

คู่สัญญาฝ่ายที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่า เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายที่อาจมีอ านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า โดยอาศัยหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา (autonomy of will) หรือหลัก
เสรีภาพในการท าสัญญา (freedom of contract) ซึ่งมีหลักการว่านิติกรรมสัญญาทางแพ่งมีเสรีภาพที่จะตก
ลงกันอย่างไรก็ได้ตามเจตนาของผู้แสดงเจตนาหรือของคู่สัญญา เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 นี้มุ่งก ากับควบคุมข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้บริโภคซึ่งอาจมีอ านาจต่อรองน้อยกว่า กับคู่สัญญาอีกฝ่าย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือผู้
ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป ซึ่งมีอ านาจต่อรองมากกว่า โดยหากข้อสัญญาจะท าให้คู่สัญญาฝั่งที่มีอ านาจต่อรอง
มากกว่าได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายเกินสมควร พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ข้อสัญญาข้อดังกล่าวเป็นข้อสัญญาไม่
เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4  วรรค
หนึ่ง และนอกจากนี้ ส าหรับสัญญาที่เป็นสัญญาส าเร็จรูป กฎหมายฉบับนี้ก าหนดว่าในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้
ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดสัญญาดังกล่าว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 
วรรคสอง 

“มาตรา 4 ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือใน
สัญญาส้าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก้าหนดสัญญา
ส้าเร็จรูป หรือผู้ซื อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส้าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้ก้าหนด
สัญญาส้าเร็จรูปนั น 

…” 

3.2.4.15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ที่ผู้

สร้างสรรค์ท าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์ โดยเป็น
การให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) ในการน างานสร้างสรรค์มาท าซ้ า 
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือน าออกแสดง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์เพียงแต่ คุ้มครอง
งานสร้างสรรค์ แม้ว่างานสร้างสรรค์ดังกล่าวมีส่วนประกอบที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอยู่ด้วย กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ก็จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในงานนั้น ๆ  

และนอกจากนี้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ยังบัญญัติไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดบ้างที่ลิขสิทธิ์
ไม่คุ้มครองหรือไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น มาตรา 6 วรรคสอง บัญญัติว่า “การคุ้มครองลิขสิทธิ์
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ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท้างาน หรือแนวความคิด หลักการ การ
ค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์” และบางส่วนของมาตรา 7 บัญญัติว่า  

“สิ่งต่อไปนี ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี  
(1) ข่าวประจ้าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานใน

แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ  
(2) …” 

3.2.4.16 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ซึ่งรวมถึงไม่ว่าจะเป็น ค า ข้อความ หรือรูปร่าง ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่น 

อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องหมายการค้าอาจมีองค์ประกอบเป็นข้อมูลบางอย่าง เช่น อาจมีการ
น าชื่อหรือนามสกุลของบุคคลมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า แต่เครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้มุ่งคุ้มครอง
ตัวข้อมูลดังกล่าว เพียงแต่มุ่งคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นน าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงไม่ใช่กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความ
เป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล 

3.2.4.17 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ที่เป็น

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์สูงขึ้น (non-obvious) และสามารถประยุกต์ในทางอุสาหกรรมได้ 
แม้ว่าในการประดิษฐ์อาจมีองค์ประกอบเป็นข้อมูลบางอย่าง แต่กฎหมายสิทธิบัตรก็ไม่ได้มุ่ง

คุ้มครองตัวข้อมูลดังกล่าว เพียงแต่เป็นการคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตรให้เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต
ผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของตน หรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร และ
นอกจากนี้ แม้ว่าการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการใช้ การเก็บรวบรวม การประยุกต์ใช้ข้อมูล อาจสามารถได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร แต่ตัวข้อมูลเองนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ 
กฎหมายสิทธิบัตรจึงไม่ใช่กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล 

3.2.4.18 วิเคราะห์ 
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติต่าง ๆ ข้างต้น น ามาสู่ข้อสรุปว่ากฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติต่าง ๆ แม้ว่าจะมีบทบัญญัติบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล แต่ก็มักเป็นการก าหนดในลักษณะที่ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งควรเก็บไว้
เป็นความลับ เพ่ือคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล หรือมักเป็น
การก าหนดกลไกการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล แต่ไม่ปรากฏว่ามี
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บทบัญญัติที่ก าหนดว่าใครเป็นบุคคลที่มีสิทธิในการน าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือผลก าไร 
และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าข้อมูลไปใช้ควรถูกแบ่งปันไปยังใคร อย่างไรบ้าง 

แม้จะมีบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติบางฉบับที่มีถ้อยค าเกี่ยวกับการน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 ซึ่งก าหนดให้
การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นความผิด หรือ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 มาตรา 32 ซึ่งก าหนดว่ากรณีมีการกระท าความผิดโดย
การใช้ประโยชน์ข้อความข่าวสารหรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
ถือว่า กสทช. เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่บทบัญญัติเหล่านั้นเพียง
ก าหนดให้การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดอาญา ส่วนพระราชบัญญัติความลับทาง
การค้า พ.ศ. 2545 ก็มุ่งคุ้มครองเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
แต่พระราชบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้ก าหนดว่าใครมีสิทธิในการน าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือ
ผลก าไร และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าข้อมูลไปใช้ควรถูกแบ่งปันไปยังใคร อย่างไรบ้าง 

ส่วนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ ไม่ให้ถูกน าไปท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แต่ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึงข้อมูลที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์แต่อย่างใด ส่วนพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้เป็นผู้มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการน าเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าและบริการของตน แต่ไม่ได้คุ้มครองข้อมูลใด ๆ ที่อาจปรากฏ
ในเครื่องหมายการค้านั้น และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่การ
ประดิษฐ์ โดยให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรของตน แต่หากในการประดิษฐ์มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางประการ กฎหมายสิทธิบัตรจะไม่ได้
คุ้มครองไปถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับต่าง ๆ ข้างต้นจึงไม่ใช่
กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่อาจ
น ามาปรับใช้กับข้อตกลงเกี่ยวกับการที่แพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการและน าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ได้ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอาจเข้านิยามเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” 
หรือเป็นผู้ก าหนด “สัญญาส าเร็จรูป” ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้มีการตีความว่าสัญญาที่ผู้ใช้บริการใน
ฐานะผู้บริโภคเข้าท ากับเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยเฉพาะในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการแบ่งหรือไม่แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และหากเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ก็สามารถตีความ
ต่อไปได้ว่าข้อสัญญาดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี จะต้องมีขอบเขต
เท่าใด 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนผังกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสิทธิในข้อมูลของผู้บริโภค 
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บทที่ 4 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม 
 

 เนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการรวบรวมและอภิปรายกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
กฎหมายที่น าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม ซึ่งสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมา 
การพัฒนาด้านระบบโครงข่ายและเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้น าพาให้ผู้คนจากหลากหลายแห่งเข้ามาร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บน
แพลตฟอร์มดิจิทัลอันเป็นพ้ืนที่โลกเสมือนจริงหรือพ้ืนที่ไซเบอร์ที่อยู่นอกเหนือไปจากโลกทางกายภาพ ซึ่ง
ตลอดเวลามานั้น ได้ก่อเกิดมูลค่าและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลของผู้ที่เป็นผู้
ควบคุมหรือเป็นเจ้าของพ้ืนที่แพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรษัทข้ามชาติผู้ถือครองเทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม ทว่าปัญหาส าคัญ คือ หลายสังคมหลายรัฐยังไม่สามารถออกแบบและสร้างกลไกให้เกิดการ
แบ่งเป็นผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และกลับปล่อยให้เป็นไปในลักษณะของการขูดรีดเอาแรงงานหรือฉกฉวก
เอาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้บริการอย่างฉ้อฉล กลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบกาฝาก (Parasite Economy
) ที่รัฐจ านวนมากยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได ้

 แนวทางที่หลายรัฐก าลังผลักดันเพ่ือเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การให้หลักประกันสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงธุรกรรมและช่องทางในการกระจายสิ้นค้า บริการ และ
ข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อถือได้ เพ่ิมการคุ้มครองสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ทรงอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจกับผู้ด้อยอ านาจต่อรอง ผ่านการสถาปนาสถาบันหรือกฎกติกาทางเศรษฐกิจที่มุ่งปกป้องสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมแก่บุคคล (Inclusive Institution) อาทิ การยืนยันตัวบุคคล การพัฒนาและรับรองระบบ
กรรมสิทธิในสินทรัพย์ดิจิทัล การสร้างกลไกเสริมความมั่นคงในการท าธุรกรรมในโลกดิจิทัล การท าให้มีพ้ืนที่
สื่อกลางและพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้ และวางรากฐานกลไกการระงับข้อพิพาทที่เข้าถึงได้ง่าย สร้าง
ความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเท่าเทียม เพ่ือเสริมศักยภาพในการ
สร้างสรรค์และการแข่งขันให้ประชาชนก้าวข้ามเศรษฐกิจแบบกาฝากให้ได้ 

 การอภิปรายถึงกรณีศึกษาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ได้แก่ หนึ่ง กรณีศึกษาที่เผยให้เห็นถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งการผลิต การบริโภค การกระจายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัล ซึ่งน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลของผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 

 กลุ่มที่สอง จะเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในประเด็นการพัฒนากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและระบอบ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นนัยของการท าให้กฎหมายรับรองไปถึงสิ่งที่มี
มูลค่าและอาจถือเอาได้นนอกเหนือจากโลกทางกายภาพ เพ่ือให้รัฐต้องมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบ
เศรษฐกิจยิ่งขึ้น 
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 กลุ่มที่สาม จะเป็นส่วนที่กล่าวถึงกรณีศึกษาที่ได้มีการสร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม เพ่ือที่จะสามารถน าไปเป็นกรอบคิดตั้งต้น และเครื่องมือในการออกแบบ ตลอดจน
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือปรับปรุงระบบกฎหมายในทางที่เป็นการรับรองสิทธิในข้อมูลดิจิทัลและ
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มกับประชาชนได้ต่อไป 

4.1 กรณีศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในแพลตฟอร์มดิจิทัลกับการแสวงหาผลประโยชน์ในข้อมูล 

 ช่วงระยะเวลาที่วิถีชีวิตผู้คนผูกโยงกับโลกอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อถึงกันได้โดยไร้ข้อจ าก าทางด้าน
เวลาและระยะทาง ผลักดันแพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นพ้ืนที่หลักที่มนุษย์ใช้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง232 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเฟ่ืองฟูของแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลได้ปรับโฉมรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทให้ยึดโยงกับโลกดิจิทัล
และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น เช่น อุตสาหกรรมการให้บริการด้านการขนส่ง  (transportation industry) 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสถานบริการ (hospitality industry) และอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (software 
development) ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหลายรายก็พยายามจะยกระดับตนเองด้วยการถือครอง
เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพ่ือให้ตัวเองสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว้ 233 กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
แพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ อีกท้ังยัง
เป็นกลไกส าคัญที่คอยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจในอีก
หลายภาคส่วนสามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมาเสริมศักยภาพของตนในการแข่งขันบนตลาดได้234 

 เมื่อการท าธุรกจิแพลตฟอร์ม เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่คอยเชื่อมโยงผู้คน องค์กร และทรัพยาการต่าง ๆ 
ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยีให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน แพลตฟอร์มก็ถือเป็นแหล่งที่ข้อมูลดิจิทัลอันมหาศาลถูกสร้าง
ขึ้นและกระจายออกไป โดยข้อมูลดิจิทัลเหล่านั้นยังเป็นข้อมูลของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
ที่บรรษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นผู้ถือครอง และสามารถแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
เต็มที่235 นอกจากนี้ การขับเคลื่อนธุรกิจโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลยังช่วยลดต้นทุนการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้ประกอบการ และถือเป็นเครื่องมือแบบใหม่ที่อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม
ผ่านการถือครองข้อมูลดิจิทัลจ านวนมากบนแพลตฟอร์มของตน ภายใต้วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มเองที่ถูก

                                                           
232 Barney Tan et al., “The Role of Is Capabilities in the Development of Multi-Sided Platforms: The 

Digital Ecosystem Strategy of Alibaba.com,” Journal of the Association for Information Systems 16, no. 4 
(2015): 248-280. 

233 Peter. C. Evans, and Annabelle, Gawer, The Rise of the Platform Enterprise a Global Survey,” 
The Center for Global Enterprise, (USA: New York, 2016). 

234 Ahmad Asadullah, Isam Faik. and Atreyi Kankanhalli, Digital Platforms: A Review and Future 
Directions, Twenty-Second Pacific Asia Conference on Information Systems, September (2018). 

235 Mikko Dufva et al., “Anticipating Alternative Futures for the Platform Economy,” Technology 
Innovation Management Review 7, no. 9 (2017): 6-16. 
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สร้างข้ึนเป็นกลไกการจับคู่ความต้องการของผู้เสนอขายสินค้าและบริการ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่
กับความต้องการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการ จนเปิดโอกาสให้เกิดการเสนอแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ได้อย่างแม่นย าและตรงความต้องการยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นรูปแบบการใช้ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงบ่อย ใช้
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในแง่องค์กรธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นผลรวมของสถานที่  ส าหรับแลกเปลี่ยน
ของข้อมูล สินค้า หรือบริการที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดจนชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์กันใน
แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจที่ใช้และวัตถุประสงค์เฉพาะที่ด าเนินการและ
การให้บริการ236 ตัวอย่างของแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่  แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Twitter Instagram แพลตฟอร์มความรู้ เช่น Quora Academia แพลตฟอร์มด้านการพัฒนาซอฟต์เวร์ เช่น 
Google android และ Apple iOS  แพลตฟอร์มการแบ่งปันสื่อบันเทิง เช่น YouTube Soundcloud 
Spotify แพลตฟอร์มการให้บริการ เช่น Uber Airbnb Grab แพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ (E-Commerce) เช่น 
eBay Shopee Lazada เป็นต้น 

 ประเด็นที่เนื้อหาส่วนนี้ คือ การมุ่งส ารวจว่าการแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้ แสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจด้วยวิธีการใดบ้าง และข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากการที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่แพลตฟอร์มของ
บรรษัทหนึ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 

 เริ่มที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมาเป็นเวลานานอย่าง Facebook ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของบรรษัท Meta Platforms ที่มี มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) เป็นผู้บริหาร
สูงสุด หากพิจารณาแบบผิวเผิน Facebook ก็เป็นเสมือนพ้ืนที่สื่อสังคมที่ช่วยให้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อ
และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา สามารถแบ่งปัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่จ ากัดจ านวน จนไม่อาจปฏิเสธ
ได้ว่า ทุกวันนี้มนุษย์ยังคงใช้ชีวิตอยู่บนสื่อออนไลน์นี้เป็นพ้ืนที่หลักเทียบเท่ากับพ้ืนที่ทางกายภาพ 

 แม้รายได้ส่วนหนึ่งของบรรษัทจะมาเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) จากนักลงทุนทั่วโลก237 ทว่าใน
รายได้สุทธิกว่าร้อยละ 98 ที่ Facebook กอบโกยมาได้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการมา มาจากการหา
ประโยชน์เกี่ยวกับการโฆษณา ซึ่งถ้าไม่มีเหตุอะไรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ แหล่งป้อนข่าว 
(news feed) ยังคงเป็นแกนหลักที่คอยสร้างรายได้จากเนื้อหาหรือข้อมูลดิจิทัลให้กับ Facebook และในอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้า ย่อมเป็นไปได้ว่า Facebook ก าลังเติบโตขยายขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะการเป็นบรรษัท
ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเป็นองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ภารกิจในการให้พลังอ านาจแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถการแบ่งปันเนื้อหาและเชื่อมต่อกันได้ทั่ วโลก ด้วยกลยุทธ์
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ด้านนวัตกรรมของบรรษัทที่ช่วยในการแสวงหาก าไรและท าเงินได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากจ านวนผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาที่การใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มของตน238 

 เช่นเดียวกัน แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ทั้ง Twitter Instagram Reddit ฯลฯ แหล่งของการ
หารายได้ส าคัญก็มาจากการท าโฆษณาเป็นส่วนมาก และเพ่ือให้การโฆษณาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตัวแพลตฟอร์มจะต้องมีกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลที่ไหลเวียนในพ้ืนที่ของตน
จากการที่มีคนมาใช้บริการ ซึ่งหลายข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย
ผู้ใช้บริการเอง  

 กล่าวถึงเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการ ย่อมถือเป็นแหล่งการหารายได้ที่ส าคัญของผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ผ่านกลไกการเก็บรวบรวมและการขายข้อมูลผู้ให้บริการ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า 
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ก าลังขายข้อมูลที่บ่งบอกตัวบุคคลของผู้ให้บริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมล หรือข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนอ่ืน ๆ แต่อย่างใด แต่สิ่งที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ขาย คือ ข้อมูลรูปแบบ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ให้บริการที่รวบรวมไว้239 ตัวอย่างเช่น กรณี Twitter ที่ขายสิทธิในการเข้าถึงขั้นสูง 
ซึ่งให้บรรษัทต่าง ๆ สามารถใช้เพื่อดูประวัติทวีตและตัวกรองในอดีตทั้งหมด รวมถึงเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่พอจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายของการขายได้ ซึ่งการขายเช่นนี้คิดเป็นประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของ Twitter240 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ Facebook ที่จะมีกลไกตรวจสอบและประมวลผลการใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น 
แฟนเพจที่ผู้ใช้บริการกดติดตาม กดถูกใจ และใช้ข้อมูลเหล่านี้มาจัดผู้คนเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความ
สนใจเหมือนกัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มในการแสวงหาก าไรและหา
รายได้ ท าการโฆษณาเสนอขายสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น และยิ่งมีการจ่ายเงินเพ่ือท าการโฆษณามาก
เท่าไหร่ รายได้ของ Facebook ก็เพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น241 

 ประจักษ์พยานอันบ่งชี้ว่า Facebook สามารถใช้ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการไปแสวงหาประโยชน์ 
อาจดูได้จากข้อตกลงที่มีการระบุไว้ก่อนที่ผู้ใช้จะลงชื่อสมัครเข้าใช้งาน ซึ่งได้ระบุว่า 242 “เราจ้าเป็นต้องได้รับ
สิทธิ์การอนุญาตบางประการจากคุณเพ่ือให้บริการ... 2. สิทธิ์การอนุญาตในการใช้ชื่อ รูปโปรไฟล์ และข้อมูล
เกี่ยวกับการด้าเนินการของคุณกับโฆษณาและเนื อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื อหาทางการค้า คุณให้สิทธิ์
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การอนุญาตแก่เราในการน้าชื่อและรูปโปรไฟล์ รวมทั งข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการที่คุณท้าบน Facebook 
ถัดจากโฆษณาหรือร่วมกับโฆษณา ข้อเสนอ และเนื อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือเนื อหาทางการค้าอ่ืน ๆ ที่เรา
แสดงในผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่คุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจแสดงให้เพ่ือนของคุณเห็น
ว่าคุณสนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมที่มีการโฆษณา หรือถูกใจเพจ Facebook ของแบรนด์ที่จ่ายค่าแสดงโฆษณา
บน Facebook ให้แก่เรา โฆษณาและเนื อหาลักษณะนี จะปรากฏต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตจากคุณให้เห็น
การด้าเนินการของคุณในผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta ได้...” 

 ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่เจ้าของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อาจมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเสพติด เพราะยิ่งผู้ใช้บริการใช้งานแพลตฟอร์มมากเท่าไหร่ การโฆษณา
ที่จะคอยกระตุ้นความต้องการซื้อก็จะปรากฏให้เห็นมากขึ้นตามไปด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อความต้องการซื้อมี
มากขึ้น การสร้างสรรค์ข้อมูลใหม่ ๆ ของผู้ใช้บริการและผู้ขาย ก็ยิ่งท าให้เจ้าของแพลตฟอร์มรับรู้ว่าใครมีความ
ต้องการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ท าการโฆษณาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น และ
วนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ โดยสภาวะแบบนี้มีชื่อเรียกว่า Cross-side network effects243 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Cross-side network effects หากยิ่งมีผู้ใช้หรือผู้บริโภคมาก ข้อมูลดิจิทัลที่หลั่งไหล
ก็จะยิ่งดึงดูดผู้ขายเข้ามาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากขึ้น และข้อมูลด้านผู้ขายก็จะช่วยดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้บริโภค 
และเกิดผลสะท้อนกลับไปกลับมาเป็นลูกโซ่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ แพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ e-commerce เช่น eBay และ Amazon ที่เมื่อผู้ขายสินค้ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ผู้ซื้อก็ยิ่งเข้ามาใช้บริการมากข้ึน  

หากมองไปที่ Amazon ในฐานะผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก (the world’s largest online 
retailer) และเป็นบรรษัทที่สามารถหารายได้ได้จากหลายช่องทาง ทั้งการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการคลาวด์ และการโฆษณาดิจิทัล และล่าสุดยังเป็นหนึ่งในบรรษัทที่มีมูลค่า
ทางการตลาดมากสุดในโลก อยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์244 ทั้งนี้ แม้จะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า 
Amazon จะท างานจากการขายผลิตภัณฑ์ทั้งที่ตนเองเป็นเจ้าของและเป็นพ้ืนที่ให้ร้านค้าภายนอกมาใช้เป็น
ช่องทางการค้าขายโดยเก็บค่าธรรมเนียม แต่วิธีการหารายได้ของ Amazon ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การ
ประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) หรือการบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้ก าลังประมวลผล หน่วย
จัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วย

                                                           
243 Youngjin Yoo et al., “Organizing for Innovation in the Digitized World,” Organization Science 23, 

no. 5 (2012): 1398-1408. 
244 Matthew Johnston, “‘How Amazon Makes Money: Product Sales, Advertising, Subscription 

Services, and Cloud Services,’” Investopedia (Investopedia, March 12, 2022), last modified March 12, 2022, 
accessed August 23, 2022, https://www.investopedia.com/how-amazon-makes-money-4587523. 
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ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ท าให้ Amazon สามารถรวบรวม
ข้อมูลผู้ใช้นับพันล้านรายการและจ านวนนี้ยังคงเพ่ิมข้ึนอยู่ในทุก ๆ วัน245 

Amazon สามารถแสวงหาก าไรจากข้อมูลของผู้ใช้บริการได้โดยระบบการประมวลแบบคลาวด์ที่เป็น
มากกว่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบทั่วไป ซึ่งข้อมูลผู้ใช้บริการอาจถูกน าไปประมวลผล จัดสรร และแบ่งหมวดหมู่จน
กลายเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ เข้ามาใช้งานเพ่ือด าเนินธุรกิจของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ246 เช่น กรณี Netflix แพลตฟอร์มให้บริการสื่อบันเทิงเจ้าใหญ่ ที่มีรายงานว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของ
ภาพยนตร์ที่มีผู้เข้าชม ล้วนถูกเลือกโดยระบบการแนะน าอัตโนมัติของเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นโดย
อัลกอริทึมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ใช้บริการที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon โดยการ
ด าเนินกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลเหล่านี้สร้างรายได้เพ่ิมเติมแก่ Amazon อย่างมหาศาล247 

แพลตฟอร์มดิจิทัลที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษาอีกประเภทคือ กลุ่ม YouTube Spotify 
Soundcloud หรือกลุ่มแพลตฟอร์มสื่อบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ผู้คนใช้
เป็นพื้นที่ผ่อนคลาย พักผ่อน ท างานอดิเรก หรือเสพงานศิลป์ที่ตรงตามรสนิยมของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูล
การใช้แพลตฟอร์มเพ่ือความบันเทิงในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าเช่นกัน ยกตัวอย่าง แพลตฟอร์ม Spotify ผู้
ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายค่าใช้งานเพ่ือรับฟังบทเพลงและ podcast 
จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์ม พฤติกรรมการฟังเพลง และรสนิยมของผู้ใช้บริการ
ล้วนเป็นสิ่งที่ Spotify น าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

ด้าน อีวาน เกรียร์ (Evan Greer)248 ผู้อ านวยการองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านดิจิทัลอย่าง “Fight 
for the Future” และกลุ่มนักดนตรีผู้เป็นเจ้าของงานศิลป์ (musician whose art) ได้กล่าวถึงประเด็น
ดังกล่าวว่า “Spotify ใช้โมเดลธุรกิจแบบนายทุนในการสอดส่องการใช้งานของผู้ใช้บริการแบบเดียวกับ 
Facebook และ YouTube พวกเขารวบรวมข้อมูลของคุณและขายการเข้าถึงให้กับผู้โฆษณาที่คิดว่าพวกเขา
สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือหลอกล่อคุณในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา” ส่วนค าถามที่ว่า Spotify 
กระท าต่อข้อมูลของผู้ใข้อย่างไรบ้าง หลังจากท่ีได้เก็บรวบรวมมาแล้ว เกรียร์ กล่าวต่อไปว่า Spotify ไม่ได้ขาย
เพลง แต่ขายระบบการสอดส่อง ลูกค้าของแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่นักดนตรีหรือคนฟังเพลง แต่เป็นผู้ที่ต้องการท า
การโฆษณา ซึ่งตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ Spotify ก็ระบุไว้ว่า การจ่ายค่าบริการของผู้ใช้บริการ 
                                                           

245 Matthew Johnston, “‘How Amazon Makes Money: Product Sales, Advertising, Subscription 
Services, and Cloud Services,’” Investopedia (Investopedia, March 12, 2022), last modified March 12, 2022, 
accessed August 23, 2022, https://www.investopedia.com/how-amazon-makes-money-4587523. 

246 Ibid. 
247 Simplexity, “HOW DOES AMAZON LEVERAGE USER DATA TO GENERATE EXTRA REVENUE?”, 

Simplexity - Intralogistics Insights, https://simplexity.news/en/how-does-amazon-leverage-user-data-to-
generate-extra-revenue (Retrieved on August 23, 2022). 

248 Morse, J., “How to stop Spotify from sharing your data, and why you should”, April 5, 2022, 
Mashable, https://mashable.com/article/spotify-user-privacy-settings (Retrieved on August 23, 2022). 
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Spotify อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการกับ "พันธมิตร" ที่เป็นกลุ่มบรรษัทท าการโฆษณาและการตลาดที่เป็น
นิรนาม เพ่ือให้มีการน าเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการมากขึ้น และเพ่ือส่งเสริม Spotify ในสื่อและ
โฆษณาท่ีเผยแพร่บนบริการออนไลน์อื่น ๆ  

ผู้อ านวยการมูลนิธิ Electronic Frontier Foundation (EFF) ที่สนับสนุนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ 
การแสดงออกอย่างเสรี และนวัตกรรมอย่างอินเดีย แมคเคนนีย์ ( India McKinney) ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะที่
ผู้ใช้บริการอาจก าลังฟังเพลงที่มีเนื้อหาในเชิงความรักที่ผิดหวังจ านวนมาก พวกเขาก็อาจน าเสนอโฆษณาที่
เกี่ยวกับช็อคโกแล็ตยี่ห้อหนึ่งเพ่ือให้ผู้ฟังอารมณ์ดีขึ้น “Spotify สามารถอาศัยประวัติการรับฟังหรือ 'การกด
ถูกใจ' ภายในแพลตฟอร์ม เพ่ือแจ้งค าแนะน าเกี่ยวกับเพลงหรือ Podcast ที่สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ใช้” 
พร้อมกันนั้น ผู้ลงโฆษณาอาจสามารถก าหนดเป้าหมายการโฆษณาไปยังผู้ฟังบางประเภทหรือเพลย์ลิสต์ได้”249 
ดังนั้น รายได้ของ Spotify จ านวนมาก ไม่ได้มาจากเพียงค่าบริการที่ผู้ใช้ยอมจ่ายในแต่ละเดือนเท่านั้น แต่ยัง
มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม เพ่ือขายให้กับองค์กรธุรกิจคู่ค้ าอ่ืน ๆ เพ่ือท าการโฆษณา
สินค้าและบริการอีกด้วย 

 ต่อมา หากพิจารณาถึงประเภทของแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้จ านวนมากไม่แพ้แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ย่อมหนีไม่
พ้น แพลตฟอร์มประเภทการให้บริการด้านการขนส่งทั้ง Uber Grab หรือ Food panda ข้อมูลดิจิทัลที่เกิด
จากการใช้งานเพ่ือการเดินทางหรือการขนส่งก็เป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญที่แพลตฟอร์มจะเอาไปใช้ประโยชน์
และหารายได้ต่อไป เช่น Uber แพลตฟอร์มส าหรับผู้ที่ต้องการเรียกใช้บริการรถรับส่งกับผู้ที่ต้องการหารายได้
เสริมจากการขับรถรับส่ง ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานทุก ๆ ครั้ง ที่มีการ
เรียกรถรับส่ง เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้บริการของผู้ใช้งานโดยรวมว่าที่
ใด มีความต้องการใช้บริการมากน้อยอย่างไรบ้าง ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนทางด้านการตลาดกับผู้ใช้บริการใน
ครั้งต่อ ๆ ไป เป็นการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือยกระดับประสบการณ์การเข้ารับบริการของลูกค้า250  

สิ่งที่ยืนยันได้อีกทางหนึ่งว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลการเดินทางของให้ผู้ใช้บริการนั้นมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด าเนินกิจการของ Uber คือ ค ากล่าวของอดีตผู้รับจ้างขับรถรับส่งในสังกัดแพลตฟอร์มนี้ ที่
กล่าวว่า251 “Uber จะอยู่หรือตายลงก็ขึ้นอยู่กับข้อมูล ภารกิจหลักของพวกเขาและความยั่งยืนขององค์กร
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่พวกเขาครอบครองอยู่นั้นดีมีประโยชน์มากแค่ไหน ยิ่งเก็บข้อมูลได้มากเท่าไหร่ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีมากขึ้น ซึ่งท้ายที่ สุด ประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแสวงหาผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน ล้วนขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่ Uber มีอยู่ทั้งหมด”  

                                                           
249 Morse, J., “How to stop Spotify from sharing your data, and why you should”, April 5, 2022, 

Mashable, https://mashable.com/article/spotify-user-privacy-settings (Retrieved on August 23, 2022). 
250 “How Uber uses data science to reinvent transportation?”, June 29, 2022, Project pro, 

https://www.projectpro.io/article/how-uber-uses-data-science-to-reinvent-transportation/290 (Retrieved on 
August 23, 2022). 

251 Ibid. 
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ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ในข้อมูลของ Uber เช่น กลวิธีก าหนดค่าโดยสารแบบพลวัต (surge 
pricing) การปรับราคาค่าโดยสารตามสภาพของตลาดตามเวลาจริง โดยอาศัยการค านวณด้วยอัลกอริทึ่มที่ตั้ง
ไว้โดยแพลตฟอร์ม อาทิ การก าหนดค่าโดยสารที่เพ่ิมมากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน และขนส่งสาธารณะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้  Uber ก็อาจฉวยโอกาสขึ้นราคา จากการที่วิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว
ว่า ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เป็นชั่วโมงที่ทุกคนต้องการใช้บริการขนส่งที่ต้องแข่งกับเวลา หรือกรณีการใช้วิธีการ
ค านวณระยะทางและเวลาของอัลกอริทึ่ม เพ่ือให้น าไปสู่การจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้บริการที่ดีที่สุด เป็น
ต้น252 

นอกเหนือจากนั้น แพลตฟอร์มดิจิทัลอีกประเภทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
จ านวนมากและเป็นกรณีที่ผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลของตัวเองแก่แพลตฟอร์มก่อนเข้าใช้บริการเกือบทั้งหมด ทั้ง
ความชื่นชอบ รสนิยม ฐานะ อาชีพการงาน เพศ อุปนิสัย ความคิดทางการเมือง ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้เองในอีกหลายด้าน แพลตฟอร์มประเภทนี้ก็คือ แพลตฟอร์มเว็บไซต์หาคู่รัก (dating site) 
ที่ปัจจุบันมีอยู่หลายเจ้า เช่น Tinder Bumble Hinge Match ฯลฯ ซึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ 
Tinder  

 Tinder เป็นแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ระดับโลก เปิดให้บริการกว่า 40 ภาษา ใน 190 ประเทศ253 ซ่ึง
แน่นอนว่าสามารถเข้าถึงและครอบครองข้อมูลของผู้คนอย่างมหาศาล ยิ่งถ้าหากผู้ใช้บริการเชื่อมต่อบัญชีกับ
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ Tinder สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้
ทั้งหมด ทั้งการกดถูกใจ พฤติกรรมการใช้งาน จ านวนเพื่อนในบัญชี ฯลฯ254 แม้ Tinder และเว็บไซต์หาคู่อ่ืน ๆ 
จะมีรายได้หลักจากการที่ผู้ใช้บริการจ่ายค่าบริการเพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ในระหว่างการใช้งาน แต่ 
Tinder ก็ยังสามารถหาประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลของผู้ใช้งานได้อีกหลายวิธี เช่น เพ่ือ "ให้บริการเนื้อหาและ
โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องแก่คุณ" เพ่ือวิเคราะห์การเข้าใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้และน าปรับปรุงแพลตฟอร์มของ
พวกเขา255 ซึ่งการโฆษณา ก็ยังถือเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของเว็บไซต์หาคู่ในทุกแพลตฟอร์ม 

                                                           
252 “How Uber uses data science to reinvent transportation?”, June 29, 2022, Project pro, 

https://www.projectpro.io/article/how-uber-uses-data-science-to-reinvent-transportation/290 (Retrieved on 
August 23, 2022). 

253 วรฤทธิ์ กฤดากร, “Tinder เปิดตวัศูนย์ก ากับดูแลความปลอดภัยบนแอพฯ,” 13 พฤษภาคม 2565, เทเลคอมเลิฟ
เวอร์, https://www.telecomlover.com/2022/05/13/tinder-secure/ (สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2565) 

254 Heilweil, R., “Tinder may not get you a date. It will get your data.”, February 14, 2020, Vox 
https://www.vox.com/recode/2020/2/14/21137096/how-tinder-matches-work-algorithm-grindr-bumble-
hinge-algorithms (Retrieved on August 23, 2022). 

255 Willett, M., “WHAT DO DATING APPS DO WITH MY DATA, AND WHAT CAN I DO ABOUT IT?”, 
January 1, 2021, Right, https://right.ly/our-views-and-opinions/what-do-dating-apps-do-with-my-data/ 
(Retrieved on August 23, 2022). 

https://www.projectpro.io/article/how-uber-uses-data-science-to-reinvent-transportation/290
https://www.telecomlover.com/2022/05/13/tinder-secure/
https://www.vox.com/recode/2020/2/14/21137096/how-tinder-matches-work-algorithm-grindr-bumble-hinge-algorithms
https://www.vox.com/recode/2020/2/14/21137096/how-tinder-matches-work-algorithm-grindr-bumble-hinge-algorithms
https://right.ly/our-views-and-opinions/what-do-dating-apps-do-with-my-data/
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ถึงตรงนี้ ตอกย้ าให้เห็นว่า แพลตฟอร์มนอกจากจะเป็นพ้ืนที่สื่อกลางส าหรับการด าเนินธุรกิจและการ
มีปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์แล้ว ยังถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งผลิตสร้างข้อมูลจ านวนมหาศาลที่เจ้าของ
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเองจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และท่ีผ่านมาการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มย่อมก่อ
เกิดความได้เปรียบอย่างหนึ่ง คือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้ผลิตข้อมูล แต่สามารถอ้างความเป็นเจ้าของข้อมูล
ดังกล่าวได้อย่างชอบธรรม256 ผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอย่างแท้จริง ไม่มีสิทธิอ้างความเป็นเจ้าของข้อมูล
ทั้งหลายที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นผ่านการท าข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ หรือ 
End User License Agreement (EULA) ข้อตกลงการใช้ หรือ Terms of Use (ToU) ข้อตกลงการให้บริการ
หรือ Terms of Service (ToS) ซึ่งล้วนเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่ข้อตกลงในสัญญาก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการเพียง
ฝ่ายเดียว257 

ปัญหาส าคัญคือ การใช้ข้อมูลของเจ้าของแพลตฟอร์มมักมีลักษณะปิดบัง อ าพราง และฉ้อฉล เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซ่อนเร้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท าธุรกิจและสร้างผลก าไรของบรรษัทเจ้าของ
เทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิ ทัลอย่างเป็นธรรม 
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิในข้อมูลของผู้บริโภคและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลโดยเจ้าของแพลตฟอร์ม  

 

 4.2 กรณีศึกษาในการรับรองสิทธิในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินเสมือนจริง 

 การสร้างกลไกให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากการใช้ข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้บริการ กฎหมายควรจะก าหนดให้ข้อมูลดิจิทัลอยู่ในสถานะอะไร ซึ่งประเด็นนี้ จะเชื่อมโยงกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของข้อมูลดิจิทัลให้เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ใครควรเป็นเจ้าของ และที่
จ าเป็นต้องมีการออกแบบกลไกการคุ้มครองหรือการจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม หากว่ามีการ
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงประเด็นทรัพย์สินดิจิทัลหรือทรัพย์สินเสมือนจริง ที่ท้าทาย
ค าอธิบายดั้งเดิมเกี่ยวกับความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินในทางกฎหมาย รวมถึงการคุ้มครองหรือรับรอง
สิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกบุคคล 

 ต่อประเด็นข้างต้น เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ระบบกฎหมายพยายามรับรอง
สิทธิในทรัพย์สินให้ครอบคลุมไปจนถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินเสมือนจริง ตลอดจนประเด็นการก าหนดให้
ข้อมูลดิจิทัลที่มาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มหนึ่ง ๆ เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้ใช้บริการในฐานะผู้
สร้างสรรรค์ข้อมูล พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้างกลไกกฎหมายออกมารองรับการแบ่งปัน

                                                           
256 Manuel Solis, “The Value of Owning Your Own Platform,” August 7, 2018, customer think 

https://customerthink.com/the-value-of-owning-your-own-platform/ (retrieved on April 28, 2022) 
257 Susan H. Abramovitcht and David L. Cummings, “Virtual Property, Real Law: The Regulation of 

Property in Video Games,” (2007), 78 https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/viewFile/6040/5369. 

https://customerthink.com/the-value-of-owning-your-own-platform/
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ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จากกรณีที่มีการน าข้อมูลดิจิทัลที่ผู้ใข้บริการมีส่วนก่อให้เกิดขึ้นไปแสวงหา
ประโยชน์ 

 เบื้องต้น หากพิจารณาระบอบกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไทย จะพบว่า จะมีการแบ่งแยกลักษณะของ
ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภทหลัก นั่นคือ ทรัพย์สินของรัฐ กับ ทรัพย์สินของเอกชน 
แม้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เริ่มมีการสร้างความคิดเรื่อง “สิทธิชุมชน” ขึ้นมาเป็นทางเลือกของการสร้าง
ระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ให้ชุมชนถือครองร่วมกันเพ่ือใช้ประโยชน์และอนุรักษ์แต่ก็ยังมีภาครัฐเป็นผู้
กุมอ านาจในการก าหนดวิธีการเข้าถึงและขอบเขตการใช้สิทธิของชุมชน อย่างไรก็ตาม การไร้ซึ่งพลวัตหรือการ
พัฒนาทางความคิดด้านกฎหมายรับรองระบอบกรรมสิทธิ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการทวีความส าคัญขึ้นของโลกไซเบอร์ที่ก่อเกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ย่อมส่งผลเป็นการสร้าง
ความด้อยสิทธิ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต258 

ระบอบกฎหมายที่ไม่ยอมรับความเป็นเจ้าของในข้อมูลหรือทรัพย์สินในโลกเสมือนจริงของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต ได้สร้างผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งกว้างขวางในส านึกของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นผู้ใช้บริการที่ได้ผลิต  
เนื้อหาต่าง ๆ ในโลกแพลตฟอร์มดิจิทัล ไปจนถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ได้กลายเป็นขุมทรัพย์ที่บรรษัทเจ้าของแพลตฟอร์มหรือเจ้าของเทคโนโลยีสามารถยึด
ครองเอาไปโดยมิได้ตัดสินใจร่วมกับผู้ใช้ว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไร และน าไปสู่การกอบโกย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันมหาศาลแต่เพียงผู้เดียวของบรรษัท259 

เมื่อเป้าประสงค์ของงานศึกษาชิ้นนี้จะเป็นการน าเสนอกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์จากการน าข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลหนึ่ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดข้อ
สันนิษฐานในเบื้องต้นก่อนว่า ข้อมูลเหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งและมีบุ คคลเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์เหนือ
ข้อมูลเหล่านั้น ทั้งนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายลักษณะทรัพย์ของไทย จะพบว่า ข้อมูลดิจิทัลในฐานะ
ทรัพย์สินเสมือนจริงอาจเข้าข่ายของการเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ที่ก าหนดว่า ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์ (วัตถุที่มีรูปร่าง) และวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 
ในความหมายที่ว่า เป็นสิ่งที่มีมูลค่า เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด และสามารถเป็นสิ่งที่
สามารถอ้างเป็นเจ้าของหรือถือสิทธิเอาได้ 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าว รัฐไทยยังไม่มีปฏิบัติการทางกฎหมายที่จะเข้ามารับรองโดยชัดเจนว่า 
ข้อมูลดิจิทัลอันเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้ใช้งานหรือใช้บริการ

                                                           
258 ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความ

เหลื่อมล ้ากับกลุม่แรงงานรับจา้งอิสระทีไ่ดร้ับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษท่ี 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย: กรุงเทพฯ, 2562: 5. 

259 ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้ากับกลุม่แรงงานรับจา้งอิสระทีไ่ดร้ับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษท่ี 21, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย: กรุงเทพฯ, 2562: 5-6. 
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แพลตฟอร์ม ขณะที่บรรษัทผู้ครอบครองเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสามารถแสวงหาก าไรจากข้อมูลเหล่านั้นได้
อย่างมหาศาล ทั้งการขายข้อมูลหรือขายสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่บรรษัทคู่ค้า การน าข้อมูลมาพัฒนาสินค้า
และบริการ ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กรธุรกิจทั้งหลาย 

ในงานศึกษาของ คนึงนิจ ขาวแสง260 ที่ศึกษากรณีความเป็นทรัพย์เสมือนจริงกับความผิดทางอาญา
เกี่ยวกับทรัพย์ และได้ยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจและอาจช่วยให้เห็นถึงกฎหมายที่จ าเป็นต้องพลวัตตามความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพ่ือสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลดิจิทัล กรณีศึกษาดังกล่าว คือ261 ค าวินิจฉัยของศาลประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ในปี 2008 ที่ได้พิจารณาในประเด็นการกระท าความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ที่ปรับใช้ในกรณีทรัพย์สิน
เสมือนจริง คดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอยู่ว่า จ าเลยกับพวกได้บังคับขู่เข็ญโจทก์ให้ส่งมอบเครื่องรางและหน้ากาก 
รวมถึงเงินในเกม RuneScape โดยสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นข้อมูลดิจิทัลทั้งสิ้น และศาลในคดีนี้ก็ถือให้ข้อมูล
ดิจิทัลเหล่านั้น เป็นทรัพย์สินจริง ต่อมาในปี 2013 ศาลมีค าตัดสินมาว่า การกระท าของจ าเลยและพวกเข้าข่าย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งมีทรัพย์สินเสมือนจริงเป็นวัตถุแห่งการกระท าที่ทั้งโจทก์และจ าเลยย่อม
เห็นว่าเป็นวัตถุที่มีคุณค่า มีราคา และอาจถือไว้หรือถูกพรากเอาไปได้ กรณีนี้เป็นคดีส าคัญที่สะท้อนถึงมุมมอง
และแนวความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และน าไปสู่การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ใน
สิทธิด้านทรัพย์สิน ตลอดจนการรับรองมูลค่าของข้อมูลดิจิทัล เพ่ือปูทางไปยังการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
และการสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในข้อมูลดิจิทัลต่อไปในอนาคตได้262 

ขณะเดียวกัน หากจะถือว่า ข้อมูลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเป็นทรัพย์สินเสมือนจริง ก็ย่อมเกิดค าถาม
ต่อมาว่า ใครเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินเสมือนจริง หรือข้อมูลดิจิทัลนั้น ๆ ในประเด็นนี้ ที่ผ่านมาจะเป็นไป
ตามระบบนิติกรรม-สัญญา ที่เจ้าของแพลตฟอร์มวางกฎกติกาทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจอยู่ในชื่อ 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ข้อตกลงการให้บริการ ข้อตกลงการใช้ ฯลฯ โดยสัญญาเหล่านี้ล้วนมี
ลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่ข้อตกลงในสัญญาก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการเพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการไม่มี
อ านาจต่อรองในข้อสัญญาเหล่านั้นและหากผู้ใช้บริการไม่รับข้อตกลงเหล่านั้นก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้
บริการได้ และเนื่องจากการให้บริการโลกเสมือนจริงนี้เป็นการให้บริการออนไลน์ที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ทั่วโลกสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ใช้บริการได้ สัญญาที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสัญญามาตรฐานฉบับเดียวที่ใช้กับลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการทั่วโลก ไม่จ ากัดว่าผู้ใช้บริการอยู่ในเขตอ านาจของประเทศใด263 

                                                           
260 คนึงนิจ ขาวแสง, ทรัพย์เสมือนจริงกับความผดิทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์, วารสารนิตศิาสตร์, 48(4) ธันวาคม 2562: 

715 - 740. 
261 เรื่องเดียวกัน.: 734. 
262 คนึงนิจ ขาวแสง, ทรัพย์เสมือนจริงกับความผดิทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์, วารสารนิตศิาสตร์, 48(4) ธันวาคม 2562: 

735. 
263 Peter Brown and Richard Raysman, “Property Rights in Cyberspace Games and Other Novel 

Legal Issues in Virtual Property,” The Indian Journal of Law and Technology, 2, (2006), 97-98 accessed 
September 14, 2021, http://www.commonlii.org/in/journals/INJlLawTech/2006/4.pdf. Susan H. 
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 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ปรากฏอยู่ในการเขียนรายงานของบรรษัทให้ค าปรึกษาแห่งหนึ่งใน
สหรัฐอเมริกา ที่ได้พยายามน าเสนอประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับสิทธิในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการว่า ใคร
เป็นเจ้าของรูปภาพและวิดีโอที่ผู้ใช้บริการเป็นคนเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook Instagram 
และ Twitter หรืออ่ืน ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเผยแพร่งานสร้างสรรค์ของตัวเองลงบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ ได้  ซึ่ง
แน่นอนว่า ตามหลักการพ้ืนฐาน ถ้าไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน สิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นและมีการเผยแพร่ 
ย่อมเป็นสิทธิเด็ดขาดผู้สร้างสรรค์ ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้นั้นล้วนมีสิทธิที่จะแสดง คัดลอก ใช้งาน ผลิต 
แจกจ่าย และอ่ืน ๆ เท่าที่ตนเห็นว่าเหมาะสมและได้ให้ความยินยอมไว้ อีกทั้งยังมีสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งท าให้เจ้าของสิทธิ์ได้รับเงินส าหรับการใช้ชื่อ รูปเหมือน หรือ เสียงของเขาในเชิง
พาณิชย์264 

กรณี Facebook ภายใต้ข้อก าหนดปัจจุบัน (ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา) หากได้มีการ
เผยแพร่รูปภาพและวิดีโอ จะถือว่า265 ผู้ใช้บริการได้รับรองอนุญาตให้ Facebook มีสิทธิใช้ประโยชน์ในงาน
สร้างสรรค์เหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังมีสิทธิในการส่งต่อและน าไปแสวงหาก าไรได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน ซึ่งประเด็นนี้ นัยหนึ่งย่อมเข้าลักษณะของการเป็นใบอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างชอบธรรม โดยที่การอนุญาตนั้นจะสิ้นสุดลง เมื่อมีการลบเนื้อหาหรือบัญชีเท่านั้น เว้นแต่เนื้อหา
ดังกล่าวจะถูกแบ่งปัน เผยแพร่ หรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานคนอื่น ๆ และพวกเขาไม่ได้ลบเนื้อหาดังกล่าวออกจาก
แพลตฟอร์ม  

กล่าวในอีกทางหนึ่ง Facebook สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้บริการแก่ผู้อ่ืนได้แบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย พร้อมกับไม่ต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์นั้น และเรื่องที่ต้อง
ตระหนักอย่างยิ่ง คือ รูปภาพหรือวิดีโอบน Facebook ที่หากเผยแพร่แล้ว แม้ว่าผู้ใช้บริการจะลบหรือยกเลิก
บัญชีแล้วก็ตาม เนื้อหาเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook และสามารถส ารองข้อมูลได้ ดังนั้น 
แม้ผู้ใช้บริการอาจจะสามารถเพิกถอนความยินยอมไม่ให้ Facebook มีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ไปได้ แต่หากได้เผยแพร่ภาพถ่ายและสื่อวิดีโอของลงกับ Facebook แล้ว ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์เอาจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใช้บริการย่อมมีผลทันที266  

ส่วนกรณี Twitter อาจจะเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปัญหาเรื่องการฉกฉวยเอาประโยชน์
จากผู้ใช้บริการแทรกอยู่มากกว่ากรณีของ Facebook เนื่องจากว่าข้อตกลงการใช้บริการอาจตีความได้ว่า 
                                                           

Abramovitch† and David L. Cummings, “Virtual Property, Real Law: The Regulation of Property in Video 
Games,” (2007), 78 https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/viewFile/6040/5369. 

264 Business Blogs & Websites, Infringement, “Your Social Media Rights: Who Owns the Photos and 
Videos You Post on Facebook, Instagram or Twitter?”, December 19, 2012, Law Offices of Craig Delsack, 
https://nyccounsel.com/2012/12/19/who-owns-photos-and-videos-posted-on-facebook-or-twitter/ 
(Retrieved on August 23, 2022). 

265 Ibid. 
266 Ibid. 

https://nyccounsel.com/2012/12/19/who-owns-photos-and-videos-posted-on-facebook-or-twitter/
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Twitter สามารถขายรูปภาพและวิดีโอที่ผู้ใช้งานเผยแพร่ลงได้267 ภาพถ่ายและวิดีโอที่เป็นงานสร้างสรรค์ของ
ผู้ใช้งานอาจถูกพิมพ์ซ้ าและน าไปใช้ในสิ่งใด ๆ โดยที่ผู้สร้างสรรค์จัไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินแม้แต่แดงเดียว 
อีกทั้ง Twitter ยังมีสิทธิสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากการสร้างสรรค์ของผู้ใช้บริการได้อย่างชอบธรรม และ
แม้ว่าจะมีการลบรูปภาพหรือวิดีโอออกไปจากพ้ืนที่แพลตฟอร์มแล้วก็ตาม Twitter ยังมีอ านาจในการใช้
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่ "สมเหตุสมผล" (reasonable) ต่อได้หลังจากนั้น และแน่นอน
ว่าด้วยถ้อยค าที่สามารถตีความได้อย่างกว้าง ท าให้ค าว่า “ระยะเวลาที่เหมาะสม” ในการใช้รูปภาพของคุณ
ต่อไปหลังจากที่ผู้ใช้บริการยุติ "ใบอนุญาต" ให้ความยินยอม อาจมีหมายความ “ตลอดไป” ได้เช่นกันและที่
อาจจะเลวร้ายที่สุด คือ ภาพและวิดีโอของผู้ใช้งาน Twitter สามารถมอบสิทธิให้บุคคลที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ หรือเป็นการขายภาพโดยที่ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สร้ างสรรค์งาน แม้จะมีการยกเลิก
บัญชีการใช้งานไปแล้วก็ตาม แต่สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ Twitter ให้แก่บุคคลจะไม่มีทางยกเลิกตามไปด้วย268   

ส่วนแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานไม่น้อยไปกว่ากันอย่าง Instagram ที่ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการเดียวกับผู้บริหาร Facebook อย่าง Meta ซึ่งในข้อตกลงการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของ
แพลตฟอร์มมีการระบุว่า269 

 “เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อเนื อหาของคุณ แต่คุณจะมอบการอนุญาตให้แก่เราเพ่ือ
ใช้เนื อหาดังกล่าว  

สิทธิ์ในเนื อหาของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อ
เนื อหาของคุณที่คุณโพสต์บนหรือผ่านบริการ และคุณสามารถแชร์เนื อหาของคุณกับผู้อ่ืนและไปยังที่
ที่คุณต้องการได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม เราจ้าเป็นต้องได้รับสิทธิ์การอนุญาตทางกฎหมายบาง
ประการจากคุณ (เรียกว่า “การอนุญาต”) เพ่ือให้บริการ เมื่อคุณแชร์ โพสต์ หรืออัพโหลดเนื อหาที่อยู่
ภายใต้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ) บนหรือท่ีเกี่ยวข้องกับบริการ
ของเรา แสดงว่าคุณได้ให้สิทธิ์แก่เรา ซึ่งสิทธิ์แบบไม่เฉพาะตัว ไม่มีค่าใช้สิทธิ์ โอนสิทธิ์ได้ ให้อนุญาต
ช่วงต่อได้ และครอบคลุมทั่วโลกในการโฮสต์ ใช้ แจกจ่าย ดัดแปลง เรียกใช้ คัดลอก แสดงหรือเสนอ
ต่อสาธารณะ แปล และสร้างผลงานที่มาจากเนื อหาของคุณ (ขีดเส้นใต้โดยผู้เขียน) (ตามการตั งค่า
ความเป็นส่วนตัวและแอพพลิเคชั่นของคุณ) การอนุญาตนี จะสิ นสุดเมื่อเนื อหาของคุณถูกลบออกจาก

                                                           
267 Ibid. 
268 Business Blogs & Websites, Infringement, “Your Social Media Rights: Who Owns the Photos and 

Videos You Post on Facebook, Instagram or Twitter?”, December 19, 2012, Law Offices of Craig Delsack, 
https://nyccounsel.com/2012/12/19/who-owns-photos-and-videos-posted-on-facebook-or-twitter/ 
(Retrieved on August 23, 2022). 

269 Instagram Help center “Terms of Use”, Instagram, https://help.instagram.com/581066165581870 
(Retrieved on August 23, 2022). 

https://nyccounsel.com/2012/12/19/who-owns-photos-and-videos-posted-on-facebook-or-twitter/
https://help.instagram.com/581066165581870
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ระบบของเรา คุณสามารถลบเนื อหาทีละรายการหรือทั งหมดในคราวเดียวได้โดยการลบบัญชีของคุณ 
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูล รวมถึงวิธีการควบคุมหรือลบเนื อหาของคุณ” 

 ซึ่งเมื่อจับใจความส าคัญแล้ว ก็จะพบความหมายที่ว่า Instagram และ Meta สามารถใช้ประโยชน์
จากงานสร้างสรรค์ของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน เพราะทางเจ้าแพลตฟอร์มได้ถือให้การเผยแพร่ 
เป็นการให้ความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ไปโดยปริยายทันที 

เช่นเดียวกับ Facebook ที่อาจไม่ได้อ้างความเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ที่มาจากผู้ใช้งาน
แพลตฟอร์ม แต่ก็มกีารก าหนดข้อตกลงให้ตนเองสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานเหล่านั้นได้ไว้ว่า270  

“เราจ้าเป็นต้องได้รับสิทธิ์การอนุญาตบางประการจากคุณเพ่ือให้บริการ 1. สิทธิ์การอนุญาต
ในการใช้เนื อหาที่คุณสร้างและแชร์: เนื อหาบางอย่างที่คุณแชร์หรืออัพโหลด เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ 
จะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ส้าหรับ
เนื อหาดังกล่าวใดๆ ที่คุณสร้างและแชร์บน Facebook และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของบรรษัทในเครือ 
Meta ที่คุณใช้ ข้อก้าหนดเหล่านี จะไม่ลิดรอนสิทธิ์ที่คุณมีต่อเนื อหาของคุณเอง คุณสามารถแชร์
เนื อหาของคุณกับทุกคนได้อย่างอิสระไปยังทุกท่ีตามต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการของเรานั น เราจ้าเป็นต้องได้รับสิทธิ์การอนุญาตทางกฎหมาย 
(หรือที่เรียกว่า “การอนุญาต”) บางประการจากคุณในการใช้เนื อหานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
จัดเตรียมและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา... 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณแชร์ โพสต์ หรืออัพโหลดเนื อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของหรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แบบไม่เฉพาะตัว ถ่าย
โอนได้ ให้การอนุญาตต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลกในการโฮสต์ ใช้ แจกจ่าย 
ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ คัดลอก แสดงหรือน้าเสนอต่อสาธารณะ แปล และสร้างผลงานที่มาจากเนื อหา
ของคุณ (ตามการตั งค่าความเป็นส่วนตัวและแอพพลิเคชั่นของคุณ) ซึ่งหมายความว่า หากคุณแชร์
รูปภาพบน Facebook แสดงว่าคุณได้ให้อนุญาตเราในการจัดเก็บ คัดลอก และแชร์รูปภาพนั นกับ
ผู้อ่ืน (ตามการตั งค่าของคุณ) เช่น ผลิตภัณฑ์ของบรรษัทในเครือ Meta หรือผู้ให้บริการที่สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั น การอนุญาตนี จะสิ นสุดเมื่อเนื อหาของคุณถูกลบออกจากระบบของเรา 
(ขีดเส้นใต้โดยผู้เขียน) ” 

เมื่อพิจารณาถึงข้อก าหนดที่ยกมาอ้างถึงข้างต้น จะพบว่า หากว่าข้อมูลดิจิทัลและเนื้อหาที่สร้างสรรค์
ขึ้นเป็นทรัพยสินอย่างหนึ่ง แต่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่มีสิทธิในการได้รับ

                                                           
270 “Terms of Service”, Facebook, https://www.facebook.com/legal/terms (Retrieved on August 23, 

2022). 

https://www.facebook.com/legal/terms
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ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมจากสิ่งสร้างสรรค์เหล่านั้นได้ ก็ไม่ต่างจากการที่ผู้ครอบครองเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มสามารถฉกฉวยเอาประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลและงานสร้างสรรค์ไปได้แบบฟรี ๆ 

ทั้งนี้ ปัญหาการฉกฉวยเอาประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลและงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้งาน
แพลตฟอร์ม ส่วนหนึ่งก็ย่อมมาจากการผูกพันตามสัญญาส าเร็จรูปที่ฝ่ายบรรษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นฝ่าย
ท าไว้ โดยไร้ซึ่งการเจรจาต่อรอง ก าหนดข้อตกลงเรื่องการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม กล่าวให้ถึงท่ีสุด คือ 
การแสวงหาผลประโยชน์ของบรรษัทเจ้าของเทคโนโลยีในสภาวะปัจจุบันนั้น แทบไม่ต่ างจากการที่ผู้มีอ านาจ
เหนือทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกลุ่มทุน สามารถขูดรีดแย่งชิงเอางานสร้างสรรค์ไปได้อย่างหน้าตาเฉย 
ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มทุกคนก็ไม่ต่างจากแรงงาน หรือถูกถอดความเป็นมนุษย์ออกไปและท าให้กลายเป็น
สินค้าประเภทหนึ่งที่เป็นแหล่งขุมทรัพย์ของฝ่ายเจ้าของแพลตฟอร์ม ดังนั้น เรื่องท่ีจ าต้องหันมาพิจารณาอย่าง
ยิ่ง นอกจากจะเป็นเรื่องการรับรองสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลดิจิทัลในฐานะทรัพย์สินเสมือนจริง ซึ่งเป็นไป
เพ่ือให้รัฐสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับระบบสังคม
และเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับโลกดิจิทัล รัฐอาจต้องหันมาให้ความส าคัญกับเรื่องระบบการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นธรรม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสรีดเอาแรงงานจากประชาชน
ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม และเพ่ือคงไว้ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน
ของตน มิให้ตกเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือบรรษัทข้ามชาติ 

4.3 กรณีศึกษากลไกการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม 

 เนื่องจากเป้าหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดันให้เกิด
กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงจ าเป็นต้องส ารวจ
กรณีศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปได้ อันจะสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมได้อย่าง
แท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้รัฐมีเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างครอบคลุม ทั้งสิทธิใน
ทรัพย์สิน สิทธิเหนืองานสร้างสรรค์ของตน และสิทธิด้านแรงงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการฉกฉวยเอาประโยชน์
จากข้อมูล และขูดรีดเอาแรงงานของผู้ใช้บริการไปโดยไม่เป็นธรรม  

 เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นการอภิปรายกรณีศึกษาต่อประเด็นดังกล่าว ที่อาจน ามาเป็นต้นแบบหรือกรอบคิด
ในการพัฒนากลไกสร้างความเป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลในล าดับถัดไป 

 ประเด็นเก่ียวกับแบ่งปันประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ก่อนหน้านี้จะเกี่ยวโยงกับ
เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล (data sharing) ระหว่างเอกชนกับเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจ
เหมือนกันเท่านั้น ในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล กลไกการแบ่งปันข้อมูล ถือเป็นกลวิธีส าคัญในการยกระดับหรือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันแก่องค์กรธุรกิจ271 ยกตัวอย่างกรณีการศึกษาเรื่องกระบวนการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างบรรษัทเอกชนในแถบพ้ืนที่ทวีปยุโรป ซึ่งชี้ว่ากว่า 40 เปอร์เซนต์ของบรรษัทเอกชน ได้แบ่งปันข้อมูล

                                                           
271 Arnaut, E., et al., Study on data sharing between companies in Europe, European Commission: 

European Union, 2018.  
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ระหว่างกันและน าข้อมูลของลูกค้าจากบรรษัทมาหมุนเวียนใช้แสวงหาประโยชน์อยู่เป็นประจ า  อีกทั้งยังมีข้อ
บ่งชี้ที่ชัดเจนว่า หลายบรรษัทมีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของยุโรปผ่านการใช้พลั ง
แห่งข้อมูล เนื่องจากกลุ่มบรรษัทเหล่านั้นล้วนตัดสินใจถ่ายโอน แลกเปลี่ยนและ/หรือมีการเข้าถึงข้อมูลใน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจ (business-to-business: B2B)272 

 นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างบรรษัทกับการน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ ยังช่วยให้องค์ธุรกิจ
ต่าง ๆ สามารถน ามาประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่หรือสร้างสรรค์
สินค้าและบริการแบบใหม่ควบคู่กันเพ่ือยกระดับองค์กรของตัวเอง273 ยิ่งไปกว่านั้น เหล่าผู้กักเก็บข้อมูล (data 
suppliers) ที่เป็นบุคคลที่สามยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจ เพ่ือจับมือ
กันเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและแสวงหารายได้ เปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในมือให้กลายเป็นตัวเงิน และส าหรับบรรษัท
หลายแห่ง ยังเห็นอีกว่า การใช้ข้อมูลอาจต้องรวมไปถึงความสามารถเข้าถึงข้อมูลของบรรษัทอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในบรรษัทให้มีประสิทธิภาพ 
แม่นย ายิ่งขึ้น274  

 ถึงตรงนี้ จะเห็นว่า การบริหารจัดการ การครอบครองและการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล สร้างประโยชน์อัน
มหาศาลแก่องค์กรธุรกิจ ซึ่งแทบจะกล่าวได้ว่า บรรษัทหรือองค์ธุรกิจหนึ่ง จะอยู่หรือจะไป ย่อมขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือสถาปนาระบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่เป็นธรรม พร้อมกับหลีกเลี่ยงระบบเศรษฐกิจ
กาฝาก จึงจ าเป็นต้องหันมาพิจารณาถึงการสร้างกลไกที่ให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในสมการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างบรรษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพราะก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์แก่องค์กรธุรกิจเหล่านั้น แม้จะมาจากการใช้งานและเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ แต่ผู้ใช้บริการ
กลับไม่มีส่วนร่วมหรือได้รับผลตอบแทนแต่อย่างใด  

ตัวอย่างที่อาจน ามาใช้เทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบของความพยายามในการพัฒนากระบวนการแบ่งปัน
ข้อมูลให้ยึดโยงกับสาธารณะและประชาชน ได้แก่ กรณีรัฐบาลประเทศสกอตแลนด์ที่ได้ตระหนักถึง
กระบวนการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลส าหรับการน าไปศึกษาวิจัย และผลักวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็น
ยอมรับได้แก่สาธารณะมากที่สุด รวมถึงค้นหาวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการเพ่ิมอ านาจให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมว่าจะให้ผู้ที่ถือครองข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรได้บ้าง275 
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ในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefit-sharing) ย่อมเกิดค าถามว่าใครบ้างที่จะได้รับ และควรจะ
ได้รับอย่างไร แน่นอนว่า ผู้ได้รับประโยชน์ก็คือ ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลดิจิทัล อันซึ่งบรรษัทเอกชน
ทั้งหลายหรือเจ้าของแพลตฟอร์มเก็บรวบรวมไปประมวลผลและน าไปแสวงหาก าไร ส่วนรูปแบบของ
ผลตอบแทนที่ได้รับอาจเป็นในรูปของตัวเงิน การจ่ายค่าตอบแทนกรณีที่บรรษัทเอกชนน าข้อมูลไปใช้งาน การ
แบ่งปันผลก าไร การน าเสนอสินค้าและบริการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการมีสิทธิในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
และบริการพิเศษอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจแตกต่างจากการเก็บข้อมูลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
ไม่จ าเป็นต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยตรง และควรมุ่งเน้นประโยชน์โดยรวมเป็นหลัก กรณีนี้มักจะอยู่ใน
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลไปค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้รัฐไปจัดท าบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น เช่น การเก็บข้อมูล
ด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือน าไปปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น276 

ส่วนประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือหากจะอิงตามกลุ่มเป้าหมายของงานศึกษาชิ้นนี้ก็
คือ ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสร้างพ้ืนที่หรือกลไกการเจรจาท าข้อตกลงให้ประชาชนมี
สิทธิในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลที่บรรษัทเอกชนท าระหว่างกัน รวมถึงต้องมีการพัฒนากลไก
รูปแบบการตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะตรวจสอบเรื่องใดอย่างไร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
กระบวนการน าข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้หาประโยชน์277 ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งวาระในการผู้คุยกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน รัฐ ฝ่ายผู้มีอ านาจและทุน เพ่ือจัดวางระเบียบและ
ข้อตกลงที่เป็นธรรมร่วมกัน ที่ส าคัญ ควรต้องมีพ้ืนที่สื่อกลางที่ร่วมกันด าเนินการบริหารจัดการระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสีย ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล และการมีส่วนร่วมกันในการตัดสินใจใช้ข้อมูล278 

นอกจากนี้ หากย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่อภิปรายไว้ในหัวข้อก่อนหน้า จะเห็นว่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
ถือให้เนื้อหาที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยผู้ใช้บริการเป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่จากข้อตกลงการใช้บริการที่แพลตฟอร์มเป็นผู้ก าหนดไว้ ได้ระบุให้แพลตฟอร์มใน
ฐานะผู้ให้บริการ มีสิทธิหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความไม่ธรรมในที่นี้ ก็คือ สัญญาหรือข้อตกลงการใช้งานรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่สัญญาส าเร็จรูปที่ผู้มี
อ านาจเหนือกว่าอย่างเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นผู้ก าหนดแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นสัญญาที่ร่วมกันจัดท า
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 อีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม คือ สัญญาอัจฉริยะ 
(smart contract) ที่โดยพ้ืนฐานจะเป็นนิติกรรมอันซึ่งก าหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างคู่สัญญา 
เหมือนกับสัญญาทั่วไป แต่ทว่าสัญญาอัจฉริยะ จะเพ่ิมประสิทธิภาพและลบความคลุมเครือออกจาก
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ความสัมพันธ์ตามสัญญา279  เงื่อนไขของสัญญาจะด าเนินงานเป็นโค้ด (code) ที่ท างานบนบล็อกเชน 
(blockchain) โดยไม่ได้อยู่ในเอกสาร หรือหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารายละเอียดยืดยาว สัญญาอัจฉริยะเกิดจาก
การต่อยอดแนวคิดพ้ืนฐานของ Bitcoin ในการส่งและรับเงินโดยไม่ต้องอาศัย “ตัวกลางที่น่าเชื่อถือ” เช่น 
ธนาคาร เพ่ือให้ด าเนินธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยและกระจายอ านาจในข้อเสนอหรือธุรกรรมได้แบบเสมือนจริง 
ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนมากเพียงใดก็ตาม280  

 ก่อนหน้านี้ สัญญาอัจฉริยะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มและโทเค็นแบบ
กระจายอ านาจได้หลากหลาย โดยสัญญาอัจฉริยะถูกน าไปใช้ในแทบจะทุกสิ่ง ตั้งแต่เครื่องมือทางการเงินใหม่ 
ๆ ไปจนถึงประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และเกม ซึ่งสัญญาได้รับการจัดเก็บไว้บนบล็อกเชน เช่นเดียวกันกับ
ธุรกรรมดิจิทัลบนพ้ืนที่ต่าง ๆ เมื่อแพลตฟอร์มใดเพ่ิม “สัญญาอัจฉริยะ” เข้าไปในบล็อกเชนแล้ว แพลตฟอร์ม
นั้นมักจะไม่สามารถย้อนกลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ (แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางประการ) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าสัญญาจะ
ไม่ถูกเซ็นเซอร์หรือปิดการท างาน281 

 สัญญาอัจฉริยะ อาจสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับกรณีการท าสัญญาหรือข้อตกลงการใช้บริการ
แพลตฟอร์ม เพ่ือลดปัญหาและช่องว่างความเหลื่อมล้ าด้านอ านาจทางเศรษฐกิจและสิทธิหน้าที่ที่ทุนเจ้าของ
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มมีสถานะเหนือกว่าผู้ใช้บริการอย่างสิ้นเชิงจากการที่เป็นฝ่ายระบุข้อตกลงทุ กข้อด้วย
ตนเอง กล่าวคือ เนื่องจากการท างานของสัญญาอัจฉริยะจะมาจากการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ระบุเงื่อนไขให้
สัญญามีผลต่อคู่สัญญาเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้เกิดขึ้น แล้วน าชุดค าสั่งนี้ใส่ไว้ในบล็อกเชน 
และปล่อยให้สัญญาท างานตามชุดค าสั่งที่เขียนไว้ ซึ่งมีลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผู้ใช้งานบล็อกเชน
จ านวนมากเป็นพยานว่าสัญญาเกิดขึ้นและบรรลุผลจริง282 หากท าให้สัญญาอัจฉริยะประมวลผลบนฐานคิด
เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม ก็เป็นไปได้ที่จะช่วย
ปกป้องมิให้ฝ่ายเจ้าของแพลตฟอร์มฉกฉวยเอาข้อมูลและแรงงานของผู้ใช้งานไปแบบฟรี ๆ ได้อีก ทั้งนี้ สัญญา
อัจฉริยะอาจมีข้อจ ากัดอยู่ไม่น้อย เช่น หากเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ความเสียหายที่
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ตามมาย่อมมหาศาล หรือการจัด จ าต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลและเงินทุนจ านวนมากเพ่ือรองรับกับความ
ยุ่งยากซับซ้อนของระบบ เป็นต้น283 

 ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการท าสัญญาอัจฉริยะ แต่ก็มี
กฎหมายสัญญาทั่วไปปและพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่พอจะน ามาปรับใช้กับ
สัญญาอัจฉริยะได้ อย่างไรก็ดี อาจมีประเด็นโต้แย้งว่าสัญญาดังกล่าวจะสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายไทยได้
หรือไม่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าโดยการแสดงเจตนาโดยระบบข้อมูลอัตโนมัติ ในขั้นตอนของการเกิดสัญญาที่ไม่มี
บุคคลเข้ามาแทรกแซง ซึ่งกฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงจ าป็นต้องมีการกฎหมายออกมา
รับรองการใช้งานสัญญาอัจฉริยะในอนาคตต่อไป284 

 อีกหนทางท่ีจะช่วยสร้างกลไกการจัดสรรผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมเป็นธรรม 
คือ มาตรการทางภาษี ที่รัฐจะเรียกเก็บจากบรรษัทผู้ครอบครองเทคโนโลยีแพลตฟอร์มกรณีการแสวงหาก าไร
จากข้อมูลผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามาเป็นงบประมาณในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และจัดท าบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนทุกคน  

เนื่องจากตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด (และโดยเฉพาะผู้ให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์) มี
ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้โดยสมัครใจ หรือ
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ หรือข้อมูลที่ถูกทิ้งไว้โดย
ไม่ได้ตั้งใจขณะที่ผู้ท่องอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ต และข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ทั้งเพ่ือ
การจัดท าโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนน าไปสู่ 
(โดยตรงหรือโดยอ้อม) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้นและผลก าไรที่สูงขึ้น การวางระบบที่คิดอัตราภาษีไป
ตามการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ หรือ “transitory internet tax”285 จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่าง
ยิ่ง 

ปัจจุบันหลายประเทศก าลังผลักดันกลไกหรือมาตรฐานทางภาษีข้างต้นให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งกรณีที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างหนัก ได้แก่ ฝรั่งเศส ที่พยายามเรียกเก็บภาษีอินเทอร์เน็ตจาก Google และ Facebook 
ตลอดจนบรรษัทเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ทั้งหลาย เนื่องจากทางรัฐบาลฝรั่ งเศส เห็นว่า 
Google สามารถด าเนินการด้วยผลก าไรสุทธิมากกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการโฆษณา 

                                                           
283“The Dangers of Smart Contracts”, contract logix, https://www.contractlogix.com/contract-

management/dangers-of-smart-contracts/ (Retrieved on August 23, 2022). 
284 ดวงดาว จินดาวัฒนะ, ปัญหากฎหมายของไทยเกี่ยวกับสัญญาอัจฉริยะ, วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 9(1) มิถุนายน 2560, 28. 
285 De Filippi, P., Taxing the cloud: introducing a new taxation system on data collection?. Internet 

Policy Review, 2(2) (2013). https://doi.org/10.14763/2013.2.124 (Retrieved on August 23, 2022). 

https://www.contractlogix.com/contract-management/dangers-of-smart-contracts/
https://www.contractlogix.com/contract-management/dangers-of-smart-contracts/
https://doi.org/10.14763/2013.2.124


115 
 

และมากกว่า 2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี หากนับการท าโฆษณาเฉพาะในฝรั่งเศสอย่างเดียว แต่รัฐ
ฝรั่งเศสกลับไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากบรรษัทเหล่านั้นได้286 

ระบบภาษีอินเทอร์เน็ตดังกล่าว อาจสร้างความท้าทายอย่างรุนแรงเกี่ยวกับความชอบธรรมและการ
น าไปปฏิบัติจริง ทั้งในกรอบการท างานระดับประเทศและระดับนานาชาติ การด าเนินการภาษีใหม่นี้จะท าให้
ฝรั่งเศสอยู่ในแนวหน้าของการก าหนดนโยบายระหว่างประเทศ โดยการสร้างระบบภาษีใหม่ส าหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ระบบนี้ไม่เพียงแต่สร้างความรับผิดชอบทางการเงินมากขึ้นส าหรับแพลตฟอร์มในฐานะผู้ประมวลผล
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ฝรั่งเศสก าหนดมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของพลเมืองกับผู้ให้บริการออนไลน์ข้ามชาติทั้งหลายได้ด้วย287 

 มาตรการทางภาษีนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Digital commons ที่จะมองว่า288 ข้อมูลดิจิทัลที่
เกิดขึ้นทั้งหลายก่อนจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ มีแหล่งที่มาจากหลากหลายแห่งและไม่อาจแยก
จากบริบททางสังคมได้ ซึ่งจะขยับออกจากการตกลงว่า เนื้อหาและข้อมูลดิจิทัลที่ถูกผลิตหรือสร้างสรรค์ขึ้นบน
แพลตฟอร์มต้องเป็นของผู้สร้างสรรค์หรือผู้ใช้บริการในฐานะปัจเจกบุคคล แต่เป็นของสาธารณะ ที่ทุกคนใน
สังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน การแสวงหาก าไรจากข้อมูลของกลุ่มบรรษัทเทคโนโลยีย่อมต้องมีการให้ประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้คนในสังคมโดยรวม นอกจากนี้ แนวคิด Digital commons ยังตอกย้ าเรื่องการผลิตและการ
ดูแลทรัพยากรข้อมูลดิจิทัล การตัดสินใจนั้น ควรท าผ่านแพลตฟอร์มแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่า
เทียมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
286 Worstall, T., “France, Google And The Internet Tax: It's Just Not Going To Fly”,  January 22, 2013, 

Forbes, https://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/01/22/france-google-and-the-internet-tax-its-just-
not-going-to-fly/ (Retrieved on August 23, 2022). 

287 Ibid.  
288 Mélanie Dulong de Rosnay and Felix Stalder, “Digital Commons,” Internet Policy Review, 9(4) 

(2020):2. 

https://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/01/22/france-google-and-the-internet-tax-its-just-not-going-to-fly/
https://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/01/22/france-google-and-the-internet-tax-its-just-not-going-to-fly/


116 
 

บทที่ 5 

บทสังเคราะห์แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

รัฐไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในการเข้าร่วมตลาดดิจิทัลที่มีเข้มข้นของกิจกรรมข้าม
พรมแดนตลอดเวลา เป้าหมายส าคัญที่รัฐต้องฝ่าฝันไปให้ได้ คือ การแก้ไขปัญหาศักยภาพของรัฐในการบังคับ
ใช้กฎหมายขยายไปเหนือหลักเขตอ านาจศาลเหนือดินแดนของตนแบบเก่า เมื่อต้องก ากับกิจกรรมของบรรษัท
ข้ามชาติที่อยู่ในการบังคับของกฎหมายรัฐอ่ืนซึ่งมีบรรทัดฐานในหลายประเด็นแตกต่างไป ไม่ว่าจะอยู่ใน
ลักษณะการสถาปนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี พหุภาคี หลายฝ่าย หรือแบบการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ เพ่ือแส
วหาจุดเกาะเกี่ยวในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเมื่อมีประเด็นข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เมื่อบรรษัทข้ามชาติเจ้าของแพลตฟอร์มคือผู้ได้ประโยชน์จากการเป็นตัวกลางให้บริการกระจายสินค้า
และบริการ จึงต้องก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแบ่งปันผลประโยชน์ย้อนกลับมาคืนแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย แนวทางสร้างฐานภาษีจากตลาดดิจิทัลเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดิน
ของรัฐเพ่ือน ามาจัดท าบริการสาธารณะและสวัสดิการของประชาชน จึงเป็นข้อท้าทายอีกประการที่ต้อง
สังเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายมาเสนอเป็นนโยบายแก่รัฐไทย 

รัฐไทยสามารถฉวยใช้แนวคิด Digital commons เป็นทางเลือกที่ก้าวหน้าทางสังคม ในการผลิตและ
แบ่งปันทรัพยากร และจัดระเบียบการด าเนินการร่วมกันในโดเมนที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความ
ยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตย 

ตลาดดิจิทัลเป็นพ้ืนที่ในการหลอมรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยการผลิต การบริโภค 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านช่องทางกระจายสินค้าและบริการนั้น อาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
โลกไซเบอร์เป็นช่องทางสื่อสารแลกเปลี่ยนโดยอาศัยข้อมูลที่ไหลเวียนในช่องทางที่ผู้คนติดต่อสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้บริโภคผู้ผลิตโดยมีผู้ค้าขายและให้บริการโลจิสติกส์จ านวนมากบนตลาดเชื่อมโยงกันผ่านตัวกลางเป็น
ผู้ควบคุมระบบ ในลักษณะของการผูกขาดใต้อิทธิพลทางเทคโนโลยีของบรรษัทข้ามชาติ เรื่องที่ต้องค านึงอยู่
เสมอ คือ แม้จะมีการกล่าวอ้างความคิดแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน แต่ข้อมูลข่าวสารและระบบกลับมีลักษณะ
ปิดบัง อ าพราง จนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกลวงอันกระทบกระเทือนสิทธิผู้บริโภคและท าลาย
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว 

บทบาทของรัฐในการส่งเสริมความเจริญของตลาดดิจิทัลแม้อ านาจส่วนใหญ่อยู่ในมือภาคเอกชน ก็คือ
การให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าท าธุรกรรมและช่องทางในการกระจาย
สินค้า บริการและข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ิมการคุ้มครองสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ทรง
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ กับ ผู้ด้อยอ านาจต่อรอง ผ่านการสถาปนาสถาบันทางเศรษฐกิจที่ให้การปกป้องสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมแก่บุคคล  เช่น การยืนยันตัวบุคคล การรับรองระบบกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล สร้าง
ความมั่นคงในการท าธุรกรรมในโลกดิจิทัล มีสื่อกลางและพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้ และมีกลไกระงับ
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ข้อพิพาทท่ีสะดวก สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์และ
แข่งขันให้ประชาชนก้าวข้ามกับดักเศรษฐกิจแบบกาฝาก 

นอกจากนี้ยังต้องก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมตลาดดิจิทัลที่มีเข้มข้นของ
กิจกรรมข้ามพรมแดนตลอดเวลา เพ่ือแก้ไขปัญหาศักยภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายขยายไปเหนือหลัก
เขตอ านาจศาลเหนือดินแดนของตนแบบเก่า เมื่อต้องก ากับกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในการบังคับของ
กฎหมายรัฐอ่ืนซึ่งมีบรรทัดฐานในหลายประเด็นแตกต่างไป ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะการสถาปนาความสัมพันธ์
แบบทวิภาคี พหุภาคี หลายฝ่าย หรือแบบการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ เพ่ือแสวหาจุดเกาะเกี่ยวในการระงับข้อ
พิพาทระหว่างคู่กรณีเมื่อมีประเด็นข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อบรรษัทข้ามชาติเจ้าของแพล็ตฟอร์มคือผู้ได้
ประโยชน์จากการเป็นตัวกลางให้บริการกระจายสินค้าและบริการ จึงต้องก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ย้อนกลับมาคืนแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย แนวทางสร้าง
ฐานภาษีจากตลาดดิจิทัลเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินของรัฐเพ่ือน ามาจัดท าบริการสาธารณะและสวัสดิการ
ของประชาชน จึงเป็นข้อท้าทายอีกประการที่ต้องสังเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายมาเสนอเป็นนโยบายแก่
ประเทศไทย 

5.1 การสังเคราะห์ปรัชญาพื้นฐานในการพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล 

การปรับปรุงโครงสร้างประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกับปวงชนทั้งหลายบนพ้ืนฐานของ
ภราดรภาพ (Solidarity Economy) จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจเพ่ือมาปรับใช้กับการสนับสนับความเชื่อมั่นต่อ
ตลาดดิจิทัลให้มีการพัฒนาอย่างยังยืน 

ข้อเสนอและทางเลือก ที่ค้นพบจากงานวิจัยและอยากน าเสนอไว้มี 7 ประการ คือ  
1.การเข้าถึงสินค้าและบริการดิจิทัลและอ่ืน ๆ ต้องจัดให้มีทางเลือกอ่ืนในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่เป็น
ธรรม,  
2.ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่ตลอดไปภายใต้การจัดเก็บจ ากัดการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรเอกชนในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง,  
3.ควรหาวิธีเก็บภาษีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองอยู่,  
4.สร้างนโยบายกระตุ้นให้เอกชนผู้สร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีเพ่ือสังคม,  
5.การเปิดให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ (Public Domain) เพ่ือประโยชน์ต่อการวิจัยและการศึกษา,  
6.ไม่ควรสนับสนุนให้รัฐเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล,  
7.พิจารณาถึงสวัสดิการรายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า' หรือ 'UBI' (Universal Basic Income) 
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5.1.1.การเข้าถึงสินค้าและบริการดิจิทัลและอ่ืน ๆ ต้องจัดให้มีทางเลือกอ่ืนในการเข้าถึงสินค้าหรือ
บริการที่เป็นธรรม 

การเข้าถึงสินค้าและบริการดิจิทัลและอ่ืน ๆ ไม่ได้รวมอยู่ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดให้มี
ทางเลือกอ่ืนในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่เป็นธรรม เช่น ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ไม่เป็นการยุ่งยาก
ซับซ้อน และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ควรก าหนดราคาส าหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโดยที่ไม่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพ่ือประกันถึงความส าคัญของข้อมูลและทางเลือกท่ีเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

5.1.2.ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่ตลอดไปภายใต้การจัดเก็บจ ากัด
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรเอกชนในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่ตลอดไปภายใต้การจัดเก็บของ
แพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับ GDPR ของสหภาพยุโรป แนวทางอ่ืนคือการจ ากัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดย
องค์กรเอกชนในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง (และค่อนข้างสั้น) และส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (และไม่ใช่
วัตถุประสงค์ทั่วไป)289 ดังนี้ การเก็บรักษาและการใช้งานเกินระยะเวลาที่ก าหนดและจ ากัดเวลานี้จะถือว่าผิด
กฎหมาย  

5.1.3.ควรหาวิธีเก็บภาษีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองอยู่ 
ควรหาวิธีเก็บภาษีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองอยู่ เนื่องจากการก าหนดราคาโอนย้าย

ข้อมูลระหว่างประเทศในแพลตฟอร์นั้นไม่ต้องการระบบขนส่งและการเก็งก าไร และไม่ต้องผ่านระบบภาษี ดังนี้
หมายความว่าบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผล
ประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ใช้ 

5.1.4.กระตุ้นให้เอกชนผู้สร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีเพื่อสังคม 
เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการคุ้มครองทาง

การเงินที่จะแสวงหา ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ “economic rents” ดังนั้น ไม่ควรสนับสนุนนวัตกรรมจากผล
ประกอบการทางการเงิน แต่ควรค านึงถึงบริบทและคุณค่าทางสังคมเป็นหลัก อาจพิจารณาการลดพิธีมอบ
รางวัลทางนวัตกรรมที่เป็นการสะสมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และไปสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคมแทน เป็นต้น 

 

5.1.5.การเปิดให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ (Public Domain) เพื่อประโยชน์ต่อการ
วิจัยและการศึกษา 

                                                           
289 Lilian Edwards, “Data Protection: Enter the General Data Protection Regulation,” Law, Policy and 

the Internet, (2018): 77-117. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna Artyushina, “The Problem of 
Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy Implications of Turning Personal 
Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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 สิ่งนี้จะเป็นการลดการผูกขาดในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นก้าวแรกในการเปิดพ้ืนที่ให้แก่ 

5.1.6.ไม่ควรสนับสนุนให้รัฐเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการละเมิดความไว้วางใจทางการเมืองต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอดแนม 

ดังนี้ จึงจ าเป็นต้องคิดหาวิธีอ่ืนในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมเอาความจ าเป็นทางการเมืองในการสร้าง
ความปึกแผ่นให้กับสังคมมาเป็นแกนหลัก รวมไปถึงการประกันผลประโยชน์ทางสังคม  

5.1.7.พิจารณาถึงสวัสดิการรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า' หรือ 'UBI' (Universal Basic Income) 
เนื่องจากในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีมูลค่าในตัวเองและกลายสภาพเป็นสินค้า ไม่ได้มีแต่เพียงผู้ที่อยู่ภายใต้

สัญญาจ้างเท่านั้นที่มีความสามารถสร้างมูลค่า แต่ทุกคนที่เข้าร่วมในปริมณฑลแพลตฟอร์มนั้นเป็นแรงงานที่
ผลิตสร้างมูลค่าแบบใดแบบหนึ่งอยู่เสมอ  

5.2. การแปลงปรัชญาให้กลายเป็นกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม 
โดยทางเลือกในเชิงรูปธรรมที่รัฐสามารถด าเนินการได้ตามแนวทางข้างต้นมีด้วยกัน 3 ประการ คือ 
5.2.1.สร้างแพลตฟอร์มสาธารณะหรือแพลตฟอร์มที่ประชาชนเป็นเจ้าของและควบคุม 
แทนที่จะแค่ควบคุมองค์กรแพลตฟอร์ม อาจมีความพยายามในการสร้างแพลตฟอร์มสาธารณะหรือ

แพลตฟอร์มที่ประชาชนเป็นเจ้าของและควบคุม (และที่ส าคัญคือ เป็นอิสระจากเครื่องมือของรัฐในการสอด
แนม)290 นี่จะหมายถึงการลงทุนทรัพยากรจ านวนมากของรัฐในเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการสนับสนุน
แพลตฟอร์มเหล่านี้และเสนอให้เป็นสาธารณูปโภค ยิ่งไปกว่านั้น แพลตฟอร์มอาจถูกใช้เพ่ือแจกจ่ายทรัพยากร 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย และสร้างการพัฒนาทางเทคโนโลยี  

5.2.2.จัดการข้อมูลด้วยระบบทรัพย์สินร่วม 
Multitude หมายความถึง การเมืองของแรงงานอวัตถุในฐานะพลังการผลิตที่ก้าวหน้าที่สุดในระบบ

ทุนนิยมความรับรู้ เป็นพลังซ่อนเร้นในระดับชีวิตประจ าวันของผู้คน เป็นการปฆิวัติแบบย่อย ๆ ที่เคลื่อนตัวอยู่
ตลอดเวลาและมีพลังไม่น้อยกว่าการเคลื่อนไหวปฏิวัติทางกายภาพแบบสากล291 ตรงกันข้ามจากการเมืองอัต
ลักษณ์ที่ปฏิเสธและต่อต้านความคิดแบบสมัยใหม่ที่วางอยู่บนประชารัฐและความเป็นชาตินิยม อัตลักษณ์นี้มี
ความเกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมในฐานะเครื่องมือทางการเมือง การเคลื่อนตัวของ multitude นั้นมุ่งที่จะ
สร้างความเป็นส่วนรวม common292 ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับสังคม ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ของ
ตนเองโดยไม่รีรอการยอมรับ293 

                                                           
290 Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017):.127-129 
291 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ

พิมพ์, 2560): 255. 
292 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม . (กรุงเทพฯ :ภาพ

พิมพ์, 2560): 299. 
293 เรื่องเดียวกัน. 



120 
 

ลักษณะของการจัดการแบบ Multitude ลักษณะเป็นแบบทรัพย์สินร่วมกัน ดังนั้น ย่อมเป็นความท้า
ทายในการทลายก าแพงของการสะสมข้อมูลของบรรดาแพลตฟอร์ม และการประกันว่าข้อมูลในฐานะ
ทรัพยากรร่วมกันนี้จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล  

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอที่ให้จัดการต่อข้อมูลในลักษณะของทรัพยากรส่วนรวม คือ Babara 
Prainsack ที่น าเสนอรูปแบบความเป็นปึกแผ่นของสังคม (Socialy Soditary) ซึ่งประชาชนได้ยินยอมพร้อมใจ
ที่จะบริจาคข้อมูลของตนให้กับส่วนรวม เช่น การบริจาคข้อมูลเพื่อวิจัยความผิดปกติทางพันธุกรรม294  

อีกท่านคือ Teresa Scassa ที่เสนอว่าข้อมูลทั้งหมดควรอยู่ในโดเมนสาธารณะเพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงได้ 
ในรูปแบบบ่อรวมข้อมุลที่ถือเป็นทรัพย์สินส่วนรวม (pool of commons)295 

5.2.3. “ข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลเป็นการชดเชย; และข้อมูลเป็นการแบ่งปันผลก าไร (data as 
ownership; data as compen-sation; and data as profit-sharing) 

Elettra Bietti น าเสนอแนวทางท่ีเป็นไปได้ คือ ข้อมูลนั้นมีมูลค่าและมีความส าคัญไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนมุมมองเชิงบรรทัดฐานว่ากลไกตลาดสามารถให้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ใช้ส าหรับ
ข้อมูลของตน โดยไม่จ าเป็นต้องหยุดการสอดแนมที่แพร่หลายและการค้าของขอบเขตของชีวิตมนุษย์ที่ไม่เคย
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินมาก่อน (เช่น การศึกษา มิตรภาพ งานอดิเรก)296 

5.3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย 
การส ารวจความท้าทายที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ผนวกเข้ากับข้อ

กฎหมายไทยที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน สามารถสร้างข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทยและระบบการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวังไว้ตามทฤษฎีทางกฎหมายที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

                                                           
294 Barbara Prainsack, “Data Donation: How to Resist the Ileviathan,” Philosophical Studies Series 

137 (2019): 9-22. In The Ethics of Medical Data Donation: Philosophical Studies Series, edited by J. 
Krutzinna and L. Floridi, 137, 9–22. Cham: Springer. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna 
Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487.. 

295 Teresa Scassa, “Open Data and Privacy,” SSRN, last modified October 17, 2018, accessed May 
23, 2022, https://papers.ssrn.com/abstract=3255581. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna 
Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 

296 Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New 
Frontier of Power (New York: Public Affairs, 2019).. In Kean Birch, Margaret Chiappetta, and Anna 
Artyushina, “The Problem of Innovation in Technoscientific Capitalism: Data Rentiership and the Policy 
Implications of Turning Personal Digital Data into a Private Asset,” Policy Studies 41, no. 5 (2020): 468-487. 
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8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังต้องรับรองสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ แต่อาจเพ่ิมสิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกัน
ในข้อมูลดิจิทัลระหว่าง เจ้าของระบบแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานในฐานผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรัฐ
เป็นผู้ก ากับดูแล 

9. บัญญัติ ตีความ รับรองว่า ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลดิจิทัลถือเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคา
และอาจถือเอาได้ แม้ไม่เป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามแนวทางการตีความเดิม โดย
จะต้องสร้างกลไกที่ท าให้ผู้ใช้ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม รายปัจเจกชนสามารถหวงกัน
ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้หรือครอบครองทรัพย์นั้น และมีกลไกในการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะ
กรรมสิทธิ์รวมเหนือทรัพย์สินข้อมูลดิจิทัล ได้ด้วย เพ่ือยังคงรักษาสิทธิให้กับเจ้าของข้อมูลดิจิทัลมีสิทธิใช้สอย
และจ าหน่ายสิทธิในข้อมูลดิจิทัลของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งข้อมูลนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งสิทธิ
ในข้อมูลของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับสิทธิในข้อมูล
นั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

10. ออกแบบระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลผ่านการหยิบยืมแนวคิดของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน และส่งต่อข้อมูลได้ โดยไม่หวงกันไว้ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตลอดกาล เนื่องจากข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่มีข้อจ ากัดว่าไม่สามารถแบ่งกันใช้ในเวลาเดียวกันได้ 
และจ าต้องค านึงถึงการถ่ายทอดดูดซับเทคโนโลยีจากการรวบรวม ประมวลผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดิจิทัล และสิทธิในการเข้าถึงความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการของมวลมนุษยชาติ 

11. ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้ค าว่า “ทรัพย์” เป็นวัตถุแห่งการกระท าในความผิดบางฐาน และ
บัญญัติให้ค าว่า “ทรัพย์สิน” เป็นวัตถุแห่งการกระท าในความผิดบางฐาน แต่เพ่ือคุ้มครองสิทธิในข้อมูลดิจิทัล
อย่างครอบคลุม การวิเคราะห์ค าว่า “ทรัพย์” ในทางอาญาไม่ควรยึดติดกับค าว่า “ทรัพย์” ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 ซึ่งก าหนดว่าทรัพย์ต้องเป็นวัตถุซึ่งมีรูปร่าง แต่จะรวมไปถึงการ
วิเคราะห์ค าว่า “ทรัพย์สิน” ในทางอาญาด้วยว่าไม่ควรยึดติดกับค าว่า “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 138 โดยอาจปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาให้ก าหนดองค์ประกอบความผิดทั้งหลายให้
ครอบคลุมการกระท าต่อสิทธิเกี่ยวทรัพย์สินทั้งหมด 

12. มีการพัฒนากลไกปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการไขความลับ โดยค านึงถึง
ความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 79 - 81 ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่เพ่ือรองรับการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการตาม
กฎหมายให้สามารถตรวจตราและมีค าสั่งให้เยียวยาปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ส่งเสริมระบบคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชชนเจ้าของข้อมูลให้น าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาปรับใช้กับข้อตกลงเกี่ยวกับการที่แพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ
และน าไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอาจเข้านิยามเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ
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การค้าหรือวิชาชีพ” หรือเป็นผู้ก าหนด “สัญญาส าเร็จรูป” ซึ่งสามารถตีความว่าสัญญาที่ผู้ใช้บริการในฐานะ
ผู้บริโภคเข้าท ากับเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยเฉพาะในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการแบ่งหรือไม่แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และหากเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ก็สามารถตีความต่อไป
ได้ว่าข้อสัญญาดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

14. พัฒนาระบบจัดสรรผลประโยชน์ที่โปร่งใส และเป็น “ฐานค านวณภาษี” ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลดิจิทัล เพ่ือน ามาเป็นงบประมาณในการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าแก่พลเมืองในรัฐยุคดิจิทัล 

 

ข้อเสนอดังกล่าวตั้งอยู่บนความมุ่งหวังในการสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้าง
สมดุลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมกับการเปิดโอกาสให้มีการ
ถ่ายทอดและดูดซับเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวบรวม ประมวลผลและใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัล 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีรายได้และผลก าไรจ านวนมหาศาลจากการประมวลผลข้อมูลการ
ใช้งานของผู้บริโภคในระบบของตน แต่ยังไม่มีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื่องจากยังมีข้อ
ถกเถียงเรื่องใครเป็นเจ้าของข้อมูลและมีสิทธิแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นบ้าง  โดยมีข้อสรุปที่ได้
จากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

บทสรุป 
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติต่าง ๆ น ามาสู่ข้อสรุปว่ากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติต่าง ๆ 

แม้ว่าจะมีบทบัญญัติบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล แต่
ก็มักเป็นการก าหนดในลักษณะที่ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งควรเก็บไว้เป็นความลับ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล หรือมักเป็นการก าหนดกลไก
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล แต่ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติที่
ก าหนดว่าใครเป็นบุคคลที่มีสิทธิในการน าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือผลก าไร และ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าข้อมูลไปใช้ควรถูกแบ่งปันไปยังใคร อย่างไรบ้าง 

แม้จะมีบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติบางฉบับที่มีถ้อยค าเกี่ยวกับการน าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ประโยชน์ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 ซึ่งก าหนดให้การน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นความผิด หรือพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 มาตรา 32 ซ่ึงก าหนดว่ากรณีมีการกระท าความผิดโดยการใช้ประโยชน์
ข้อความข่าวสารหรือข้อมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า กสทช. เป็น
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่บทบัญญัติเหล่านั้นเพียงก าหนดให้การน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดอาญา ส่วนพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ก็มุ่ง
คุ้มครองเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แต่พระราชบัญญัติ
เหล่านี้ไม่ได้ก าหนดว่าใครมีสิทธิในการน าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือผลก าไร และ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าข้อมูลไปใช้ควรถูกแบ่งปันไปยังใคร อย่างไรบ้าง 

ส่วนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ ไม่ให้ถูกน าไปท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
แต่ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึงข้อมูลที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์แต่อย่างใด ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ในการน าเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าและบริการของตน แต่ไม่ได้คุ้มครองข้อมูลใด ๆ ที่อาจปรากฏใน
เครื่องหมายการค้านั้น และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่การ
ประดิษฐ์ โดยให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรของตน แต่หากในการประดิษฐ์มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางประการ กฎหมายสิทธิบัตรจะไม่ได้
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คุ้มครองไปถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับต่าง ๆ ข้างต้นจึงไม่ใช่
กฎหมายที่ให้สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อมูล 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่อาจน ามา
ปรับใช้กับข้อตกลงเกี่ยวกับการที่แพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการและน าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ได้ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอาจเข้านิยามเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” 
หรือเป็นผู้ก าหนด “สัญญาส าเร็จรูป” ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้มีการตีความว่าสัญญาที่ผู้ใช้บริการใน
ฐานะผู้บริโภคเข้าท ากับเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยเฉพาะในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการแบ่งหรือไม่แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และหากเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ก็สามารถตีความ
ต่อไปได้ว่าข้อสัญญาดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี จะต้องมีขอบเขต
เท่าใด 

จากบทสรุปข้างต้นท าให้ต้องมีการสังเคราะห์ปรัชญาและข้อเสนอแนะทางกฎหมายเพ่ือแสวงหา
ทางออกโดยปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องความเป็นเจ้าของข้อมูล ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความคิดทางกฎหมายต้องครอบคลุมขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล 4 ประการ คือ การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการกระจาย ที่บรรษัทเจ้าของเทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มได้สร้างฐานข้อมูลขึ้นพร้อมให้น าไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  การสร้างกลไกในการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้งานข้อมูลดิจิทัลจึงต้องค าถึงประเด็นเหล่านี้ 

5) หน่วยพ้ืนฐานที่สุดของธุรกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับผลทางกฎหมายจะเน้นไปที่การ
สร้างนิยามของ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” เพ่ือการรับรองสิทธิในข้อมูลดิจิทัลของผู้บริโภค โดยสร้างความ
โปร่งใสในการท าธุรกรรมในโลกดิจิทัล และมีกลไกแบ่งปันผลประโยชน์ ไปจนถึงการระงับข้อพิพาทที่เ ป็น
ธรรม 

6) จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ ได้องค์ความรู้ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มี
ขอบเขตเกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงกฎหมายไทยจ านวนหนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลที่อยู่ในระบบส่งเสริมกฎหมาย
ทางการค้าของสหประชาชาติ และหลักการที่น่าสนใจในกฎหมายต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทั้งในกลุ่มประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม และกลุ่มประเทศผู้บริโภค ไปจนถึงกลุ่ม
ประเทศท่ีต้องการพัฒนาสวัสดิการของประชาชนและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

7) องค์ความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างในการก ากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องเข้าแทรกแซงโดยเฉพาะประเด็นความเป็นเจ้าของ
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ในข้อมูลทีเ่จ้าของแพลตฟอร์มต้องการน าไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปรับอ านาจต่อรองที่มีความแตกต่างกันมาก 
และสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับระบบคิดค านวณผลประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายได้ 

8) แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายที่จ าเป็นในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้งาน คือหลักการ “อวัตถุทรัพย์” มาทบทวนนิยามของ “ทรัพย์” และ 
“ทรัพย์สิน” ในกฎหมายไทย ที่ยึดติดกับองค์ประกอบของข้อบัญญัติเฉพาเรื่องทางกฎหมาย ท าให้ต้องสร้าง
นิยามใหม่ และการก าหนดสิทธิ-หน้าที่ แบบใหม่ที่ก้าวข้ามองค์ประกอบเรื่อง “รูปร่าง” และ “การถือครอง
ได”้ ไปสู่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าของสิทธิในข้อมูล แทน 

9) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลายกฎหมายที่มีประเด็นใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูล
ของบุคคลที่อยู่เหนือข้อจ ากัดอันเนื่องมากจาก นิยามทางกฎหมายเกี่ยวกับ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” ที่
ระบอบกฎหมายทางของรัฐไทย นอกจากนี้ยังต้องสร้างกลไกบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสทธิของประชาชน
โดยต้องปรับตัวเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนเจ้าของข้อมูล 

10) ปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคทางกฎหมายจากบทบัญญัติกฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องทรัพย์สิน และนิติกรรมสัญญา ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์  แล้วสร้างความเข้มแข็งเพ่ิมเติมให้กับปัจเจกชนและสาธารณชนด้วยพระราชบัญญัติข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

11) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิในข้อมูลของผู้บริโภคและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลโดยเจ้าของแพลตฟอร์ม จึงต้องน าไปสู่การทบทวนพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และ บรรพ 4 
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะการทบทวนองค์ประกอบความผิดที่เชื่อมโยงกับนิยามของ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” 
ไปสู่การคุ้มครอง “สิทธิที่เก่ียวข้องกับข้อมูล” เพ่ือการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูล  

12) ทบทวนหลักคิดทางกฎหมายเพ่ือปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ และการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการทบทวนองค์ประกอบความผิดที่
เชื่อมโยงกับนิยามของ “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” ไปสู่การคุ้มครอง “สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล” เพ่ือการ
คุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูล 

13) สร้างกลไกในการคุ้มครองสิทธิโดยใช้แนวทางการน าพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาเสริมสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลอย่างเป็น
ธรรม  
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รัฐเป็นเจ้าของข้อมูล 

จุดแข็ง 
- รัฐตรวจตราบรรษัทแพลตฟอร์มได้เนื่องจากเป็นผู้ทรง

สิทธิ ์

จุดอ่อน 
- มีอ านาจนารตรวจตราข้อมูลของผู้ใช้  (User) 
- รัฐไม่น่าไว้วางใจ (มีการ Censorship และฟ้องปิดปาก) 
- ขาดความยึดโยงกับผู้ผลิดข้อมูล (User) 
- ไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ 
- อาจน าไปสู่การผูกขาด 
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ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูล 

จุดแข็ง 
- มีความยึดโยงกับผู้ผลิตข้อมูล (User) 
- เป็นฐานรับรองสิทธิแก่ข้อมูลขของผู้ใช้ 
- สร้างข้อเรียกร้องต่อการจัดสรรมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อบรรษัท

แพลตฟอร์ม 

จุดอ่อน 
- ความยากล าบากในการตวจจสอบการประมวลผลข้อมูล

ของผู้ใช้แต่ละราย 
- ผู้ใช้ไม่มีอ านาจตอ่รองกับแแพลตฟอร์มสร้างความล าบาก

ในการต่อรองเจรจาเมื่อเกิดกรณีพพิาทกับบรรษัท
แพลตฟอร์มต่างชาติ  
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บรรษัทเป็นเจ้าของข้อมูล 

จุดแข็ง 
- สามารถน าข้อมูลไปพัฒนา ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ 

จุดอ่อน 
- เกิดการขูดรีดค่าเช่าช่วงจากข้อมูล Data Rentier 
- การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
- ท าการตรวจสอบได้ยาก 
- ขาดความยึดโยงต่อผู้ผลิตข้อมูล (User) มีเพียง TOR, 

User Agreement 
- รัฐไม่มีอ านาจในการต่อรองเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของประชาชน 
- ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
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บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม 
/ ทรัพยากรร่วม 

จุดแข็ง 
- สาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลเพือ่น าไปพัฒนาศึกษา 

ค้นคว้า เพื่อสร้างนวัตกรรม 
-  สนับสนุนการมีสว่น่วมแบบประชาธิปไตย 
-  เป็นอิสระจากการถูกสอดส่อง 
- มีความเป็นหนึ่งเดียว, เป็นส่วนรวม 

จุดอ่อน 
- ความท้าทายมากทั้งในแง่ของการปรับปรุงกฎหมายและ 

การสร้างเทคโนโลยีมารับรอง 
- อาจจัดท าได้เปน็รายกรณี เช่น เพื่อศึกษาวิจัยเฉพาะด้าน 

หรือจัดท าเป็นแพลตฟอร์มส าหรับประชาชน 
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