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บทคัดย่อ

	 การใช้งานเครอืข่ายสงัคมอนิสตาแกรม	อาจท�าให้เกิดการน�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูส่วน

บุคคลลักษณะต่าง	ๆ	ของเด็ก	 เช่น	ชื่อตัว	ชื่อสกุล	ที่อยู่	ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์	

ภาพถ่ายของเด็ก	รวมทั้งข้อมูลอันอาจบ่งระบุตัวตนอื่น	ๆ	(Personally	Identifiable	Information)	ข้อมูล

เหล่าน้ีซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการอินสตาแกรม	 อาจเป็นต้นเหตุน�าไปสู่การกระท�าละเมิดต่อ

สิทธิส่วนบุคคลของเด็กรวมทั้งอาจน�าไปสู่อาชญากรรมอื่น	 ๆ	 เช่น	 การเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต	

(Cyberstalking)	 การน�าข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ไปใช้โดยมิชอบ	 (Identity	 Theft)	 จากการศึกษากฎหมาย

สหรฐัอเมรกิาพบว่า	กฎหมายเฉพาะทีว่างหลกัเก่ียวข้องกับการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเด็ก	คอืกฎหมาย

คุม้ครองความเป็นอยูส่่วนตวัของเดก็ออนไลน์	(Children’s	Online	Privacy	Protection	Act	หรือ	COPPA)	

ซึ่งกลไกส�าคัญของกฎหมายนี้คือการก�าหนดหน้าที่แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ 	ที่เก็บข้อมูล

ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า	 13	 ปี	 ให้ต้องขอความยินยอมของผู้ปกครองเด็กก่อนจึงท�าการเก็บ

ข้อมูลได้	 จากการวิเคราะห์กฎหมาย	 COPPA	 กับกฎหมายไทยพบว่า	 ระบบกฎหมายไทยปัจจุบันยังไม่มี

กฎหมายเฉพาะที่มุ่งคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในแง่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในบริบทการใช้งานอินเทอร์เน็ต

และสื่อออนไลน์	 กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการน�ามาปรับใช้คุ้มครองข้อมูล

สว่นบคุคลของเดก็	ผูเ้ขยีนจงึมขีอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายอันจะน�าไปสูม่าตรการเชิงป้องกนัใน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กก่อนที่จะเกิดปัญหาการละเมิดต่าง	ๆ	ทางออนไลน์กับเด็กต่อไป	
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Abstract

 The use of “Instagram” (IG) application leads to the importation of personal data 

of children to computer system. Such personal data which include name, surname, address, 

email address, phone number, images, and other personally identifiable information are 

maintained and controlled by IG. This can cause the invasion of privacy and other cybercrime 

such as cyber stalking, and identity theft. According to the study of the U.S. Laws relating 

to the protection of children’s personal data, the paper found that there are specific statutes 

in the U.S. relating to the protection of children’s personal data which is referred to as:   

“Children’s Online Privacy Protection Act”, hereinafter called COPPA. The COPPA imposes 

duty on service providers such as websites, social network applications, and other online 

applications who collect data of children under the age of 13. The main principle of 

COPPA prohibits such service providers from collecting children’s information without 

parental consent. As a result of comparative study of COPPA and Thai related laws, this 

paper indicated that there are no specific laws in Thai legal system which aim at protecting 

children’s personal data stored in internet and online applications. Although there are 

several laws for protecting children, this paper found that the specific provisions relating 

specifically to the protection of children personal data have not yet been stipulated in those 

laws. Hence, suggestions regarding the amendments of existing laws are made in order to 

protect children’s personal data as preventive measures for other cybercrimes.

Keywords: Personal data, right to privacy, children’s personal data, internet



232

  กัณฑิมา ช่างท�า  คณาธิป ทองรวีวงศ์  

บทน�ำ

	 อินสตาแกรม	(Instagram,	ซ่ึงต่อไปในบทความน้ีจะเรยีกว่า	“IG”	)	เป็นผู้ให้บรกิารโปรแกรม

ประยกุต์	(Application)	เกีย่วกบัการถ่ายภาพและแลกเปลีย่นข้อมลูภาพถ่าย	ซ่ึงมจุีดเด่นคือผู้ใช้งาน

สามารถตกแต่งภาพด้วยฟลิเตอร์	(Filter)	และเครื่องมือตกแต่งภาพชนิดต่าง	ๆ 	โดย	IG	ยงัมีลักษณะ

ของการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย	 เน่ืองจากผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าประวัติ								

ของตน	และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายกับผู้ใช้บริการรายอื่น	ๆ 		มีระบบ	Followers	และ	Following	

เลือกติดตามผู้ใช้งานที่ต้องการได้	 และสามารถแสดงความคิดเห็น	 (Comment)	 รูปภาพของผู้ใช้							

งานอ่ืน	ๆ	ได้	นอกจากนัน้	ผู้ใช้งาน	IG	สามารถแลกเปลีย่นข้อมลูผ่านผู้ให้บรกิารเครอืข่ายสงัคมอ่ืน	ๆ

ได้อีกด้วย	เช่น	Facebook	,	Twitter,	Tumblr	เป็นต้น	ต่อมาผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม	Facebook	

ได้ซื้อกิจการของ	IG	ไป	(“Facebook	Buys	Instagram	for	$1	Billion”. ABC News. Retrieved 

April	27,	2012.)	อย่างไรก็ตาม	การใช้งาน	IG	ที่เกี่ยวกับเด็กนั้น	น�าไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหลาย

ประการ	ซ่ึงบทความนีจ้ะเริม่จากการช้ีให้เหน็สภาพและประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้	จากนัน้จะอธบิายหลกั

ส�าคัญของข้อตกลงการใช้งาน	 (Term	 of	 use)	 ซึ่งก�าหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการไว้	

ข้อตกลงนี้สะท้อนถึงหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง	กล่าวคือ	Children’s	Online	Privacy	

Protection	Act	(COPPA)	ดังนัน้	หลงัจากอธบิายหลกัส�าคัญในข้อตกลงการใช้งานในส่วนทีเ่ก่ียวกับ

เด็กแล้ว	จะได้ช้ีให้เหน็หลกัส�าคัญของกฎหมาย	COPPA	ทีเ่กีย่วข้อง	อันจะน�าไปสูก่ารวิเคราะห์ประเด็น

ทางกฎหมายต่าง	ๆ	ต่อไป	

สภำพปัญหำ 

	 เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะพฤติกรรมการใช้งาน	 IG	ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	ผู้เขียนจะได้

จ�าแนกพิจารณาประเด็นปัญหา	2	กรณี	ดังนี้	

	 กรณีที่	1	เด็กเป็นผู้สมัครใช้งาน	IG	และโพสต์ภาพของตนลงใน	IG	กรณีนี้จะเห็นได้ว่าแม้

ในด้านหนึง่อาจพจิารณาได้ว่าเด็กมเีสรภีาพในการสือ่สาร	แต่ในอีกด้านหนึง่นัน้มคีวามเหน็ว่าควรมกีาร

จ�ากดัหรอืควบคุมการใช้งาน	IG	ของเด็ก	เนือ่งจากเด็กอาจยงัไม่มวีฒุภิาวะเพยีงพอและเป็นกลุม่บุคคล

ทีม่คีวามเสีย่งต่อพฤติกรรมอันตรายบางประการในสือ่สงัคมออนไลน์	เช่น	อาจมกีารถูกหลอกลวง	การ

ถูกติดตามคุกคามออนไลน์	(Stalking)	การถูกกลั่นแกล้งรังแก	(Bullying)	การตกเป็นเป้าหมายของ

ผู้กระท�าการคุกคามทางเพศ	(Sexual	Predator)	หรอืถกูน�าข้อมลูเช่นภาพเด็กใน	IG	ไปใช้ในทางทีม่ชิอบ	

	 กรณีที่	2	ผู้ปกครองเด็ก	เป็นผู้สมัครใช้งาน	IG	โดยใช้ชื่อของเด็ก	และโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ

เด็กเช่น	ภาพถ่าย	วีดิทัศน์	ลงใน	IG	กรณีนี้พบทั่วไปในประเทศไทย	(ข่าวเกี่ยวกับผู้ปกครองพยายาม

ร้องเรียนกรณีเด็กสมัครใช้งาน	IG	เช่น	http://thirdparent.com/parents-are-powerless-as-insta-

gram-will-not-delete-underage-accounts/)	 ทั้งยังมีกรณีที่น�าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่าง
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◆ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กในกรณีเครือข่ายสังคมอินสตาแกรม : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย

กับกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

กว้างขวางถึงการที่ผู้ให้บริการ	IG	ระงับหรือเพิกถอนการใช้งาน	IG	ที่ผู้ปกครองสมัครดังกล่าว	(กรณี

ข่าวเกีย่วกบัปัญหาการทีท่าง	IG	ระงับหรอืปิดบญัชีผู้ใช้งานทีเ่ป็นเด็กในประเทศไทย	เช่น	http://www.

tnnthailand.com/news_detail.php?id=52521&t=news,	 http://news.truelife.com/de-

tail/3280245)	

	 จากลักษณะข้อเท็จจริงดังกล่าวยังน�ามาสู่ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอีกหลายประการ	 โดย

ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะได้ช้ีให้เห็นถึงหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นทาง

กฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน	IG	ของเด็กต่อไป	

ข้อตกลงกำรใช้งำน (Term of Use) 

		 จากข้อตกลงการใช้งาน	(ปรับปรุงในปี	2013)	จะเห็นได้ว่า	ข้อตกลงที่ส�าคัญและเกี่ยวข้อง

กับการใช้	IG	ของเด็ก	มีดังต่อไปนี้

	 -	 เงื่อนไขพื้นฐาน	(Basic	Terms)	“ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุขั้นต�่า	13	ปี”

	 -	 เงื่อนไขทั่วไป	(General	Conditions)	ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือ	

ยุติบริการ	หรือ	การใช้บริการของผู้ใช้บริการ	ด้วยเหตุใดก็ได้โดยไม่จ�าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	ผู้ให้

บริการสงวนสิทธิปฏิเสธการเข้าถึงบริการของบุคคลใด	 เมื่อใด	 และด้วยเหตุใดก็ได้เมื่อมีการฝ่าฝืน				

ข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น	 สิทธิหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนดังกล่าว						

รวมทั้งมีสิทธิใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนด้วย	

แนวปฏิบัติของชุมชน (Community Guideline) 

	 นอกจากข้อตกลงการใช้งาน	(Term	of	use)	แล้ว	ผู้ให้บริการ	IG	ยังมีการก�าหนดแนวปฏิบัติ

ส�าหรบัผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	IG	ซ่ึงเรยีกว่า	แนวปฏิบติัของชุมชน	(Community	Guideline)	

ส�าหรับหลักส�าคัญที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

	 สิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ	(What	not	to	do)	

	 -	 โพสต์ภาพหรือวีดิทัศน์ซ่ึงมิใช่เป็นของผู้ใช้งานซ่ึงรวมถึงโพสต์ของผู้อ่ืน	 ข้อมูลที่คัดลอก

หรือรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ต

	 -	 โพสต์ภาพหรือวีดิทัศน์ของผู้อื่น	ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลย่อมมีสิทธิในภาพที่ตนถ่ายขึ้นและมี

สิทธิดังกล่าวตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

	 -	 เผยแพร่รูปภาพหรือวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร

	 -	 เผยแพร่รูปภาพหรือวีดิทัศน์เด็กที่มีลักษณะเปลือยทั้งหมดหรือบางส่วน	

	 แนวปฏิบติัของชุมชนนี	้มผีลผูกพนัทางสญัญาเช่นเดียวกบัข้อตกลงการใช้งาน	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	

ข้อตกลงการใช้งานระบุไว้ว่า	ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของชุมชนดังกล่าว	(ข้อตกลงการ

ใช้งานข้อ	14	ระบุว่า	“You	must	comply	with	Instagram’s	Community	Guideline”)
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นโยบำยเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

	 ในการใช้งาน	IG	นั้น	ผู้ให้บริการจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง	ๆ	ของผู้ใช้งาน	ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้อาจแบ่งได้หลายประเภท	เช่น	ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้กับทางผู้ให้บริการ	เช่น	ชื่อผู้ใช้งาน	รหัสผ่าน	

ข้อมลูประวัติ	ข้อมลูเชิงเนือ้หา	(User	content)	เช่น	ภาพถ่าย	วีดิทศัน์	ความเหน็	(Comment)	ต่าง	ๆ	

ดังนั้น	ในนโยบายความเป็นส่วนตัวก�าหนดรายละเอียดว่า	ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของ

ผู้ใช้บรกิารบ้าง	และจะด�าเนนิการเกีย่วกบัข้อมลูดังกล่าวอย่างไร	โดยผู้ให้บรกิารอาจน�าไปใช้	ประมวล

ผลหรือส่งให้บุคคลที่สาม	 เพื่อวัตถุประสงค์ของการโฆษณาและการตลาด	 และก�าหนดการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า	 ผู้ให้บริการจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สามโดยมิได้รับ

ความยินยอมก่อน	 เว้นแต่กรณีที่ก�าหนดในนโยบายนี้	 เช่น	 ส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่สามที่ช่วยทาง	

IG	 ในการบริการ	 บุคคลที่สามในกรณีของการโฆษณาเพื่อท�าให้เกิดการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย	

เป็นต้น	

	 จากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ	 IG	 ซึ่งได้ปรับปรุงในปี	 2013	 นั้น	 จะเห็นได้ว่า	

หลักส�าคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ	IG	คือ	เมื่อผู้ใช้งานตกลงใช้บริการของ	IG	แล้ว	แสดง

ว่าผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า	 ผู้ให้บริการได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการเผยแพร่ภาพถ่ายและ					

วีดิทัศน์สู่สาธารณะ	

	 ส�าหรับกรณีของเด็กนั้น	IG	มีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเด็กดังนี้

	 -		ความเป็นส่วนตัวของเด็ก	(Children’s	Privacy)	ก�าหนดไว้ว่า	“ผู้ให้บรกิารจะไม่เกบ็ข้อมลู

ใด ๆ ของบคุคลใด ๆ ทีอ่ายตุ�า่กว่า 13 ปี รวมทัง้ไม่อนญุาตให้บคุคลทีผู้่ให้บรกิารรูว่้าอายตุ�า่กว่า 13 ปี 

ลงทะเบียนใช้งาน IG บริการของ IG มิได้มุ่งหมายให้บริการต่อเด็กอายุต�่ากว่า 13 ปี ในกรณีที่เรา

ทราบว่าได้ท�าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต�่ากว่า 13 ปี โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

แล้ว เราจะรีบลบข้อมูลนั้นออกโดยเร็วที่สุด” นอกจากนี้ยีงมีคู่มือผู้ปกครอง	(Parent’s	guide)	โดย

มีเนื้อหาส�าคัญที่เกี่ยวกับอายุของเด็กว่า	“IG มีการก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้ใช้งานที่ 13 ปี ทั้งนี้เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กออนไลน์”	 แต่อย่างไรก็ตาม	 IG	 จะท�าการ

ลบบญัชีผู้ใช้งานทีอ่ายตุ�า่กว่า	13	หากได้รบัแจ้งและสามารถระบไุด้ว่าผู้ใช้งานดังกล่าวอายุต�า่กว่า	13	ปี	

กฎหมำยสหรัฐอเมริกำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก 

	 เนือ่งจากการใช้งานโปรแกรมประยกุต์	IG	ส�าหรบัผู้ใช้งานในประเทศไทยนัน้	เป็นการให้บรกิาร

โดยผู้ให้บริการต่างชาติที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายสหรัฐอเมริกา	นอกจากนี้ข้อตกลงการ

ใช้งานที่ผู้ตกลงใช้งานยอมรับนั้นก็ได้รับผลกระทบจากข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว

ด้วย	 ดังนั้น	 ในบทความนี้จึงมุ่งวิเคราะห์เฉพาะกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบต่อเน้ือหาและ

เงื่อนไขในข้อตกลงการใช้งานของ	IG	ซึ่งก็คือกฎหมาย	COPPA	
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หลักกำรส�ำคัญของกฎหมำย Children’s Online Privacy Protection Act หรอื COPPA 

 กฎหมายลายลักษณ์อักษรของสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ได้วางหลักคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตัว	(Right	of	privacy)	ของเด็ก	โดยมีหลักส�าคัญดังนี้

	 ห้ามผู้ให้บรกิารเว็บไซต์หรอืบรกิารออนไลน์อ่ืน	ๆ 	ซ่ึงมุง่หมายให้บรกิารกบัเด็ก	หรอื	ผู้ให้บรกิาร

ใด	 ๆ	 ที่มีความรู้อย่างแท้จริงว่าตนได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	 ท�าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ

เด็กในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อกฏิเกณฑ์ดังบัญญัติไว้ในกฎหมายนี้	ซึ่งได้ก�าหนดหน้าที่ผู้ให้บริการไว้

	 -	 แจ้งเตือน	(Notice)	ในเว็บไซต์ว่าจะมีการเก็บข้อมูลใดของเด็ก	รวมทั้งแจ้งว่าจะมีการน�า

ไปใช้อย่างไร	และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

	 -	 ขอความยินยอมซึ่งอาจบ่งระบุได้จากผู้ปกครอง	(Verifiable	Parental	Consent)	ส�าหรับ

การเกบ็	ใช้	และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของเด็ก	(Code	of	Federal	Regulation	(C.F.R)	Children’s	

Online	Privacy	Protection	Rule)	และกฎหมายนี้ได้วางหลักคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	

(Right	of	Privacy)	ของเด็ก	ซึ่งหมายถึงบุคคลที่อายุไม่เกิน	13	ปี	((C.F.R)	section	312.2)	โดย

มุ่งคุ้มครอง	ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	(Personal	Information)	หมายถึง	ข้อมูลใด	ๆ	ที่อาจบ่งระบุ

ตัวเด็กได้	 (Individually	 Identifiable	 Information)	 รวมถึง	 ช่ือและนามสกุล	 ที่อยู่อาศัย	 ที่อยู่

จดหมายอิเลก็ทรอนกิส์หรอืข้อมลูการติดต่อออนไลน์อ่ืน	ๆ 	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขประกนัสงัคม	

หน้าทีห่ลกัของผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์หรอืผู้ให้บรกิารออนไลน์อ่ืน	ๆ 	ทีรู่ว่้าตนท�าการเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคล

ของผู้ใช้งานทีเ่ป็นเด็ก	คือการขอความยนิยอมจากผู้ปกครอง	(Parental	consent)	ก่อนการเกบ็รวบรวม				

ใช้	และเปิดเผยข้อมูลของเด็กดังกล่าว	นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังมีหน้าที่ต้องท�าการประกาศ	(Notice)	

แจ้งว่า	จะมีการเก็บข้อมูลใดของผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก	วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้น	ตลอดจนแจ้งให้

ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกน�าไปใช้อย่างไร	((C.F.R)	section	312.3)

	 กฎหมาย	COPPA	ให้อ�านาจคณะกรรมาธิการการค้าสหรัฐ	(Federal	Trade	Commission	

ซึ่งต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า	“FTC”	)	ออกกฎเกณฑ์ก�าหนดรายละเอียดของหลักกฎหมายตาม	

COPPA	ได้	ทั้งนี้	FTC	ออกกฎเกณฑ์ก�าหนดรายละเอียดต่าง	ๆ	เช่น	หลักการให้ความยินยอมจาก		

ผู้ปกครองของเด็ก	FTC	Children‘s	Online	Privacy	Protection	Rule	(1999)	ซึ่งอาจท�าได้ด้วย

วิธีต่าง	ๆ	เช่น	การส่งโทรสาร	(Fax)	นอกจากนี้ยังก�าหนดให้เว็บไซต์ที่จะเก็บข้อมูลเด็ก	ต้องจัดให้มี

หมายเลขโทรศัพท์ไม่เสียค่าบริการ	(Toll	free)	ส�าหรับผู้ปกครองในการติดต่อให้ความยินยอมในการ

เก็บข้อมูลดังกล่าว	รวมทั้งการแสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์	(C.F.R	section	312.5)

กำรบังคับใช้กฎหมำย COPPA 

	 ส�าหรับการบังคับใช้กฎหมายนี้	 FTC	 มีอ�านาจด�าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย	 โดยมีอ�านาจ

ก�าหนดค่าปรับทางแพ่ง	(15	U.S.C.A	section	6505	(a))	ตัวอย่างคดีส�าคัญที่แสดงถึงการบังคับใช้
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  กัณฑิมา ช่างท�า  คณาธิป ทองรวีวงศ์  

กฎหมาย	COPPA	โดย	FTC	มีดัง	เช่น	กรณีของเว็บไซต์	Girlslife.com	ซึ่งให้บริการเว็บไซต์แก่เด็ก

หญิง	อายุ	9-14	ปี	โดยให้บริการบทความ	คอลัมน์	การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน	หน่วยงาน	

FTC	 กล่าวหาว่า	 เว็บไซต์ดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมาย	 COPPA	 เนื่องจากเก็บข้อมูลที่บ่งระบุตัวตนของ

เด็ก	เช่น	ชื่อ	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็ก	อย่างไรก็ตาม	

คณะกรรมาธิการ	FTC	ตกลงระงับข้อพิพาทกับเว็บไซต์ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขบางประการ	เช่น	การ

ลบข้อมูลบ่งระบุตัวตนของเด็กออกจากระบบ	 รวมทั้งช�าระค่าปรับ	 Federal	 Trade	 Commission,	

Civil	Action	No.	Monarch	Services	and	Girl’s	(2001)	จะเห็นว่ากฎหมายตัวนี้จะมีส่วนป้องกัน

มิให้เว็บไซต์น�าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้เพื่อการตลาด	 หรือส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่สาม	

(Danielle	Garber,	2001,	P.129,	154.)

		 ส�าหรับในกรณีของ	 IG	 ซ่ึงนอกจากเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการถ่ายและเผยแพร่ภาพ

ออนไลน์แล้วยังมีลักษณะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมอีกด้วย	แต่จากข้อตกลงการใช้งานจะเห็นว่า	

โดยหลกัแล้ว	IG	ห้ามเด็กอายตุ�า่กว่า	13	ใช้งาน	จึงไม่ได้มรีะบบการขอความยนิยอมจากผู้ปกครองก่อน	

	 ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่าง	ๆ 	ต่อไป	โดยเริ่มจากการ

วิเคราะห์ข้อตกลงการใช้งานซึ่งเป็นการก�าหนดสิทธิหน้าที่พื้นฐานของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	IG	

วิเครำะห์ข้อตกลงกำรใช้งำนของ IG (Term of Use) 

	 ข้อตกลงการใช้งานนีม้ลีกัษณะเป็นนติิสมัพนัธ์ในเชิงสญัญาระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร

เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ	เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายเกี่ยวกับผลของข้อตกลงหรือสัญญาที่เกิด

ขึ้นทางออนไลน์	 ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหรัฐอเมริกาน้ันอาจจ�าแนกพิจารณาประเภท

ของข้อตกลงได้	3	ลักษณะ	ได้แก่

	 (1)	 ข้อตกลงในลักษณะ	 “Shrinkwrap”	 ซ่ึงพบได้ใน	 สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 (Shrinkwrap	agreement	หรือ	Shrinkwrap	license)	ข้อตกลงในลักษณะนี้เกิดขึ้น

เมื่อมีการซ้ือขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 โดยถือว่าผู้ซ้ือสนองรับเง่ือนไข	 เมื่อน�าโปรแกรมดังกล่าว					

ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์	(Running	the	program)	จะเห็นได้ว่า	ความตกลงนี้มีลักษณะที่ผู้ซื้อไม่

อาจต่อรองใด	ๆ	หรือเป็นความตกลงฝ่ายเดียว	(Unilateral	contract)	(Mark	A.	Lemley,	1995)	

แต่ศาลก็ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวว่ามีผลบังคับได้ตั้งแต่คดีใน	ค.ศ.1996	ต่อมาศาลในสหรัฐทั้งระดับ

มลรัฐและศาลระดับสหรัฐ	(Federal	Courts)	หลายคดีได้วินิจฉัยตามแนวค�าพิพากษาคดีดังกล่าว	

	 (2)	 ข้อตกลงในลักษณะ	 “Browsewrap”	 หรือ	 “Browsewrap	 Agreement”	 ข้อตกลง

ลกัษณะนีพ้บได้ในกรณีท่ีผู้ใช้งานเว็บไซต์สนองรบัเง่ือนไขการใช้งาน	เมือ่ผู้ใช้งานท�าการใช้เว็บไซต์นัน้	ๆ	

(Ian	A.	Rambarran,	1885)	ในคดีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ฟ้องผู้ให้บริการเว็บไซต์ซึ่งอ้างเงื่อนไขข้อตกลง

ดังกล่าวเพือ่ไม่รบัผิดต่อผู้ใช้บรกิารนัน้		ศาลในสหรฐัอเมรกิาวางแนววนิิจฉยัในหลายคดีว่า	ความตกลง
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ลักษณะ	“Browsewrap”	ดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ	(Unenforceable)	คดี	Specht	v.	Netscape	ซึ่ง

ศาลตัดสินว่า	 ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อใช้ผูกพันโจทก์ได้	 เน่ืองจากข้อตกลงลักษณะ	

“Browswrap”	ดังกล่าวมิได้มีการตอบรับหรือสนองรับจากโจทก์	อย่างไรก็ตามในบางคดีศาลก็ตัดสิน

ว่าข้อตกลงลักษณะดังกล่าวมีผลบังคับได้เช่นคดี	(Hubbert	v.	Dell	Corp,	2005)	ซึ่งศาลอุทธรณ์

ใน	Illinois	เหน็ว่าการปรากฏขึน้ของข้อตกลงตามลงิค์น้ันบคุคลผู้ใช้งานทัว่ไปกย่็อมจะสงัเกตเหน็แล้ว	

	 (3)	ข้อตกลงในลกัษณะ	“Clickwrap”	ซ่ึงหมายถงึข้อตกลงทีผู้่ให้บรกิารเวบ็ไซต์เป็นผู้ก�าหนด

เง่ือนไขต่าง	ๆ 	ส�าหรบัการใช้งานเวบ็ไซต์นัน้	ๆ 	ขึน้	โดยก�าหนดให้ผู้ใช้งานจะต้องอ่านเง่ือนไขดังกล่าวก่อน	

และผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่ม	 (Click)	 ว่า	 ตนประสงค์จะ	 ยอมรับ	 ข้อตกลงเงื่อนไขนั้นหรือไม่	 หากไม่

ตกลงยอมรบัเง่ือนไขก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูเนือ้หาใด	ๆ 	ของเว็บไซต์นัน้ได้	การทีผู้่ใช้งานตอบตกลง

ในเชิงยืนยัน	(Affirmative	assent)	หรือการ	“สนอง”	รับค�าเสนอของผู้ให้บริการเว็บไซต์	(Ian	A.	

Rambarran,	1885)	ศาลในสหรฐัอเมรกิาวางแนวว่าความตกลงระหว่างผู้ใช้งานเวบ็ไซต์กบัผู้ให้บรกิาร

เว็บไซต์ในลักษณะของ	 “Clickwrap”	นั้นมีผลใช้บังคับได้	 (Enforceable)	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าข้อ

ตกลงลักษณะนี้จะมีผลบังคับเนื่องจากมีการแสดงการตอบรับเง่ือนไขโดยผู้ใช้งานก็ตาม	 แต่อาจไม่มี

ผลบังคับด้วยเหตุอื่น	

	 ส�าหรับ	การใช้งาน	IG	นั้น	มิได้มีการให้ผู้ใช้งานต้องกดปุ่มตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการ

ใช้งานนัน้	ทัง้นีใ้นส่วนแรกของข้อตกลงการใช้งานระบวุ่า	“เมือ่คุณได้เข้าถงึหรอืใช้งาน	เวบ็ไซต์	บรกิาร	

หรอืโปรแกรมประยกุต์ใด	ๆ	ของ	IG	กถ็อืได้ว่าคุณตกลงผูกพนักับเง่ือนไขข้อตกลงการใช้งานนี”้	จึงมี

ลักษณะเป็น	 “Brows	wrap”	 ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวค�าพิพากษาศาลในสหรัฐอเมริกาแล้วจะเห็นได้ว่า	

ความมีผลใช้บังคับได้ของข้อตกลงลักษณะนี้จะต้องพิจารณาว่า	 ผู้ใช้งานโดยทั่วไปหรือวิญญูชนนั้น

สามารถสังเกตเห็นได้ถึงข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่

วิเครำะห์ประเด็นเกี่ยวกับมำตรกำรทำงเทคนิคในกำรบ่งระบุอำยุของเด็ก 

	 กฎหมาย	COPPA	รวมทั้งกฎเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการ	FTC	มิได้ก�าหนดวิธีการบ่งระบุ

อายเุด็กทีชั่ดเจน	ท�าให้ในทางปฏิบติัเด็กมกีารใช้วธิกีารต่าง	ๆ 	เพือ่หลบเลีย่งโดยให้ข้อมลูเทจ็เกีย่วกบั

อาย	ุ(Age	falsification)	(Warmun,	2000,	P.	189-216.)	เช่น	เด็กอาจกรอกอายเุป็นเทจ็เพือ่สมคัร

ใช้บรกิารได้โดยไม่ต้องขอความยนิยอมจากผู้ปกครอง	ท�าให้เด็กยงัคงใช้งานเว็บไซต์ต่าง	ๆ 	ได้และเกดิ

ความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	 ในประเด็นนี้	 การบังคับใช้กฎหมาย	 COPPA	 ก็คือยังไม่มี

มาตรการทางเทคนคิซ่ึงเป็นท่ียอมรบัในการบ่งระบอุายเุด็ก	จากคดีเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม	Xanga	พบว่า	

การที่ผู้ให้บริการ	 มิได้มีมาตรการพิสูจน์อายุ	 (Age	 verification)	 เพื่อจ�าแนกว่าผู้ที่สมัครใช้งานเป็น

เด็กนั้น	คณะกรรมาธิการ	FTC	ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย	ในขณะที่คดีของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม	

Imbee.com	 ซ่ึงมีความพยายามในการพิสูจน์อายุของเด็กโดยให้ผู้ปกครองตอบรับมานั้น	 คณะ

กรรมาธิการ	 FTC	 ก็เห็นว่ายังไม่เหมาะสมและเพียงพอในการที่จะถือว่าได้รับความยินยอมของ										
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  กัณฑิมา ช่างท�า  คณาธิป ทองรวีวงศ์  

ผู้ปกครอง	นักวิชาการ	(Lauren	A.	Matecki,	2010)	เห็นว่า	เป็นการยากส�าหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์

เครือข่ายสังคมที่จะด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย	COPPA	ได้	ส�าหรับกรณีของ	IG	นั้น	แม้	

IG	ก�าหนดคุณสมบัติอายุขั้นต�่าของผู้ใช้งานที่	13	ปี	ส่งผลให้โดยหลักแล้วเด็กไม่อาจใช้งาน	IG	ได้	

แต่จากคู่มือผู้ปกครองของ	IG	แสดงให้เห็นว่า	IG	มิได้ก�าหนดบังคับให้ผู้ใช้งานระบุอายุ	นอกจากนี้	

IG	กย็อมรบัว่าในทางปฏิบติัมเีด็กอายตุ�า่กว่า	13	ปีเป็นผู้ใช้งาน	แต่ทาง	IG	จะลบบัญชีดังกล่าวออกไป

หากได้รับแจ้งและสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานดังกล่าวอายุต�่ากว่า	13	ปีเท่านั้น	

วิเครำะห์ปัญหำเกี่ยวกับขอบเขตค�ำนิยำมควำมหมำยของ “ผู้ให้บริกำร” ตำมกฎหมำย 

COPPA 

 ผู้ให้บริการที่ตกอยู่ภายใต้นิยามของ	COPPA	มีสองประเภทคือ

 ประเภทแรก	“ผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์หรอืบรกิารออนไลน์อ่ืนทีมุ่ง่หมายให้บรกิารแก่เด็ก	(Website	

or	Online	Service	directed	to	children)	ทัง้นีไ้ม่ว่าบรกิารทัง้หมดหรอืแต่ส่วนใดส่วนหนึง่ทีมุ่ง่หมาย

ให้บริการแก่เด็ก	อย่างไรก็ตาม	หากเป็นเพียงท�าลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่มุ่ง

ให้บริการแก่เด็กก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่มุ่งหมายให้บริการแก่เด็ก”

	 จากนยิามของ	“เวบ็ไซต์ทีมุ่ง่ให้บรกิารกลุม่ผู้ใช้งานทีเ่ป็นเด็ก”	(Directed	toward	children)	

นั้นมีความหมายกว้าง	จึงอาจมีปัญหาว่า	เว็บไซต์บางแห่งที่มิได้มุ่งให้บริการเด็กโดยตรง	แต่ก็มิได้ห้าม

เด็กใช้บรกิาร	ท�าให้มผู้ีใช้งานทีเ่ป็นเด็กอยูด้่วย	ปัญหานีใ้นทางปฏิบติัในการบงัคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่

จะมุ่งเน้นตรวจสอบเว็บไซต์ที่มุ่งให้บริการแก่เด็ก	ส�าหรับกรณีของ	IG	นั้น	โดยเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏ

มิได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็ก	แต่เป็นการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	นอกจากนี้ข้อตกลงการใช้งานยังระบุไว้

ชัดเจนว่าไม่ให้บรกิารแก่เด็ก	หากเปรยีบเทยีบกบักรณีของเว็บไซต์	Girlslife.com	จากลกัษณะข้อเทจ็

จริงและพฤติกรรมการใช้งานจะเห็นได้ว่า	 เนื้อหาข้อมูลและบริการของเว็บไซต์เหล่าน้ันแสดงให้เห็น

ถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการว่าเป็นกลุ่มเด็ก

 ประเภทที่สอง	ผู้ให้บริการที่มีความรู้อย่างแท้จริง	(Actual	knowledge)	ว่าตนได้ท�าการเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	 กล่าวคือ	 แม้โดยสภาพของเว็บไซต์น้ันมิได้มุ่งหมายให้บริการกับเด็ก	 แต่

หากมีข้อเท็จจริงว่า	ผู้ให้บริการนั้นทราบว่าเว็บไซต์หรือบริการของตนได้เก็บข้อมูลจากเด็ก	ก็ถือได้ว่า

เป็นผู้ให้บริการที่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายนี้	ส�าหรับประเด็นนี้อย่างไรจึงจะถือว่ามีความรู้อย่างแท้จริงนั้น	

ก็จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป	ในกรณี	IG	นั้นจากข้อก�าหนดการใช้งานและนโยบายจะเห็นได้ว่า	IG	มี

หลักการชัดเจนซ่ึงห้ามเด็กใช้งาน	 และจะลบบัญชีของเด็กออกไปหากสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้บัญชีนั้น

เป็นเด็ก	ดังนัน้	โดยหลกัแล้ว	IG	จงึไม่อาจถอืได้ว่าเป็นผู้ให้บรกิารในขอบเขตของ	COPPA	ซ่ึงจะเหน็

ว่า	IG	มิได้มีการก�าหนดกระบวนการขออนุญาตจากผู้ปกครองไว้แต่อย่างใด

	 อย่างไรก็ตาม	มีประเด็นว่า	หากมีผู้ใช้งานอื่นร้องเรียนมายัง	IG	ว่ามีเด็กใช้งานอยู่	และทาง	

IG	ไม่ด�าเนินการลบบัญชีออกไปตามเงื่อนไขของตน	จะเห็นได้ว่าแม้ว่ามีผู้ร้องเรียนมา	แต่ทาง	IG	ก็
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◆ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กในกรณีเครือข่ายสังคมอินสตาแกรม : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย

กับกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

อาจอ้างว่าไม่สามารถบ่งระบุอายุของผู้ใช้งานที่ต้องสงสัยนั้นได้	และอาจปฏิเสธว่า	“ไม่มีความรู้อย่าง

แท้จริง”	ว่าผู้ใช้งานบัญชีนั้นเป็นเด็ก	แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ใช้งานระบุอายุชัดเจนว่าต�่ากว่า	13	ปี	และ

ทาง	IG	ไม่ด�าเนินการลบบัญชีนั้น	ดังนี้อาจถือได้ว่า	IG	“มีความรู้อย่างแท้จริง”	ตามนัยแห่งกฎหมายนี้แล้ว 

วิเครำะห์ประเด็นกำรจ�ำกัดเสรีภำพของเด็ก

 ในสหรฐัอเมรกิามกีฎหมายหลายฉบบัท่ีคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก	และถกูศาลตัดสนิ

ว่าขดัต่อรฐัธรรมนญูเนือ่งจากเป็นการจ�ากดัเสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็ซ่ึงได้รบัการคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญ	ตัวอย่างเช่น	กฎหมาย	กฎหมายคุ้มครองเด็กออนไลน์	(Child	Online	Protection	Act	

ซึ่งต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า	COPA)	ซึ่งวางหลักควบคุมเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะ	“เป็นอันตราย

ต่อผู้เยาว์”	ที่มีอายุไม่เกิน	17	ปี	ลักษณะลามกอนาจารหรือมีลักษณะยั่วยุความต้องการทางเพศ	เมื่อ

ปี	ค.ศ.	2007	ศาลได้ตัดสนิคดี	American	Civil	Liberties	Union	et	al.	V.	Alberto	R.	Gonzales	

โดยพิจารณาว่า	กฎหมาย	COPA	ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากกระทบสิทธิและเสรีภาพในการพูด	การ

แสดงความคิดเห็น	เพราะศาลเห็นว่า	ยังมีมาตรการทางเลือกอื่นที่สามารถคุ้มครองผู้เยาว์จากเนื้อหา

ลามกอนาจาร	เช่น	ซอฟท์แวร์การคัดกรองเนือ้หา	(Filter	software)	ดังนัน้การห้ามผู้เยาว์เข้าถงึเนือ้หา

ข้อมูลจึงเป็นการขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 นอกจากน้ี	 ศาลยังเห็นว่า	 การใช้เกณฑ์	

มาตรฐานของชุมชนร่วมสมัย	(Contemporary	community	standard)	มาพิจารณาว่าวัตถุหรือข้อมูล

นั้นเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์	(บุคคลอายุต�่ากว่า	17	ปี)	นั้นมีลักษณะกว้างเกินไป	(Overinclusive)	

	 ส�าหรับ	การคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย	COPPA	นี้มุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

เด็ก	 จะเห็นได้จากหลักการห้ามการเก็บข้อมูลที่บ่งระบุตัวตนของเด็กโดยมิได้รับความยินยอมจาก						

ผู้ปกครอง	เป็นต้น	อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลไกเชิงป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กก่อนที่จะเกิดการ	

กระท�าความผิดอ่ืนโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าวต่อไป	 แตกต่างจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับอ่ืน	 ๆ	

ของสหรัฐอเมริกาที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กในบริบทการสื่อสารออนไลน์	 ที่มุ่งเน้นการควบคุม

เนือ้หาข้อมลูออนไลน์ทีไ่ม่เหมาะสมส�าหรบัเด็ก	(Federal	Trade	Commission,	2006)	อย่างไรกต็าม								

มีความเห็นแย้งว่า	 การที่ก�าหนดให้เด็กต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนการสมัครใช้งานเว็บไซต์

นั้น	เป็นการขัดขวางกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และความบันเทิงของเด็ก	รวมทั้งส่งผลท�าให้เด็กไม่

สามารถสื่อสาร	 ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

(Leslie	Harris,	2008,	P.	23)

	 นอกจากนี้	นักวิชาการบางท่านเห็นว่า	กฎหมาย	COPPA	ส่งผลกระทบในทางอ้อมเป็นการ

จ�ากัดสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็ก	 เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์และสื่อออนไลน์พยายาม						

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย	COPPA	รวมทั้งหลีกเลี่ยงภาระและต้นทุนในการจัดให้มี

การขอความยินยอมจากผู้ปกครอง	 จึงอาจปฏิเสธการให้บริการต่อเด็ก	 โดยนัยนี้อาจพิจารณาได้ว่า

เป็นการจ�ากดัสทิธกิารเข้าถงึข้อมลูของเด็กโดยอ้อม	อย่างไรกต็ามยงัไม่มกีารน�าคดีสูศ่าลในประเด็นนี้	
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วิเครำะห์ประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกำรให้ควำมยินยอม

	 เง่ือนไขส�าคัญตามกฎหมาย	COPPA	ทีผู้่ให้บรกิารทีอ่ยูใ่นขอบเขตของกฎหมายนีต้้องปฏิบติั

คือ	จะต้องด�าเนินการให้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กก่อนจึงให้เด็กใช้บริการได้	โดยต้อง

มีการแจ้ง	 (Notice)	 ถึงการเก็บข้อมูลและรายละเอียดของการเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย	 กล่าวคือ	

COPPA	 ก�าหนดว่าจะต้องมี	 “ความยินยอมของผู้ปกครองที่พิสูจน์ความถูกต้องได้”	 (Verifiable	

parental	 consent)	 (COPPA	 section	 1302	 (9))	 โดยนิยามความหมายความยินยอมดังกล่าวไว้	

กว้าง	ๆ	สรุปได้ว่า	วิธีใด	ๆ	ก็ตามที่จะท�าให้แน่ใจได้ว่าผู้ปกครองของเด็กได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยว

กบัการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลของเด็กแล้วส�าหรบัตัวอย่างของวธิกีารทีถ่อืว่าพสิจูน์ความถกูต้องได้	เช่น	

การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ปกครองโดยเลขหมายบัตรอ่ืนที่ระบุตัวได	้ เช่น	 เลขหมายประกันสังคม	

ความยินยอมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม									

มปัีญหาว่า	แม้ว่ากฎเกณฑ์ของ	FTC	มไิด้ก�าหนดว่าวธิกีารใดเป็นวิธกีารหลกัทีป่ระสงค์ให้เวบ็ไซต์ต่าง	ๆ

น�ามาใช้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน	(Janine	Hiller	et	al.,	2008,	P.	417,	429)	ประเด็นส�าคัญของ

การฝ่าฝืนกฎหมาย	 COPPA	 ก็คือการที่ผู้ให้บริการไม่ได้แสดงถึงการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง

ของเด็กก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ส�าหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

คิดเหน็ว่าการพฒันาเทคโนโลยีดังกล่าวเพือ่ให้ผู้ปกครองแสดงความยนิยอมกเ็ป็นการสร้างภาระต้นทุน

แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก	(David	Medine,	2001)

วิเครำะห์ประเด็นลักษณะกำรใช้งำน IG ของเด็กกับผู้ปกครอง 

 กลไกส�าคัญในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเด็กในระบบออนไลน์ของกฎหมาย	COPPA	

เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะพฤติกรรมการใช้งาน	 IG	 ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	 ผู้เขียนจะได้จ�าแนก

พิจารณาประเด็นปัญหา	2	กรณีดังนี้	

	 กรณีที่	1	เด็กอายุต�่ากว่า	13	ปี	เป็นผู้สมัครใช้งาน	และโพสต์ภาพของตนลงใน	IG	ซึ่งอาจ

จ�าแนกได้สองกรณีย่อยคือ	

 1)  ผู้ปกครองยินยอมด้วยในการที่เด็กใช้งาน IG	ตามกฎหมาย	COPPA	จะเห็นได้ว่า	หาก

ทางผู้ให้บริการ	IG	อนุญาตให้เด็กอายุต�่ากว่า	13	ปีใช้งาน	และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว	

ก็ถือได้ว่าเป็นการสอดคล้องกับกฎหมาย	อย่างไรก็ตาม	IG	ห้ามบุคคลอายุต�่ากว่า	13	ปี	ซึ่งเป็นการ

ก�าหนดเง่ือนไขที่สูงกว่ากฎหมายดังกล่าว	 ดังนั้นความยินยอมของผู้ปกครองก็ไม่อาจส่งผลเป็นการ

ยกเว้นเงื่อนไขพื้นฐานในข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว	

 2)  ผู้ปกครองไม่ยินยอมและพยายามยุติการใช้งาน IG ของเด็ก	กรณีนี้	ทาง	IG	มีช่องทาง

เปิดให้ผู้ปกครองร้องเรียนว่าเด็กเป็นผู้ใช้งานบัญชีนั้น	ทาง	IG	ก็มิได้ด�าเนินการต่อบัญชีนั้น	ส�าหรับ

ประเด็นที่ว่า	 การที่	 IG	 มิได้ด�าเนินการใด	 ๆ	 จะถือได้ว่ารู้อยู่แล้วว่ามีเด็กเป็นผู้ใช้งานตามกฎหมาย	

COPPA	หรือไม่	ได้วิเคราะห์แล้วข้างต้น	
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◆ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กในกรณีเครือข่ายสังคมอินสตาแกรม : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย

กับกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

	 กรณีที่	2	ผู้ปกครองเด็ก	เป็นผู้สมัครใช้งานในชื่อของเด็ก	และโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	เช่น	

ภาพถ่าย	วีดิทัศน์	ลงใน	 IG	กรณีนี้เมื่อพิจารณาข้อตกลงการใช้งานจะเห็นได้ว่า	การกระท�าดังกล่าว	

ขัดต่อข้อตกลงที่ระบุในส่วนข้อตกลงพื้นฐาน	(Basic	Terms)	กล่าวคือ	“ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุขั้นต�่า	

13	ปี”	และ	“ผู้ใช้งานตกลงว่าจะต้องไม่สร้างบญัชีผู้ใช้งานส�าหรบัคนอ่ืน	ๆ	ทีม่ใิช่ตัวเอง”	ดังนัน้เมือ่มกีาร	

กระท�าที่ขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน	ทาง	IG	ก็มีสิทธิตามข้อตกลงที่จะระงับการใช้บัญชีดังกล่าวได้	

วิเครำะห์ประเด็นปัญหำอื่น ๆ ของกฎหมำย COPPA 

	 นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว	ผู้เขียนพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปรับใช้กฎหมาย	

COPPA	 นั้น	 ยังมีอีกหลายประการ	 เช่น	 ประเด็น	 ผู้ให้บริการเว็บไซต์ขนาดเล็กเห็นว่า	 กฎหมาย	

COPPA	 สร้างภาระและต้นทุนให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์	 เช่น	 ต้องจ้างนักกฎหมายเพื่อร่างนโยบาย

ส�าหรบัเวบ็ไซต์ของตนเกีย่วกบัความปลอดภัยของเด็กให้สอดคล้องกบัหลกัการตามกฎหมาย	COPPA	

รวมทั้งต้องจ้างผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบการเก็บข้อมูลของเด็กในเว็บไซต์ของตนให้

สอดคล้องกบักฎหมาย	(Jennifer	Wolcott,	2001)	รวมไปถงึการทีก่ฎหมาย	COPPA	คุ้มครองเฉพาะ

เด็กอายุไม่เกิน	 13	 ปีนั้นอาจยังไม่เป็นการเพียงพอเนื่องจากบุคคลอายุเกิน	 13	 ปี	 เช่นกลุ่มวัยรุ่น	

(Teenager)	 ก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบางต่อพฤติกรรมการรบกวนทางเว็บไซต์และเครือข่าย

ออนไลน์ไม่น้อยไปกว่าเด็กอายุไม่เกิน	13	ปี	(Anita	Allen,	2001,	P.	751,	770)	นักวิชาการบาง

ท่านยังเห็นว่าการไม่ครอบคลุมอายุในช่วงกลุ่มวัยรุ ่นนับเป็นจุดบกพร่องที่ส�าคัญของกฎหมายนี	้					

(Andrew	Hotaling,	2008)	กลุ่มวัยรุ่นมักจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบในทางลบที่จะตามมาจากการ

แลกเปลีย่นและเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัตนทางเวบ็ไซต์หรอืเครอืข่ายออนไลน์ต่าง	ๆ 	(Berkman	Center	

of	Internet	&	Society,	2009)	กลุ่มวัยรุ่นยังมีสภาพจิตใจที่เปราะบางและหวั่นไหวง่ายต่อการได้รับ

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือ

วัตถุประสงค์อื่น	(Heather	Osborn	Ng,	2009)	ดังนั้นกลุ่มสิทธิเด็กและสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	

เช่น	“Academy	of	Pediatrics”	“Children	Now”	“Center	for	Digital	Democracy”	เรียกร้อง

ให้แก้ไขกฎหมาย	COPPA	ให้ครอบคลุมผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน	18	ปีด้วยเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เปราะบาง

และควรได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน	(Jane	Coviello,	2008,	P.	35)

วิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำย COPPA กับกฎหมำยไทย 

	 สหรัฐอเมริกามีกฎหมายลายลักษณ์อักษร	(COPPA)	ซึ่งวางหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของเด็กโดยก�าหนดหน้าที่ส�าหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กก่อน	 เมื่อพิจารณาในระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน												

จะพบว่า	ไทยมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กหลายฉบับได้แก่	

	 -	 	 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	มุ่งส่งเสริมการ



242

  กัณฑิมา ช่างท�า  คณาธิป ทองรวีวงศ์  

พัฒนาเด็กและเยาวชน	 แต่มิได้มีหลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กแต่อย่างไร	

		 -		พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	

2553	กม็หีลกัท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสทิธส่ิวนบคุคลหรอืสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตัวของเด็กและ

เยาวชน	 เช่น	 การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนต้องกระท�าในสถานที่เหมาะสมโดยไม่ปะปนกับผู้ต้องหา

อ่ืนหรือมีบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน	 การ

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชน	 หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือ

ยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท�าความผิด	 เว้นแต่เพื่อ

ประโยชน์ในการสอบสวน	ซ่ึงเป็นการคุ้มครองในกระบวนพจิารณาคดีเท่านัน้	มไิด้มุง่เน้นคุ้มครองสทิธิ

ในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบทของข้อมูลส่วนบุคคล	

	 -	พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	มหีลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองสทิธส่ิวนบคุคล

ของเด็กและเยาวชน	 โดยห้ามการกระท�าบางประการที่ส่งผลกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของ

เด็ก	เช่น	ห้ามการกระท�าด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากเด็ก	ห้ามการกระท�า

หรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก	ห้ามบังคับ	ขู่เข็ญ	ใช้	ชักจูง	

ยุยง	ส่งเสริม	หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท�าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร	ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด	

	 ดังนัน้	แม้ว่ากฎหมายฉบบันีม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีอ่าจน�ามาปรบัใช้กับการคุ้มครองสทิธส่ิวนบุคคล

ของเด็กในบริบทของการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	แต่มิได้มีหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของเด็กที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้	

	 เมือ่เปรยีบเทยีบกับกฎหมาย	COPPA	ของสหรฐัอเมรกิาดังกล่าวข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	กฎหมาย

เฉพาะของไทยที่เก่ียวกับการคุ้มครองเด็กดังกล่าวข้างต้น	 มิได้มีหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของเด็กในบริบทของการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์	 กล่าวคือ	 ไม่มีหลักการห้ามผู้ให้บริการ

เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง	

	 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 เช่น	 พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ซึ่งมีขอบเขตในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่อยู่ใน

ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น	(คณาธิป	ทองรวีวงศ์,	2555,	หน้า	39-51)	จึงไม่อาจ

น�ามาปรบัใช้กบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นความครอบครองของภาคเอกชนดังเช่นผู้ให้บรกิาร

เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ 	ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งบุคคลทั่วไปและเด็ก	อนึ่งร่างกฎหมายเกี่ยว

กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมภาคเอกชนก็ยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย	 ดังนั้นจึง

ยังไม่มีกฎหมายที่ก�าหนดมาตรการเชิงป้องกัน	 ส�าหรับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

ทางคอมพิวเตอร์	 นั้นแม้ว่า	 มีบางฐานความผิดท่ีอาจน�ามาปรับใช้กับการกระท�าโดยมิชอบต่อข้อมูล		
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ส่วนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์	 เช่น	 การก�าหนดความผิดส�าหรับผู้ที่เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี

มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ	 (มาตรา	 7)	 การท�าให้เสียหาย	 แก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ	(มาตรา	9)	แต่ก็ล้วนแต่เป็นมาตรการที่อาจน�ามาปรับใช้ในขั้นตอน

เมื่อเกิดการกระท�าความผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว	จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้มิได้ก�าหนดหน้าที่

ให้ผู้ทีเ่กบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของผู้อ่ืนในการปกป้องคุ้มครองข้อมลู	รวมท้ังไม่มมีาตรการเชิงป้องกัน

ส�าหรับการคุ้มครองข้อมูลของเด็กโดยเฉพาะแต่อย่างไร	

สรุป และข้อเสนอแนะ

		 กลไกส�าคัญในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเด็กในระบบออนไลน์ของกฎหมาย	COPPA	

นัน้มลีกัษณะเป็นการก�าหนดหน้าทีร่่วมกันระหว่างผู้ให้บรกิารกบัผู้ปกครอง	กล่าวคือ	ผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์

หรือกิจกรรมออนไลน์อื่น	ๆ	จะต้องได้รับความยินยอมของผู้ปกครองก่อนจึงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ของเด็กได้	

	 จากการวิเคราะห์กฎหมาย	 COPPA	 กับกฎหมายไทยพบว่า	 ระบบกฎหมายไทยปัจจุบันยัง

ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มุ่งคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในแง่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในบริบทการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์	 กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการน�ามา

ปรับใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ	2	แนวทางดังนี้	(1)	เสนอแนะให้

ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	โดยเพิม่เติมหลกัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

ของเด็กในบริบทของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์	 โดยพิจารณาจากหลักการและองค์

ประกอบจากตัวแบบ	(Model)	ของกฎหมาย	COPPA	(2)	เสนอแนะให้ปรบัปรงุแก้ไขร่าง	พรบ.	ข้อมลู

ส่วนบุคคลโดยเพิ่มเติมหลักก�าหนดหน้าที่แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก	 โดยพิจารณาจากหลักการและองค์ประกอบจากตัวแบบ	 (Model)	 ของกฎหมาย	

COPPA
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