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หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางความพยายามในระดับนโยบายทีจ่ ะผลักดันประเทศไทยเข้าสูย่ คุ “ประเทศไทย
4.0” ซึง่ มุง่ หวังให้มกี ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และการนำ�เทคโนโลยีทนั สมัย
มาช่วยพัฒนาประเทศนัน้ กระแสการเกิดขึน้ ของสินค้าและการให้บริการรูปแบบใหม่ทใ่ี ช้
เทคโนโลยีมาสนับสนุน หรือทีป่ จั จุบนั เรียกกันทัว่ ไปว่า “เทคโนโลยีกา้ วกระโดด” (Disruptive
Technology) ในภาคต่างๆได้เกิดขึน้ มากมาย อาทิ ภาคการเงินทีเ่ รียกรวมกันว่า Fintech ภาค
การซือ้ ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Alibaba และภาคการให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่
เช่น Airbnb, Uber เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาและอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนในวิถขี องสังคมปัจจุบนั ทัง้ ยังได้รบั ความนิยม
อย่างฉับพลัน อันเนือ่ งมาจากความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
ทีเ่ หนือกว่าสินค้าและการให้บริการแบบดัง้ เดิม

อย่างไรก็ดี การเกิดขึน้ ของสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เหล่านี้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้
ผลิตสินค้าและผูใ้ ห้บริการแบบดัง้ เดิม ทัง้ ในเรือ่ งของรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขัน
จนถึงขัน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการบางรายไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณี
ของสือ่ สิง่ พิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ผา่ นสือ่
สังคม (Social Media) ดังเห็นได้จากสิง่ พิมพ์หลายฉบับ ไม่วา่ จะเป็น นิตยสารสกุลไทย ดิฉนั
ซึง่ อยูค่ ชู่ าวไทยมาช้านาน กลับต้องปิดตัวลงเพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
หรือในกรณีของช่องทีวดี จิ ทิ ลั ทีส่ ว่ นใหญ่ประสบภาวะขาดทุนหรือไม่อาจทำ�กำ�ไรได้ เนือ่ งจาก
ประชาชนจำ�นวนมาก โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุน่ และวัยทำ�งานได้เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคหัน
มาเสพสือ่ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน มากกว่าผ่านทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมี
คนอีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันนีด้ ว้ ย
กล่าวคือ ผูใ้ ช้แรงงานทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตและการให้บริการในธุรกิจทีต่ อ้ งปิดตัวลง หรือ
ต้องสูญเสียการจ้างงานจากการนำ�เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีมาใช้แทนทีแ่ รงงานคน ซึง่ คน

กลุม่ นีม้ ศี กั ยภาพจำ�กัดกว่าคนกลุม่ อืน่ ในการปรับตัวให้เข้าสูต่ ลาดงานทีม่ กี ารแข่งขันสูงและ
ต้องการทักษะทันสมัย ดังนัน้ ความจำ�เป็นในการเพิม่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และ
การสร้างตลาดงานรองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสใหม่จงึ เป็นอีกโจทย์หนึง่ ของ
สังคมทีส่ มควรได้รบั การคำ�นึงถึง
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การเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากเทคโนโลยีกา้ วกระโดดนีไ้ ม่ใช่สง่ิ ทีม่ อิ าจคาดหมายได้ หาก
แต่เป็นสัจธรรมของการเปลีย่ นแปลงอันเป็นนิรนั ดร์ ซึง่ ถ้าภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคมไม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับความล้�ำ หน้าและความรวดเร็วของเทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้ จะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ตามมา ตัง้ แต่การต่อต้านจากผูใ้ ห้บริการรูปแบบ
ดัง้ เดิม การเกิดข้อกังขาเรือ่ งความชอบด้วยกฎหมายของบริการรูปแบบใหม่ ข้อห่วงใยในเรือ่ ง
ความปลอดภัยของการใช้บริการ รวมไปถึงความกังวลเรือ่ งความไม่เท่าทันของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ รวมทัง้ นโยบายของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอันนำ�มาซึง่ ประเด็นทีน่ า่ สนใจว่า จะ
ทำ�การรับมือกับเทคโนโลยีกา้ วกระโดดทีส่ ง่ ผลกระทบเชิงนโยบายและกฎหมายปัจจุบนั รวมไป
ถึงประโยชน์สาธารณะทีร่ ฐั มีหน้าทีต่ อ้ งคุม้ ครองอย่างไรบ้าง และจะทำ�อย่างไรเพือ่ ให้เกิดสมดุล
ระหว่างการปกป้องประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และในขณะเดียวกันก็
มีมาตรการกำ�กับดูแลทีย่ ดื หยุน่ เพียงพอ ทีจ่ ะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมในอนาคต
หลักสูตรของสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย ด้านหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา
แก่กลุม่ ผูบ้ ริหารและผูน้ �ำ รุน่ ใหม่ ( TIJ Executive Program on the Rule of Law and
Development- RoLD) มุง่ หวังให้เกิดการสร้างองค์ความรูเ้ รือ่ งหลักนิตธิ รรม และการประยุกต์
ใช้หลักนิตธิ รรมเพือ่ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคม ตลอดจนการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างเป็นธรรมและเป็นรูปธรรม ได้เห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาถึง
แนวทางการผสานหลักนิตธิ รรมมาใช้ในการจัดการเทคโนโลยีกา้ วกระโดด เพือ่ ไม่ให้กฎหมาย
เป็นอุปสรรคปิดกัน้ การพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมซึง่ เป็นพืน้ ฐานของประเทศไทย
4.0 หากแต่ใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการนำ�สังคมไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
โครงการศึกษาวิจยั นีจ้ งึ เป็นโอกาสทีเ่ ราจะได้น�ำ เอาหลักนิตธิ รรมมาช่วยแก้ปญ
ั หา ทัง้ นี้
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย
มากทีส่ ดุ โดยศึกษาจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วในต่างประเทศ ทัง้ สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และ
แนวทางแก้ไขทีป่ ระเทศเหล่านัน้ นำ�มาใช้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เรียนรูแ้ ละถอดบทเรียนทีเ่ หมาะสม
มาใช้กบั ประเทศไทย
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ประเด็นศึกษา
ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรได้น�ำ กรณีของ Uber ซึง่ เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการ
การเดินทางทีอ่ ยูใ่ นข่ายของเทคโนโลยีกา้ วกระโดดมาเป็นกรณีศกึ ษา เนือ่ งจาก
เป็นสิง่ ใกล้ตวั ทีห่ ลายคนต้องใช้บริการในชีวติ ประจำ�วันและยังเป็นประเด็น
ขัดแย้งปัจจุบนั ทีร่ อการแก้ไขจากทุกภาคส่วน โดยประเด็นขัดแย้งดังกล่าว
เกิดจากปัจจัยหลายประการ ทัง้ ปัญหาการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้
บริโภคในการเรียกใช้บริการรถยนต์สาธารณะ หรือแท็กซี่ ดังทีร่ บั รูก้ นั อย่าง
กว้างขวางว่า มักมีการปฏิเสธผูโ้ ดยสาร ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึง่ หน่วยงานที่
รับเรือ่ งร้องเรียนก็ไม่มปี ระสิทธิภาพในสายตาของประชาชน ทำ�ให้ไม่เกิด
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนัน้ การให้บริการ
การเดินทางในรูปแบบใหม่ เช่น Uber จึงเกิดขึน้ และเข้ามาแข่งขันเพือ่ ตอบ
สนองกับความต้องการของประชาชน
อย่างไรก็ดี กฎหมาย ระเบียบและวิธกี ารบริหารจัดการทีด่ ยี อ่ มเป็นสิง่ จำ�เป็น
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทัง้ เมือ่ มีกฎหมาย
และระเบียบแล้ว ยังจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ดี ว้ ย เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดการกับปัญหา ทัง้ ยังต้อง
เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นทีต่ ง้ั เมือ่ กฎหมายเกีย่ วกับการขนส่งของ
ประเทศไทยบัญญัตขิ น้ึ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2522 จึงอาจจะไม่เท่าทันกับยุคสมัย
และไม่สอดรับกับความต้องการของประชาชนอันนำ�ไปสูก่ ารเกิด Disruptive
Technology ต่างๆ ขึน้
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แนวทางการดำ�เนินโครงการ
นอกจากผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรจะได้ท�ำ การศึกษา รวบรวมวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้ว ยังได้ท�ำ การจัดกิจกรรมเพือ่ รับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้
เสีย (stakeholders) จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
นักวิชาการ ดังต่อไปนี้
5.1 การหารือกับบริษทั UBER เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560
ณ สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
5.2 การประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Focus Group)
หัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดด” เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 ณ สถาบันเพือ่ การ
ยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
5.3 การหารือกับผูแ้ ทนการค้าจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำ�
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 1พฤษภาคม 2560
5.4 การอภิปราย (Panel Discussion) หัวข้อ Regulatory Sandbox for
Disruptive Technologies and Services เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 11
พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
5.5 การประชุมผูม้ สี ว่ นได้เสียเมือ่ วันจันทร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบัน
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
5.6 เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน เมือ่ วันจันทร์ท่ี
17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสติ ธานี
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ปัญหาและแนวคิดพื้นฐานในการจัดการกับปัญหา
หลักนิตธิ รรม หรือ Rule Of Law เป็นหลักสำ�คัญทีไ่ ม่ได้จ�ำ กัดอยูใ่ นบริบทของ
กฎหมายเท่านัน้ แต่เป็นปัจจัยเชือ่ มโยงทีส่ นับสนุนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของประเทศ
ในทุกมิติ และให้ประชาชนสามารถอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างเป็นธรรม
แนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจรูป
แบบใหม่ทส่ี ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการนำ�ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ต่ไม่ได้ถกู นำ�มา
ใช้ประโยชน์สงู สุดมาทำ�ให้เกิดการใช้งานในวงกว้างโดยการเชือ่ มโยงผูใ้ ห้บริการ
(เจ้าของทรัพยากร) และผูบ้ ริโภคผ่านระบบออนไลน์ในการเชือ่ มโยงผูใ้ ห้บริการ
และผูบ้ ริโภคเข้าด้วยกัน ซึง่ ทำ�ให้ทง้ั ผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจทีก่ อ่
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ Uber เป็นตัวอย่างหนึง่ ของการนำ�แนวคิดเรือ่ ง
เศรษฐกิจแบ่งปันนีม้ าใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันอาจจะก่อให้เกิดรายได้ตอ่ ผู้
ให้บริการ ช่วยอำ�นวยความสะดวกและลดค่าใช้จา่ ยบางส่วนแก่ผบู้ ริโภค ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจดังกล่าวมักประสบปัญหากับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วย
งานภาครัฐต่าง ๆ ทีย่ งั ไม่รองรับหรือยังมีเงือ่ นไขบางประการทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในกลุม่ ธุรกิจนัน้ ๆ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบ
การธุรกิจบางรายไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอีกส่วน
หนึง่ ก็เลือกทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจต่อไปอย่างผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างหน่วย
งานกำ�กับดูแลของภาครัฐและผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าว รวมไปถึงปัญหาข้อขัดแย้ง
กับกลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจแบบดัง้ เดิมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากกลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจใน
รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันอีกด้วย
ทัง้ นี้ ประเด็นขัดแย้งระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปันกับผูป้ ระกอบธุรกิจ
แบบดัง้ เดิม อาจจำ�แนกได้ดงั ต่อไปนี้

4.1 การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ในช่วงทีผ่ า่ นมาจะเห็นได้วา่ เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ผูป้ ระกอบการแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปันและผูป้ ระกอบการธุรกิจแบบดัง้ เดิม โดยการดำ�เนินการภายใต้
เงือ่ นไขและต้นทุนทีต่ า่ งกันถูกมองว่าทำ�ให้เกิดการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ โดยเฉพาะการทีก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจแบ่งปันบางส่วนสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่มตี น้ ทุนทีเ่ กิดจากข้อบังคับภาครัฐ เช่น ต้นทุนการขอใบ
อนุญาต ต้นทุนการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามกำ�หนด ฯลฯ จึงนำ�มาซึง่ การ
ระงับการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปันบางราย
4.2 การควบคุณคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัย การขอใบ
อนุญาต

เนือ่ งจากบริษทั ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม (platform providers) เศรษฐกิจแบ่งปัน
ในประเทศไทยบางส่วนนัน้ ดำ�เนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายหรือยังไม่มกี ฎหมายที่
เหมาะสมรองรับ การให้บริการทีเ่ กิดขึน้ จึงอาจจะยังไม่ผา่ นมาตรฐานความปลอดภัย
ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด อาทิ การรับส่งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์สว่ นบุคคล การให้
บริการโดยไม่มใี บอนุญาตหรือผ่านการทดสอบตามกำ�หนด ซึง่ การดำ�เนินการใน
ลักษณะนีอ้ าจส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือของธุรกิจและทำ�ให้ยากต่อการตรวจ
สอบโดยภาครัฐในกรณีทเ่ี กิดปัญหาระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการหรือในกรณี
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุและความสูญเสียขึน้
4.3 การเสียภาษีเพื่อประโยชน์ของประเทศ

ในปัจจุบนั บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันรายใหญ่ใน
ประเทศไทยส่วนมากเป็นบริษทั ต่างชาติทไ่ี ม่ได้ท�ำ การจดทะเบียนในประเทศไทย
บริษทั เศรษฐกิจแบ่งปันเหล่านีแ้ ละสมาชิกทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการจึงไม่ได้อยูภ่ ายใต้ระบบ
ภาษีของประเทศ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ตอ่ ประเทศ
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำ�เนินงานต่อไป
จากข้อถกเถียงในปัจจุบนั เกีย่ วกับแนวทางการกำ�กับดูแลเทคโนโลยีกา้ วกระโดดทัง้
หลายว่า จำ�เป็นหรือไม่ทเ่ี ทคโนโลยีเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การกำ�กับดูแล หรือการกำ�กับ
ดูแลจะส่งผลอย่างไรต่อความคิดริเริม่ และแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ในอนาคต ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากขึน้ ระหว่างผูป้ ระกอบการในธุรกิจแบบ
เดิมๆ ทีไ่ ม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับเทคโนโลยี คำ�ถามสำ�คัญคือ กฎหมายทีค่ วร
ต้องปรับปรุงเพือ่ ให้ตอบสนองกับความเปลีย่ นแปลงนีค้ วรมีลกั ษณะอย่างไร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การปรับเปลีย่ นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ดิมเป็นผูก้ �ำ กับดูแล
ผูป้ ระกอบธุรกิจโดยตรง แต่ปจั จุบนั ได้มคี นกลางทีเ่ รียกว่า ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม
(Platform Providers) ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับผูใ้ ช้งาน
ซึง่ การอุบตั ขิ น้ึ ของคนกลางนีท้ �ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก โดยทำ�ให้การ
จัดการกับปัญหาเกิดขึน้ ได้เร็วเมือ่ เทียบกับตอนทีภ่ าครัฐยังเป็นผูค้ วบคุมดูแลธุรกิจ
เองทัง้ หมด เพราะถ้าภาครัฐยังต้องดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจต่อไป ภาครัฐอาจจะไม่มี
ศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะควบคุมดูแลธุรกิจต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพในการให้บริการ
ทีด่ ี การทีภ่ าครัฐเปลีย่ นมากำ�กับดูแลผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม และให้ผใู้ ห้บริการ
แพลตฟอร์มเป็นผูด้ แู ลสมาชิก(ธุรกิจ)ต่างๆ แทน ทัง้ แบบมืออาชีพและมือสมัคร
เล่น โดยผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มจะส่งข้อมูลกลับเข้ามาบอกภาครัฐ ก็จะทำ�ให้การ
ทำ�งานง่ายขึน้ ทัง้ นี้ ภาครัฐเองก็ตอ้ งปรับตัวในเรือ่ งการเก็บข้อมูลและใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจพบธุรกิจทีไ่ ม่ถกู กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ น่าจะทำ�ให้ภาพ
รวมของการทำ�งานดีขน้ึ ภาครัฐก็จะได้พฒ
ั นาตัวเอง ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มและ
ผูใ้ ห้บริการต่างๆ ก็จะพัฒนาเรือ่ งการใช้เทคโนโลยีและคุณภาพในการให้บริการ รวม
ถึงความยุตธิ รรมในเรือ่ งรายได้ดว้ ย ทัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

5.2 การสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มของผู้ประกอบธุรกิจ
5.1 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ
(Regulators) ต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Providers) และ
สมาชิกแพลตฟอร์ม (Members)

หน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุม่ ธุรกิจควร
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแล
ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มเป็นหลัก และมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบบางส่วน
ให้แก่ผใู้ ห้บริการแพลตฟอร์มเป็นผูด้ �ำ เนินการเองในการกำ�กับดูแลสมาชิกภายใน
แพลตฟอร์ม การขอใบอนุญาตหรือการทำ�เอกสาร บางรายการอาจปรับเปลีย่ น
ให้ผใู้ ห้บริการแพลตฟอร์มเป็นผูด้ �ำ เนินการติดต่อหน่วยงานภาครัฐแทนการให้
สมาชิกแพลตฟอร์มแต่ละคนเป็นผูด้ �ำ เนินการเอง ตัวอย่างในต่างประเทศทีม่ กี าร
ดำ�เนินการในลักษณะนี้ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กำ�หนดให้
บริษทั ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มรับส่งผูโ้ ดยสารเป็นผูข้ อใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจ (unified license) โดยทีส่ มาชิกแพลตฟอร์มแต่ละคนไม่จ�ำ เป็นต้องยืน่ ขอ
ใบอนุญาตเอง หรือเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย กำ�หนดให้บริษทั ผูใ้ ห้
บริการแพลตฟอร์มรับส่งผูโ้ ดยสารมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบประวัตขิ องสมาชิกว่า
สามารถทำ�งานได้ตามกฎหมายหรือไม่
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5.3 การจำ�แนกและกำ�หนดข้อบังคับสำ�หรับกลุ่มผู้ให้บริการแบบเต็มเวลา (Full-Time /
Professional) และกลุ่มผู้ให้บริการเป็นงานเสริม (Part-Time/Amateur)

หน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ อาทิ กรมการขนส่ง
ทางบก กรมการท่องเทีย่ ว ควรประสานงานร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจใน
รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพือ่ ทำ�การศึกษาและกำ�หนดเกณฑ์การจำ�แนกผูใ้ ห้บริการระหว่างผูใ้ ห้
บริการเป็นอาชีพหลัก (Full-Time/Professional) กับผูใ้ ห้บริการเป็นงานเสริม (Part-Time/
Amateur) โดยอาจใช้อตั ราการใช้งานทรัพยากร (Utilization Rate) และเกณฑ์อน่ื ๆ ในการ
จำ�แนก อาทิ
1. จำ�นวนชัว่ โมงงาน ต่อ วัน/สัปดาห์/เดือน
2. จำ�นวนวันทีเ่ กิดการใช้พน้ื ที/่ อุปกรณ์ ต่อ เดือน/ปี
3. เขตพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตในการประกอบธุรกิจ

หน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ
(Regulators)
บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

บริษทั ทีใ่ ห้บริการในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันและบริษทั /สมาคมผูใ้ ห้บริการดัง้ เดิมทีจ่ ดทะเบียน
จัดตัง้ ในประเทศไทยควรได้รบั การสนับสนุนให้ด�ำ เนินการในรูปแบบของผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม
ทีท่ นั สมัยและมีคณ
ุ ภาพ โดยลงทุนพัฒนาระบบการจัดการดูแลสมาชิกหรือลูกจ้างในรูปแบบ
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ เป็นการพัฒนาบทบาทของสหกรณ์ สมาคม กลุม่ ผู้
ประกอบการในประเทศไทยให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษทั ต่างชาติ ยกระดับและ
เปลีย่ นแปลงบทบาทหน้าทีข่ องบริษทั ผูใ้ ห้บริการเป็นผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม โดยให้สมาชิกอยู่
ภายใต้การกำ�กับดูแลโดยตัวแพลตฟอร์ม ทัง้ นี้ ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนผ่าน เงินทุน บุคลากร
และอืน่ ๆ สำ�หรับการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว

Professional
ผู้ให้บริการเต็มเวลา

Amateur
ผู้ให้บริการเป็นงานเสริม

ไม่จำ�กัดปริมาณ / ชั่วโมงงาน

จำ�กัดปริมาณ / ชั่วโมงงาน

ขอใบอนุญาตแบบทั่วไป

ขอใบอนุญาตพิเศษ / ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต

ปฏิบัตตามข้อบังคับทั้งหมด

ได้รับการเว้นข้อบังคับบางรายการ

ทัง้ นี้ กลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจเป็นอาชีพหลักมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีห่ น่วย
งานภาครัฐกำ�หนด อาทิ การขอใบอนุญาต การรายงานการดำ�เนินธุรกิจแบบ
ละเอียด ฯลฯ ในขณะทีก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจเป็นงานเสริมอาจได้รบั การผ่อนปรน
เงือ่ นไขบางประการตามความเหมาะสม เช่น การยกเว้นการขอใบอนุญาต การ
ขอใบอนุญาตประเภทพิเศษทีส่ ามารถขอได้งา่ ยและรวดเร็วกว่าใบอนุญาตแบบ
ปกติ การยกเว้นการทำ�เอกสารบางขัน้ ตอน ฯลฯ หากผูใ้ ห้บริการเป็นงานเสริม
ต้องการทีจ่ ะเพิม่ จำ�นวนชัว่ โมงงานหรือภาระงานจนเทียบเข้าเกณฑ์การให้บริการ
เต็มเวลาก็ตอ้ งดำ�เนินการภายใต้เงือ่ นไขเดียวกับกลุม่ ผูใ้ ห้บริการเต็มเวลาทัว่ ไป
5.4 การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลการให้บริการโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่อ
หน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ

ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มทีไ่ ด้รบั อนุญาตในการประกอบธุรกิจควรมีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการของสมาชิกภายในแพลตฟอร์มตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ ซึง่ อาจรวมถึง
ชัว่ โมงการทำ�งาน เขตพืน้ ทีก่ ารทำ�งาน รายได้จากการให้บริการ คุณภาพการ
ให้บริการ และผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าทีส่ ง่ ต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วย
งานภาครัฐตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดเพือ่ ประโยชน์ในการกำ�กับดูแลในภาพรวม
รวมไปถึงการจัดเก็บภาษี การวางแผนนโยบาย และการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอาจมีอ�ำ นาจในการระงับการ
ดำ�เนินการของผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มและสมาชิกแพลตฟอร์มหากเห็นว่าการ
ดำ�เนินงานหรือการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดทีไ่ ด้ตกลงกัน
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แนวทางการดำ�เนินงานต่อไป
ในการนี้ ผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรเห็นว่า เมือ่ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้วา่ ผลลัพธ์ของการกำ�กับ
ดูแลเทคโนโลยีกา้ วกระโดดควรจะเป็นอย่างไร ดังนัน้ จึงต้องมีพน้ื ทีใ่ ห้ลองถูกลองผิด
กล่าวคือ ต้องมีสนามทดลอง (Sandbox) ขึน้ มาเพือ่ ทดลองหลักการและแนวคิดต่าง
โดยมีธรุ กิจอย่างเช่น Uber และ Airbnb เป็นจุดเริม่ ต้น แล้วจึงค่อยๆ ขยายไปจน
ถึงธุรกิจอืน่ ๆ โดยใช้แนวคิดของหลักนิตธิ รรมเป็นกรอบในการดำ�เนินการ โดย
Sandbox ดังกล่าว ต้องมีสองมิตคิ อื มิตทิ เ่ี ป็นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ในขณะ
ทีอ่ กี ด้านนัน้ เป็นมิตขิ องกฎระเบียบข้อบังคับ ยิง่ ไปกว่านัน้ ควรต้องคำ�นึงถึงมิตเิ ชิง
สังคมและเชิงการคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ นอกเหนือไปจากมิตดิ า้ นสัญญาระหว่าง
ผูใ้ ห้บริการและผูบ้ ริโภค

ในส่วนของการแก้กฎหมาย มีขอ้ เสนอแนะให้มกี ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับการบริการ
2 ประเภทหลัก ได้แก่ บริการแบบมืออาชีพและบริการแบบมือสมัครเล่น โดย
ให้มใี บประกอบวิชาชีพคนละแบบ แต่ตอ้ งมีการเสียภาษีทถ่ี กู กฎหมายและต้อง
มีการประเมินผูใ้ ห้บริการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ ยังไม่มคี วามชัดเจนว่าอะไร
ควรเป็นจุดแบ่งระหว่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น และแต่ละกลุม่ ควรถูกควบคุม
ดูแลแตกต่างกันอย่างไร ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะเรายังคาดการณ์ไม่ได้วา่ ผลลัพธ์จะเป็น
อย่างไร ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องมีพน้ื ทีใ่ ห้ลองถูกลองผิด ซึง่ เป็นทีม่ าของการเสนอ
ให้มี Sandbox หรือกระบะทราย หรือโครงการนำ�ร่อง ขึน้ มาเพือ่ ทดลองหลัก
การและแนวคิดต่างๆ เพือ่ พัฒนาธุรกิจในโลกยุคดิจทิ ลั โดยมีธรุ กิจอย่างเช่น
Uber และ Airbnb เป็นจุดเริม่ ต้น
Regulatory Sandbox นีเ้ องจะเป็นจุดทีท่ �ำ ให้เราได้เรียนรูแ้ ละปรับตัวระหว่างกัน
ทัง้ ผูใ้ ห้บริการแบบดัง้ เดิม ผูใ้ ห้บริการในรูปแบบใหม่ ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม
และหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ ยังเป็นโอกาสให้มกี ารทดลองใช้กฎหมายใหม่ โดยไม่
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมอีกด้วย
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