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บทคัดยอ

บทความน้ีมุงศกึษาทีม่าและแนวคดิของการใชกฎหมายเพือ่สงเสรมิเศรษฐกิจดจิิทลัในประเทศเกาหลใีต

ในภาพรวม เพือ่เปนกรณีศกึษาสาํหรบัประเทศไทย โดยประเทศเกาหลใีตเปนหน่ึงในประเทศทีป่ระสบ

ความสําเร็จอยางมากในการนํานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมาใชพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

สวนหน่ึงของความสําเร็จดังกลาวเกิดจากการนํากฎหมายมาใชสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในดานตางๆ 

เชน การสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนและภาคธุรกิจในการเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัล การ

สงเสริมการทําธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจใหมที่เติบโตเร็ว (Startup) เปนตน ดังน้ัน

ประเทศเกาหลีใตจึงเปนแบบอยางที่ดีของการใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สําหรับประเทศไทยน้ัน แมวารัฐบาลไทยไดประกาศใชนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและเริ่มทยอยออก

กฎหมายเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชนเดียวกับประเทศเกาหลีใต แตก็ควรใหความสําคัญกับ

มาตรการอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมายดวย โดยเฉพาะการยกเลิกหลักเกณฑทางกฎหมายที่

ไมจําเปนเพื่อลดอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

คําสําคัญ: เศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เกาหลีใต

Abstract

This article aims to study an overview of history and concept on the use of law to 

promote digital economy in South Korea as a case study for Thailand. South Korea is 

one of very successful countries to drive its economic growth under digital economy 

policy. A part of its success comes from the use of law to promote digital economy for 

many purposes e.g. to build trust for people and private sector to join digital economy, 

to promote SMEs and startup companies. Thus, South Korea is a role model of the use of 

law as a tool to support digital economy. For Thailand, although Thai government began 

to launch digital economy policy and enact several laws to promote digital economy 

like South Korea. However, other measures rather than enactment of law should also be 

focused, especially regulatory guillotine to limit barrier to entry can be used to support 

new digital entrepreneur.

Keywords: Digital Economy, Law, Information Technology, South Korea 
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1. บทนํา

 ประเทศไทยเริม่ประกาศใชนโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy) ในป 2558 และได

จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2

รวมถึงออกกฎหมายใหมเพื่อใหสอดรับกับแผน

ดังกลาว
3
 เชน พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่กําหนดใหมี

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เปนตน อยางไรก็ตามประเทศไทยไมใชเพียง

ประเทศเดียวที่นําแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช

พัฒนาประเทศ ประเทศเกาหลีใตก็เปนอีกประเทศ

หน่ึงที่ใชนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและประสบความ

สําเร็จอยางมาก โดยในป ค.ศ. 2017 ประเทศ

เกาหลีใตอยูอันดับ 7 ของโลก จากการจัดอันดับ

ประเทศที่มีความพรอมทางดานเศรษฐกิจดิจิทัล 

(List of a Digital Economy Ranking) เมื่อ

พิจารณาถึงความพรอมในดานตางๆ เชน การสง

เสริมดจิิทลัโดยรัฐบาล ความกาวหนาทางนวตักรรม 

การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน
4
 ทั้งนี้

ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากรัฐบาลเกาหลีใตได

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชประโยชนและออกกฎหมายตางๆ เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังน้ัน

การศกึษาแนวทางในการนํากฎหมายมาใชสงเสรมิ

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเกาหลีใตจึงมีความนา

สนใจ และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนํามาปรับใชกับ

ประเทศไทยตอไป

2. ที่มาของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ

 เกาหลีใต

 ภายหลังการแบงประเทศเกาหลีออกเปน 2 

ประเทศ ไดแก ประเทศเกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) และประเทศ

เกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี) ประเทศเกาหลีใต

มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง แมวาในชวง

แรกจะมีการปกครองอยางยาวนานโดยรัฐบาล

ที่มาจากเผด็จการทหาร แตเศรษฐกิจของประเทศ

เกาหลีใตกลับมีความเจริญรุงเรือง
5
 เน่ืองจาก

ความสามารถในการบริหารงานของนายพลปก 

จุงฮี (Park Chung-hee)
6
 ซึ่งเปนประธานาธิบดี

ที่อยูในอํานาจอยางยาวนานเพียงพอที่จะพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใตอยางตอเน่ือง

2 
ภายใตแผนดังกลาว ตองมีการพัฒนาและบูรณาการงาน 5 ดาน ไดแก ดานที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ (Hard 

 Infrastructure) ดานที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ดานที่ 3 การพัฒนาโครงสราง

 พื้นฐานดานการบริการ (Service Infrastructure) ดานที่ 4 การสงเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

 Economy Promotion) และดานที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากดิจิทัล (Digital Society)

3 
การพัฒนากฎหมายเกี่ยวของกบัดานที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ของแผนพัฒนาดิจิทัล

 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4 
จัดทําโดย Tufts University อันดับ 1-6 ไดแก นอรเวย สวีเดน สวิตเซอรแลนด เดนมารก ฟนแลนด และสิงคโปร

5 
Nayanee Gupta, David W. Healey, Aliza M. Stein and Stephanie S. Shipp, Innovation Policies of South Korea 

 (Virginia: Institute for Defense Analyses, 2013), 9.

6 
ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1962 – 1979
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ภายใตการเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากการเนน

การผลิตสินคาประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อ

ใชภายในประเทศ มาเปนการเนนการผลิตสินคา

ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ 

เชน สนิคาอเิลก็ทรอนิกส รถยนต เพือ่สงออกไปยงั

นอกประเทศ หรือทีเ่รยีกวา “นโยบายการมองออก

ไปสูภายนอก” (Outward-Looking Policy) ซึ่งใน

การพฒันาเศรษฐกิจชวงแรกของประเทศเกาหลใีต 

มกีารพึง่พากลุมธุรกิจแชโบล (Chaebol)
7 
อยางมาก 

และกลุมธุรกิจแชโบลก็ยงัคงมอีทิธิพลตอเศรษฐกิจ

ของประเทศเกาหลีใตมาจนถึงปจจุบัน

 เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใตมีการพัฒนา

อยางมีนัยสําคัญอีกครั้งภายหลังจากประเทศ

เกาหลีใตไดเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตย

ภายใตรัฐบาลพลเรือน โดยในสมัยประธานาธิบดี 

คิม แดจุง (Kim Dae-jung)
8
 ประเทศเกาหลีใต

เพิ่งประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง
9

ทําใหผู ประกอบการธุรกิจสินคาอิเล็กทรอนิกส

จํานวนมากซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของประเทศ

เกาหลีใตในชวงกอนเกิดวิกฤตตองประสบปญหา

ลมละลาย หลายบริษัทในกลุ มธุรกิจแชโบลจึง

เปลี่ยนมาเน นการผลิตสินค าที่ เ ก่ียวข องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช น แผงไอซี เซมิ

คอนดักเตอรอุปกรณสื่อสารคมนาคม เปนตน 

ทาํใหเศรษฐกิจของประเทศเกาหลใีตกลบัมาฟนตวั

ไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากขณะน้ันเปนชวงเวลาที่

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือธุรกิจดอทคอมใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิากําลงัเฟองฟถึูงขดีสดุ รัฐบาล

ของประธานาธิบดีคิม แดจุง ไดปรับเปลี่ยนแนว

นโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจโดยนําระบบดจิิทลั

มาพัฒนาประเทศ ดวยการลงทุนในโครงสราง

พื้นฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อเสริมสราง

สังคมเศรษฐกิจที่มีรากฐานแหงความรู เน่ืองจาก

ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพผานเครือขายอินเทอรเน็ตทั่ว

ประเทศ อนัเปนการพฒันาความรูและประสทิธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจใหแกบริษัทตางๆ ในประเทศ

เกาหลีใต และเปนการกระตุนใหประชาชนเกิด

ความตองการใชงานสินคาประเภทเทคโนโลยี

สารสนเทศอันสงผลใหอุตสาหกรรมสินคาและ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตมากขึ้น รวม

ถึงมีการจัดทําโครงการอบรมใหความรูทางดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศแกประชาชนภายใตโครงการ 

Cyber Korea ทําใหประชาชนมีความรูที่เทาเทียม

กันทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ีรัฐบาล

ของประธานาธิบดีคิม แดจุง ยังไดริเริ่มแนวคิดใน

การสงออกวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใตไปยัง

ประเทศตางๆ ทั่วโลก (Korean Wave) สงผลให

อุตสาหกรรมบันเทิง เชน ละคร ภาพยนตร เติบโต

ขึน้อยางมาก หลงัจากน้ันรัฐบาลของประธานาธิบดี

คนตอๆ มาของประเทศเกาหลีใต ก็ไดยึดถือ

แนวทางในการออกนโยบายกระตุนใหอตุสาหกรรม

7 
ประกอบดวยกลุมธุรกิจขนาดใหญจํานวน 30 กลุม โดยกลุมธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก Hyndai, Samsung, LG, 

 Daewoo และ SK ซึ่งธุรกิจของกลุมแชโบลครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เชน รถยนต กอสราง สินคาอิเล็กทรอนิกส 

 เครื่องจักร เซมิคอนดักเตอร อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม บริการทางดานโทรคมนาคม เปนตน

8 
ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1998 – 2003

9 
เปนวิกฤตที่เริ่มตนจากการที่ประเทศไทยถูกโจมตีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ และลุกลามไปยังหลายประเทศใน

 ทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศเกาหลีใต
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เทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองเพื่อ

พัฒนาประเทศเขาสูยุคดิจิทัล
10
 

3. การวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลใน

 ประเทศเกาหลีใต

ดงัทีก่ลาวมาขางตน รฐับาลเกาหลใีตไดปรบั

เปลี่ยนแนวทางในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยริเร่ิม

การใชเทคโนโลยดีจิิทลัเปนเครือ่งมอืในการผลกัดนั

เศรษฐกิจใหเติบโต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1) การวางโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล 

 รัฐบาลเกาหลีใตไดเร่ิมตนวางโครงสราง

พื้นฐานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวย

ใยแกวนําแสงแบบ FTTH/B ตั้งแตชวงกลาง

ทศวรรษที่ 1990 และกําหนดเปาหมายการพัฒนา

เทคโนโลยดีงักลาวอยางชดัเจน เชน ภายในป 1997 

สํานักงานขนาดใหญและอพารทเมนตตางๆ ตอง

มีการเชื่อมตอสายใยแกวนําแสงเขาไปในอาคาร 

ภายในป 2000 จํานวน 30% ของครัวเรือนตอง

เขาถึงบรอดแบนดดวยสาย DSL หรือสายเคเบิ้ล 

ภายในป 2005 มากกวา 80% ของครัวเรือนตอง

เขาถึงบรอดแบนดดวยความเร็วไมตํ่ากวา 20 

Mbps (อัตราความเร็วที่ใชกับโทรทัศนที่มีความ

คมชัดสูง) เปนตน
11

 นอกจากน้ีรฐับาลเกาหลใีตไดจัดตัง้หนวยงาน 

Korean Information Infrastructure Initiative 

(KII) เพื่อจัดทําโครงขายใยแกวนําแสงระดับชาติ

สําหรับเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดย

รัฐบาลเห็นวาการวางโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลตอง

ใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งภาคเอกชนไมสามารถ

ลงทุนไดดวยตนเอง จึงเปนหนาที่ของรัฐที่ตองเปน

ผูลงทนุ ทัง้น้ี KII ไดถูกแบงออกเปน 3 สวนงานหลกั 

ไดแก (1) KII-Government ทําหนาที่จัดทํา

เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะแกน

หลกั (Public Backbone Network) (2) KII-Public 

ทําหน าที่ส งเสริมให ภาคเอกชนลงทุนสร าง

เครือขายและการเขาถึงอินเทอรเน็ตสําหรับใช

ในภาคธุรกิจและครัวเรือน โดยเชื่อมตอจาก

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะแกนหลักไปถึง

ผูบริโภค (Last Mile) และ (3) KII-Testbed ทํา

หนาที่จัดทําระบบทดลองเพื่อใหภาคเอกชนหรือ

สถาบันวิจัยตางๆ ไดนําไปวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ตอยอด
12

 2) นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 รัฐบาลเกาหลีใตไดออกนโยบายสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลอยางตอเน่ือง โดยตั้งแตป ค.ศ. 

1996 จนถึงปจจุบัน มีแผนงานและโครงการที่มี

ความสําคัญ
13
ดังตอไปนี้ 

10 
Jae Kyu Lee, Choonmo Ahn and Kihoon Sung, “IT Korea: Past, Present and Future,” The Global Information 

 Technology Report 2008 – 2009 (2009): 125.

11 
Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell, Scott M. Andes, Daniel D. Castro, and Richard Bennett, “Appendix F:

 South Korea” The Information Technology & Innovation Foundation, May 2008, https://www.itif.org/

 files/2008BBAppendixF.pdf (accessed June 30, 2016).

12 
Kijoo Lee, “Korea’s Informatization Promotion Strategies” The Strategy for Building Information Society in Korea, 

 July, 23, 2003, https://www.cepal.org/noticias/noticias/3/12743/kijoolee2.pdf (accessed July 15, 2016).

13 
Myeong-Cheol Park, “Digital Policy of Korea, Issues and Challenges” A Digital Agenda in Search of Evidence: 

 Issues and Trends, 2013, http://www.eurocpr.org/data/2013/Park_Korea.pdf (accessed July 16, 2016).
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  (1) The 1
st 

Information Plan (ค.ศ. 

1996-2000) จัดทํากรอบแผนงานสงเสริมขอมูล

สารสนเทศ 

  (2) Cyber Korea (ค.ศ. 1999-2002) 

เนนการสรางโครงขายดิจิทัลสําหรับอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง และการสรางประเทศแหงการเรียนรู

ที่สรางสรรค

  (3) e-Korea Vision (ค.ศ. 2002-2006) 

เน นการทําให ประชาชนเข าถึงอินเทอร เน็ต

ความเร็วสูง และสงเสริมใหประชาชนทั่วประเทศ

มีความรูทางดานสารสนเทศ

  (4) u-Korea หรือ IT 839
14
 (ค.ศ. 2006-

2010) เนนการสรางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ

ใหเกิดขึ้นทุกหนแหงภายในป ค.ศ. 2010
15
 

  (5) Smart Korea (ค.ศ. 2010-2014) เนน

การสงเสริมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และจัดทํากลยุทธ การหลอมรวมเทคโนโลยี

สารสนเทศในภาคปฏิบัติ

  (6) Giga Korea (ค.ศ. 2013-ปจจุบัน) 

เนนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ซึ่ง

เก่ียวของกับเน้ือหา แพลตฟอรม โครงขาย และ

อุปกรณตางๆ 

3) การให ทุนสนับสนุนภาคธุรกิจโดย

รัฐบาล

  ประเทศเกาหลีใตไดจัดต้ังกองทุนสําหรับ

ลงทุนในกิจการของผู ประกอบการใหม ที่ ใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแบงออกเปน 2 กองทุน ดังนี้
16

  (1) Future Creation Fund เปนกองทนุ

ทีจั่ดตัง้ขึน้โดยภาครัฐ โดยมจํีานวนประมาณ 5 แสน

ลานวอน โดยแบงเปนการลงทุนในบริษัทประกอบ

ธุรกิจใหมที่เติบโตเร็ว (Startup) ประมาณ 2 

แสนลานวอน และลงทุนโดยการควบรวมกิจการ

ประมาณ 3 แสนลานวอน

  (2) Growth Ladder Fund เปนกองทุน

ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐนํา

เงินใสเขากองทุนประมาณ 6 แสนลานวอน และ

ภาคเอกชนนําเงินใสเขากองทุนประมาณ 4 แสน

ลานวอน โดยแบงเปนการลงทุนในบริษัท Startup 

การลงทนุโดยควบรวมกิจการ และการลงทนุซือ้หุน

ที่นําออกขายในตลาดหลักทรัพยครั้งแรก (Initial 

Public Offering: IPO)

14 
ชื่อ IT 839 มาจากการสงเสริมบริการ 8 ประเภท (ไดแก Wi-Bro, Digital broadcasting, Home networks, Telematics, 

 RFID, W-CDMA, Terrestrial D-TV และ Internet telephony) สงเสริมโครงสราง 3 ประเภท (ไดแก Service, Infrastructure 

 และ New growth engines) และสงเสริมธุรกิจที่มสรางความเติบโตใหม 9 ประเภท (ไดแก Mobile handsets, Digital

 televisions, Home network equipment, System-on-chip products, Next generation personal computer,

 Embedded software, Digital content, Vehicle-based information equipment และ Intelligent robot products)

15 
Jae Kyu Lee, Choonmo Ahn and Kihoon Sung, “IT Korea: Past, Present and Future,” The Global Information 

 Technology Report 2008 – 2009 (2009): 128-129.

16 
Vincent Koen, Randall Jones, Myungkyoo Kim and Satoshi Urasawa, “Korea” OECD Economic Surveys, June 

 2014, https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Korea_2014.pdf (accessed July 16, 2016).
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ปกรณ วิญูหัตถกิจ

4. การใชกฎหมายสงเสริมเศรษฐกิจ

 ดิจิทัลในประเทศเกาหลีใต

นอกจากการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

ดังที่กลาวมาแลว รัฐบาลเกาหลีใตไดใชกฎหมาย

เปนเครื่องมือสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการออก

กฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในดานตางๆ และ

การใชมาตรการอื่นทางกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้

 1) การออกกฎหมายเก่ียวกับการกํากับ

ดูแลเชิงโครงสรางและมาตรฐานเพื่อรองรับ

เศรษฐกิจดิจิทัล

 กฎหมายที่สําคัญ ไดแก

 Act on Promotion of Information and 

Communications Network Utilization and 

Information Protection, etc., 2001

 เป นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของประชาชนและชวยเหลือทางดาน

สวัสดิการสาธารณะ โดยจัดใหมีการใชประโยชน

เครือขายสารสนเทศและการสือ่สาร รวมถึงพฒันา

สภาพแวดลอมที่ประชาชนสามารถใชประโยชน

เครือขายดังกลาวไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
17 

โดยกฎหมายครอบคลุมเน้ือหาที่สําคัญ เชน การ

จัดทํานโยบายในการสงเสริมการใชประโยชน

สารสนเทศและการสื่อสาร การสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาเทคโนโลยี การกําหนดมาตรฐานและการ

รับรองเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร การ

ปรับปรุงคุณภาพของบริการอินเทอรเน็ต เปนตน 

ทั้งน้ีหนวยงานกํากับดูแลทางดานเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่สําคัญไดถูกจัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมายฉบับน้ี เชน 

หนวยงานความมัน่คงทางสารสนเทศแหงเกาหลใีต 

(Korea Information Security Agency: KISA) 

มีหนาที่ใหความรูทางดิจิทัลและสรางความมั่นคง

ปลอดภัยทางอนิเทอรเน็ตและความเปนสวนตวัแก

ประชาชน
18
 เปนตน

 2) การออกกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนา

เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ

เศรษฐกิจดิจิทัล

 กฎหมายที่สําคัญ ไดแก

 Information and Communications 

Technology Industry Promotion Act, 2009

 เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อสงเสริมความ

สามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอันนําไปสูการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการจัดทํารากฐาน

สําหรับสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
19
 โดยกฎหมายครอบคลุมเน้ือหา

ที่สําคัญ เชน การจัดทําแผนและการปฏิบัติงาน

ให เป นไปตามแผนการสงเสริมอุตสาหกรรม

17 
Article 1 of Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information

 Protection, etc., 2001.

18 
Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell, Scott M. Andes, Daniel D. Castro, and Richard Bennett, “Appendix F:

 South Korea” The Information Technology & Innovation Foundation, May 2008, https://www.itif.org/

 files/2008BBAppendixF.pdf (accessed June 30, 2016).

19 
Article 1 of Information and Communications Technology Industry Promotion Act, 2009.
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสงเสริม

เทคโนโลยีใหมใหนําไปใชเชิงธุรกิจ การสงเสริมให

เกิดมาตรฐานทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

การสงเสรมิการพฒันาเน้ือหาของขอมูลสารสนเทศ 

การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมสารสนเทศและ

การสื่อสาร เปนตน

 3) การออกกฎหมายสรางความเชือ่มัน่แก

ประชาชนและภาคธุรกิจในการเปนสวนหน่ึงของ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

 กฎหมายที่สําคัญ ไดแก 

 Personal Information Protection Act 

(PIPA), 2011

 เปนกฎหมายทีบั่ญญตัขิึน้เพือ่นํามาใชบรหิาร

จัดการขอมูลสวนบุคคล คุ มครองสิทธิและผล

ประโยชนของประชาชน และทําใหตระหนักถึง

คุณคาของสิทธิสวนบุคคล โดยกฎหมายดังกลาว

ครอบคลุมเน้ือหาที่สําคัญ เชน หลักการสําหรับ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล สิทธิของเจาของขอมูล

สวนบุคคล การรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ขอจํากัด

ในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การทําลายขอมูล

สวนบุคคล การแกไขและการลบขอมูลสวนบุคคล 

การจัดการในกรณีที่เกิดการร่ัวไหลของขอมูลสวน

บุคคล
20
 เปนตน โดยกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑ

สําคัญที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้

 1) การรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

  (1) ข  อมู ลส  วน บุคคล (Pe rsona l 

Information)
21
 อาจถูกนําไปรวบรวม เก็บรักษา 

และเปดเผยตอบุคคลภายนอก โดยผูจัดการขอมูล

สวนบุคคล (Personal information Manager) 

ภายใตความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

  (2) ผู จัดการข อมูลส วนบุคคลต อง

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนอยที่สุดเทาที่จําเปนตอ

การบรรลุวัตถุประสงค และผูจัดการขอมูลสวน

บุคคลตองสามารถพิสูจนไดวาการรวบรวมขอมูล

ดังกลาวถือวานอยที่สุด
22

  (3) ถาเปนไปได ผู จัดการขอมูลสวน

บุคคลตองจัดการขอมูลสวนบุคคลโดยไมระบุชื่อ

เจาของ
23
 

  (4) ผู จัดการขอมูลสวนบุคคลตองไม

ปฏิเสธที่จะใหบริการ อันมีสาเหตุมาจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธที่จะใหขอมูลที่เห็นวาไม

จําเปน
24

  (5) ผูจัดการขอมูลสวนบุคคลตองไมรับ

ขอมูลสวนบุคคลที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

หรือไดมาดวยการใหความยินยอมที่ไมชอบดวย

กฎหมาย
25 

2) การเปดเผยและการใชขอมูลสวนบุคคล

  (1) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอ

บคุคลภายนอกตองไดรับความยนิยอมจากเจาของ

20 
Article 1 of Personal Information Protection Act (PIPA), 2011.

21 
หมายถึง ขอมูลที่สามารถนํามาใชบงบอกถึงบุคคลที่มีชีวิตอยู เชน ชื่อและนามสกุล เลขบัตรประชาชน รูปถาย เปนตน

22 
Article 16(1) of Personal Information Protection Act, 2011.

23 
Article 3(7) of Personal Information Protection Act, 2011.

24 
Article 16(2) of Personal Information Protection Act, 2011.

25 
Article 59(1) of Personal Information Protection Act, 2011.
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ขอมูลสวนบุคคล เวนแตการเปดเผยน้ันอยู ใน

ขอบเขตของการรวบรวมขอมูลที่เคยไดรับความ

ยินยอมมากอนแลว
26
 

  (2) การเปลี่ยนแปลงการใชขอมูลสวน

บุคคลตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคล
27

 3) การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวน

บุคคล

  (1) ผูจัดการขอมูลสวนบุคคลตองจัดทํา

มาตรการรกัษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

การเก็บบันทึกการเขาถึงขอมูล รวมถึงมาตรการ

ทางดานการบริหาร เทคนิค และกายภาพ เพื่อ

ปองกันการสูญหาย การถูกขโมย การรั่วไหล การ

เปลี่ยนแปลง หรือการทําลายขอมูลสวนบุคคล
28

  (2) ผูจัดการขอมูลสวนบุคคลตองไมสราง

ความเสียหาย ปลอม เปลี่ยนแปลง ทําใหรั่วไหล 

หรือทําลายขอมูลขอมูลสวนบุคคล
29

 4) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

  (1) เจาของขอมลูสวนบคุคลมสีิทธเิลอืก

และตัดสินใจวาจะยินยอมใหจัดการขอมูลสวน

บุคคลของตนเองหรือไม 

  (2) เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิที่จะ

ขอตรวจขอมูลสวนบุคคล รวมถึงมีสิทธิที่จะเรียก

รองใหระงับใชชัว่คราว แกไข ลบ และทาํลายขอมลู

สวนบุคคล
30

 4) การออกกฎหมายสงเสริมการเขาถึง

บริการของภาครัฐในยุคดิจิทัล 

 กฎหมายที่สําคัญ ไดแก

 Electronic Government Act, 2007

 เปนกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อทําใหเกิด

การตระหนักถึงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
31
 สงเสริมให

เกิดประสิทธิผล ความโปรงใส และประชาธิปไตย

ในการปกครองของภาครฐั รวมถึงปรับปรงุคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนโดยจัดใหมีหลักการพื้นฐาน

ขั้นตอน วิธีการของการสงเสริม และเร่ืองอื่นๆ 

ที่เก่ียวของกับการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส

ในกิจการของฝายปกครอง
32
 กฎหมายดังกลาว

ครอบคลมุเน้ือหาทีส่าํคญั เชน หลกัการของรฐับาล

อเิลก็ทรอนิกส การจัดทาํแผนแมบทสาํหรบัรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส ขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

การยื่นคํารอง ระบบอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการ

จดทะเบียน การชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับบริการ

อิเล็กทรอนิกสของรัฐ เปนตน

26 
Article 17(1) of Personal Information Protection Act, 2011.

27 
Article 18(1) of Personal Information Protection Act, 2011.

28 
Article 29 of Personal Information Protection Act, 2011.

29 
Article 59(3) of Personal Information Protection Act, 2011.

30 
Article-4 of Personal Information Protection Act, 2011.

31 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Electronic government) ตาม Electronic Government Act, 2007 หมายถึง รัฐบาลที่สามารถ

 ประสานงานบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพระหวางฝายปกครอง (หนวยราชการและสถาบันภาครัฐ) ดวยกันเอง หรือ

 รัฐบาลที่สามารถใหบริการแกประชาชน โดยใชระบบดิจิทัลกับงานทางดานบริหารของหนวยงานภาครัฐตางๆ และใชเทคโนโลยี

 สารสนเทศ

32 
Article 1 of Electronic Government Act, 2007.
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 กฎหมายดังกลาวเนนแนวทางในการนําระบบ

อเิลก็ทรอนิกสมาใชกับการใหบริการประชาชน เชน 

กรณทีีป่ระชาชนยืน่คาํรองผานระบบอเิลก็ทรอนิกส 

หัวหนาหนวยราชการตองอนุญาตใหประชาชน

ยื่นคํารองเปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส โดยเมื่อ

คาํรองดงักลาวไดยืน่ผานระบบแลว หนวยราชการ

ตองออกใบแจงผลของการยื่นแบบฟอรมดังกลาว

ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส แมวากฎหมายทีเ่ก่ียวของ

ไดกําหนดใหเร่ืองดงักลาวตองยืน่คาํรองในรปูแบบ

กระดาษที่เปนลายลักษณอักษรก็ตาม
33
 เปนตน

 5) การออกกฎหมายเก่ียวกับการระงับ

ขอพิพาทภายใตระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

 กฎหมายที่สําคัญ ไดแก

 Framework Act on Electronic 

Commerce, 2002

 เปนกฎหมายที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความนา

เชื่อถือทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
34
 โดย

กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการไกล

เกลี่ยขอพิพาทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce Mediation Committee) เพื่อทํา

หนาทีร่ะงับขอพพิาทพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสกอนนํา

สูศาล ทัง้การระงับขอพพิาททางเลอืก (Alternative 

Dispute Resolution: ADR) และการระงับขอ

พพิาททางออนไลน (Online Dispute Resolution: 

ODR)
35
 สําหรับขอพิพาทที่เก่ียวของกับธุรกรรม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

 คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไดเริ่มนําการระงับขอพิพาททาง

ออนไลน (ODR) มาใชในป ค.ศ. 2000 โดยขอพพิาท

ที่คณะกรรมการดังกลาวไกลเกลี่ยน้ัน อาจใชการ

ระงับขอพิพาททางเลือก (ADR) หรือการระงับ

ขอพิพาททางออนไลน (ODR) ขึ้นอยูกับความ

ซบัซอนของขอพพิาท หากขอพพิาทดงักลาวมคีวาม

ซับซอน คณะกรรมการก็จะใชการไกลเกลี่ยแบบ

ซึ่งหนา (Face-to-face Mediation) โดยใหคูกรณี

เดนิทางมาพบปะกันเพือ่ไกลเกลีย่ แตหากขอพพิาท

ไมมีความซับซอน คณะกรรมการสามารถใชการ

ไกลเกลี่ยทางไซเบอร (Cyber Mediation) ดวย

การพดูคยุกันทางออนไลน ผานระบบ Automated 

Consulting System (ACS)
36

 6) การออกกฎหมายสงเสริมการทําธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก และธุรกิจใหมทีเ่ตบิโต

เร็ว (Startup) ภายใตระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

 กฎหมายที่สําคัญ ไดแก

 Act on Special Measures for the 

Promotion of Venture Businesses, 1997

 เปนกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อสงเสริมให

เกิดการปรบัปรงุโครงสรางอตุสาหกรรม เสรมิสราง

ความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรม และ

33 
Article 7 of Electronic Government Act, 2007.

34 
Article 1 of Framework Act on Electronic Commerce, 2002.

35 
ภายใตการระงับขอพิพาททางออนไลน กระบวนการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดถูกดําเนินการผานระบบออนไลน ต้ังแตการรับ

 เรื่องรองเรียน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย และการอนุญาโตตุลาการ

36 
ในป ค.ศ. 2008 คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับเรื่องรองทุกขเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

 ทั้งหมด 10,696 เรื่อง มีจํานวน 5,354 เรื่องที่ระงับขอพิพาทออนไลนผานระบบ ACS
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สงเสริมใหมีการจัดตั้งธุรกิจใหม
37
 โดยกฎหมาย

ดังกลาวครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญ เชน การจัดตั้ง

กองทุน ไดแก (1) กองทุน Fund of Fund เปน

กองทุนที่จัดตั้งเพื่อลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและ

เล็ก (Small and Medium Enterprises) และ

ธุรกิจใหม (Venture Business) เชน ธุรกิจใหมที่

เติบโตเร็ว (Startup) หรือลงทุนในกองทุนที่ลงทุน

ในธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และธุรกิจใหม
38
 และ 

(2) กองทุน Korea Venture Fund เปนกองทุนที่

จัดตั้งเพื่อลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และ

ธุรกิจใหม โดยกองทนุดงักลาวถูกถือหุนโดยกองทนุ 

Fund of Fund อีกทอดหนึ่ง
39
 

 7) การใชมาตรการอื่นทางกฎหมายเพื่อ

สงเสริมการทําธุรกิจภายใตระบบเศรษฐกิจ

ดิจิทัล

 ตัวอยางของมาตรการอื่นที่สําคัญ เชน

 การยกเลิกหลักเกณฑทางกฎหมายที่

ไมจําเปน

 รัฐบาลเกาหลีใตไดปฏิรูปกฎหมายเพื่อลด

อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงผูประกอบการซึ่งเปน

ธุรกิจ Startup ภายใตแนวทางที่สําคัญ ดังนี้

 (1) การยกเลิกหลักเกณฑทางกฎหมายที่

ไมจําเปน (Regulatory Guillotine) ดวยการ

กําหนดใหทบทวนความจําเปนของกฎหมายอยาง

ตอเน่ือง และใหกฎหมายหมดอายไุปเองภายใน 5 ป 

หากไมมีการตออายุ 

 (2) การใชระบบหน่ึงกฎหมายเขามา หน่ึง

กฎหมายออกไป (Cost in-Cost out System)
40

ซึ่งเปนวิธีจํากัดจํานวนหลักเกณฑภายใตเง่ือนไข

ที่ว า หากตองการบัญญัติหลักเกณฑเพิ่มหน่ึง

หลักเกณฑ ตองตัดหลักเกณฑที่ยังบังคับใชอยู 

ออกไปหนึ่งหลักเกณฑ เพื่อรักษาระดับของจํานวน

หลักเกณฑไวไมใหมากขึ้น

 (3) การใหประชาชนยื่นคําร องเพียง 

3 ขั้นตอน (Sin-Moon-Go)
41
 ซึ่งเปนการเปด

โอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณา

วากฎหมายใดควรยกเลิกหรือแกไข โดยการยื่น

คํารองใหหนวยงานรัฐพิจารณาภายใตขั้นตอนที่

รวดเร็วเพยีง 3 ขัน้ตอน ไดแก (1) ถาผูรองเรยีนยืน่

คํารองขอปรับปรุงกฎหมาย กระทรวงที่เก่ียวของ

ตองตอบกลับภายใน 14 วัน (2) ถาคํารองดังกลาว

ถูกปฏิเสธ กระทรวงที่ เ ก่ียวของตองอธิบาย

รายละเอียดวาทําไมจึงปฏิเสธคํารองดังกลาว

ภายใน 3 เดือน และ (3) คณะกรรมการปฏิรูป

37 
Article 1 of Act on Special Measures for the Promotion of Venture Businesses, 1997.

38 
Article 4-2 of Act on Special Measures for the Promotion of Venture Businesses, 1997.

39 
Article 4-3 of Act on Special Measures for the Promotion of Venture Businesses, 1997.

40 
เปนสวนหน่ึงของนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ในสมัยประธานาธิบดี ปก กึน-เฮ (Park Geun-hye)

 ซึ่งดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 2013-2017 (ถูกถอดถอนกอนครบวาระ)

41 
ระบบการรองขอปรับปรุงกฎหมายดังกลาวมีการใชงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เชน ในป ค.ศ. 2014 มีการยื่นคํารองทั้งสิ้น 6,500 เรื่อง 

 (มากกวาการยื่นคํารองในป ค.ศ. 2013 คิดเปน 22 เทา) โดยมีอัตราการยอมรับคํารองสูงถึง 36.6% (มากกวาอัตราการยอมรับ

 คํารองในป ค.ศ. 2013 คิดเปน 4.6 เทา)
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กฎหมาย (Regulatory Reform Committee) 

สามารถเสนอแนะการปรบัปรงุกฎหมายได หากวา

กระทรวงที่เก่ียวของใหคําอธิบายรายละเอียดที่ไม

เหมาะสม 

 การใหผลประโยชนทางภาษี

 ผูที่เก่ียวของกับธุรกิจ Startup จะไดรับผล

ประโยชนทางภาษีในหลายรูปแบบ เชน นักลงทุน 

(Angel Investor) ที่ตองการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจใหมประเภท Startup จะไดรับผล

ประโยชนทางภาษี โดยไมถูกคิดภาษีจากกําไรสวน

ตางมูลคาหุน (Capital Gain Tax) หลังจากขาย

หุนของบริษัท Startup เดิมออกไปแลว หากวา

นักลงทุนไดนําเงินกําไรจากการขายหุนดังกลาวไป

ลงทุนตอในบริษัท Startup ใหม นอกจากนี้บริษัท

ที่เขาไปซื้อกิจการของบริษัท Startup สามารถ

นํา 10% ของมูลคาเทคโนโลยีของบริษัท Startup 

ผูขายกิจการไปหักลดหยอนภาษีนิติบุคคลของ

บริษัทผูซื้อกิจการได

5. เป รียบเทียบกฎหมายส  ง เสริม

 เศรษฐกิจดิจิทัลระหวางประเทศ

 เกาหลีใตและประเทศไทย

 สําหรับการเปรียบเทียบตามบทความน้ี จะ

มุงเนนการเปรียบเทียบในภาพกวางวากฎหมาย

สงเสรมิเศรษฐกิจดจิิทลัของประเทศไทยทีบ่งัคบัใช

แลวและกําลังรางอยูน้ัน ครอบคลุมวัตถุประสงค

ที่หลากหลายดานเชนเดียวกับประเทศเกาหลีใต

หรือไม ทั้งน้ีภายใตนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและ

แผนพัฒนาดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐ กิจและสั งคม 

ประเทศไทยไดออกกฎหมายหลายฉบับ เชน 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เปนตน รวม

ถึงกําลังพิจารณารางกฎหมาย เชน รางพระราช

บัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 

3) รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เปนตน ดงัน้ันจึงสามารถเปรยีบเทยีบกฎหมายหรือ

มาตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระหวางประเทศ

เกาหลีใตและประเทศไทยไดดังนี้
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ตารางที่ 1 การออกกฎหมายหรือมาตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเกาหลีใตและประเทศไทย

ประเด็น ตัวอยางกฎหมายหรือมาตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สําคัญ

ประเทศเกาหลีใต ประเทศไทย

การออกกฎหมายเพ� อสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

1. การกํากับดูแลเชิงโครงสรางและ

   มาตรฐานเพ� อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

Act on Promotion 

of Information and 

Communications Network 

Utilization and Information 

Protection, etc., 2001

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 2560

2. การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสราง

   พื้นฐานเพ� อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

Information and 

Communications Technology 

Industry Promotion Act, 

2009

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คล� นความถี่และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจาย

เสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560

3. การสรางความเช� อมั่นแกประชาชน

   และภาคธุรกิจในการเปนสวนหนึ่ง

   ของเศรษฐกิจดิจิทัล 

Personal Information 

Protection Act (PIPA), 2011

รางพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

4. การสงเสริมการเขาถึงบริการของ

   ภาครัฐในยุคดิจิทัล

Electronic Government Act, 

2007

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมี

กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง

5. การระงับขอพิพาทภายใตระบบ

   เศรษฐกิจดิจิทัล

Framework Act on 

Electronic Commerce, 2002

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมี

กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง

6. การสงเสริมการทําธุรกิจขนาดกลาง

   และขนาดเล็กและธุรกิจใหมที่เติบโต

   เร็ว (Startup) 

Act on Special Measures for 

the Promotion of Venture 

Businesses, 1997

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

การใชมาตรการอ� นทางกฎหมาย

7. การใชมาตรการอ� นทางกฎหมาย

   เพ� อสงเสริมการทําธุรกิจภายใต

   ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

การยกเลิกหลักเกณฑที่ไมจําเปน 

(Regulatory Guillotine) การใช

ระบบหนึ่งกฎหมายเขามา หนึ่ง

กฎหมายออกไป (Cost in - 

Cost out System)

การลดหลักเกณฑที่เปนอุปสรรค

ตอการประกอบธุรกิจ (พระราช

กฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะ

สมของกฎหมาย พ.ศ. 2558)

ที่มา: สรุปโดยผูเขียน
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 จากตารางข างต น จะเห็นว าป จจุบัน

ประเทศไทยพยายามออกกฎหมายหลายฉบับมา

รองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อใหครอบคลุมในประเด็นที่เก่ียวของอยางครบ

ถวน แมวาประเทศไทยยังไมไดริเริ่มรางกฎหมาย

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในบางประเด็นเมื่อเปรียบ

เทียบกับประเทศเกาหลีใต ไดแก การสงเสริมการ

เขาถึงบริการของภาครัฐในยุคดิจิทัล และการ

ระงับขอพิพาทภายใตระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่ง

การออกกฎหมายดังกลาวมีความสําคัญตอการ

พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐ

ภายใตระบบดจิิทลั รวมถึงการสรางความนาเชือ่ถือ

ทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยการระบบ

การระงับขอพิพาทที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ี

ประเทศไทยไดพยายามใชมาตรการอืน่ทางกฎหมาย

เพื่อสงเสริมการทําธุรกิจภายใตระบบเศรษฐกิจ

ดิจิทัลดวย เชน การพยายามลดจํานวนหลักเกณฑ

ทางกฎหมายที่ไมจําเปนภายใตพระราชกฤษฎีกา

การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 

2558 เปนตน

6. ปญหาการใชกฎหมายเพื่อสงเสริม

 เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

 แมวาประเทศไทยไดทยอยออกกฎหมาย

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหครอบคลุมวัตถุประสงค

ในดานตางๆ แตปญหาที่เปนรูปธรรมชัดเจน

ในปจจุบันกลับไมใชการขาดกฎหมายสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ในทางตรงกันขาม การมีกฎหมาย

จํานวนมากตางหากที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ตัวอยางเชน 

กรณีผูใหบรกิารผานแอปพลเิคชัน่ Grab Bike และ 

Uber MOTO ไมมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต

สาธารณะ ไม มีข อมูลในศูนยประวัติผู ขับรถ

สาธารณะ และไมไดเปนกลุ มรถจักรยานยนต

สาธารณะทีไ่ดรับการจัดระเบยีบโดยหนวยงานรัฐ
42

ทําใหไมสามารถใชรถจักรยานยนตรับสงผูโดยสาร

ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เปนตน 

 ทั้งน้ีประเทศไทยไดพยายามลดหลักเกณฑ

ที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ โดยออก

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดใหหนวยราชการ

ตองพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

ทุก 5 ป
43
 หรือเมื่อมีเหตุจําเปนตองทบทวน

44

อยางไรก็ตาม ยังพบวาจํานวนกฎหมายของ

ประเทศไทยมแีนวโนมทีจ่ะเพิม่มากขึน้ โดยระหวาง

ป 2557-2560 ประเทศไทยมีการออกฎหมายใหม

มากถึง 320 ฉบับ หรือคิดเปน 42% ของกฎหมาย 

754 ฉบบัทีป่ระกาศใชอยูแลวตลอด 108 ปทีผ่านมา 

ทําใหประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

ทั้งสิ้น 1,074 ฉบับ
45
 ซึ่งจํานวนกฎหมายที่มีมากนั้น

42 
กองบรรณาธิการ, “ขนสงจับแลว 6 ราย ‘Grab Bike - Uber MOTO’ ใชรถปายดําปรับทันที 2 พัน” ไทยรัฐออนไลน, 5 เมษายน 

 2559, https://www.thairath.co.th/content/601602 (เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2560).

43 
มาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558.

44 
เชน ไดรับหนังสอืรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรทีเ่ก่ียวของหรอืจากประชาชนทัว่ไป ไมมกีารบงัคบัใชหรือปฏิบตัติามกฎหมาย

 เกิน 3 ปนับแตวันที่กฎหมายนั้นใชบังคับ เปนตน

45 
มานะ นิมิตรมงคล, “ประเทศไทยมีกฎหมายมากแคไหน” องคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย), 20 กรกฎาคม 2560, http://

 www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/436/1/ประเทศไทยมีกฎหมายมากแคไหน (เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2560).
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ยอมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจใหสอดคลอง

กับเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงกีดกันการเขาสูตลาด

ของผูประกอบการรายใหมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ

 จากการพิจารณาถึงการใชกฎหมายเปน

เครื่องมือสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ

เกาหลีใตเปรียบเทียบกับประเทศไทย จะเห็นไดวา

ประเทศไทยพยายามออกกฎหมายส งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลใหครอบคลุมวัตถุประสงคในดาน

ตางๆ เชนเดียวกับประเทศเกาหลีใต แมวาปจจุบัน

ยังไมครบถวนก็ตาม ทั้งน้ีปญหาสําคัญที่ไมควร

มองขาม คือ การที่ประเทศไทยมีกฎหมายจํานวน

มากทําให เป นอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจที่

สอดคลองกับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะกฎหมาย

เก่ียวกับการขออนุญาตเพือ่ประกอบธุรกิจประเภท

ตางๆ ดังนั้นผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

 1. ประเทศไทยควรริ เ ร่ิมออกกฎหมาย

เก่ียวกับการสงเสริมการเขาถึงบริการของภาครัฐ

ในยุคดิจิทัล และกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอ

พพิาทภายใตระบบเศรษฐกิจดจิทิลั เพือ่ใหสามารถ

ใชกฎหมายเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ไดอยางครอบคลุมทุกดานเชนเดียวกับประเทศ

เกาหลีใต

 2. ประเทศไทยควรพิจารณาทบทวนและ

ยกเลกิกฎหมายทีไ่มจําเปนอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

กฎหมายเก่ียวกับการขออนุญาตที่เปนอุปสรรค

ตอการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม ใน

ขณะที่การยกเลิกหลักเกณฑที่ไมจําเปนดังกลาว

ตองไมทําใหวัตถุประสงคหลักในการกํากับดูแล

เสียไป ตัวอยางเช น ในธุรกิจการใหบริการ

ขับรถจักรยานยนตสาธารณะ ความปลอดภัยของ

ผูโดยสารถือเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งหนวยงานกํากับดูแล

ของรัฐอาจเลือกใชวิธีอื่นที่สรางความปลอดภัยให

ผูโดยสารนอกเหนือจากการควบคุมดวยระบบใบ

อนุญาต เปนตน ทั้งน้ีประเทศไทยไดวางแนวทาง

การทบทวนกฎหมายไวอยางเหมาะสมแลวใน

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมาย พ.ศ. 2558 เหลือเพียงแตการเรงนําไป

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ีประเทศไทย

อาจพิจารณานําระบบหน่ึงกฎหมายมา หน่ึง

กฎหมายไป (Cost in - Cost out System) ของ

ประเทศเกาหลีใตมาปรับใชรวมดวย เพื่อจํากัด

จํานวนกฎหมายไมใหเพิ่มมากขึ้นตอไป
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