การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ‘อาเซียน’

กรุงเทพธุรกิ จ
ส่องการคุม้ ครอง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญของกิจกรรมเชิ งพาณิชย์ในโลกดิจทิ ลั ในอาเซียนมี
การจัด การ นโยบาย หรือ มาตรการอย่ า งไรบ้า ง เพื่อ ส่ง เสริม สนับ สนุ น การเติบ โตทางการค้า และการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก
เทคโนโลยีท่กี ้าวหน้าและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทลั สร้างโอกาสมหาศาลให้กบั ธุ รกิจ
ขณะเดียวกันความปลอดภัยและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคก็เป็ นความเสีย่ งทีน่ ่ากังวล ดังนัน้
ความท้าทายในการสร้างความเชื่อมัน่ การรักษาสิทธิส่วนบุคคล และการจัดการข้อมูล จึงเกิดขึน้ ควบคู่กบั
โอกาสทางธุรกิจ
รายงานของ Google, Temasek และ Bain&Company ชี้ว่าปี 2562 อาเซียนมีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมากถึง 360
ล้านคน โดย 90% ใช้งานผ่านโทรศัพท์มอื ถือเป็ นหลัก และมีผซู้ อ้ื สินค้าและบริการทางออนไลน์ 180 ล้านคน
หรือราว 1 ใน 2 ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ในปี 2562 เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของอาเซียนมีมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์ และคาดว่าปี 2568 จะมี มูลค่าสูงถึง 3
แสนล้านดอลลาร์ โดยมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และไทย มีอตั ราการเติบโตอยู่ท่ี 20-30% ต่อปี ขณะที่
อินโดนีเซียและเวียดนามมีอตั ราการเติบโตสูงกว่า 40%ต่อปี
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในโลกดิจทิ ลั ผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตย่อมมีข้ อมูลส่วน
บุคคลอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ท่ผี ู้บริโภคต้องระบุข้อมูล
ส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ ทีอ่ ยู่ ช่องทางการติดต่อ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมและการชาระเงิน
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการ
เมือง พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งหากถูกเก็บรวบรวม ใช้ประโยชน์ หรือ
เปิ ดเผยโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลจะส่งผลกระทบอย่างมาก อาจทาให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวติ ร่างกาย และอนามัยของเจ้าของข้อมู ล ถูกรังเกียจหรือเกลียดชัง ไปจนถึงส่งผลกระทบต่อหน้าที่การ
งาน

ขณะเดียวกัน หากนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้เพื่อประเมินพฤติกรรมผู้บริโภค ทาการตลาด หรือทา
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการทาธุรกิจอย่างยิง่
ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีอ่ อนไลน์มที งั ้ ข้อมูลทีเ่ จ้าของข้อมูลเปิ ดเผยไว้ในแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างตัง้ ใจ
และไม่ตงั ้ ใจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมออนไลน์ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลจึงทาได้โดยง่าย
การคุ้มครองข้อมูลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการค้าสินค้าและบริ การในเศรษฐกิจดิจทิ ลั การคุ้มครองที่ไม่
เพียงพอจะทาให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อตลาดจากความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค แต่ถ้าคุม้ ครองอย่างเคร่งครัด
เกินไปจะขัดขวางการทาธุรกิจ ทัง้ หมดล้วนส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจทัง้ สิน้
อาเซียนให้ความสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุ น
การเติบโตทางการค้าและการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกในเศรษฐกิจดิจทิ ลั AEC Blueprint
2025 ได้กาหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ธุรกรรมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ข้าม
พรมแดน โดยให้มกี รอบสาหรับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ชื่อมโยงกันและครอบคลุมทุกมิติ
กรอบการดาเนินงานว่าด้ว ยการคุ้มครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Framework On Personal Data Protection)
ของอาเซียนวางหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาวางกรอบอย่าง
กว้างและไม่ได้มผี ลทางกฎหมาย แต่ เป็ นการแสดงเจตนาของประเทศสมาชิก นอกจากนัน้ ความตกลง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งอาเซียนก็ยงั เน้นย้าความสาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขา้ มแดนอีกด้วย
ในอาเซียน ประเทศทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะใช้บงั คับทัวไปทุ
่ ก กรณี ได้แก่ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และไทย ประเทศที่มกี ฎหมายคุ้มครองในบางภาคส่วนหรือคุ้มครองตามกฎหมายอื่น
ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียได้ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคาด
ว่าจะผ่านเป็ นกฎหมายภายในปี 2563 ขณะทีบ่ รูไนมีเพียงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และเมียนมาไม่
มีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อพิจารณาประเทศสมาชิกอาเซียนจะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมทางกฎหมายของอาเซียนปั จจุบนั นี้ยงั ไม่
น่าพอใจนัก กฎหมายภายในของแต่ละประเทศยังขาดความสอดคล้องกัน และบางประเทศขาดกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างสิน้ เชิง

การผลักดันให้กฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลทีส่ อดคล้องกันในทางระหว่างประเทศนัน้ เป็ นวิธหี นึ่งทีเ่ หมาะสม
ในการสร้างสภาพแวดล้อ มที่ส ามารถคาดคะเนได้ใ ห้ผู้เ กี่ยวข้อ งและสร้างความเชื่อ มัน่ ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความไม่ชดั เจนในประเด็นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็ นอุปสรรคต่อผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ จากัด
การทาธุรกรรมข้ามแดนและขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากอาเซียนตัง้ เป้ าพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ก็
ควรต้องผลักดันการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง

