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บทคัดยอ 

 การฝงไมโครชิปดวยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification; RFID) เปนเทคโนโลยี

เชือ่มโยงขอมลูแบบไรรอยตอทีถ่กูนาํมาใชประโยชนเพือ่ตดิตาม ตรวจสอบและบนัทกึขอมลูของสนิคา 

หรือวัตถุตาง ๆ ที่ถูกติดตั้งอุปกรณดังกลาวไว อยางไรก็ตาม ในโลกยุคอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งที่

ไมโครชิปนั้นถูกนํามาใชกับทุกสิ่ง ในบางธุรกิจเริ่มทําการฝงไมโครชิปใหแกพนักงานเพื่อวัตถุประสงค

ที่แตกตางกัน เชน มาตรการดานความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน เปนตน

การฝงไมโครชปินีส้รางความกงัวลเกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม ผลกระทบตอสขุภาพ และประเดน็

ปญหาทางกฎหมาย เชน สิทธิความเปนสวนตัวของลูกจาง ความเปนเจาของ และความปลอดภัยใน

การจัดเก็บ ดังนั้น บทความนี้จึงไดศึกษาปญหาและมาตรการทางกฎหมายในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ

สิทธิของลูกจางในกรณีการฝงไมโครชิปพนักงาน

คําสําคัญ: การฝงไมโครชิปพนักงาน สิทธิสวนตัวของลูกจาง ขอมูลสวนบุคคล 

Abstract

 Radio Frequency Identification is a seamless technology being used for

tracking, examining and recording tagged product data or objects. However, in the

era of the Internet of Things (IoT) where microchips are embedded in everything, 

certain businesses initiate to implant their employees with RFID microchips for such 

varied purposes, such as security, and convenience. This human microchip 

implantation raises concerns over ethical standard, health effects in humans, and

legal issues. In this context, employees’ privacy rights, ownership, and data security 

system are the example of concerns raised by this new invention. Therefore, this

article studied on a present legal ramification and measures relating to employees’ 

rights in the case of microchipping employees. 

Keywords: microchipping employees, employee’s privacy rights, data privacy
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บทนํา

 RFID (Radio Frequency Identification) 

คือ เทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในวงการอุตสาหกรรม

มากทีส่ดุประเภทหน่ึง เน่ืองจากเปนการใชคลืน่วทิยุ

ระบุตัวตนแบบไมตองใชการสัมผัส เพื่อตรวจ 

ติดตามและบันทึกขอมูล หากมีการนํา RFID ชิป

ไปติดต้ังหรือฝงไวกับวัตถุตาง ๆ เชน การตรวจ

สอบความเกี่ยวของกับสินคา การยืนยันตําแหนง

สิ่งของ การรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี

การใชฝงในตัวสัตวเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือ

ตดิตาม1 สาํหรบัตัวอยางการใชในวงการการคาปลกี 

เชน ลกูคาสามารถเขาซือ้สนิคาและออกจากรานคา

พรอมสินคาไดโดยระบบที่ติดตั้ง RFID จะทําการ

หักคาสินคากับบัญชีของลูกคา2 เปนตน

  อยางไรกต็าม ในป ค.ศ. 1997 ไดมกีารพัฒนา

เทคโนโลยดีงักลาวและนําไปติดต้ังในรางกายมนุษย

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ประโยชนในการตดิตามและ

ชวยเหลือชวีติมนษุย (An apparatus for tracking 

and recovering humans) ทั้งนี้ เทคโนโลยี RFID 

ไดรบัสทิธบิตัรในป ค.ศ.19973 และในป ค.ศ. 2004 

ไมโครชิปทีผ่ลติเพ่ือฝงในมนุษย (Human implant-

able microchip) โดยบริษัท VeriChip4 ไดรับการ

รบัรองจากองคการอาหารและยาแหงสหรฐัอเมรกิา 

(Food and Drug Administration; FDA) ใหเปน

เครื่องมือทางการแพทย (Medical device) ซึ่งมี

คุณสมบัติชวยใหแพทยสามารถเขาถึงขอมูลของ

ผูปวยไดโดยสะดวก เชน ประวัติการรักษาในอดีต 

การแพยา เปนตน 

 ท้ังนี้ ในปจจุบันเทคโนโลยีการฝงไมโครชิป

ในรางกายมนุษยมิไดเปนไปเพื่อประโยชนทางการ

แพทยหรือการติดตามของทางราชการเทานั้น 

เนือ่งจาก พบวา ในภาคเอกชนเริม่มกีารนาํไมโครชปิ

มาประยุกตใชฝงในรางกายใหกับพนักงานบริษัท 

เชน บรษิทั Three Square Market ในเมอืงวสิคอน

ซลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดรเิริม่ฝงไมโครชปิในตวั

พนกังานเพือ่ประโยชนในกจิกรรมของบรษิทัหลาย

ประการ เชน การเขาสูสาํนกังาน (Building access) 

การเขาระบบคอมพิวเตอรของบริษัท (Internet 

log in) การซื้อสินคาที่จําหนายในหองอาหารของ

บริษัท เพียงแคเคลื่อนไหวรางกายในบริเวณที่ถูก

ฝงไมโครชปิ เปนตน ทัง้นี ้การฝงไมโครชปิขึน้อยูกบั

ความสมคัรใจและในปจจบุนัมพีนกังานของบรษิทัที่

ไดรับการฝงอุปกรณดังกลาวแลวประมาณ 1,000 

ราย นอกจากนี้ ในรายงานการศึกษาที่นําเสนอตอ

คณะกรรมการของรัฐสภายุโรปดานการจางงาน

และกิจการทางสังคม (European Parliament’s 

Committee on Employment and Social 

Affairs; EMPL) ยังพบวา ปจจุบันมีพนักงาน

1 วชัรากร หนทูอง, อนกูุล นอยไมและ ปรนินัท วรรณสวาง, RFID เทคโนโลยสีารพัดประโยชน, สาร NECTEC กนัยายน-ตลุาคม 2547 

 (Online) http://www.lampangtc.ac.th/mnfile/branch5/file/knowledge/RFID.pdf  เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2561.
2 J.Carlton Collins, Retail Technology :Amazon leapfrogs RFID shopping, Journal of Accountancy May 2017,

 (Online) https://www.journalofaccountancy.com/issues/2017/may/amazon-rfid-shopping.html เขาถึงเมื่อ 12 

 ธันวาคม 2561.
3 Personal tracking and recovery system US 5629678 A.
4 Michael, K.; Michael, M. G.; and Ip, R., “Microchip Implants for Humans as Unique Identifiers: a Case Study on 

 VeriChip 2008”,  (Online) http://ro.uow.edu.au/infopapers/586  เขาถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2561.
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ทัว่โลกจากองคกรตาง ๆ  ไดรบัการฝงไมโครชิปแลว

ประมาณ 3,000-10,000 ราย5 

วัตถุประสงคของการฝงไมโครชิป

 จากการศึกษา พบวา วัตถุประสงคของ

การฝงไมโครชิปในรางกายพนักงานแบงไดเปน 

2 ประการหลัก กลาวคือ เพื่อประโยชนดานการ

อํานวยความสะดวกแกพนักงานในองคกร และ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย ยก

ตัวอยางเชน บริษัท Three Square Market 

ดงักลาวขางตนเปนบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิจาํหนาย

ไมโครชิปในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การนําชิปฝงใน

ตัวพนักงานนอกจากจะอํานวยความสะดวกใหแก

พนักงานในการเขาถงึสิง่อาํนวยความสะดวกตาง ๆ  

ของบรษิทัแลว ยงัชวยประชาสมัพนัธดานการตลาด

ใหแกบริษัทอีกดวย หรือ บริษัทดานการตลาด 

Newfusion ในประเทศเบลเยียมเสนอการฝง

ไมโครชปิใหแกพนกังานบรษิทัเพือ่ประโยชนในการ

เขาสูระบบสารสนเทศของบรษิทัทดแทนการพกพา

บัตรประจําตัวพนักงาน6 สําหรับวัตถุประสงคเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพดานความปลอดภยั เชน พนกังาน

อยัการในหนวยงาน Mexican legal Department 

ได  รับการฝ งไมโครชิปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ดานความปลอดภัยในการเขาสูพื้นที่รักษาความ

ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนเขาสูขอมูลเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม7

ประเภทของเทคโนโลยี RFID 

 เทคโนโลยี RFID ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท 

ชนิดแรก คือ Passive RFID ชิปซึ่งจะไมมีแหลง

กําเนิดพลังงานในตัวเอง กลาวคือ ไมมีแบตเตอรี

ภายใน แตจะไดรบัพลงังานไฟฟาจากคลืน่แมเหลก็

ไฟฟาท่ีถูกสงจากตัวเครื่องอาน (RFID Reader) 

ดังนั้น การอานขอมูลจะตองอาศัยการสงสัญญาณ

จากเครื่องอานในระยะใกล ทําใหตัวไมโครชิปเอง

นั้นไมสามารถสงขอมูลเก่ียวกับการบอกตําแหนง

สถานที่ได (Location-based data) ดวยเหตุผล

ดังกลาวทําใหบางบริษัทเลือกใชชนิด Passive ฝง

ในตัวพนักงานเพ่ือลดปญหาหรือขอกังวลใจของ

พนักงานวาจะถูกนําขอมูลไปใชเพื่อติดตามและ

ควบคุมพนักงาน (Tracking and Control) สวน

ชนิดที่สอง คือ Active RFID ชิปจะมีแบตเตอรีใน

ตัวเองซึ่งแสดงถึงอายุการใชงานที่จํากัดกวา แต

สามารถใชในการสงสัญญาณจากตัวชิปนั้นเองได

และสามารถใสขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการ

ตดิตามตวัไดอยางไรกต็าม การฝงไมโครชิปพนกังาน

ในภาคธรุกจิดงักลาว แมจะเปนการแสดงใหเหน็ถงึ 

การปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับโลก

สมยัใหม ตลอดจนสรางประโยชนใหแกองคกรธรุกจิ

หลายประการ แตในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมได

5 Graveling, R., Winski, T. and Dixon, K., Cabrelli,d., Desmulliez, M. P. Y., & Macdonald, “The Use of Chip Implants 

 for Workers”, European Union 2018, p. 15-16. 
6 J. P. Martins Esfola Anr, “Bar coded at Work”, 2018, p. 7 (Online) http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=146486

 เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562.
7 Stanislav Ivanov, Craig Webster and Ana mladenovic, “ The Microchipped Tourist: Implication for European 

 Tourism”, 2012, (Online) https://www.researchgate.net/publication/256028588_The_Microchipped_Tourist_

 Implications_for_European_Tourism เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม 2562.
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วาการฝงไมโครชิปใหแกพนักงานสรางความกังวล

และขอถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายใน

หลายประการดังจะไดกลาวตอไป

ประเด็นปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การฝงไมโครชิปพนักงาน: กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา

ปจจุบันทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือในระดับ

สหภาพยโุรปยงัไมมีกฎหมายโดยตรงทีก่าํหนดเกีย่วกบั

ขอหามหรือมาตรการควบคุมนายจางในการใช

หรือฝงไมโครชปิกบัลกูจางจงึตองอาศยักฎหมายใน

สวนอื่น ๆ มาปรับใช อาทิเชน หลักกฎหมายทั่วไป 

หลักกฎหมายแรงงาน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัความเปนสวนตัว เปนตน อยางไร

ก็ตาม ปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฝงชิป

พนักงานสามารถแบงออกไดหลายประการ ดังนี้ 

 1. อํานาจของนายจางในการฝงไมโครชิป

แกพนักงาน

 แมการฝงไมโครชิปใหแกพนักงานที่พบใน

ปจจบุนัจะขึน้อยูกบัความสมคัรใจ แตกป็ฏเิสธไมได

วาหากในอนาคตบรษิทัตาง ๆ  เริม่ใหความสนใจกบั

การฝงไมโครชปิ บรษิทัอาจใชเปนเง่ือนไขในการจาง

งานได ทั้งนี้ ความสัมพันธของนายจางและลูกจาง

ในสหรัฐอเมริกาอยูภายใตหลัก (Employment-

at-will Doctrine) กลาวคือ การเกิดและสิ้นสุด

ของสัญญาจางแรงงานตั้งอยูบนพื้นฐานการแสดง

เจตนาของนายจาง ดังนั้น นายจางจึงมีสิทธิที่จะ

จางหรือเลิกจางลูกจางดวยเหตุผลใดก็ได หรือ ไม

จําตองมีเหตุผลแหงการเลิกจางเลย ถาไมมีสัญญา

จางงานระบุไวโดยเฉพาะเจาะจง หรือมีสัญญาตาม

สหภาพแรงงาน (Union agreements) กําหนดไว8 

ดังนั้น ลูกจางในสหรัฐอเมริกาอาจใหความยินยอม

โดยไมไดสมัครใจเมื่อถูกเรียกรองใหฝงไมโครชิป 

เพราะเกรงวาหากปฏิเสธ นายจางอาจถือเปนเหตุ

ในการเลิกจางได อยางไรก็ตาม แมวากฎหมาย

แรงงานกลางไมไดใหความคุมครองแกลูกจางใน

สวนนี้ แตในปจจุบัน พบวา มีทั้งสิ้น 5 มลรัฐ9ที่ให

ความคุมครองแกลูกจางในเรื่องดังกลาวเปนการ

เฉพาะ หลักการสําคัญ คือ หามมิใหนายจางบังคับ

หรือกําหนดใหลูกจางตองฝงไมโครชิปโดยไมไดรับ

ความยินยอมจากลูกจาง10 เชน รัฐแคลิฟอรเนีย

รัฐมิสซูรี รัฐนอรทดาโคตา รัฐโอคลาโฮมา และ

รัฐวิสคอนซิล

 ตัวอยางเชน รัฐแคลิฟอรเนีย (California) 

ออกกฎหมาย11หามบุคคลใดเรียกรองหรือบังคับ

ใหบุคคลอื่นฝงอุปกรณใตผิวหนังเพื่อการระบุ

8 Charles J. Muhl, The Employment-at-will doctrine: three major exceptions, Monthly Labor Review, January 

 (2001): p. 3.
9 ไมรวมถึงกรณีการฝงไมโครชิปเพื่อเหตุผลดานสุขภาพหรือการติดตามตัวในคดีอาญา.
10 National Conference of State Legislatures, Radio Frequency Identification (RFID) Privacy Laws, (Online) http://

 www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/radio-frequency-identification-

 rfid-privacy-laws.aspx เขาถึงเมื่อ 20 มกราคม 2562. 
11 California Civil Code §52.7
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ตัวตน (Identification device)12 โดยบุคคลให

หมายความรวมถึงหางหุนสวน บริษัทหรือองคกร

ใด ๆ ทั้งนี้ หากฝาฝนอาจถูกฟองใหรับผิดในทาง

แพงไมเกนิ 10,000 ดอลลารสหรฐัและรบัผิดรายวนั

อีกไมเกินวันละ 1,000 ดอลลารสหรัฐจนกวาจะได

รับการแกไข รวมถึงสามารถเรียกรองคาเสียหาย

ที่แทจริง (Actual damages) คาเสียหายเพื่อการ

ชดเชย (Compensatory damages) รวมถึงคา

เสยีหายเชงิลงโทษ (Punitive damages) ไดอกีดวย 

ทั้งนี้กฎหมายมาตรานี้ยังกําหนดใหการบังคับหรือ

เรียกรองหมายความรวมถึงใชเปนเงื่อนไขใด ๆ 

ในการใหประโยชนตาง ๆ เชน การจางงาน สิทธิ

ประโยชนในการจางงาน (Employment benefit) 

หรือการเลื่อนตําแหนง (Promotion) เปนตน

 รัฐมิสซูรี (Missouri) ออกกฎหมาย13หาม

นายจางใชเทคโนโลยฝีงไมโครชปิเพือ่ระบตุวัตนกบั

ลูกจางไมวาดวยเหตุผลใด ทั้งนี้ หากฝาฝนนายจาง

จะถกูบทลงโทษทางอาญาโดยถอืวากระทาํความผดิ

ในระดับ Class A Misdemeanor ดังนั้น

จะเห็นไดวา นายจางในรัฐเหลานี้หากประสงคจะ

ใหลูกจางฝงไมโครชิปจะตองอาศัยความสมัครใจ

จากลูกจางเทานั้น 

 สําหรับลูกจางในมลรัฐอื่นที่ยังไมมีกฎหมาย

คุมครอง ลกูจางอาจตองอาศัยมลูฐานอืน่ในการฟอง

รองนายจาง เชน 

 ประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการ

จางงานตาม Title VII of the Civil Rights 

Act of 1964 ยกตัวอยางเชน ในคดี EEOC v 

Consol Energy, Inc.,14 ทีน่ายจางกาํหนดใหลกูจาง

จะตองใชฝามือในการสแกนเวลาเขาออกที่ทํางาน 

(Biometric hand scanner) แตเนื่องจากลูกจาง

รายนี้มีความเชื่อทางศาสนาวาการสแกนลายมือ

เปนเครือ่งหมายของสตัวราย (Mark of the beast) 

ตามคําภีรไบเบิล ทําใหลูกจางรายนี้ปฏิเสธการ

สแกนดงักลาวและขอใหนายจางชวยบรรเทาปญหา

เพื่อความเชื่อทางศาสนาของเขา (Relief accom-

modation) แตในทายสุด นายจางกลบัปฏเิสธและ

แจงวาตามคําภีรไบเบิล เครื่องหมายของสัตวราย

จะถูกตราท่ีมือขวาหรือหนาผากเทานั้นจึงขอให

ลูกจางรายนี้ใชมือขางซายแทนในการสแกน แตใน

ขณะเดียวกัน นายจางกลับยินยอมใหลูกจางราย

อืน่ทีไ่ดรบับาดเจบ็ทีม่อืสามารถใชวธิอีืน่ในการระบุ

เวลาเขาออกงานได ดังนั้น ลูกจางรายอื่นจึงไดยื่น

หนงัสอืลาออก คณะกรรมการโอกาสการจางงานที่

เทาเทียมกนั (Equal Employment Opportunity 

Commission: EEOC) จงึไดเปนโจทกฟองนายจาง

รายนี้ ทายสุด ศาลไดตัดสินวา นายจางไดละเมิด

กฎหมาย Title VII วาดวยการเลือกปฏิบัติในการ

จางงานเพราะความเช่ือทางศาสนา และทําให

ลูกจางตองลาออกจากการกระทําของนายจาง

12 California Civil Code §52.7 (h)(1) “Identification device” means any item, application, or product that is 

 passively or actively capable of transmitting personal information ,including, but not limited to, devices 

 using radio frequency technology.
13 MO REV Stat § 285.035
14 EEOC v. Consol Energy, Inc., No. 16-1230 (4th Cir. 2017).
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ดังนั้น จากผลของคดีนี้ ลูกจางที่ถูกนายจางสั่งหรือ

บีบบังคับใหฝงไมโครชิปอาจอาศัยมูลฐานดังกลาว

ไดโดยพิสูจนถึงการถูกเลือกปฏิบัติเพราะความเช่ือ

ทางศาสนา (Religious beliefs) 

 ประเด็นการฝาฝนตอสิทธิในการรวมตัว

ของลูกจาง (Concerted activity)

 หากการติดต้ังไมโครชปิถอืเปนหน่ึงในเง่ือนไข

ในการทํางานหรือเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนจาก 

การทํางานและไมวาลูกจางจะเปนหรือไมเปน

สมาชิกของสหภาพแรงงาน หากมีการกระทําของ

นายจางที ่ฝาฝนตอสิทธดิงักลาว เพือ่ไดรบัการชวย

เหลอืหรอืปกปองคุมครองรวมกนัในสวนทีเ่กีย่วกับ

เงื่อนไขและสภาพการจางงานแลว ก็จะถือวาการ

กระทําของนายจางเปนการกระทําอันไมเปนธรรม 

(Unfair labor practices) ตามมาตรา 7 ของ 

National Labor Relations Act (NLRA)15 ดังนั้น 

หากนายจางเลิกจางเพราะการรวมตัวของลูกจาง

เพื่อเรียกรองในประเด็นที่เกี่ยวกับการฝงไมโครชิป

ในกรณท่ีีถอืไดวาเปนหนึง่ในเง่ือนไขการทํางานแลว 

นายจางก็อาจถูกดําเนินคดีในความผิดมูลฐานนี้

 สําหรับลูกจางในสหภาพยุโรปหรือสหราช

อาณาจักร การฝงไมโครชิปนอกจากจะไดรับความ

คุ มครองตามหลักกฎหมายคุ มครองขอมูลสวน

บุคคลที่จะไดกลาวตอไปแลว นายจางยังมีหนาที่

ตามกฎหมายแรงงานที่จะตองไมบังคับใหลูกจาง

ยอมรบัการฝงไมโครชปิ เพราะหากนายจางกระทาํ

การใดอนัเขาลกัษณะกดดันหรอืบบีบงัคบัใหลกูจาง

ตองลาออก (Constructive dismissal) เพราะ

การกระทําของนายจางแลวอาจถือไดวาเปนการ

เลิกจางอยางไมเปนธรรม16

2. สิทธิความเปนสวนตัว 

 ถึงแมวาบริษัทในสหรัฐอเมริกา เชน บริษัท 

Three Square Market จะกลาวอางวาบริษัทใช

ไมโครชิปประเภท Passive ที่ไมมีคุณสมบัติในการ

ตดิตามตวัพนกังานเหมอืนการตดิตัง้ GPS tracking 

แตก็ปฏิเสธไมไดวา นายจางสามารถเก็บขอมูล

บางประการของลูกจางไดจากการติดตั้งไมโครชิป

ดังกลาว เชน บันทึกสถิติการเขาออกตึก การเขาสู

ระบบคอมพิวเตอรของบริษัท การเขาสู พื้นที่

รักษาความปลอดภัยขององคกร การใชสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ ในองคกร โดยขอมูลท้ังหมด

ก็ชวยใหนายจางสามารถประเมินประสิทธิภาพ

ในการทํางานของลูกจางได กลาวคือ การติดตาม

พฤติกรรมลูกจางไดในทางออม ยิ่งไปกวานั้น

หากเปนไมโครชิปชนิดที่มีคุณสมบัติติดตามตัวได

โดยตรงยอมมีผลกระทบตอชีวิตความเปนสวนตัว

ของลูกจางและนายจางอาจนําขอมูลที่ไดจากการ

ตดิตามตวัลกูจางมาเปนเหตใุนการเลกิจางและอาจ

ทําใหเกดิประเดน็ปญหาทางกฎหมายท่ีซบัซอนมาก

ข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความคุมครองความ

เปนสวนตัวแกลูกจาง เชน ในบางรัฐออกกฎหมาย

หามนายจางเลิกจางเพราะลูกจางกระทํากิจกรรม

ส วนตัวท่ีไม  เ ก่ียวกับการทํางาน (Off-duty 

activities) ยกตัวอยางเชน เลิกจางเพราะลูกจางมี

ความช่ืนชอบในการขับรถแขง หรือเท่ียวในสถาน

บันเทิงเปนประจํา เปนตน 

15 29 U.S.C. § 157.
16 Section 95(1)c of the Employment Rights Act 1996.
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 ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาการกระทําของ

นายจางเปนการละเมดิสทิธสิวนตวัของลกูจางหรอื

ไม หลกัการสาํคญัทีน่าํมาใช คอื หลกัความเหมาะสม

และความเปนสวนตัวของลกูจาง (Proportionality 

and privacy) สําหรับสิทธิของลูกจางในภาครัฐได

รับจากรับรองจากรัฐธรรมนูญฉบับแกไขคร้ังที่ 4 

(The Fourth Amendment) ตามหลักการ

ความคาดหวังความเปนสวนตัวไดตามสมควร

(Reasonable expectation of privacy) แตทั้งนี้ 

มีขอสังเกตวา หากนายจางไดประกาศนโยบาย

อยางชัดแจงใหลูกจางไดรับทราบและยินยอม

แลววา นายจางมีสิทธิที่จะตรวจสอบหรือควบคุม

อุปกรณตาง ๆ  ของนายจาง เชน เครือ่งคอมพวิเตอร

หรืออุปกรณเกี่ยวกับการทํางาน หรือการติดตาม

ตรวจสอบอยูภายในพื้นท่ีของนายจาง กรณีเชนนี้ 

การเขาถึงขอมูลตาง ๆ โดยนายจางยอมไมถือวา

เปนการลวงละเมดิสทิธสิวนตัวทีล่กูจางคาดหวงัไว17

 สําหรับลูกจางในภาคเอกชน อาจอาศัย

ความคุมครองของกฎหมายแพงทั่วไปภายใตหลัก

การ Intrusion on seclusion18 คือ การรบกวน

ความเปนสวนตัวของบคุคลอืน่ อยางไรกต็าม ความ

ผิดตามมูลฐานดังกลาว โจทกหรือลูกจางจะตอง

พิสูจนใหครบสามองคประกอบ คือ ความจงใจที่

จะละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคลอื่น การลวง

ละเมิดในสิ่งท่ีโจทกมีสิทธิท่ีจะรักษาไวเปนสวนตัว 

การลวงละเมดินัน้จะตองกาวลวงอยางมากในระดบั

วญิชูน กลาวคอื วญิชูนทัว่ไปเหน็วาเปนการกาว

ลวงที่กระทบตอสิทธิความเปน สวนตัวอยางมาก19 

ตัวอย างเช น ติดตั้ งกล องวงจรป ด (Video

surveillance) ในสถานที่ ๆ ลูกจางสามารถ

คาดหวังไดถึงความเปนสวนตัว เชน หองนํ้า หรือ 

หองเปลีย่นเสือ้ในทีท่าํงาน แตหากเปนการตดิตัง้ใน

ที่ทํางานทั่วไป นายจางยอมสามารถกระทําไดและ

ไมถือเปนการลวงละเมิดสิทธิสวนตัวของลูกจาง20 

 โดยสรุป หากลูกจางใหความยินยอมในการ

ฝงไมโครชิปและทําใหนายจางไดลวงรูขอมูลบาง

ประการยอมไมถอืวานายจางไดลวงละเมดิสทิธสิวน

ตัวท่ีลูกจางไดคาดหวังไว โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

เปนการฝง ไมโครชิปชนิด Passive ซึ่งนายจางจะ

เก็บขอมูลไดก็ตอเมื่อมีการติดตั้งเครื่องอานขอมูล

ไวในบริเวณสถานท่ีทํางานของนายจางเทานั้น แต

หากเปนการฝงไมโครชปิประเภท Active เพือ่ใชใน

17 Louisiana Legislative Auditor, Privacy Expectation in public workplace electronic communications (2017),

 (Online) Available at https://app.lla.state.la.us/llala.nsf/B84716BFA23CB2C686257FB1006D7957/$FILE/Privacy

 %20Expectation%20in%20Public%20Workplace%20Electronic%20Communications.pdf Accessed (January 

 24, 2019).
18 The Restatement (Second) of Torts Sections § 652 B. Intrusion upon seclusion “One who intentionally

 intrudes, physically or otherwise, upon the solitude or seclusion of another or his private affairs or concerns,

 is subject to liability to the other for invasion of his privacy, if the intrusion would be highly offensive to

 a reasonable person.”
19 Justin Lee, The reasonable expectation of invasion, Scitech e-Merging News, Vol 1(2), (Online) Available at 

 https://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/scitech_e_merging_news_home/privacy.html  

 Accessed (January 24, 2019).
20 Munson v. Milwaukee Board of School Directors, 969 F.2d 266 (7th Cir. 1992).
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การติดตามตัวลูกจาง นายจางควรระมัดระวังการ

ไดมาซึ่งขอมูลสวนตัวของลูกจางที่อาจสุมเสี่ยงตอ

การละเมดิสิทธสิวนตวัของลกูจางทีอ่าจคาดหวงัได 

แตอยางไรก็ตาม ความยินยอมของลูกจางที่ไดให

ไวแตแรกกอนการฝงไมโครชิปประเภทนี้อาจถูก

หยิบยกขึ้นมาเพื่อทําลายนํ้าหนักขอกลาวอางของ

ลูกจางในประเด็นดังกลาว21

 สําหรับลูกจางในสหภาพยุโรปหรือสหราช

อาณาจักรจะไดรับความคุ มครองตามกฎหมาย 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

หรือ the Data Protection Act 2018 กลาวคือ 

นายจางจะตองไดรบัความยนิยอมอยางชดัเจนจาก

ลูกจางในการจัดเก็บขอมูลของลูกจางโดยจะตอง

เปดเผยวิธีการจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูลรวม

ตลอดถึงมีหนาที่ชี้แจงถึงวิธีการนําขอมูลไปใชและ

การเก็บรักษาอยางไรใหแกลูกจางไดรับทราบ ทั้งนี้

การใหความยนิยอมของลกูจางตามกฎหมาย GDPR 

น้ันจะตองระบุวัตถุประสงคอยางเฉพาะเจาะจง 

(Specific) วาใหความยนิยอมในเรือ่งใดและลกูจาง

ไดรบัทราบการประมวลผลขอมลู (Informed) โดย

การใหความยนิยอมนัน้สามารถถอนไดทกุเมือ่ รวม

ทัง้การใหความยนิยอมจะตองอสิระ (Freely given) 

และชัดเจนไมกํากวม (Unambiguous) นอกจากนี้ 

นายจางในสหราชอาณาจักรยังตองคํานึงถึงหนาที่

ของนายจางตามหลักความไวเนื้อเชื่อใจ (Duty of 

trust and confidence) อนัเปนหลกัสาํคัญระหวาง

นายจางและลกูจางภายใตกฎหมายแรงงานอกีดวย

3. ปญหาอื่น ๆ 

 3.1 ปญหาความเปนเจาของในอุปกรณ

ไมโครชิปและขอมูลตาง ๆ 

 เมือ่สิน้สุดสญัญาจางแลว ใครถอืเปนเจาของ

ในอุปกรณไมโครชิปและขอมูลตาง ๆ ในไมโครชิป 

ทัง้นี ้อาจกลาวไดวาไมโครชปิมลีกัษณะเปนอปุกรณ

ในการทํางานทํานองเดยีวกบัคอมพวิเตอร โทรศพัท

มอืถอื หรอืเครือ่งใชท่ีเปนทรพัยสนิของนายจางและ

ไดมอบแกลูกจางในการทํางาน เมื่อสิ้นสุดสัญญา

จาง ลูกจางยอมมีหนาที่ตองคืนอุปกรณตาง ๆ ให

แกนายจาง ดังนั้น จึงคาดหมายไดวานายจางอาจ

ทําขอตกลงใหลูกจางไดรับทราบวาไมโครชิปถือ

เปนทรัพยสินของนายจางและลูกจางมีหนาที่ตอง

คืนเม่ือสัญญาจางไดสิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม การ

คืนไมโครชิปจะตองมีการดําเนินการนําออกจาก

รางกาย เชน การกรีดหรือผาตัดเล็กในบริเวณที่ฝง

อุปกรณไว หากลูกจางมิไดยินยอมในกระบวนการ

ดงักลาว ยอมเปนการยากทีน่ายจางจะฟองรองเพ่ือ

บังคับใหลูกจางยอมใหมีการสงคืน ดังนั้น นายจาง

จึงอาจกําหนดใหสงคืนหรือหากไมสงคืนก็อาจ

กําหนดใหลูกจางชําระคาไมโครชิปดังกลาวใหแก

นายจาง 

 ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากการฝงไมโครชิป ยอม

รวบรวมขอมูลท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับการทํางาน

และในสวนที่ไมเกี่ยวของหรือเปนขอมูลสวนตัว

ของลูกจาง ดังนั้น นายจางควรทําขอกําหนดเพ่ือ

ใหลูกจางไดรับทราบอยางชัดเจนวานายจางจะ

21 ICLG, Data Protection 2018 USA, (Online) Available at https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-

 and-regulations/usa#chaptercontent14 Accessed (January 24, 2019).
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ผูชวยศาสตราจารย พัชรี พิชณุษากร

มีวิธีบริหารจัดการกับขอมูลดังกลาวอยางไรและ

ลูกจางอนุญาตใหนําขอมูลสวนใดไปใช ตลอดจน

การกําหนดวิธีการจัดการกับขอมูลและระยะเวลา

ที่นายจางสามารถจัดเก็บขอมูลดังกลาวภายหลัง

สัญญาจางไดสิ้นสุดลง 

 3.2 ปญหาเก่ียวกับความปลอดภยัในขอมลู 

 ไมโครชปิทีต่ดิตัง้หรอืฝงในรางกายมนษุยนัน้

ในปจจบุนัยงัไมไดรบัการพสิจูนวาปลอดภยัจากการ

ถูกโจรกรรมขอมูล22 ดังนั้น หากระบบการจัดเก็บ

ขอมลูของนายจางยงัไมมคีวามมัน่คงปลอดภยัเพยีง

พอ การถกูเจาะฐานขอมลูอาจทาํใหขอมลูสาํคญัทัง้

หลายของลูกจางร่ัวไหล เชน หากไมโครชิปไดจัด

เก็บขอมูลเก่ียวกบัสขุภาพ บญัชธีนาคารของลกูจาง 

หรือขอมูลอื่น ๆ อันเปนขอมูลสวนตัวของลูกจาง 

นายจางยอมมีความรบัผิดตอการถกูโจรกรรมขอมลู

ดังกลาว เนื่องจากเปนผูจัดเก็บขอมูลของลูกจาง 

 3.3 ปญหาความปลอดภัยตอสุขภาพ

รางกาย 

 ในปจจุบันยังไมมีผลวิจัยทางการแพทยท่ี

รับรองวาการฝงไมโครชิปในรางกายปลอดภัยตอ

สุขภาพ มนุษยโดยเฉพาะอยางยิง่มรีายงานทางการ

แพทยทีพ่บวา มคีวามเชือ่มโยงระหวางหนแูละสนุขั

ที่ไดรับการฝงไมโครชิปและการกอใหเกิดมะเร็ง

ในสัตวทดลองดังกลาว23 ขอมูลดังกลาวยอมทําให

เกดิความกงัวลใจและนายจางควรนํามาพจิารณาช่ัง

นํ้าหนักระหวางประโยชนที่ไดกับผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นได ทั้งนี้ หากนายจางมิไดแจงขอมูลดังกลาว

หรอืปกปดขอมลูทีอ่าจมผีลกระทบตอการตดัสนิใจ

ของลูกจางและการฝงไมโครชิปทําใหลูกจางไดรับ

ผลกระทบตอรางกายหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

แลว นายจางอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหาย

ดงักลาว ดงันัน้ เพือ่ปองกนัปญหาดงักลาว นายจาง

จึงควรใหขอมูลและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจาก

การฝงไมโครชิปเพื่อใหลูกจางไดรับทราบประกอบ

การตัดสินใจกอนการฝงไมโครชิป 

 3.4 ปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ

ลกูจาง กลาวคือ สทิธมินษุยชนของลกูจางไดรบัการ

รับรองจากอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน24

(European Convention on Human Rights)

ที่กําหนดใหทุกคนมีสิทธิไดรับการเคารพตอชีวิต

สวนตัวและชีวิตครอบครัว อยางไรก็ตาม การฝง

ไมโครชิปลูกจางถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรือไม ข้ึนอยู กับวาลักษณะและขอบเขตของ

ความเสียหายท่ีลูกจางไดรับนั้นเกินสมควรหรือไม 

(Proportionality) รวมถึงการหาความสมดุล

ระหวางประโยชนท่ีนายจางไดรบัและความเสยีหาย

ที่เกิดขึ้นกับลูกจาง อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกจาง

ไดใหความยินยอมไวแลว ยอมทําใหระดับของ

ความเสียหายที่ลูกจ างไดรับลดนอยลงและมี

แนวโนมท่ีการฝงไมโครชิปนั้นจะกระทําไดโดย

ชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนอาจกลาวไดวาการฝง

ไมโครชิปไมไดเปนการลวงละเมดิสทิธมินษุยชนของ

ลูกจางตามกฎหมายดังกลาว

22 Graveling, R., op.cit., p. 35.
23 Katherine Albrecht, Microchip-induced tumors in laboratory rodents and dogs: A review of literature 1990-2006, 

 IEEE International symposium on technology and society, 7-9 June 2010, p. 348.
24 Article 8 of European Convention on Human Rights.
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มาตรการทางกฎหมายของไทยในปจจบุนั

สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันยังไม มี

กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการฝงไมโครชิปแก

พนกังานโดยตรง ดังเชนกฎหมายในระดับมลรฐัของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม มีกฎหมายที่

เกี่ยวของและเปนพื้นฐานที่สําคัญท่ีอาจนําไปปรับ

ใชได หากกรณีดังกลาวเกดิขึน้ในประเทศไทย ดังนี้25

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 และประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 420 และ 421 

 รัฐธรรมนูญวางหลักใหบุคคลยอมมีสิทธิและ

เสรีภาพที่จะทําการใดใดไดตราบเทาที่ไมกระทบ

กระเทอืนตอความม่ันคงของรฐั ความสงบเรยีบรอย

และศลีธรรมอนัดี และการนัน้ตองไมละเมดิตอสทิธิ

เสรีภาพของบุคคลอื่น26 นอกจากนี้ บุคคลที่ถูก

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถ

ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาล 

ตลอดจนมสีทิธไิดรับการเยยีวยาหรอืชวยเหลือจาก

รัฐ และมาตรา 32 รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของ

บุคคลในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง

และครอบครัว การกระทําอันละเมิดตอสิทธิดัง

กลาว หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชน

ไมวาในทางใด ๆ จะกระทําไมได 

 ดังนั้น ในกรณีการฝงไมโครชิปแกลูกจาง

จึงอาจแบงการพิจารณาประเด็นที่เก่ียวของได 2

ประการ คือ อํานาจของนายจางในการฝงไมโคร

ชิปแกพนักงาน และ สิทธิสวนตัวตลอดจนขอมูล

สวนบุคคลของลูกจางภายหลังจากการเขารับ

การฝงไมโครชิปจะไดรับความคุมครองมากนอย

เพียงใด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ดงักลาว หากนายจางบงัคบัหรอืเรยีกรองใหลกูจาง

ฝงไมโครชิปเพื่อการติดตามตัวหรือเก็บขอมูลสวน

บุคคลโดยที่ลูกจางไมไดใหความยินยอมยอมถือ

เปนการละเมดิตอสทิธขิัน้พืน้ฐานตามทีร่ฐัธรรมนญู

ไดรับรองไว

 นอกจากนี้ การบังคับใหลูกจางฝงไมโครชิป

ยอมเปนการละเมดิตอสทิธใินรางกายของพนกังาน

และกอใหเกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 

หรือหากแมลูกจางไดยินยอมใหฝงไมโครชิปแลว 

การนําขอมูลสวนบุคคลของลูกจางบางประการไป

ใชประโยชนนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีไดตกลง

กันไวยอมเปนการละเมิดตอสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง

ของลูกจางตาม มาตรา 420 เชนกัน และหากการ

ฝงไมโครชิปนั้นทําใหนายจางเขาลวงรูเรื่องสวนตัว

ของลูกจางเกนิสมควรและใชสทิธขิองนายจางนัน้มี

ลกัษณะทีร่งัแตจะกอใหเกดิความเสยีหายแกลกูจาง 

นายจางกอ็าจตองรบัผดิตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 421 ไดเชนกัน

 ประเด็นสําคัญอีกประการท่ีควรนํามา

พิจารณา คือ การฝงไมโครชิปในตัวพนักงานจะถือ

เปน การกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีหรือไม แมตัวลูกจางนั้นใหความ

ยินยอม ทั้งนี้ สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลง

ระหวางนายจางและลูกจางยอมอาศัยหลักความ

25 บทความนี้มุงวิเคราะหการฝงไมโครชิปแกพนักงานในภาคเอกชน จึงไมไดหยิบยกพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการมา

 วิเคราะห.
26 มาตรา 25.
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ศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาระหวางคูสัญญาเปน

สําคัญ ดังนั้น หากสัญญาจางแรงงานน้ันมิไดขัด

ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี สัญญา

นั้นยอมใชบังคับได อยางไรก็ตาม การฝงไมโครชิป

ในตัวลูกจางนั้นเปนเรื่องใหมในสังคมไทย การจะ

พิจารณาวาขอตกลงในการฝงไมโครชิปมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายหรือไมขึ้นอยูกับสภาพของ

ขอตกลง อํานาจตอรองและความเสียหายที่เกิดขึ้น

ตอลูกจาง เน่ืองจากหลักความสงบเรียบรอยและ

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชนมีความหมายกวางและ

เปลีย่นแปลงไดตามนโยบายของรัฐหรอืสภาพสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ไมอาจกําหนดไว

ใหชัดเจนในกฎหมายไดจึงเปนเร่ืองที่ศาลจะตอง

พิจารณาเปนรายกรณีไป27 

 อยางไรกต็าม ผูเขยีนเหน็วา หากการฝงไมโคร

ชิปน้ันมีลักษณะเปนการเอารัดเอาเปรียบหรือ

กระทบตอลูกจางในดานตาง ๆ  มากเกนิสมควร เชน 

ขอตกลงที่อนุญาตใหนายจางสามารถใชประโยชน

จากขอมูลสวนบุคคลของลูกจางที่เกิดขึ้นใหมได

ตลอดโดยไมมกีาํหนดระยะเวลาแมลาออกจากงาน

ไปแลว ขอตกลงหรอืสญัญาดังกลาวก็อาจมลีกัษณะ

ที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชนได

2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2551

 ในกรณท่ีีนายจางไดทาํสญัญาหรอืมขีอบงัคบั

เกีย่วกบัการทาํงานหรอืคาํสัง่เกีย่วกบัการฝงไมโคร

ชิป หากการนั้นเปนการเอาเปรียบลูกจางเกิน

สมควร ลูกจางสามารถอาศัยความคุมครองตาม

มาตรา 14/1 โดยศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาหรือขอ

บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานหรอืคาํสัง่นัน้มผีลใชบงัคบั

เทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ดังนั้น ใน

กรณทีีล่กูจางไมวาจะใหความยนิยอมหรอืไมในการ

ฝงไมโครชิป แตหากพบวาลูกจางนั้นถูกเอารัดเอา

เปรยีบเกนิสมควร มาตรา 14/1 ยอมเปนบทบญัญตัิ

ที่ลูกจางสามารถยกขึ้นฟอง ตอศาลเพื่อบรรเทาผล

ความเสียหายท่ีไดรับ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีลูกจาง

ไมใหความยินยอมในการฝงไมโครชิปและถูกเลือก

ปฏิบัติจากนายจางตลอดจนทําใหถูกเลิกจางจาก

การปฏิเสธดังกลาว ลูกจางอาจอาศัยเปนมูลฐาน

ในการฟองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปน

ธรรมไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน

3. พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ...28

 ภายหลังจากที่ลูกจางไดยินยอมใหมีการฝง

ไมโครชปิ กฎหมายฉบบันีจ้ะมบีทบาทตอขอมลูสวน

บคุคลของลกูจางในภาคเอกชน เนือ่งจากกฎหมาย

มขีึน้เพือ่ใหการเก็บรวบรวม การใชหรอืการเปดเผย

ขอมลูสวนบคุคล29เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ 

นายจางยอมไดรับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้

เนื่องจากกฎหมายกําหนดหนาที่ใหแกผู ควบคุม

27 พิชัยศักดิ์ หรยางกูรและณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์, หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน, หนา 2-10 (Online) 

 https://www.stou.ac.th/schools/slw/upload/ex.40701-2.pdf  เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2562.
28 อยูระหวางรอนําขึ้นทูลเกลาถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย กอนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพ่ือประกาศใชเปนกฎหมาย ขอมูล

 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562. 
29 มาตรา 6 ขอมูลสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม...
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ขอมลูทีจ่ะตองปฏบิติัตามกฎหมายโดยวางหลกัการ

ที่สําคัญหลายประการ เชน การเก็บรวบรวม การ

ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคล ผูควบคมุขอมลูจะ

ตองไดรบัความยนิยอมจากเจาของขอมลูสวนบคุคล

อยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษรหรือผานทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกสโดยจะตองแจงวัตถุประสงค

ของการเก็บรวบรวมขอมลูดังกลาวแกเจาของขอมูล

ไดรับทราบและจะนําไปใชเพื่อการอื่นไมได ตลอด

จนกําหนดใหผูควบคุมขอมูลมีหนาที่จัดเก็บรักษา

ขอมูลใหปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน

 นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดหามมิให

ผูควบคุมขอมูลจัดเก็บขอมูลออนไหวบางประการ 

(Sensitive personal data) โดยไมไดรับความ

ยนิยอมโดยชดัแจงจากเจาของขอมลูสวนบคุคล เชน 

ความเชื่อในทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทาง

เพศ ขอมูลสุขภาพ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม 

ความพิการ ขอมูลประวัติอาชญากรรม เปนตน 

ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิที่จะขอใหเปด

เผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดให

ความยินยอม และมีสิทธิถอนความยินยอมไดทุก

เมื่อ ตลอดจนมีสิทธิขอใหลบหรือทําลายหรือทําให

ขอมูลน้ันไมสามารถระบุตัวตนได (Right to be 

forgotten) เปนตน

 ดงัน้ัน ในกรณีการฝงไมโครชปิใหแกพนกังาน 

นายจางยอมไดมาซึง่ขอมลูสาํคญัของลกูจาง ดงันัน้

นายจางจึงตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจง

จากลูกจางซ่ึงเปนสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ 

โดยที่นายจางจะตองดําเนินการจัดทําความตกลง

เปนลายลกัษณอกัษรหรอืผานระบบอิเลก็ทรอนกิส

รวมถงึจะตองแจงลกูจางถงึวตัถปุระสงคในการเกบ็

รวบรวม การใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลใหแก

ลูกจางไดรับทราบและที่สําคัญจะตองไมใชขอมูลที่

ไดมานั้นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไว ยก

ตัวอยางเชน นายจางไดแจงแกลูกจางวาการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนไปเพื่อความมั่นคงปลอดภัยใน

สํานักงานหรือเพื่อใหลูกจางไดใชประโยชนจากสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในสํานักงาน นายจางจะ

นําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนเพื่อการอื่นนอกเหนือ

จากที่ไดแจงแกลูกจางไมได เชน นําขอมูลสวนตัว

ของลกูจางไปเปดเผยขอมลูตอบคุคลทีส่าม เปนตน

 นอกจากนี้ การจัดเก็บขอมูลทางชีวภาพของ

บุคคลในไมโครชิป เชน ขอมูลลายนิ้วมือ (Finger-

print) ใบหนา (Face scanning) มานตา (Retina 

scanning) ไดมีการจัดเก็บอยูบางแลว ยกตัวอยาง

เชน ไมโครชิปขอมลูทางชีวภาพ (Biometric chips)

ในหนังสือเดินทาง ดังนั้น ขอมูลดังกลาวจึงถือวา

เปนขอมูลชีวภาพที่ตองหามจัดเก็บตามกฎหมาย

ฉบับนี ้เพราะถือวาเปนขอมลูทีอ่อนไหวตามมาตรา 

26 เวนเสียแตนายจาง จะไดรับความยินยอมอยาง

ชัดแจงจากลูกจาง และเมื่อสถานประกอบการ

ในตางประเทศไดมีการริเริ่มนํา ไมโครชิปชีวภาพ

ดังกลาวฝงในรางกายของพนักงาน หากกรณี

ดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศไทย นายจางไทยจึงตอง

ระมัดระวังในการจัดเก็บขอมูลดังกลาว อยางไร

ก็ตาม กฎหมายกําหนดขอยกเวนที่นายจางไมตอง

ไดรับความยินยอมจากลูกจางในการจัดเก็บขอมูล

ได หากเปนกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนโดย

ชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

(Legitimate interest) เชน เพื่อปองกันการกระ

ทําผิดภายในองคกร เพื่อการบริหารจัดการภายใน

องคกร เปนตน เวนแตประโยชนดังกลาวมีความ

สําคัญนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคล
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ของเจาของขอมูลสวนบุคคล30 

 ดังน้ัน หากประโยชนที่นายจางไดรับนั้น

มีลักษณะที่กระทบตอสิทธิในขอมูลสวนตัวของ

ลูกจางเกินสมควรแลวยอมถือวาประโยชนของ

นายจางน้ันมีความสําคัญนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในขอมูลสวนบุคคลของลูกจาง นายจางจึงตอง

อาศัยดุลพินิจอยางมากในการชั่งนํ้าหนักพิจารณา

วาประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของนายจางนั้น

มลัีกษณะทีข่ดัตอสทิธขิัน้พืน้ฐานของลกูจางหรอืไม 

ภาระสาํคญัอกีประการหนึง่ทีน่ายจางมหีนาท่ี

ตามกฎหมาย คือ การเก็บรักษาขอมูลใหมีความ

มั่นคงปลอดภัยซึ่งขอมูลสวนบุคคลโดยทั่วไปยอม

มีความเสี่ยงหลายประการ เชน ความเสี่ยงจาก

การถูกขโมยตัวตน หรือการถูกสวมรอย (Identity 

theft) ความเสีย่งจากการทีข่อมลูรัว่ไหลและถูกนาํ

ไปประมวลผลเพ่ือประโยชนอนัขดัตอความประสงค

ของเจาของขอมูล เชน แสวงหาประโยชนทางการ

ตลาด ความเสี่ยงจากการถูกติดตาม (Tracking) 

หรือขอมูลออนไหวรั่วไหลทําใหลูกจางอับอายหรือ

เสื่อมเสียชื่อเสียง นายจางท่ีไดมาซึ่งขอมูลสวน

บุคคลของลูกจางจึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง

ปองกันมิใหมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลโดย

ไมชอบดวยกฎหมาย มฉิะน้ันนายจางอาจตองรบัผดิ

จากความเสียหายที่เกิดขึ้น

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 โดยสรุป การฝงไมโครชปิในรางกายพนกังาน

มีประเด็นสําคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวของหลาย

ประการ เชน ลกัษณะการใหความยนิยอม ขอบเขต

อํานาจของนายจาง สิทธิในชีวิตสวนตัวและขอมูล

สวนบุคคลของลูกจาง ประเด็นความปลอดภัยตอ

รางกาย ความปลอดภัยในระบบรักษาขอมูล สิทธิ

ในการเก็บรักษาทั้งอุปกรณไมโครชิปและขอมูล

หลงัจากเลกิสญัญา เปนตน จากการศกึษากฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ยังไมมีกฎหมาย

เฉพาะในระดับรัฐบาลกลางกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ

ของนายจางลูกจางในเรื่องดังกลาวโดยตรง การให

ความคุมครองจึงอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวของหลาย

ฉบับเพื่อปรับแกกรณี อาทิเชน หลักกฎหมาย

แรงงานในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการจางงาน 

สทิธใินการรวมกลุม ตามหลกั Concerted activity

เปนตน หรอืกฎหมายเกีย่วกับสทิธคิวามเปนสวนตวั

เชน หลักเกี่ยวกับ Off-duty conduct หรือ หาก

เปนลกูจางภาครฐัจะพจิารณาถึงหลกั reasonable 

expectation of privacy ที่ไดรับการรับรอง

จากรัฐธรรมนูญฉบับแกไขครั้งที่ 4 (The Fourth 

Amendment) หรือ หลัก Intrusion on 

seclusion สําหรับลูกจางในภาคเอกชนดังที่กลาว

ไว ตอนตน สําหรับกฎหมายในระดับมลรัฐมี

กฎหมายใหความคุมครองเกีย่วกบัการฝงไมโครชปิ

แกลูกจางดังกลาวโดยตรง และเนื้อหาสวนใหญ

พบวา ใหความสําคัญกับการใหความยินยอมของ

ลูกจางในการฝงไมโครชิป วิธีการจัดเก็บ ขอบเขต

และการรักษาความปลอดภัยในทํานองเดียวกับ

กฎหมายควบคมุขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยโุรป 

และมีบทลงโทษในทางอาญา 

 สําหรับประเทศไทย การฝงไมโครชิปแก

พนกังานถอืเปนประเดน็สมยัใหมประกอบกบัยงัไม

พบกรณกีารฝงไมโครชิปแกพนกังานเกดิข้ึนในสงัคม

30 มาตรา 24(5).
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ไทย ดังนั้น การใหความคุมครองลูกจางไทย หาก

มีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นจึงตองอาศัยความคุมครอง

จากกฎหมายในหลายสวน เชน ความคุมครอง

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมาย วาดวย 

ละเมิดพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พระราช

บัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรืออาศัยหลัก

พื้นฐานของสัญญาที่จะตองไมเปนขอสัญญาที่

ไมเปนธรรมหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เปนตน อยางไรก็ตาม หนวยงานราชการ เชน 

กระทรวงแรงงานอาจออกแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ

กรณีดังกลาวแกสถานประกอบการและระบุสิทธิ

พ้ืนฐานทีเ่กีย่วของใหลูกจางไดรบัทราบเพือ่ปองกนั

การละเมิดสิทธิของลูกจางและความรับผิดทาง

กฎหมายของนายจาง ทั้งนี้ ผูเขียนมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ ดังนี้

 1. ความยนิยอมของลกูจางในการฝงไมโครชิป

เปนสาระสําคัญที่จะช วยลดปญหาขอพิพาท

ระหวางนายจางและลูกจาง ทั้งในประเด็นของ

การลวงละเมิดตอรางกายและชีวิตสวนตัวหรือ

ขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี ผูเขียนเห็นวา ไมโครชิป

ประเภท Passive จะชวยใหนายจางลดความเสี่ยง

จากความรบัผดิทางกฎหมายมากกวาการฝงไมโคร

ชิปประเภท Active เนื่องจาก Passive RFID ไมมี

คุณสมบัติในการติดตามพฤติกรรมของลูกจางนอก

สถานที่ทํางาน เพราะการอานขอมูลจะตองอาศัย

การสงสัญญาณจากเครื่องอานในระยะใกล ทําให

ตวัไมโครชปิเองนัน้ไมสามารถสงขอมลูเกีย่วกับการ

บอกตําแหนงสถานที่ได 

 2. ความตกลงของลูกจางในการใหความ

ยินยอมจะตองไมเปนสวนหน่ึงในเง่ือนไขการจาง

งาน ควรแยกออกจากกันใหเด็ดขาด เนื่องจาก

ความสมัพนัธระหวางนายจางลกูจางยอมมลีกัษณะ

อํานาจตอรองท่ีแตกตางกัน หากนายจางใชเปน

เงื่อนไขในการจางงาน เชน การรับเขาทํางาน การ

พจิารณาความดคีวามชอบ การเขาถึงสทิธปิระโยชน

สวัสดิการตาง ๆ ที่นายจางจัดให ตลอดจนการเลิก

จาง ยอมมีลักษณะท่ีไมเปนธรรมและอาจถือวา

เปนการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากทําใหลูกจางขาด

ความอิสระในการตัดสินใจใหความยินยอม และ

หากนายจางเลือกปฏิบัติแกลูกจางที่ยินยอมและ

ไมยินยอมในการฝงไมโครชิปแตกตางกัน จนทําให

ลูกจางตองลาออกเพราะพฤติกรรมของนายจาง

แลวอาจถือเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรมไดตาม

บริบทของกฎหมายไทย

 3. นายจางควรชีแ้จงโดยชดัแจงถึงประโยชน

และขอเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรืออาจ

เกิดข้ึนไดจากการฝงไมโครชิปเพื่อใหลูกจางได

พิจารณากอนการใหความยินยอม ยกตัวอยางเชน 

ประโยชนเพื่อการเขาสูพ้ืนท่ีที่ตองมีระบบรักษา

ความปลอดภัยสูงในท่ีทํางานทดแทนการใชบัตร

พนกังาน สวนขอเสยีเชน ไมโครชิปอาจทําใหลกูจาง

ไดรบับาดแผลเลก็นอยจากการฝงหรอืนาํไมโครชิป

ออก หรือผลกระทบอื่น ๆ  ตอรางกายที่อาจเกิดขึ้น

ได เปนตน

 4. ขอตกลงใหความยินยอมควรจะประกอบ

ดวยเนื้อหา 2 สวน คือ 

  4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอุปกรณ

ไมโครชิป เชน ใครคือผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังใน

การฝงและนําออกซ่ึงอุปกรณไมโครชิป ประเภท

และคุณสมบัติของอุปกรณไมโครชิป (Active หรือ 

Passive) ความเปนเจาของในอปุกรณ ความเสีย่งที่

อาจเกิดขึ้นตอผูรับการฝงไมโครชิป การจัดการกับ
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ผูชวยศาสตราจารย พัชรี พิชณุษากร

ไมโครชิปเมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง เปนตน

  4.2 เนือ้หาเกีย่วกบัขอมลูสวนบคุคลทีเ่กดิ

ขึ้นจากการฝงไมโครชิป เชน เนื้อหาเกี่ยวกับตัวผู

ควบคุมขอมูล วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม

ขอมลูและการประมวลผล ขอมลูใดบางทีจ่ะถูกเกบ็

รวบรวมและนําไปใช วิธีการประมวลผล การโอน

ขอมูลตอไปหรือเปดเผยขอมูลไปยังบุคคลที่สาม

หรอืไปยงัตางประเทศ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และ

วธิกีารถอนความยนิยอมและสทิธขิองเจาของขอมลู 

 5. หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงแรงงาน

อาจจัดทําขอตกลงมาตรฐานที่นายจางอาจนําไป

ใชได หรือจัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือเผยแพร

ใหแกสถานประกอบการวาควรปฏิบัติตอบุคคลใน

องคกรอยางไรสําหรับกรณีการฝงไมโครชิป เชน 

นายจางจะตองจัดใหมีการรับรองสิทธิของลูกจาง

อยางชัดเจนในการยินยอมหรือปฏิเสธการฝง

ไมโครชปิ กําหนดใหมกีารอบรมสถานประกอบการ

และลูกจางถึงสิทธิของลูกจางในประเด็นดังกลาว 

การแสดงออกและการสือ่สารทีเ่หมาะสมตอลกูจาง 

เปนตน 
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