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รายงานทีดีอาร ์ไอฉบับนี้เป ็นบทสรุปจากการ

อภปิรายซึง่เป็นหวัข้อหนึง่ในงานสมัมนาสาธารณะทดีีอาร์ไอ 

ประจ�าปี 2561 เรือ่ง “ปรบัทศิทางเศรษฐกจิไทยให้พร้อมสู่ยุค

แห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรม

เซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรัล

เวิลด์ การอภิปรายนี้น�าเสนอโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และ

คุณเทียนสว่าง ธรรมวณชิ นกัวิจยั สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย โดยมีคณุรพ ีสุจริตกุล เลขาธกิารส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วม

อภิปรายด้วย 

คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศ ได้สรุปการน�าเสนอ รวมท้ังได้เพิ่ม

เติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีปั่นป่วน (Disruptive 
Technology)

ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างระบบก�ากับดูแล

ที่เหมาะสมส�าหรับอนาคตโดยเฉพาะในช่วงท่ีโลกก�าลัง

เปล่ียนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลท่ีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ครั้งใหญ่ก�าลังสร้างความปั่นป่วน (disruption) เทคโนโลยี

ใหม่ดังกล่าวสามประเภทแรกที่ก�าลังปั่นป่วนเศรษฐกิจและ

สังคมไทย ได้แก่ แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ (ride sharing)  

ปรับทัศนคติภาครัฐ
เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง
แห่งอนาคต 

รายงานทีดีอาร์ไอ
ฉบับที่ 140 

พฤษภาคม 2561

ที่มา: การอภิปรายในหัวข ้อปรับทัศนคติ 
ภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 
โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคุณ 
เ ทียนสว ่าง ธรรมวณิช สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร ์ ไอ) ร ่วม
อภิปรายโดยคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากงานสัมมนา
สาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจ�าปี 2561 เรื่อง “ปรับ
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความ
ป่ันป่วนทางเทคโนโลย”ี เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

สถาบันวิ จัย เพื่ อการพัฒนาประ เทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มาต้ังแต่
เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรรกลั่นกรอง 
งานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ 
จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
 “รายงานทีดีอาร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สังคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก พร้อม
ท้ังยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่าย
แบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู ้ของผู้อ่าน
ทั่วไปเช่นเดิม

สรุป เรียบเรียง และเพิ่มเติมข้อมูล
ธิปไตร แสละวงศ์
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdes ign
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โดรนส่งพัสดุ และการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล เทคโนโลยี

เหล่านี้สร้างความท้าทายอย่างน้อย 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การ

แข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิม เช่น ในกรณีรถแท็กซี่ท่ี

เรียกผ่านแอปพลิเคชัน (2) การละเมิดความเป็นส่วนตัวของ

ประชาชน เช่น จากการถ่ายภาพด้วยโดรน (3) ความเสี่ยง

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น กรณีอุบัติเหตุจาก 

โดรน และ (4) การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (cyber-

crime) เช่น การหลอกลวงนักลงทุนจากการระดมทุนผ่าน

เหรียญดิจิทัล

2. การก�ากับดูแลเทคโนโลยีปั่นป่วน 

แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน

บริการแทก็ซีมิ่เตอร์ในกรงุเทพมหานครเป็นบรกิาร

ที่ถูกร้องเรียนจากผู้โดยสารในเร่ืองต่างๆ อยู่บ่อยคร้ัง ศูนย์

ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”1 พบว่า ผู้โดยสารร้อยละ 34 

เคยถูกแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธการให้บริการ และร้อยละ 12 พบ

ว่าคนขับไม่สุภาพ การเปิดให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอป 

พลิเคชัน เช่น Grab และ Uber จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ

ผูโ้ดยสารและเป็นทีน่ยิมมากขึน้เนือ่งจาก (1) มีความสะดวก

ในการเรียกและรอรถ โดยผู้โดยสารสามารถเรียกรถได้ผ่าน

สมาร์ทโฟนและได้ทราบระยะเวลาท่ีรถจะเดินทางมาถึงจุด

รับและเส้นทางเดินรถไปสู่ท่ีหมาย (2) มีโอกาสเรียกรถได้

ง่ายขึ้นและถูกปฏิเสธจากคนขับน้อยลงเนื่องจากแท็กซ่ีผ่าน

แอปพลิเคชันมีการก�าหนดราคาขึ้นลงตามความต้องการ

ของตลาด ในช่วงฝนตกอัตราค่าบริการจะปรับสูงข้ึนท�าให้

มีผู้ขับแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมที่จะน�ารถมาให้บริการ

มากข้ึน และ (3) มีความปลอดภัยและโดยทั่วไปมีบริการท่ี

ดี บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถตรวจสอบประวัติ 

คนขบั ก�าหนดรุน่และสภาพของรถ และมีระบบให้คะแนนและ

รับเรื่องร้องเรียนด้วยบริการที่รวดเร็ว 

1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจของผู้ใช้บริการรถ
แท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ” ระหว่าง วันท่ี 15–20 
กรฎาคม พ.ศ. 2557

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีการก�ากับดูแลการ

บริการเรียกแท็กซีผ่่านแอปพลเิคชนัท่ีชดัเจน ซึง่ท�าให้บรกิาร

ดังกล่าวผดิกฎหมายและเป็นเหตใุห้มีการรวมตวัประท้วงของ

กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก

เห็นว่าตนเสียเปรียบจากการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้ม

งวดทั้งในเรื่องของการท�าใบขับขี่สาธารณะของผู้ขับรถ การ

ขึ้นทะเบียนตัวรถ การต้องท�าประกันภัยประเภทรถรับจ้าง

สาธารณะ และเรื่องราคาค่าโดยสารที่แท็กซี่มิเตอร์ต้องเรียก

เก็บจากผูโ้ดยสารตามอตัราทีรั่ฐก�าหนด ในขณะทีแ่ทก็ซีผ่่าน

แอปพลิเคชันสามารถก�าหนดราคาเองได้ (ดูกรอบที่ 1)

กรอบที่ 1 ความลักลั่นระหว่างค่าโดยสารของ
แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันและแท็กซี่มิเตอร์

แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันใช้วิธีการค�านวณ

ค่าโดยสารแบบพลวัตร (dynamic pricing) หรือ

ปรับราคาตามสภาพความเป็นจริงของตลาดโดย

อาศัยการค�านวณด้วยอัลกอริทึม ค่าโดยสารจะ

สูงข้ึนในช่วงเวลาท่ีจ�านวนรถแท็กซี่ที่ให้บริการใน

ระบบมีไม่เพียงพอกับจ�านวนผู้โดยสารท่ีเรียกรถ 

เช่น ในช่วงที่การจราจรติดขัดหรือฝนตกหนัก ค่า

โดยสารแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันจะปรับเพิ่ม 1.8 

หรือ 2.5 เท่าของราคาปกติ 

แท็กซี่มิเตอร์ยังคิดค่าโดยสารเริ่มต้นท่ี 35 

บาท บวกด้วยค่าโดยสารส่วนเพิม่ตามระยะทางวิง่

เป็นกิโลเมตร (กิโลเมตรละ 5.50 บาทในช่วง 1-10 

กิโลเมตรแรก) ซึ่งจะปรับเพิ่มในอัตราพิเศษ (นาที

ละ 2 บาท) หากแท็กซี่ไม่สามารถเคล่ือนที่ได้ใน

อัตราความเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะ

ในช่วงที่การจราจรติดขัด 

ความลักล่ันของแท็กซี่ ท้ังสองระบบถูก

ตอกย�้าเม่ืออัตราค่าโดยสารเร่ิมต้นของแท็กซี่

มิเตอร์ไม่ได้ถูกปรับเพิ่มมานานกว่า 10 ปี ส่วน

ระบบการคิดค่าโดยสารอัตราพิเศษเม่ือการจราจร

ติดขัดยังไม่แม่นย�าเพียงพอที่จะลดส่วนต่างของ

รายได้ระหว่างแท็กซี่สองระบบ
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อนึง่ การศึกษาประสบการณ์ของประเทศในภมิูภาค

อาเซียนพบว่า อินโดนีเซียมีการออกกฎหมายเพื่อให้บริการ

แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2558 ส่วน

มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามด�าเนินการแล้วในปี 2560 

รัฐบาลไทยจึงควรเร่งออกกฎระเบียบรับรองบริการเรียก

แทก็ซีผ่่านแอปพลิเคชันเพือ่ให้เป็นบรกิารทีถ่กูกฎหมายและ

ก�ากับดูแลได้ ทัง้นี ้กรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้างสถาบันวจิยั

เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ศึกษาแนวทางก�ากับดูแล

บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งผลการศึกษาโดยสุเมธ 

องกิตติกุล และคณะ (2561)2 เสนอให้มีการก�ากับดูแลแท็กซี่

ผ่านแอปพลิเคชันอย่างน้อย 3 ด้านดังนี้

1) การก�ากับดูแลสภาพรถ – กรมการขนส่งทาง

บกต้องก�าหนดให้รถยนต์ส่วนบุคลที่ให้บริการ

รถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันติดสติกเกอร์แสดง

สถานะรถแท็กซี่สาธารณะ ต้องตรวจสภาพรถ

และทดสอบความปลอดภัยของตัวรถเหมือน

รถแท็กซี่สาธารณะ และต้องมีประกันอุบัติเหตุ

ที่ครอบคลุมความรับผิดชอบไปถึงผู้โดยสาร

2) การก�ากับดูแลคนขับรถ – บริษัทผู้ให้บริการ

แท็กซีผ่่านแอปพลิเคชันต้องตรวจประวัตคินขับ

รถซึง่ต้องได้รับใบขับขีร่ถสาธารณะและยืน่แบบ

ฟอร์มภาษีเงินได้

3) การก�ากับดูแลราคา – กรมการขนส่งทางบก

ต้องก�าหนดเพดานค่าโดยสารของแท็กซี่ผ่าน

แอปพลิเคชันไว้ที่ 2 ถึง 3 เท่าของค่าโดยสาร

มาตรฐานของแท็กซี่มิเตอร์

โดรน (Drone)
เทคโนโลยีโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเริ่มได้รับ

การพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2517 เพื่อใช้

ในการสอดแนมและทิ้งระเบิด หลังจากนั้นโดรนจึงถูกพัฒนา

ให้มีขนาดเล็กลงและราคาถกูลงเพือ่จ�าหน่ายเป็นโดรนใช้งาน

ทั่วไป (Consumer drone) เช่น การเล่นเป็นงานอดิเรก และ

ถูกน�ามาประยุกต์ทางพาณิชย์มากข้ึน เช่น การถ่ายภาพ

มุมสูงส�ารวจพื้นที่ก่อสร้างในธุรกิจก่อสร้าง หรือประเมิน

ความเจริญเติบโตของพืชในธุรกิจเกษตร การประยุกต์ใช้ 

โดรนก�าลังพฒันาล�า้หน้ามากขึน้เม่ือภาคธรุกจิในต่างประเทศ

เร่ิมทดลองน�าโดรนเข้ามาใช้ในการส่งพัสดุ เช่น บริษัท

อีคอมเมิร์ซ Amazon.com Inc. ซึ่งทดลองการให้บริการ 

Amazon Prime Air ตั้งแต่ปี 2556

การน�าโดรนมาใช้ในพื้นท่ีเปิดในลักษณะนี้สร้าง

ความกังวลให้แก่องค์กรก�ากับดูแลของรัฐว่าจะมีการน�าไป

ใช้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชน เนื่องจากโดรนมัก

ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพและวีดิโอ และสร้างอันตรายต่อ

ชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน เช่น เกิด

อุบัติเหตุชนกับอากาศยานอื่น

การก�ากับดูแลโดรนของไทยอยู่ภายใต้กฎหมาย 

2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 24973 

และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และมีหน่วย

งานก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากโดรน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) และ 

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ใช้โดรนจะ

ต้องขึ้นทะเบียน “ผู้ครอบครองโดรน” และเคร่ืองโดรนกับ

ส�านักงาน กสทช.4 และขึ้นทะเบียน “ผู้บังคับโดรน” กับ 

ส�านกังานการบนิพลเรอืนฯ โดรนทีต่อ้งขึน้ทะเบยีนประกอบ

ด้วยโดรนที่ติดกล้องและโดรนท่ีไม่ติดกล้องแต่มีน�้าหนัก

มากกว่า 2 กิโลกรัม ผูท่ี้ไม่ด�าเนนิการขึน้ทะเบียนโดรนอาจได้

รับโทษจ�าคกุ 1 ปี ปรบัไม่เกิน 40,000 บาท หรอืท้ังจ�าทัง้ปรับ

การก�ากับดูแลการใช้โดรนของประเทศไทยมีท้ัง

ส่วนที่สอดคล้องกับหลักสากลและส่วนท่ียังต้องปรับปรุงให้

สอดคล้องกับหลักสากล ส่วนที่สอดคล้องกับหลักสากลมีอยู่ 

4 ข้อส�าคัญ คือ ต้องบังคับโดรนให้บินในวิสัยการมองเห็น 

2 เอกสารประกอบการสัมมนา “การกํากับดูแลบริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอป
พลิเคชัน” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท

3 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขใน
การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานท่ีควบคุม
การบินจากภายนอก พ.ศ. 2558
4 คําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช้ใน
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก 
(Drone) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



5ฉบับที่ 140 พฤษภาคม 2561

(Visual line of sight) เท่านั้น ห้ามบินกลางคืน ห้ามบินสูง

กว่า 90 เมตรจากพื้นดิน และห้ามท�าการบินละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของผูอ่ื้น ส่วนหลักการการก�ากับดูแลทียั่งต้องปรับปรุง

ให้เป็นสากลมี 2 ข้อ ข้อแรกคือการที่ผู้ใช้โดรนจ�าเป็นต้อง

ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานก�ากับดูแล 2 แห่ง ในขณะที่ในต่าง

ประเทศนั้น มีหน่วยงานก�ากับดูแลโดรนเพียงแห่งเดียว เช่น 

Federal Aviation Administration ที่ก�ากับดูแลการใช้โดรน

เพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา และข้อสองคือการก�าหนด

ให้รฐัมนตรเีป็นผูใ้ห้อนญุาตการใช้โดรนเพือ่การพาณชิย์และ

เพื่องานทางวิชาการ ในขณะที่ในต่างประเทศการอนุญาต

การประกอบธุรกิจเก่ียวกับโดรนจะจบทีห่น่วยงานก�ากับดูแล 

โดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแต่อย่างใด เพื่อมิให้การ

อนุญาตถูกการเมืองแทรกแซง

การระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล
การระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัลหรือ ICO (Initial 

Coin Offering) เป็นการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ท่ี 

นักลงทุนจะได้ถือครองเหรียญดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัล  

(Digital token) เป็นการแลกเปล่ียน เหรียญดิจทิลัมีคุณสมบตัิ

คล้ายคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) หรือเงินตราดิจิทัล 

(Digital currency) เช่น เงินสกุลบิตคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งไม่ได้

อยู่ในการก�ากับดูแลของธนาคารกลางใดๆ แต่ใช้การก�ากับ

ดูแลแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) ผ่านเทคโนโลยีบล็อก

เชน (Blockchain) เหรียญดิจิทัลอาจอยู่ในรูปแบบหน่วย

ลงทุน (Securities token) หรือตั๋วซื้อสินค้าและบริการใน

อนาคต (Utility token) ก็ได้ 

การระดมทุนผ่าน ICO เป็นที่นิยมของสตาร์ทอัพ 

(Startup) เนื่องจากด�าเนินการได้โดยไม่ต้องมีแผนธุรกิจที่

ชัดเจนหรือประวัติการด�าเนินธุรกิจก่อนหน้าน้ี สตาร์ทอัพ

เพียงน�าเสนอเอกสารประกอบการเสนอขาย ICO (White 

paper) แก่นกัลงทนุผ่านระบบออนไลน์ ท�าให้เข้าถงึนกัลงทนุ

ทั่วโลกเพื่อระดมทุนได้รวดเร็ว (ภายในเวลาไม่ก่ีชั่วโมงหรือ

นาที) และมีค่าใช้จ่ายในการระดมทุนต�่าเม่ือเทียบกับการ

ระดมทุนผ่านการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (Initial 

Public Offering – IPO) 

มูลค่าเงินระดมทุนจาก ICO มีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่าง

ต่อเนือ่ง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 การระดมทุนจาก ICO 

มีมูลค่าเกอืบ 600 ล้านดอลลาร์สหรฐั (1.93 หม่ืนล้านบาท) ซึง่

สงูกว่ายอดการระดมทนุจากวธิร่ีวมลงทนุ (Venture Capital) 

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับสตาร์ทอพั (เช่น kickstarter.

com) เป็นครั้งแรกและสูงกว่าถึงสองเท่า

แม้จะมีข้อดีส�าหรบัธรุกจิ แต่องค์กรก�ากับดูแลตลาด

ทนุกงัวลว่าการระดมทุนผ่าน ICO จะถกูน�ามาใช้เป็นช่องทาง

หลอกลวงนกัลงทนุ นกัลงทนุจ�านวนไม่น้อยเป็นนกัลงทนุราย

ย่อยท่ีอาจเข้าไม่ถึงข้อมูลรายละเอียดท่ีแท้จริงของโครงการ

ลงทุนหรือละเลยที่จะศึกษาโครงการให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน 

กรณีการออก ICO ขาย Useless Ethereum Token ในปี 

2560 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจ�านวน

หนึ่งละเลยที่จะศึกษารายละเอียดประกอบ ICO ก่อนลงทุน 

(ดูกรอบที่ 2) 

กรอบที่ 2 Useless Ethereum Token

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 บุคคลนิรนาม

ได้เปิดระดมทุนผ่าน ICO โดยแลกเปล่ียนกับการ

ออก Useless Ethereum Token (UET) ผู้ออก 

ICO แจ้งข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ 

uetoken.com ว่า UET จะไม่มีมูลค่าใดๆ และการ

เปิดระดมทุนคร้ังนีไ้ม่ได้มีเป้าหมายน�าเงนิไปลงทนุ

ในโครงการใดๆ และไม่มีเอกสารประกอบการเสนอ

ขาย ICO แต่อย่างใด ถึงกระนั้น การเปิด ICO ครั้ง

นีย้งัสามารถระดมทุนไปได้ 237,701 ดอลลาร์สหรัฐ 

(7.3 ล้านบาท)

  

ที่มา: uetoken.com (2561)

หน่วยงานก�ากับดูแลทางการเงินในต่างประเทศได้

ออกมาตรการก�ากับดูแล ICO ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไป 

ซึ่งสามารถประมวลได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) อนุญาตให้

ออก ICO ได้อย่างเสรีและให้นักลงทุนศึกษาความเสี่ยงด้วย

ตนเอง เช่น ประเทศญีปุ่่น และสวสิเซอร์แลนด์ (2) อนญุาตให้

ออก ICO ได้เสรี แต่ผูอ้อก ICO ต้องเปิดการขายหน่วยลงทนุ



6 รายงานทีดีอาร์ไอ

ให้เฉพาะ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย” (Accredited Investor)5 

เช่น สหรัฐอเมริกา (3) อนุญาตให้ออก ICO โดยพิจารณา

เป็นรายกรณี และให้ทดลองออก ICO ได้ภายใต้เงื่อนไขและ

ขอบเขตจ�ากัดผ่าน “กระบะทรายกฎระเบียบ” (Regulatory 

sandbox) และ (4) ไม่อนญุาตให้มีการออก ICO โดยเด็ดขาด 

เช่น ประเทศจนี และเกาหลีใต้ ซึง่ห้ามการออก ICO ในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2560 

ในกรณีของประเทศไทย รัฐบาลได้ออกพระราช

ก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งก�าหนดการก�ากับดูแล ICO 

ไว้อย่างน้อย 3 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจทัิล (คริปโทเคอร์เรนซแีละโทเคนดิจทิลั) ต้องได้รบัอนญุาต

จากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (2) อนุญาตให้เฉพาะ

บริษัทจ�ากัดและบริษัทมหาชนจ�ากัดเป็นผู้เสนอขายโทเคน

ดิจิทัลแก่ประชาชนได้เท่านั้น และ (3) การเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลต้องด�าเนินการผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลที่ ก.ล.ต. เห็นชอบเท่านั้น

ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลได้ออกพระราชก�าหนด

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 เพื่อ

ก�าหนดให้ก�าไรจากโทเคนดิจทิลัถือเป็นรายได้บุคคลธรรมดา

ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรและต้องถูกหักภาษี ณ 

ที่จ่ายร้อยละ 15 ของเงินได้ อัตราภาษีใหม่ที่เรียกเก็บจาก 

ICO ของไทยยังคงมีความลักล่ันเม่ือเทียบกับการขาย IPO 

ของไทยซึง่รายได้ทุกประเภทจะได้รับยกเว้นภาษ ีและมีอตัรา

เรียกเก็บที่สูงกว่าอัตราภาษีในประเทศสิงคโปร์ซึ่งรัฐบาลมี 

นโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ รายได้นิติบุคคลจากการ

ขาย ICO ในสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 17 แต่อาจได้รับยกเว้น

ภาษีหากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic De-

velopment Board) อนุมัติ และก�าไรจากการขายหลักทรัพย์ 

(Capital gains) ไม่ถูกเก็บภาษี (ดูตารางที่ 1)

3. นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

ช่วงปี 2558-2559 รัฐบาลประกาศนโยบายการขับ

เคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยดิีจทิลัและการเป็นศนูย์กลาง

ดิจทิลัของภมิูภาคอาเซยีน ตวัชีว้ดัการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั

ตวัหนึง่ทีส่�าคญัคอืจ�านวนธรุกิจสตาร์ทอพั โดยเฉพาะอย่างยิง่

สตาร์ทอัพในระดับยูนิคอร์น (ระดมทุนได้ตั้งแต่ 1,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป หรือประมาณ 33,000 ล้านบาทขึ้นไป) 

บริษทัท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี CB Insights ประเมิน

ว่า จนถึงปี พ.ศ. 2560 สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในโลกมี

จ�านวนท้ังส้ิน 237 ราย โดยยูนิคอร์นที่มีมูลค่าทุนสูงท่ีสุด 

10 อันดับแรกอยู่ในสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นประเทศท่ี

มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยมีสตาร์ทอัพท่ีระดมทุนได้สูงสุด

5 Accredited Investor ตามกฎหมายหลักทรพัย์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(17 C.F.R. §230.501 (a)) หมายถึง ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ และบุคคล
ธรรมดาที่มีรายได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีรายได้รวมกับคู่
สมรสมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราภาษีที่เรียกเก็บจาก ICO ของไทย IPO ของไทยและ ICO ของสิงคโปร์

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย (พฤษภาคม 2561) จาก ก.ล.ต., Ressos Legal Pte. Ltd. (May 2018), Withersworldwide (February 2018), PwC 
Hong Kong (2017)



7ฉบับที่ 140 พฤษภาคม 2561

อันดับหนึ่งและสองของโลกอย่าง Uber Technologies Inc. 

(สหรฐัฯ) มูลค่าทุน 6.8 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ Didi Chuxing 

(จีน) มูลค่าทุน 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนในภูมิภาคอาเซียน มีส�านักงานใหญ่ของยูนิ

คอร์นตั้งอยู่ใน 5 ประเทศ (ดูตารางที่ 2) แต่ไม่มีสตาร์ท

อัพระดับยูนิคอร์นรายใดตั้งส�านักงานใหญ่หรือระดมทุนใน

ประเทศไทย แม้บางบริษัทจะมีคนไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เช่น 

Grab และ Garena ในขณะที่ประเทศไทยเป็นตลาดขนาด

ที่มา: CB Insights (2017)

ตารางที่ 2 สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในภูมิภาคอาเซียน

ใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ นอกจากนี้ สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น

ที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยยังจ้างแรงงานไทยทักษะสูงใน

สาขาวิจัยและพัฒนาไม่มากนัก บริษัท Grab ประเทศไทย

มีพนักงานชาวไทยต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data 

scientist) เพียง 1 คน ส่วนบริษัท Garena มีนักพัฒนาเกม

ชาวไทยเพียง 10 คน จึงเกิดค�าถามขึ้นว่าประเทศไทยมีขีด

ความสามารถระดับใดท่ีเพยีงพอจะส่งเสริมหรือดึงดูดให้เกิด

การจัดตั้งสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในประเทศ

รูปที่ 1 การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ปี 2560 ของ IMD

หมายเหตุ: อันดับที่ 1 หมายถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด 
ที่มา: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

ดิจิทัลของ International Institute for Management Devel-

opment (IMD) จ�านวน 63 ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560 ชี้

ว่า เม่ือเทียบกับประเทศในภมิูภาคเดียวกันอย่างสงิคโปร์และ

มาเลเซียซ่ึงมีขีดความสามารถสูงมาก ประเทศไทยยังต้อง

พัฒนาองค์ความรู้ที่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยต้องปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

ของนกัเรียน สร้างและดึงดูดแรงงานมีทักษะ และลงทุนในการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง กฎระเบียบ

ของภาครัฐยังเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะเรือ่งการคุม้ครองทรพัย์สินทางปัญญาและการเริม่

ต้นด�าเนินธุรกิจ (ดูรูปที่ 1) 

4. ทัศนคติของภาครัฐในการก�าหนดนโยบาย
และก�ากับดูแลเทคโนโลยีปั่นป่วน

ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายยุคใหม่

และปรับให้มีทัศนคติที่รับความเสี่ยงจากการเกิดขึ้นของ

เทคโนโลยีใหม่ได้ โดยประการแรก รฐัจะต้องเข้าใจเทคโนโลยี 

การใช้ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยี และกล้าส่ง

เสริมเทคโนโลยีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม แม้จะมีบางกลุ่มเสียประโยชน์ก็ตาม เช่นในกรณี

ของการท�าให้แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายซึ่งจะมีผู้

เสยีประโยชน์อยูบ้่าง แตก่เ็ป็นเทคโนโลยทีีจ่ะสร้างประโยชน์

แก่เศรษฐกิจโดยรวม จงึจ�าเป็นต้องส่งเสริมภายใต้การก�ากับ

ดูแลที่ไม่ลักลั่นกับระบบแท็กซี่มิเตอร์

ประการท่ีสอง รัฐต้องเลกิแนวคิดการเป็น “รัฐคุณพ่อ

รู้ดี” (Nanny State) โดยปรับแนวคิดการก�ากับดูแลจากเดิมท่ี

การออกแบบกลไกก�ากับดูแลจากการประเมินผลกระทบของ

เทคโนโลยีด้วยข้อมูลที่มีอยู่หรือกรณีศึกษาในอดีต (back-

ward-looking regulation) มาเป็นการก�ากับดูแลท่ีประเมิน

ผลกระทบด้วยการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (for-

ward-looking regulation) และเปลี่ยนการก�ากับดูแลแบบที่

ยึดหลักการระวังไว้ก่อน (precautionary regulation) ซึ่งต้อง

มีการพิสูจน์ผลกระทบและก�าหนดแนวทางป้องกันให้ได้เสีย

ก่อน มาเป็นการก�ากับดูแลที่ปรับเปล่ียนอย่างต่อเนื่องตาม

ระดับความเส่ียง (risk-based regulation) เช่นในกรณีของ 

ICO ท่ีองค์กรก�ากับดูแลตลาดทนุอาจจะเปิดให้นกัลงทุนราย

ย่อยลงทุนได้ แต่ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยเกี่ยวกับความ

เสี่ยงของการลงทุนควบคู่ไปด้วย

สุดท้าย กระบวนการก�าหนดนโยบายและกลไกการ

ก�ากับดูแลเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมจะต้องมีองค์ประกอบ

ดังนี้

1) มีหลักฐาน – รัฐเปิดพื้นที่กระบะทรายกฎ

ระเบียบให้ภาคธรุกิจและประชาชนได้ทดลองใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยไีปพร้อมกบัการทีรั่ฐได้

เรียนรู้และเก็บข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการออกแบบกฎ

กติกาที่เหมาะสม 

2) มีส่วนร่วม – รัฐเปิดให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วน

ร่วมในการออกแบบกลไกก�ากับดูแล

3) มีสมดุล – รัฐต้องประเมินผลดีและผลเสีย

ของกฎระเบียบให้ชัดเจน และออกกฎระเบียบ

ที่ชัดเจนและทันการณ์ เพื่อให้นักลงทุนไม่

เกิดความสับสนและมีความเชื่อม่ันต่อทิศทาง

นโยบายของภาครัฐ

4) มีเอกภาพ – หลีกเล่ียงการก�ากับดูแลทีท่บัซ้อน

ระหว่างหลายหน่วยงาน


