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ประเทศไทยได้ตราพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ใน
การควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยพระราช
ก้าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากพระราชก้าหนด
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 11 ฉบับ เพ่ือใช้ใน
การด้าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั ง กฎหมายฉบับนี ยังก้าหนดให้น้ากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา
ใช้บังคับกับกรณีการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอนุโลมได้  อัน
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก้ากับดูแล พระราชก้าหนดนี ยังได้
ก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก้าหนดนี  ซึ่งบทลงโทษ
ดังกล่าวมีทั งมาตรการลงโทษทางแพ่งและทางอาญา 

อย่างไรก็ด ีแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ใช้ควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะแล้วก็ตาม แต่
การควบคุมและก้ากับดูแลโดยใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจ้ากัด กล่าวคือ เป็นการควบคุมและก้ากับ
ดูแลเฉพาะตัวกลางและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึง 
กรณีผู้ใช้หรือผู้ท้าธุรกรรมโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ผ่านตัวกลาง  และไม่ครอบคลุมถึงการใช้
สินทรัพย์ดิจิทัลลักษณะอ่ืน เนื่องจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีนั นมีหลาย
ลักษณะ กล่าวคือ ผู้ใช้หรือผู้ถือครองคริปโทเคอร์เรนซี สามารถใช้คริปโทเคอร์เรนซีแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันในลักษณะเหมือนกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนได้ ยกตัวอย่างเช่น การน้าคริปโทเคอร์
เรนซีไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ หรืออาจใช้คริปโทเคอร์เรนซีไปแลกเปลี่ยนเป็น
เงินตราสกุลต่าง ๆ ในลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนเงิน ยกตัวอย่างเช่น การน้าบิทคอยน์ไป
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่าง ๆ อาท ิสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินบาทของไทย รวมถึงกฎหมาย
ดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
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ดิจิทัลในต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธรุกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จด
ทะเบียนจัดตั งบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินตรา
เสมือนในประเทศไทย จากเหตุผลที่กล่าวมา บทความนี จึงท้าการส้ารวจกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
กับลักษณะการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินตราเสมือนในประเทศไทยและส้ารวจกฎหมายที่ใช้ในการ
ควบคุมและก้ากับดูแลเงินตราเสมือนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินตรา
เสมือนเบื องต้นแล้ว ทั งนี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางก้าหนดหน่วยงาน มาตรการ หรือใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทย เพ่ือใช้ในการควบคุมดูและก้ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
เงินตราเสมือน ตามลักษณะการใช้งาน เพ่ือเป็นการก้าหนดกฎหมายและมาตรการก้ากับดูแลรูปแบบ
ใหม่ที่มีลักษณะที่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยเป็นการส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใน
ต่างประเทศท่ีให้บริการในประเทศไทย เพ่ือความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการดังกล่าว 
และเพ่ือการก้ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึ่งมาตรการและกฎหมายที่ประเทศ
ไทยและต่างประเทศใช้ในการควบคุมและก้ากับดูแลเงินตราเสมือนมีรายละเอียดดังจะกล่าวใน
บทความวิจัยฉบับนี  
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Thailand has enacted the Digital Asset Business Act B.E. 2561 (2018) to 

regulate activities and digital asset businesses. The Royal decree came into force on 

May 14, 2018, and subsequently, The Securities and Exchange Commission has issued 

11 announcements. In addition, this law also requires that other relevant laws be 

applied to activities and digital asset businesses such as Anti-Money Laundering law 

or Securities and Exchange law etc. Furthermore, for the benefit of control, The 

Royal decree stipulates penalties for business operators who violate or fail to comply 

with this law. The penalties include both civil and criminal penalties. 

However, although Thailand has specific laws to regulate digital assets but 

that law still have limitations. This law aim to control only intermediaries and digital 

asset businesses in Thailand but does not cover the use or transactions without 

intermediaries and the use of other types of digital assets. For example, using virtual 

currency, Cryptocurrency Including Bitcoin, has many characteristics, such as using 

Cryptocurrency as a medium of exchange by exchanging Cryptocurrency with each 

other or exchanging for goods or services. Or using Cryptocurrency as a currency by 
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exchanging Cryptocurrency for US dollars or Thai baht. From the reasons, this article 

aimed to explore the laws that apply to digital assets, virtual currency, 

Cryptocurrency, especially Bitcoin both in Thailand and abroad: Germany, Japan and 

The United States. Those countries have specific laws to control digital assets, virtual 

currency, Cryptocurrency Including Bitcoin. The objective is to setting guidelines, 

regulator and measures. Furthermore, the objective is to improvement Amending the 

existing laws of Thailand in order to cover the use of digital assets, virtual currency 

Cryptocurrency and Bitcoin, which are not regulated by specific laws. Therefore, the 

gap in the law will be reduced. The business, transactions of digital assets, virtual 

currency, Cryptocurrency Including Bitcoin will be promoted. Activities and digital 

asset businesses in Thailand will be controlled more efficient and effective. 
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการก้ากับดูแลที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพส้าหรับประเทศไทย: ศึกษากรณีบิทคอยน์ ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจาก ผศ.ดร.ธีทัต 
ชวิศจินดา ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการได้กรุณาสละเวลาให้ค้าปรึกษา 
ชี แนะ แนะน้า รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท้าวิทยานิพนธ์ทุกขั นตอน ศ.ดร.สราวุธ ปิติยา
ศักดิ์ ประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.วริยา ล ้าเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและกรรมการได้
สละเวลาอันมีค่าท้าการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์ ให้ข้อคิดเห็น พร้อมทั งเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็น
ข้อกฎหมายและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ น  ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั งสามท่านเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้ เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ทุก
ท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั งนี เป็นอย่างดี ท้ายสุด ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณและขอมอบความส้าเร็จทั งหมดจากการท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี แด่คุณพ่อ  คุณแม่ และ
ครอบครัวของผู้เขียนที่เป็นผู้ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเป็นก้าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที่ส้าคัญยิ่งของ
ผู้เขียนตลอดมา จนท้าให้การศึกษาครั งนี ประสบผลส้าเร็จได้ตามที่ตั งใจ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อหน่วยงานผู้
บังคับใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สมประโยชน์กับทุกฝ่าย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป 

ผู้เขียนขอกราบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ผู้มีพระคุณของผู้เขียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  และ
หากสารนิพนธ์ฉบับนี มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 
 

บิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพเช่นเดียว 
กันกับสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เงินตราหรือทรัพย์ที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่เนื่องจากบิทคอยน์มีคุณสมบัติ
คล้ายเงินตราหลายประการ อีกทั งยังมีลักษณะการท้าธุรกรรมรูปแบบใหม่ กล่าวคือ สามารถใช้ซื อ
ขาย แลกเปลี่ยนหรือลงทุนระหว่างกันได้โดยตรง และธุรกรรมดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Block chain)1 ซึ่งเทคโนโลยีนี มีลักษณะการท้างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
โดยผู้ใช้งานด้วยกัน บิทคอยน์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลาย
ประเทศ อย่างไรก็ดี การใช้บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอ่ืน ระยะแรกมีลักษณะที่ เสรีมากเกินไป 
กล่าวคือ ยังไม่มีรัฐประเทศใดก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงาน มาตรการ รวมทั งกฎหมาย
เพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการใช้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์  กระทั่งปี พ.ศ. 2557 
บริษัท Mt Gox ซึ่งเป็นบริษัทรับแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี และเงินตราเสมือน 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นได้ปิดตัวลง โดยอ้างว่าบริษัทฯ ถูกโจรกรรมข้อมูลเงินตราเสมือน 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตีมูลค่าเป็นเงินไทยประมาณ 1.25 หมื่นล้านบาท ท้าให้บริษัทฯ มีหนี สินมากกว่า
ทรัพย์สินและไม่สามารถชดใช้ความเสียหายแก่นักลงทุนที่มีจ้านวนมากได้ บริษัทฯ จึงยื่นค้าร้องต่อศาล 

                                           
1 บล็อกเชน (Block chain) คือ เทคโนโลยีที่บิทคอยน์ใช้บันทึกข้อมูลธุรกรรม มีลักษณะ 

การบันทึกข้อมูลคือ ใช้เทคโนโลยีในการจัดเรียงประเภทธุรกรรม (distributed ledger technology: 
DLT) เมื่อเกิดธุรกรรมขึ นระบบจะบันทึกข้อมูลโดยแยกเป็นส่วนๆ เรียกว่า บล็อกข้อมูล (black) 
ซึ่งข้อมูลแต่ละบล็อกจะถูกบันทึกเรียงร้องต่อกันตามวันและเวลาท้าธุรกรรม (timestamp) ไปเรื่อย ๆ 
จนมีลักษณะคล้ายห่วงโซ่ข้อมูลเรียกว่า เชน (chain) ด้วยลักษณะการท้าธุรกรรมดังกล่าว เทคโนโลยีนี  
จึงมักถูกเรียกว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งคือเทคโนโลยีการบันทึกธุรกรรมแบบอัตโนมัติอย่างหนึ่งนั่นเอง. 
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เพ่ือให้ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งให้บริษัทฯ ล้มลายในที่สุด2 ซึ่งเหตุการณ์ครั งนี ท้าให้ประเทศญี่ปุ่น 
และอีกหลายประเทศ ตระหนักเห็นถึงความส้าคัญของการมีหน่วยงาน กฎหมาย รวมถึงมาตรการ
ก้ากับดูแลการใช้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน คริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะกับ 
บิทคอยน์มากขึ น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ปัญหาการขาดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงาน กฎหมาย 
รวมถึงมาตรการก้ากับดูแลการใช้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์  ได้เกิดขึ นอีกครั ง 
เมื่อนาย รอส วิลเลียม อัลบริคท์ (Ross William Ulbricht) ชาวสหรัฐอเมริกา ผู้ดูแลเว็บไซด์ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้ายาเสพติด การค้าสินค้าผิดกฎหมายและรับจ้างก่ออาชญากรรมขนาดใหญ่ 
ชื่อว่า “Silk Road” ได้ใช้บิทคอยน์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมและเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
โดยการจับกุมตัวนาย รอส วิลเลียม อัลบริคท์ ครั งนี  เจ้าหน้าที่สามารถยึดบิทคอยน์ไว้เป็นหลักฐานได้
มากถึง 9.5 ล้านเหรียญ ซึ่งตีมูลค่าเป็นเงินไทยประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท 3 จากเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ นทั งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ท้าให้หน่วยงานของรัฐหลายประเทศ 
เร่งศึกษาบิทคอยน์ การใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ  
บิทคอยน์เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานมีอ้านาจ
บังคับใช้มาตรการและกฎหมายในการควบคุมดูแลบิทคอยน์ในประเทศตน 

สถานการณ์การควบคุม ก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทยนั น ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทย 
ได้ตระหนักเห็นถึงความส้าคัญในการควบคุม ก้ากับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล 
สั งเกตได้จากการที่ กระทรวงการคลังได้รายงานคณะรัฐมนตรี เ พ่ือทราบถึงการด้าเนินการ 
ของกระทรวงการคลังในการจัดให้มีมาตรการควบคุม ก้ากับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัล 
และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั งได้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ น 
ในอนาคต ซึ่งต่อมาประเด็นดังกล่าวได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ4 

                                           
2 Mai Ishikawa, “Designing Virtual Currency Regulation in Japan: Lessons from 

the Mt Gox Case,” Journal of Financial Regulation 3, no. 1 (March 1, 2017): 125–31, 
https://doi.org/10.1093/jfr/fjw015. 

3 Marie Claire Van Hout and Tim Bingham, “‘Silk Road’, the Virtual Drug Marketplace: 
A Single Case Study of User Experiences,” International Journal of Drug Policy 24, no. 5 
(September 2013): 385–391. 

4 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0503/6356 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับ 
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ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดการประกาศใช้พระราชก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 (การจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล) และพระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ในการควบคุม ก้ากับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลและเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปราศจากการควบคุม ก้ากับดูแล5 นอกจากนั น 
ในเดือนกันยายน 2561 ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส้านักงาน ปปง.) ได้เสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดธุรกรรม 
ที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ส้านักงาน ปปง. รับความเห็นของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ออกกฎหมายโดยค้านึงถึงการพัฒนา
ระบบการก้ากับตรวจสอบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ (Fintech) และสินทรัพย์
ดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย6 
  

                                                                                                                         
การก้ากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ), 27 กุมภาพันธ์ 2561 และรายงานการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั งที่ 42 ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 
ถึง 31 พฤษภาคม 2561 และครั งที่ 43 ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561. 

5 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0507/ว (ล) 27988 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2561 เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั งที่ 
42 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) และครั งที่ 43 (ระหว่างวันที่ 12 
กันยายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561) 

6
 2561 ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , หนังสือส้านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ด่วน ที่  ปง 0002.2/4630 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง ร่าง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดธุรกรรมเพ่ือสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. .... และร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของ
ลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16. 
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ส่วนสถานการณ์การใช้บิทคอยน์ในประเทศไทย ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่
รัฐบาลยอมรับให้มีการใช้เงินตราเสมือน โดยเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลได้ แต่ทั งนี ต้องอยู่
ภายใต้การก้ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ตรากฎหมายขึ นฉบับหนึ่งเพ่ือใช้ 
ในการก้ากับดูแลการใช้เงินตราเสมือน แต่กฎหมายดังกล่ าวยังมีข้อจ้ากัดหลายประการ อาทิ 
(1) การก้าหนดนิยามหรือสถานะทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลยังไม่ชัดเจน 
เพียงพอ และไม่อาจทราบได้ว่านิยามดังกล่าวครอบคลุมถึงบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอ่ืน  
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์หรือไม่ เนื่องจากบิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่มีลักษณะแตกต่าง
จากเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน (2) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกระทรวงการคลังในฐานะ 
เป็นหน่วยงานก้ากับดูแล มีอ้านาจและขอบเขตการก้ากับดูแลที่จ้ากัด กล่าวคือ มีอ้านาจก้ากับดูแล
เฉพาะการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ด้าเนินการโดยบริษัทจ้ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทตามกฎหมายไทยเท่านั น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง 
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืน อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลรายย่อย 
หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทตามกฎหมายประเทศอ่ืน 
(3) การก้ากับดูแลโดยพระราชก้าหนดดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการใช้บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือน
อ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ในลักษณะอ่ืน อาทิ การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะคล้ายกับ 
การใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะคล้ายกับการใช้เงินตรา หรือการใช้บิทคอยน์
ที่มีลักษณะคล้ายกับการใช้ทรัพย์สิน (4) พระราชก้าหนดนี  ก้าหนดให้ น้ามาตรการก้ากับดูแลอ่ืน อาทิ 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรมหรือมาตรการที่ใช้กับการด้าเนิน
กิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย มาใช้ในการก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี
หรือโทเคนดิจิทัล แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกรณีศึกษาหรือค้าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้
มาตรการเหล่านี  ดังนั น ในอนาคตอาจเกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในการปรับใช้มาตรการก้ากับดูแลต่าง ๆ 
รวมถึงการปรับใช้กฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม 
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ในประเทศไทยได้ และ (5) การก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยโดยใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวนั น เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว วิทยานิพนธ์นี  จึงจ้าเป็นต้องศึกษาแนวทางการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการก้ากับดูแลบิทคอยน์โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
กันออกไป โดยประเทศที่เลือกศึกษาได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงาน มาตรการ รวมถึงกฎหมาย 
เพ่ือใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์เบื องต้นแล้ว ทั งนี โดยผลที่ได้จากการศึกษาอาจเป็นประโยชน์  
ต่อหน่วยงานก้ากับกับดูแล อาทิ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกรมสอบสวนคดีพิเศษ สภานิติบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการ รวมถึง 
ผู้พิพากษา เพ่ือใช้ในการวินิจฉัย หรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการก้ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล 
รวมถึงการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย อีกทั งเพ่ือประโยชน์ในการก้ากับดูแล การสืบสวน
สอบสวนการบังคับใช้มาตรการหรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยในการก้ากับดูแล  
บิทคอยน์ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเอื อต่อการเกิดนวัตกรรม รวมถึงเป็นการส่งเสริม 
การลงทุนด้านเทคโนโลยีและฟินเทค เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 
 
การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค ์เพ่ือ 
1. ศึกษาบิทคอยน์และการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลาง

การแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตราและการใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
2. ศึกษาความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจากการก้ากับดูแล และค้นหาแนวทาง 

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจากการก้ากับดูแล 
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการก้ากับดูแลบิทคอยน์  และค้นหาแนวคิด ทฤษฎี 

หรือหลักการที่เหมาะสมส้าหรับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
4. ศึกษาการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย และในต่างประเทศอันได้แก่ ประเทศ

เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา และค้นหาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์  
ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 

5. วิเคราะห์นิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงาน มาตรการก้ากับดูแลและกฎหมายไทย 
ที่สามารถน้ามาปรับใช้กับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 

6. สามารถค้นหาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่ เหมาะสม ส่งเสริมนวัตกรรม 
และส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและฟินเทคในประเทศไทย 
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1.3 โจทย์วิจัย 
 

1. บิทคอยน์คืออะไร การใช้บิทคอยน์มีลักษณะอย่างไร  และบิทคอยน์ควรอยู่ภายใต้ 
การก้ากับดูแลหรือไม ่

2. บิทคอยน์ควรมีนิยามหรือสถานะทางกฎหมายหรือไม่ 
3. บิทคอยน์ควรอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานใด 
4. ประเทศไทยมีมาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือไม่ และควรน้ามาตรการก้ากับดู แลใด 

มาปรับใช้กับบิทคอยน์เพิ่มเติมอีก 
5. ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับบิทคอยน์หรือไม่ และควรปรับใช้กฎหมายใดเพ่ิมเติมกับ

การก้ากับดูแลบิทคอยน์อีก 
 

1.4 สมมติฐานการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการก้ากับดูแลที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมเงินตราเสมือนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส้าหรับประเทศไทยโดยศึกษากรณีบิทคอยน์นี ตั งอยู่บนสมมติฐานว่า 

1. นิยาม และสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทยยังคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
2. การก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

โดยหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ กระทรวงการคลัง และส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยใช้พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมถึงการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ เช่น การขุดบิทคอยน์ (miner) 
การท้าสัญญาซื อขายล่วงหน้าบิทคอยน์ (Bitcoin Futures) การใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลาง 
การแลกเปลี่ยน อาทิ การใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ  การใช้บิทคอยน์ 
เสมือนเงินตรา อาทิ การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตราสกุลต่าง ๆ การใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
อาท ิการซื อขาย การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงืนตราเสมือนชนิดอ่ืน หรือการใช้บิทคอยน์ในการลงทุน 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
การศึกษาวิทยานิพนธ์นี ด้าเนินการตามแนวคิดนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา มีขอบเขตการศึกษา 

กล่าวคือ ศึกษาระบบนิเวศของบิทคอยน์ ศึกษาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ทั งในประเทศไทย 
และในต่างประเทศ ทั งนี  ประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เลือกศึกษา ได้แก่ นิยาม 
สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานก้ากับดูแล มาตรการก้ากับดูแลและกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแล  
รวมถึงกฎหมายเดิมที่สามารถน้ามาปรับใช้กับบิทคอยน์ได้โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) ศึกษานิยามทางกฎหมายที่อาจเกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ในประเทศไทย เช่น พระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และศึกษานิยามทางกฎหมาย 
ที่อาจเกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

(2) ศึกษาสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา 

(3) ศึกษาหน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย อาทิ กระทรวงการคลัง ส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และศึกษาหน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา 

(4) ศึกษามาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา 

(5) ศึกษากฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย เช่น พระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และศึกษากฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา 
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1.6 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิทยานิพนธ์นี ด้าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Approach) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research Method) 
รูปแบบต่าง เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ทั งที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตทั งที่เป็นเอกสารข้อมูลของต่างประเทศ 
ซึ่งประเทศที่เลือกศึกษาเป็นหลักมีสามประเทศได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการก้าหนดแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ รวมถึงมีการก้าหนด
หน่วยงาน มาตรการและกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในเบื อ งต้นแล้ว อีกทั งยังใช้
กรณีศึกษา (case study) เพ่ือการท้าความเข้าใจปัญหาและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
นอกจากนั น ในการค้นหาแนวทางการก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะบิทคอยน์ในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ เลือกใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยการเข้า สั งเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) ในงานสัมมนาเกี่ยวกับ บิทคอยน์ ฟินเทคหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนที่น่าสนใจ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2564 เช่น งานสัมมนาหัวข้อ “Fintech รู้ทันประเด็นกฎหมายเข้าใจ
นวัตกรรมฟินเทค” ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทกฎหมายเบเคอร์ 
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ้ากัด งานสัมมนา Digital Thailand Big Bang 2017: Digital Transformation 
Thailand หัวข้อ “Block chain Investigation: การสืบสวนอาชญากรบน Block chain” ซึ่งจัดโดย
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (DE) ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC) 
งานสัมมนาหัวข้อ "BITCOIN: IS IT A THREAT THAT NEEDS TO BE REGULATED” ซึ่งจัดโดย 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานสัมมนาหัวข้อ “ทางข้างหน้าของ Crypto, ICO 
และ สินทรัพย์ดิจิทัล" ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
งานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Symposium Thailand 4.0 Fintech & Cryptocurrency vs. Law 
Enforcement” ซึ่งจัดโดยมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  และงานสัมมนาหัวข้อ 
“SEC FinTech for SMEs and Startups : Innovation for Financial Inclusion” ซึ่งจัดโดย
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงได้ด้าเนินการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทย (บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จ้ากัด (Bitkub) 
นอกเหนือจากการหาข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเอกสารอีกด้วย 
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เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงท้าการบันทึกจัดแยกประเภทของข้อมูลไว้แล้วน้าไปวิเคราะห์เนื อหา 
ด้วยวิธีการการอ่าน ท้าความเข้าใจและจับประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์  
ซึ่งประเด็นส้าคัญท่ีผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์นี  ได้แก่ 

(1) วิเคราะห์ความเหมาะสมของลักษณะการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย ซึ่งประเด็น
นี จะใช้แนวคิดสังคมวิทยากฎหมายเกี่ยวกับ “หน้าที่ของกฎหมายในทางเศรษฐกิจ” ในการวิเคราะห์
เพ่ือหาค้าตอบว่า บิทคอยน์ควรอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลหรือไม่ และการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ในประเทศไทยเหมาะสมกับลักษณะระบบเศรษฐกิจของไทยหรือไม่ อย่างไร 

(2) วิเคราะห์นิยาม และสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ส้าหรับประเทศไทย ซึ่งประเด็นนี 
จะใช้ “หลักการทั่วไปว่าด้วยการตีความกฎหมายแพ่ง” ในการวิเคราะห์เพ่ือหาค้าตอบว่า ส้าหรับ
ประเทศไทยนั นบิทคอยน์ควรมีนิยาม หรือสถานะทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

(3) วิเคราะห์หน่วยงานมีอ้านาจก้ากับดูแล และปรับใช้มาตรการ รวมถึงกฎหมายในการ
ก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย ซึ่งประเด็นนี จะใช้หลักการทางกฎหมายว่าด้วย “การควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทางปกครอง” ซึ่งเป็นหลักการทางกฎหมายมหาชนในการ
วิเคราะห์เพื่อหาค้าตอบว่า บิทคอยน์ควรอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานใด 

(4) วิเคราะห์มาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย ซึ่งประเด็นนี จะใช้วิธีการยกตัวอย่าง
การปรับใช้มาตรการก้ากับดูแลที่มีอยู่ เดิมกับการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ ในการวิ เคราะห์  
เพ่ือหาค้าตอบว่า หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ควรน้ามาตรการใดมาปรับใช้กับบิทคอยน์ หรือการใช้ 
บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมหรือไม่ อย่างไร 

(5) วิเคราะห์กฎหมายไทยที่มีอยู่เดิมที่อาจน้ามาปรับใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย
ได้ ซึ่งประเด็นนี จะใช้วิธีการยกตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายไทยที่มีอยู่เดิมกับการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง 
ๆ ในการวิเคราะห์เพ่ือหาค้าตอบว่า หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ควรน้ากฎหมายที่มีอยู่เดิมใดของไทย 
มาปรับใช้กับบิทคอยน์หรือการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ นอกเหนือจากการใช้กฎหมายเฉพาะ
กล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

และเมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว จึงจะสรุปและเสนอแนะ “แนวทางการก้ากับที่เหมาะสม 
เพ่ือการควบคุมเงินตราเสมือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์
ส้าหรับประเทศไทย” ต่อไป 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการศึกษาวิจัยครั งนี  คือ 
1. รู้จักบิทคอยน์ และการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลาง 

การแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตราและการใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
2. ทราบความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจากการก้ากับดูแล และสามารถก้าหนด 

แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจากการก้ากับดูแลได้ 
3. ทราบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการก้ากับดูแลบิทคอยน์ และสามารถปรับใช้แนวคิด 

ทฤษฎี หรือหลักการดังกล่าวก้าหนดแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยได้ 
4. ทราบมาตรการที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์และการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ เช่น 

การใช้บิทคอยน์เสมือนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะเงินตราและการใช้บิทคอยน์  
เสมือนเป็นทรัพย์สินในต่างประเทศ และสามารถใช้เป็นแนวทางการก้าหนดมาตรการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์และการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ ส้าหรับประเทศไทยได้ 

5. ทราบแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ทั งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทยต่อไป 

6. สามารถก้าหนดแนวทางการก้ากับดูแลที่เหมาะสมในการก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตรา
เสมือนอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ นอกเหนือจากการใช้ระบบการอนุญาตที่มีลักษณะ 
เป็นการใช้อ้านาจทางปกครอง 
 

1.8 วรรณกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

พงศ์บวร ควะชาติ (2557) ได้ท้าการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนจริง 
ปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Decentralized Virtual Currency) ด้วยวิธีการศึกษา 
เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใช้เงินตรา แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเงินตรา รวมทั งศึกษา
แนวทางปฏิบัติต่อสกุลเงินเสมือนของประเทศไทยและส้ารวจแนวทางการปฏิบัติต่อสกุลเงินเสมือน 
ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ศึกษามีทั งหมด 15 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ 
อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ แคนาดา อาร์เจนตินา 
และประเทศโครเอเชีย หลักกฎหมายที่ใช้ศึกษาคือหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ หลักเสรีภาพ 
หลักกฎหมายว่าด้วยเอกสิทธิ์ในการออกใช้เงินตรา รวมถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การศึกษานี พบว่า สกุลเงินเสมือนจริงดังกล่าวไม่ใช่เงินตราและปราศจากความสามารถ 
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ในการช้าระหนี ตามกฎหมายไทย อีกทั งธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนยังไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการก้ากับดูแล 
สถาบันการเงินของไทยกล่าวคือ กฎหมายการก้ากับดูแลสถาบันการเงินของไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช้าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 25357 

อภินพ อติพิบูลย์สิน (2557) ได้ท้าการศึกษาปัญหาทางกฎหมายและการก้ากับดูแลนวัตกรรม 
เงินเสมือน (Bitcoin) มุ่งเน้นอธิบายลักษณะเฉพาะทางกฎหมายของสกุลเงินเสมือนอย่างบิทคอยน์ ทั งนี  
เพ่ือชี ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ นและเสนอแนวทางการแก้ไขด้วยการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมและระบบเศรษฐกิจ การศึกษานี พบว่าบิทคอยน์มีลักษณะพิเศษกล่าวคือ ไม่มีมูลค่าในตัวเอง
และไม่มีคนกลางท้าหน้าที่บริหารจัดการระบบ ทั งนี การด้าเนินธุรกรรมผ่านระบบบิทคอยน์ 
จะมีค่าธรรมเนียมน้อยมากและการท้าธุรกรรมนั นไม่จ้าเป็นต้องระบุตัวตนผู้ใช้ อีกทั งยังพบว่า กฎหมายไทย 
ที่สามารถใช้เพ่ือก้ากับดูแลและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากบิทคอยน์ได้คือ พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 
2501 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 25428 

ปรัชญา อภัยยานุกร (2558) ได้ท้าการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้เงินตราเสมือน (Virtual Currency) แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
คือ แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวม ถึงการก่ออาชญากรรมทางการเงิน กฎหมาย 
ที่ใช้ศึกษาคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส่วนมาตรการก้ากับดูแลที่ศึกษาคือ มาตรการก้ากับดูแลที่ใช้กับสถาบันการเงิน โดยท้าการศึกษา 
ผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาการใช้เงินตราเสมือนในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีการใช้เงินเสมือนอย่างแพร่หลาย แต่การท้าธุรกรรมของเงินตราเสมือน 
มีลักษณะที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท้าธุรกรรม ดังนั น การใช้ดังกล่าวจึงเอื อต่อการกระท้า 
ที่ผิดกฎหมาย อาทิ การหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน รวมถึงอาจเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจเงินตราเสมือนได้ และยังพบว่ากฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการฟอกเงิน 
ทั งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกายังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการใช้เ งินตราเสมือน ดังนั น รัฐบาล 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน 

                                           
7 พงศ์บวร ควะชาติ, “สกุลเงินเสมือนจริงปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557). 
8 อภินพ อติพิบูลย์สิน, “บิทคอยน์ (Bitcoin) : ความท้าทายในการก้ากับดูแลนวัตกรรม 

เงินเสมือน,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 43, (3 กันยายน 2557). 
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และปราบปรามการฟอกเงินหรือการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงินให้รวมถึงสกุลเงินตราเสมือน
นั นด้วย9 

กษิดิศ ทองวิเศษสุข (2558) ได้ท้าการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินโดยใช ระบบบิทคอยน์  (Bitcoin) แนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้ศึกษาคือ 
แนวคิดการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งต่างประเทศที่ท้าการศึกษาเปรียบเทียบได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ออสเตรเลีย จากการศึกษาผลการวิเคราะห์พบว่า บิทคอยน์ไม่ใช่เงินตรา เงินตราต่างประเทศ 
หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทย กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายประเทศออสเตรเลีย 
และพบว่าไม่สามารถน้ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการการรายงานธุรกรรม
ของสถาบันการเงิน การรายงานธุรกรรมของส้านักงานที่ดิน การรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการด้าเนินการ การให้ค้าแนะน้าในการท้าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุน
และการแสดงตัวตนลูกค้าของสถาบันการเงินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ออสเตรเลียมาปรับใช้กับบิทคอยน์ได้ เพราะการท้าธุรกรรมโดยใช้ระบบบิทคอยน์ไม่ได้ท้าผ่านสถาบัน
การเงินหรือผู้มีวิชาชีพที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว10 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาวิจัยบิทคอยน์ในมิติทางนิติศาสตร์ยังไม่ปรากฏ
งานวิจัยใดที่ศึกษาโดยมุ่งค้นหาแนวทางการก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานก้ากับดูแล 
รวมถึงการปรับใช้กฎหมายและมาตรการก้ากับดูแลของไทยกับบิทคอยน์ อีกทั งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนมากมุ่งศึกษาปัญหาทางอาชญากรรม โดยเฉพาะการฟอกเงินโดยใช้บิทคอยน์11 ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

                                           
9 Apaiyanukorn Pratya, “Anti-Money Lqundering Against Virtual Currency in 

Case of Using Bitcoin” (Master’s thesis, Thammasat University, 2015). 
10 กษิดิศ ทองวิเศษสุข, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินโดยใช้ระบบบิทคอยน์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2558). 

11 พงศ์บวร ควะชาติ, “สกุลเงินเสมือนจริงปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.” 

อภินพ อติพิบูลย์สิน, “บิทคอยน์ (Bitcoin) : ความท้าทายในการก ากับดูแลนวัตกรรมเงินเสมือน,” 
Apaiyanukorn Pratya, “Anti-Money Lqundering Against Virtual Currency in Case of 
Using Bitcoin.” กษิดิศ ทองวิเศษสุข, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินโดยใช้ระบบบิทคอยน์.” จุฑารัตน์ ชวดนุชและอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, “ปัญหาทางกฎหมาย
ในการน้าบิทคอยน์มาใช้ส้าหรับการท้าธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทย ,” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36, (2560): 11–24. 
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การศึกษานี จึงจ้าเป็นต้องศึกษาปัญหาการก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานก้ากับดูแล รวมถึง
การปรับใช้กฎหมายและมาตรการก้ากับดูแลของไทยกับบิทคอยน์ด้วยวิธีการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทาง 
การก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานก้ากับดูแล มาตรการก้ากับดูแล รวมถึงกฎหมาย 
และการปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยกับบิทคอยน์ ทั งนี เพ่ือประโยชน์และเป็นแนวทางการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ น
จากการใช้บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้ทันท่วงที
และโดยมีประสิทธิภาพต่อไป 



 
 

บทท่ี 2 
ความทั่วไปว่าด้วยบิทคอยน์ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการก้ากับดูแลที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมเงินตราเสมือน 

อย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะกับบิทคอยน์” บทนี  ประกอบด้วยเนื อหาเกี่ยวกับ 
ต้นก้าเนิด ความหมาย ลักษณะโดยทั่วไป การได้มาและการจัดเก็บ รวมถึงลักษณะการใช้งาน  
บิทคอยน์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้บิทคอยน์เสมือนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์
เสมือนเงินตรา และการใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สินเพ่ือการระดมทุนหรือที่เรียกว่า การระดมทุน 
ในรูปแบบ “ไอซีโอ” อีกทั งยังศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บิทคอยน์ ความเสี่ยงในการใช้ 
บิทคอยน์ รวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจาก 
การก้ากับดูแลในอนาคต ทั งนี เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานบิทคอยน์ และเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน ในบทที่ 4 
ว่าด้วย “แนวทางการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนท่ีเหมาะสมส้าหรับประเทศไทย” ต่อไป 

 

2.1 ความทั่วไปว่าด้วยบิทคอยน์ 
 
บิทคอยน์เป็นนวัตกรรมหนึ่งซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี  วิทยาการ 

ทางคอมพิวเตอร์และหลักการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันบิทคอยน์ยังไม่มีนิยามและสถานะ 
ทางกฎหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมทั งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ดังนั น นิยาม 
และสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์จึงอาจถูกก้าหนดไว้หลายความหมาย และอาจแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละประเทศ ทั งนี การก้าหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ นั น 
มีความสัมพันธ์กับการก้าหนดหน่วยงานก้ากับดูแล มาตรการก้ากับดูแล รวมถึงกฎหมายที่จะปรับใช้
กับบิทคอยน์ ดังนั น การก้าหนดหน่วยงานก้ากับดูแล การเลือกใช้มาตรการก้ากับดูแลหรือกฎหมายใด
กับบิทคอยน์นั นจ้าเป็นต้องค้นหานิยามและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ที่เหมาะสมเสียก่อน 
จากนั นจึงเริ่มท้าการศึกษาหน่วยงานก้ากับดูแล มาตรการก้ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
บิทคอยน์ที่มีนิยามและสถานะทางกฎหมายที่เหมาะสมนั นต่อไป 
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2.1.1 ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการระบบการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ 
2.1.1.1 ต้นก้าเนิดบิทคอยน์ 
บิทคอยน์ถือก้าเนิดขึ นจากการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี  วิทยาการ 

ทางคอมพิวเตอร์ อาทิ วิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptography) และหลักการทางคณิตศาสตร์ 
(math-based) อีกทั ง ยังใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิด (open source) ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง 
และใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การใช้บิทคอยน์เสมือนเป็นสื่อกลาง 
การแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตราหรือการใช้บิทคอยน์เสมือนเป็นทรัพย์สิน 
เ พ่ือประโยชน์ ในการลงทุน ทั งนี แนวคิดการสร้างบิทคอยน์ปรากฏขึ น ในปี  พ.ศ.  2551 
หลังเกิดวิกฤตการณ์การทางการเงินครั งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลก (subprime mortgage 
crisis)12 อย่างไรก็ตาม บิทคอยน์ไม่ใช่เงินตราเสมือนชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ น เพราะในปี พ.ศ. 2542 
มีนักธรณีวิทยานามว่า Douglas Jackson ได้สร้างเงินตราเสมือนชนิดหนึ่งโดยใช้ชื่อว่า อีโกลด์ 
(E-gold) แต่ขณะนั นอีโกลด์ยังไม่ได้รับความนิยมและไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเหมือนกับ 
บิทคอยน์ในปัจจุบัน13 ซึ่งต่อมาบิทคอยน์ได้ถูกสร้างขึ นโดยบุคคลนิรนามผู้ใช้นามแฝงว่า ซาโตชิ นากาโมโต 
(Satoshi Nakamoto) และเริ่มเป็นที่รู้จักตั งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ผ่านงานเขียนเรื่อง “Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System” ทั งนี งานเขียนดังกล่าวได้อธิบายถึงระบบการท้างาน
ของบิทคอยน์ตั งแต่ลักษณะการท้าธุรกรรมการบันทึกข้อมูลธุรกรรม การค้านวณ การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของธุรกรรม รวมถึงแรงจูงใจส้าหรับผู้ตรวจสอบความถูกต้องของระบบธุรกรรม 
ของบิทคอยน์ ทั งนี อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า บิทคอยน์เป็น เงินตราเสมือนเข้ารหัสที่มีระบบ 
การท้าธุรกรรมของตนเองเรียกว่า ระบบการท้าธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (purely Peer-to-Peer 
Electronic Cash System) ทั งนี  ระบบการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ได้น้าหลักการเข้ารหัสลับ 
(cryptographic) มาใช้แทนการอาศัยความน่าเชื่อถือ (trust) จากบุคคลที่สามหรือสถาบันการเงิน 
ท้าให้ผู้ใช้บิทคอยน์สามารถท้าธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรง ส่งผลให้การท้าธุรกรรมมีค่าใช้จ่าย  
และค่าธรรมเนียมลดลง เนื่องจากผู้ใช้บิทคอยน์นั นไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการผ่านตัวกลางอย่างสถาบัน
การเงินอีก 

                                           
12 วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ และดวงพร ภิญญะพันธ์, “จากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ สู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยของญี่ปุ่น: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ,” วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese 
Studies Journal) 25, (2552): 107–111. 

13 Austin Hill, “Bitcoin: Is Cryptocurrency Viable?” (Senior Theses, Clareont 
Mckenna College, 2014). 
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นอกจากนี ระบบการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ยังใช้ระบบการบันทึกข้อมูล 
แบบเรียงล้าดับตามวัน เวลาที่ท้าธุรกรรม (timestamp) ซึ่งธุรกรรมที่เกิดขึ นใหม่จะถูกจัดเรียงแยกประเภท 
และบันทึกลงในกล่องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็นบล็อก (block) และเมื่อเกิดบล็อกใหม่ 
ระบบจะท้าการบันทึกข้อมูลต่อจากบล็อกข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ก่อนหน้าต่อเนื่องกันไปในลักษณะ
คล้ายห่วงโซ่ข้อมูลจึงเรียกว่า เชน (chain) จึงเป็นที่มาของค้าที่ใช้เรียกเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
ธุรกรรมของบิทคอยน์นี ว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain Technology) ซึ่งเทคโนโลยีนี  
มีลักษณะประการส้าคัญคือ มีความโปร่งใสและการสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของการท้าธุรกรรม 
บิทคอยน์ทั งหมดในระบบได้ เนื่องจากบล็อกเชนเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด ท้าให้บุคคลทั่วไป 
สามารถเข้าถึงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรมของบิทคอยน์ได้ แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าระบบ
ธุรกรรมของบิทคอยน์จะมีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิดที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลธุรกรรมของบิทคอยน์ได้ตลอดเวลาก็ตาม แต่ผู้สร้างบิทคอยน์ได้ก้าหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ดังกล่าวไว้แล้วโดยการจัดให้มีสิ่งจูงใจแก่สมาชิกผู้ใช้บิทคอยน์ที่น้าทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของตน  
เข้าร่วมแก้สมการทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ข้อมูลธุรกรรมที่ถูกต้องหรือที่เรียกกันว่า การขุดบิทคอยน์ 
(Bitcoin Mining) ทั งนี ผู้ขุดบิทคอยน์ (Bitcoin miner) ที่แก้สมการได้ถูกต้องเป็นคนแรกจะได้รับ
ค่าธรรมเนียม (transaction fees) เป็นเงินตราเสมือนหรือบิทคอยน์เป็นการตอบแทน14 

อย่างไรก็ตาม แม้บิทคอยน์จะถูกสร้างขึ นโดยบุคคลผู้ถูกอ้างชื่อว่า ซาโตชิ นากาโม
โตก็ตาม แต่ในปัจจุบันนั นยังไม่มีผู้ใดทราบว่า ซาโตชิ นากาโมโต เป็นบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรใด 
ปัจจุบันบิทคอยน์จึงตกอยู่ภายใต้การพัฒนาขององค์กรไม่แสวงหาก้าไรอย่างบิทคอยน์ฟาวเดชั่น 
(Bitcoin Foundation) ซึ่งเป็นผู้สืบทอดและพัฒนาระบบเครือข่ายของบิทคอยน์อยู่ในปัจจุบัน15  

                                           
14 Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” n.d., 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 
15 ยรรยง เต็งอ้านวย, โครงสร้างพื นฐานและการประยุกต์ใช้บล็อคเชน, "รายงานสรุปโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวโน้มของโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends of IT)” วันที่ 
28 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: 46, Burniske, Chris, and 
Jack Tatar, Cryptoassets: The Innovative Investor’s Guide to Bitcoin and Beyond 
(McGraw-Hill, 2018) pp. 3 - 9. 
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2.1.1.2 วิวัฒนาการของบิทคอยน์และระบบการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ 
1) วิวัฒนาการบิทคอยน์ 
บิทคอยน์ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะการใช้บิทคอยน์เสมือนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีร้านค้าที่รับ
ช้าระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบิทคอยน์แทนการช้าระด้วยเงินตราแล้ว อาทิ การช้าระค่าสินค้าด้วยบิทคอยน์ 
ผ่านเว็บไซต์อเมซอน (Amazon coin)16 การใช้บิทคอยน์ช้าระค่าอาหาร17 การจองที่พักหรือ 
ตั๋วเครื่องบินด้วยบิทคอยน์18 หรือในประเทศไทยผู้ใช้บิทคอยน์สามารถค้นหาสถานที่รับบิทคอยน์ 
แทนการช้าระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เว็บไซต์บิทคอยน์แมพไทยแลนด์ (Bitcoin Map Thailand)19 
แต่อย่างไรก็ดี บิทคอยน์นั นมีลักษณะประการส้าคัญที่แตกต่างจากสื่อกลางการแลกเปลี่ ยนในอดีต 
กล่าวคือ บิทคอยน์ไม่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนสิ่งของ ผลผลิตทางการเกษตรหรือมีลักษณะเป็น
เหรียญหรือธนบัตรอย่างเงินตรา ทั งนี สิ่งที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในอดีตมีวิวัฒนาการ 
ดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

สื่ อกลางการแลกเปลี่ ยนในอดี ตเป็นได้ทั งสิ่ งของ สั ตว์  อาวุ ธ 
เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งบุหรี่ที่ถูกน้ามาใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเมื่อในสมัยสงครามโลก 
ครั งที่สอง ทั งนี ขึ นอยู่กับว่าในยุคสมัยนั น ผู้คนตกลงกันจะใช้สิ่งใดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
ณ ขณะนั น20 ทั งนี ในยุคก่อนใช้เงินตรา มนุษย์น้าสิ่งที่ตนมีหรือสิ่งที่ตนหามาได้ไปแลกเปลี่ยนกับ
สิ่ ง ของที่ ผู้ อ่ื นมี  ซึ่ ง สิ่ ง ของที่ ถู ก ใช้ เป็ นสื่ อกลา งการแลก เปลี่ ยน ในอดี ตอาจ เป็ นสิ นค้ า 
อาทิ เครื่องปั้นดินเผา หอยมุก ฟันปลาวาฬ งาช้าง เครื่องเทศ ข้าว กาแฟ น ้ามัน ขนสัตว์ ใบยาสูบ 
เกลือ ข้าวโพด บุหรี่ หรือสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ม้า แพะ และแกะ เป็นต้น ซึ่งต่อมาเมื่อเศรษฐกิจ 
เริ่มขยายตัว การแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าจึงเพ่ิมจ้านวนมากขึ น ท้าให้การผลิตสิ่งของที่ใช้แลกเปลี่ยนกัน
ไม่เพียงพอและเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันหลายประการ เช่น สิ่งของที่ใช้
แลกเปลี่ยนระหว่างกันนั นยากต่อการเก็บรักษาหรือไม่อาจแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อย  ๆ ได้ ท้าให้ 
การแลกเปลี่ยนต้องใช้เวลานาน เพราะต้องท้าการแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน 
หรือแม้หากสิ่งของนั นอาจแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้ แต่การแบ่งแยกนั น อาจท้าให้มูลค่าของสินค้า

                                           
16 Amazon, “Shop - Purse,” Retrieved February 28, 2018. 
17 “PizzaForCoins,” Retrieved February 28, 2018. 
18 “TravelForCoins.Com - Home,” Retrieved February 28, 2018. 
19 siamblockchain, “ค้นหาร้านค้ารับบิทคอยน์ในประเทศไทย,” Bitcoin Map Thailand, 

2561, Retrieved February 28, 2018. 
20 นวพร เรืองสกุล, เบื้องหลังเงินตราและนายธนาคาร (โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2560). 
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ลดลง ดังนั น มนุษย์จึงเปลี่ยนมาใช้โลหะเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแทนการใช้สิ่งของ  ซึ่งต่อมา 
ได้พัฒนากลายเป็นเงินโลหะที่มีลักษณะเป็นเหรียญและพัฒนาต่อไปกลายเป็นเงินตรากระดาษที่ใช้กัน
ในปัจจุบัน21 ทั งนี วิวัฒนาการของเงินตรามีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี  กล่าวคือ 

ยุคการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราสมัยแรก 
มีลักษณะเป็นโลหะ และโลหะที่นิยมใช้ท้าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น ทองค้า เงิน
หรือทองแดง ซึ่งโลหะเหล่านี ถูกผลิตขึ นโดยมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย 
กระทั่งประมาณปีคริสต์ศักราชที ่300 - 600 ได้มีการผลิตเงินตราที่มีลักษณะเป็นเหรียญกลมแบนขึ น
ครั งแรก โดยเรียกว่า เหรียญกษาปณ์ ซึ่งต่อมาเหรียญนี ได้กลายเป็นแบบมาตรฐานของเหรียญกษาปณ ์
ที่ใช้กันทั่วโลกกระทั่งถึงปัจจุบัน22 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเปลี่ยนมาใช้โลหะเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
จะมีข้อดีอยู่หลายประการก็ตาม แต่ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจขยายตัวขึ นท้าให้การใช้เหรียญกษาปณ์
มีปัญหาที่เกิดขึ นจากการใช้งาน เช่น ไม่สะดวกในการใช้เหรียญจ่ายเงินในกรณีที่ต้องใช้จ่าย  
เป็นจ้านวนมาก เพราะเหรียญนั นเป็นโลหะจึงมีน ้าหนักมากและไม่สะดวกต่อการพกพา ประกอบกับ
ในยุคสมัยนั นชาวจีนผลิตกระดาษขึ นใช้ได้เป็นชนชาติแรกของโลก กระดาษจึงถูกน้ามาใช้เป็นสิ่งแทนเงิน 
เช่น ในสังคมโลกตะวันตก กระดาษถูกน้าไปใช้เป็นใบรับฝากเงินของนายช่างทอง ทั งนี ผู้น้าเงินเหรียญ
หรือโลหะมีค่าไปฝากกับนายช่างทอง ผู้นั นจะได้รับใบรับฝากเงินที่เป็นกระดาษมาถือไว้แทนเงินเหรียญ 
แต่ผู้ฝากจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากแก่นายช่างทองเป็นการตอบแทนด้วย ซึ่งต่อมาธุรกิจ  
นายช่างทองได้พัฒนาจนกลายเป็นธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน23 และกระดาษได้ถูกน้ามาใช้ผลิต
เป็นเงินตราหรือที่เรียกว่าธนบัตร ซึ่งเงินกระดาษนี ได้รับความนิยมและถูกใช้งานจนกระทั่ง  
ในปัจจุบัน24 ทั งนี  เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเริ่มขยายตัวมากขึ น ประกอบกับการเข้ามามีบทบาท
ส้าคัญของเทคโนโลยี (disruptive technology)25 และวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ ท้าให้เงินตรายุคนี 
มีรูปแบบที่ เปลี่ยนแปลงไป เพราะนอกจากเงินตราที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเป็นเหรียญ  
หรือธนบัตรแล้ว ยังมีการพัฒนารูปแบบของเงินตราให้อยู่ในรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ อาทิ 

                                           
21 อัจฉรา หล่อตระกูล, “เงิน : ความหมายและความส้าคัญ Money: Meaning and 

Importance,” วารสารวิจัยราชภัฎกรุงเก่า 2, (2558). 
22 เรื่องเดียวกัน 
23 เรื่องเดียวกัน 
24 ธนบัตร คือ เงินกระดาษหรืออีกนัย คือ หนี ของชาติในส่วนที่ไม่มีดอกเบี ย (fiat money) 

ที่รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นผู้ออกและให้ใช้ช้าระหนี ได้ตามกฎหมาย. 
25 พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย, “Disruptive Technology กับการลงทุน,” ThaiPublica, 22 

กรกฎาคม 2559 ค้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://thaipublica.org/2016/07/pipat-48/. 
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บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต26 รวมถึงพัฒนาเงินตราให้ไม่มีลักษณะทางกายภาพเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง 
ในการใช้จ่ายหรือการท้าธุรกรรมในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันนี ด้วย ซึ่งเงินดังกล่าวนั นคือเงินตรา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะดังจะกล่าวต่อไปนี  กล่าวคือ 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic money หรือ e-money) คือ มูลค่า
ของ เ งิ นที่ ถู กบั นทึ ก ไ ว้ ใ น รู ปของสื่ อกา รช้ า ร ะ เ งิ น รู ปแบบ ต่ าง  ๆ  อาทิ  บั ต รพลาสติ ก 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการ
ต้องช้าระเงินล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจึงจะสามารถใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ช้าระ 
ค่าสินค้าหรือบริการแทนการช้าระด้วยเงินสดได้27 อย่างไรก็ดี แม้ว่าเงินตราจะพัฒนาไปโดยมีรูปแบบ
หรือลักษณะใดและจะมีลักษณะทางกายภาพหรือไม่ก็ตาม แต่เงินตราเหล่านั นยังมีพื นฐานมาจาก
เงินตราที่ออกโดยรัฐแต่ละประเทศที่มีระบบควบคุมดูแล และสามารถปรับใช้มาตรการหรือกฎหมาย
ต่าง ๆ กับการใช้เงินตราดังกล่าวได้ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินชนิดใหม่ที่เรียกกันว่า เงินตราเสมือน 
เนื่องจากสกุลเงินใหม่นี ไม่ได้มีพื นฐานการเกิดจากเงินตราของรัฐแต่ละประเทศ จากที่กล่าวมาเห็นได้
ว่า วิวัฒนาการของสื่อกลางการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของเงิ นตรานั น 
เกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการที่จะเพ่ิมสภาพคล่อง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  รวมถึงเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ นจากการใช้งานสื่อกลาง  
การแลกเปลี่ยนที่ผ่านมาหรือเพ่ือการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ น ด้วยเหตุนี  ในปัจจุบันจึงมีผู้ประดิษฐ์
คิดค้นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนชนิดใหม่ที่เรียกว่า “เงินตราเสมือน” ขึ น ซ่ึงมีลักษณะดังจะกล่าวต่อไป 

เงินตราเสมือน (Virtual Currencies) เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ นซึ่งไม่ได้มีพื นฐาน
การเกิดมาจากเงินตราที่ออกโดยรัฐบาลแต่ละประเทศ28 ซึ่งสกุลเงินนี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะ 
การแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา กล่าวคือ เงินตราเสมือนที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ 
หรือเงินตราเสมือนรูปแบบปิด และเงินตราเสมือนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ ได้
หรือเงินตราเสมือนแบบเปิด นอกจากนั น เงินตราเสมือนดังกล่าวยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 

                                           
26 อัจฉรา หล่อตระกูล, เรื่องเดิม หน้า 68 - 69. 
27 ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ก้าวทันระบบการช้าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ,” ค้นวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Documents/pdf. 
28 ระบบเงินตราที่ทั่วโลกใช้ในปัจจุบัน คือ ระบบไฟแอทเคอเรนซี (fiat currency system) ซึ่งระบบนี  

รัฐบาลแต่ละประเทศจะเป็นผู้ก้าหนดค่าเงินในการแลกเปลี่ยนและไม่มีทรัพย์สินหนุนหลังอย่างในสมัยเดิม ดังนั น 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น รัฐบาลจึงจ้าเป็นต้องก้าหนดมูลค่าของเงินตรานั น  ๆขึ น เป็นต้น, ลักษนันท์ พลอยวัฒนา
วงศ์ และศิรปัฐช์ บุญครอง, “บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน,” 18 (28 กุมภาพันธ์ 2561) ค้นวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/view/113905/88473. 
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ตามลักษณะการควบคุมดูแล กล่าวคือ เงินตราเสมือนที่มีระบบการควบคุมดูแลแบบรวมศูนย์ 
(centralized) และเงินตราเสมือนที่มีระบบบริหารข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือที่ เรียกกันว่า 
คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ยกตัวอย่างเช่น อีโกลด์ (e-Gold) อีเธอร์เลียม (Ethereum) 
ริปเปิ้ล (Ripple) และเงินตราเสมือนเข้ารหัสชนิดอ่ืนอีกประมาณ 500 กว่าชนิด รวมทั งบิทคอยน์ 
(Bitcoin) ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีชนิดหนึ่งที่ ได้รับความนิยมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ทั งในสังคมไทยและในต่างประเทศ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี ได้มุ่งการศึกษาบิทคอยน์เป็นหลัก เพ่ือใช้เป็น
ตัวแทนการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการท้าธุรกรรมของคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืน  ๆ 
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ ซึ่งบิทคอยน์นี มีระบบบริหารจัดการแบบกระจายศูนย์และมีรูปแบบ
การท้าธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer electronic cash system) ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังจะกล่าวต่อไปนี  กล่าวคือ 

2) วิวัฒนาการระบบการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ 
ระบบการช้าระเงินจะมีลักษณะอย่างไรนั นขึ นอยู่กับว่าในแต่ละยุคสมัย 

มนุษย์ใช้สื่อกลางใดในการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่ งในอดีตที่มนุษย์ใช้สิ่ งของเป็นสื่อกลาง 
การแลกเปลี่ยนระหว่างกันนั นเรียกว่า ระบบการแลกเปลี่ยน (trade systems) ซึ่งมีลักษณะ 
เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยตรง ซึ่งต่อมา เมื่อมนุษย์เปลี่ยนมาใช้เงินตราเป็นสื่อกลาง 
การแลกเปลี่ยนเงินตรานั นท้าให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตรา (monetary) และระบบ 
การช้าระเงินขึ น ทั งนี  ระบบการช้าระเงินช่วงแรกมีรูปแบบการช้าระเงินอย่างง่าย กล่าวคือ บุคคล
สามารถช้าระเงินแก่กันได้โดยตรงซึ่งระบบนี มีผู้เกี่ยวข้องหลัก กล่าวคือ ผู้รับและผู้จ่ายเงิน เท่านั น29 
แต่ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวขึ น ส่งผลให้การช้าระเงินรูปแบบเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของผู้ช้าระเงินเพราะมูลค่าการช้าระเงินมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ นท้าให้การถือเงินสดจ้านวนมากมีความเสี่ยง
หลายประการ อาทิ ความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือยากต่อการเก็บรักษา ด้วยเหตุนี  ในเวลาต่อมา 
จึงเกิดการพัฒนาสื่อกลางการช้าระเงินชนิดใหม่ขึ นนอกเหนือจากช้าระด้วยเงินสด อาทิ สื่อการช้าระเงิน
ที่เป็นตราสาร เช่น เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือดร๊าฟท์ หรือแม้กระทั่งสื่อการช้าระเงิน 
ที่ไม่ใช่ตราสาร เช่น การหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามค้าสั่งล่วงหน้า การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็ม 
ซึ่งเหล่านี ล้วนเป็นการช้าระเงินที่ต้องด้าเนินการผ่านสถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์ทั งสิ น 
ซึ่งการเกิดขึ นของธนาคารท้าให้ระบบการช้าระเงินมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ น เนื่องจากการช้าระเงินต้อง
ด้าเนินการผ่านธนาคารพาณิชย์ อีกทั งยังท้าให้บุคคลผู้ช้าระเงินต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียม

                                           
29 ฝ่ายระบบการช้าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย , ระบบการช้าระเงินในประเทศไทย 

(บริษัท คาร์ลีโอเน่อินเตอร์เนชั่นแนลจ้ากัด: ฝ่ายระบบการช้าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542) 
หน้า 23 - 25. 
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แก่ธนาคารเพ่ิมขึ นด้วย นอกจากนี  การช้าระเงินผ่านสถาบันการเงินดังกล่าวยังท้าให้มีผู้เกี่ยวข้องกับ 
การช้าระเงินเพ่ิมขึ นกล่าวคือ นอกจากผู้รับและผู้จ่ายเงินแล้วยังมีธนาคารของผู้รับและธนาคาร 
ของผู้จ่ายเงินเพ่ิมขึ นอีกด้วย30 

ต่อมา เมื่อการค้าขยายตัวเพ่ิมมากขึ นประกอบกับวิวัฒนาการ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้าให้เกิดรูปแบบการค้าชนิดใหม่ เรียกว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce หรือ E- Commerce)31 ขึ น อีกทั งยังท้าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า 
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic – Business หรือ E-Business)32 ขึ นอีกด้วย นอกจากนี  
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจการค้ายังส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบของระบบการช้าระเงิน  
ทั งนี โดยปัจจุบันบุคคล (customer) องค์กรธุรกิจ (business) หรือองค์การของรัฐ (government) 
สามารถช้าระเงินหรือท้าธุรกรรมทางการเงิน33 ระหว่างกันโดยผ่านช่องทางการช้าระเงินที่หลากหลาย 
อ าทิ  ก า ร ช้ า ร ะผ่ า นตั ว แทนผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  ก า ร ช้ า ร ะ เ งิ น ผ่ า นช่ อ งท า ง อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  
(Electronic-payment หรือ e-payment)34 รวมถึงการช้าระเงินผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Payment System) อาทิ เพย์พาล (PayPal) อาลีเพย์ (Alipay) เอ็มเพย์ (M-pay) หรือ พร้อมเพย์ 
(PromptPay) ได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าระบบการช้าระเงินปัจจุบันจะมีรูปแบบที่หลากหลาย
และสามารถช้าระผ่านตัวแทนผู้ให้บริการนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งช่วยเพ่ิมความสะดวก  
ให้แก่ผู้ใช้บริการระบบการช้าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดก้็ตาม แต่การช้าระเงินผ่านช่องทางเหล่านั น

                                           
30 ฝ่ายระบบการช้าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
31 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือ การประกอบธุรกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ 

โทรสาร โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ทั งนี โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื อ
และผู้ขายให้สามารถท้าการค้าระหว่างกันได้. 

32 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คือ การน้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ , 
จิตพนธ์ ชุมเกตุ. 

33 ธุรกรรมทางการเงิน อาทิ การโอนเงิน การช้าระค่าสินค้าหรือบริการ การจ่ายเงินเดือนหรือเงิน
บ้านาญ การช้าระหรือหรือการผ่อนช้าระหนี  รวมถึงการช้าระภาษีหรือจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น. 

34 ระบบการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการช้าระเงินระหว่างผู้จ่าย  
หรือผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้บัตรเดบิต 
บัตรเครดิต บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ การช้าระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการช้าระเงิน  
โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น. 
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ยังมีข้อจ้ากัดหลายประการกล่าวคือ ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการเพ่ิมมากขึ น 
ส่งผลให้การท้าธุรกรรมมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ นกว่าการช้าระเงินแก่กันโดยตรง นอกจากนั น การช้าระ
เงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบดิจิทัลยังมีปัญหาที่เกิดขึ นจากการบันทึกธุรกรรม 
กล่าวคือ ระบบที่ใช้บันทึกธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถบันทึกธุรกรรมที่ท้าในระยะเวลาใกล้เคียงกันได้  
จึ งท้ า ให้ เ กิ ดปัญหาการคั ดลอกข้ อมู ล ผิ ดพลาดและ เกิ ดคว ามซ ้ า ซ้ อน ในการจ่ า ย เ งิ น 
(double spending) ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี ปัจจุบันยังไม่มีระบบการช้าระเงินใดที่พัฒนาขึ นเพ่ือใช้แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนี ได ้

อย่างไรตาม ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อบิทคอยน์ถือก้าเนิดขึ น ผู้ประดิษฐ์
บิทคอยน์ยังได้สร้างระบบการท้าธุรกรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบการท้าธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ 
(Peer-to-Peer Electronic Cash System)35 ขึ นอีกด้วย ทั งนี ระบบการท้าธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์
ของบิทคอยน์ (Bitcoin Peer-to-Peer) คือ ระบบที่ช่วยให้บุคคลสามารถท้าธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรง 
และปราศจากตัวกลางทางการเงิน ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ปราศจากค่าธรรมเนียมตัวกลาง
และมีค่าใช้จ่ายในการท้าธุรกรรมที่ถูกลง นอกจากนี ระบบธุรกรรมของบิทคอยน์ยังมีระบบการจัดการ
โดยใช้ เทคโนโลยี  ท้าให้การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินซ ้าซ้อน  
เหมือนการช้าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 36 อย่างไรก็ดี แม้ว่าบิทคอยน์และระบบ 
การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์จะเป็นสิ่งที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง อาทิ การใช้  
บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตรา การ ใช้บิทคอยน์ 
เป็นช่องทางการช้าระเงินทางอินเทอร์เน็ตช่องทางหนึ่งหรือการใช้บิทคอยน์ในการลงทุนก็ตาม 
แต่บิทคอยน์นั นยังเป็นสิ่งใหม่ที่ เ พ่ิงเกิดขึ นในสังคม ซึ่งยังไม่มีนิยามหรือสถานะทางกฎหมาย 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนั น จึงยังไม่มีหน่วยงานประเทศใดท้าการควบคุมบิทคอยน์หรือการใช้ 
บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ ได้ อีกทั งบิทคอยน์มีลักษณะเฉพาะหลายประการที่ยากต่อการควบคุม 
จึงท้าให้หลายประเทศไม่อาจบังคับใช้มาตรการหรือกฎหมายใด ๆ ในการควบคุมหรือดูแลการใช้ 
บิทคอยน์ในประเทศตนได้โดยตรง ด้วยเหตุดังกล่าว วิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษา
ความหมายโดยทั่วไปของบิทคอยน์เพื่ออธิบายให้เห็นถึงลักษณะและขั นตอนการด้าเนินงานของระบบ
การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ ทั งนี โดยจะอธิบายในหัวข้อถัดไป กล่าวคือ 

                                           
35 Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” 
36 Ghassan O. Karame, Elli Androulaki, Marc Roeschlin, Arthur Gervais and 

Srdjan Capkun, “Misbehavior in Bitcoin: A Study of Double-Spending and 
Accountability,” ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 18, 
no.1 (2015) Retrieved  February 28, 2018. 
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2.1.2 ความหมายและลักษณะการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ 
2.1.2.1 ความหมายทั่วไป 
บิทคอยน์ยังไม่มีความหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี ความหมายของบิทคอยน์ 

จึงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีจากการอธิบายลักษณะของบิทคอยน์ในบทความ 
ของซาโตชิ นากาโมโต ผู้สร้างบิทคอยน์ อาจใช้อธิบายความหมายของบิทคอยน์ได้ว่า บิทคอยน์ 
เป็นเงินตราเสมือนชนิดหนึ่งที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ และสามารถน้าเงินตรา 
ไปแลกเปลี่ยนเป็นบิทคอยน์ได้ นอกจากนี  บิทคอยน์ยังสามารถน้าไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ
ตามสถานที่รับบิทคอยน์แทนการช้าระด้วยเงินตราได้อีกด้วย อีกทั ง บิทคอยน์มี ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลแบบกระจายศูนย์และด้าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Block chain) หรือเทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography) และเพ่ือการเข้าใจความหมายของ 
บิทคอยน์ที่ชัดเจนขึ นจึงได้ท้าการศึกษาบิทคอยน์เปรียบเทียบกับเงินตราที่ใช้กันในปัจจุบัน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไปนี  

2.1.2.2 ความหมายบิทคอยน์เปรียบเทียบกับความหมายเงินตราในมิติ
เศรษฐศาสตร์ 
เงิน (money) ตามความหมายในมิติทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สิ่งใด

สิ่งหนึ่ งหรือหลายสิ่ ง  ทั งที่มีลักษณะทางกายภาพและไม่มีลักษณะทางกายภาพ ที่สามารถ 
ใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน ใช้เป็นเครื่องวัดมูลค่าของสินค้าและบริการ สามารถใช้ช้าระหนี และช้าระราคา
ตามวัน เวลาและสถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ได้ ทั งนี  เงิน มีคุณลักษณะ กล่าวคือ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปยอมรับ 
และใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นสิ่งของหายาก มีความคงทนถาวร สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้
และมีมูลค่าเท่ากัน อีกทั ง ยังมีลักษณะประการส้าคัญ คือ การมีเสถียรภาพ (stable) ซึ่งหากสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีคุณสมบัติและสามารถท้าหน้าดังที่กล่าวได้แล้ว สิ่งนั นย่อมเป็น “เงิน” ตามความหมาย 
ในมิติทางเศรษฐศาสตร์นี  และไม่ว่าเงินนั นจะออกโดยผู้ใดก็ตาม37 

ทั งนี  หากเปรียบเทียบความหมายของเงินดังกล่าวกับบิทคอยน์ 
จะเห็นได้ว่า บิทคอยน์สามารถท้าหน้าที่คล้ายเงินทุกประการ กล่าวคือ สามารถใช้เป็นเครื่องวัดมูลค่า 
สามารถใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องรักษามูลค่าและสามารถใช้เป็นมาตรฐานการช้าระหนี 
ในภายภาคหน้าได้  นอกจากนั น บิทคอยน์ยังมีคุณลักษณะคล้ายเงินตามความหมาย 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์หลายประการ กล่าวคือ บิทคอยน์ได้รับการยอมรับจากบุคคลผู้ใช้งานบิทคอยน์ทั่ว
โลก บิทคอยน์เป็นของหายากเนื่องจากบิทคอยน์ถูกสร้างให้มีจ้านวนจ้ากัดเพียง 21 ล้านเหรียญ 

                                           
37 อัจฉรา หล่อตระกูล, “เงิน : ความหมายและความส้าคัญ Money: Meaning and 

Importance.” 
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และการได้มาซึ่งบิทคอยน์นั น  ผู้ ใช้จ้าเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้สมการ 
ทางคณิตศาสตร์ และบิทคอยน์ยังสามารถจ้าแนกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้เช่นเดียวกับเงินตรา แต่อย่างไรก็ตาม 
ในทางเศรษฐศาสตร์นั น ยังไม่ให้การยอมรับบิทคอยน์คอยน์เป็นเงินตรา เนื่องจาก บิทคอยน์  
ขาดคุณลักษณะการเป็นเงินตราที่ส้าคัญ กล่าวคือ มูลค่าของบิทคอยน์นั นมีความผันผวนมาก 
และไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงบิทคอยน์จึงไม่มีเสถียรภาพพอที่จะเป็นเงินตรา 
ตามความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ 

นอกจากนั น ความหมายของเงินตรายังมีปรากฏความหมายในทางนิติศาสตร์ กล่าวคือ 
ในมิติทางนิติศาสตร์ได้มีการจ้ากัดนิยามของ “เงินตรา” ไว้ในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีความหมายที่แคบกว่าความหมายของเงินตราในทางเศรษฐศาสตร์ แต่ทั งนี 
รายละเอียดของการเปรียบเทียบเงินตราในความหมายทางนิติศาสตร์กับบิทคอยน์นั น จะกล่าวไว้ในข้อ 
4.1 การก้าหนดนิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายที่เหมาะสมของบิทคอยน์ต่อไป 
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ภาพที่ 2.1 เปรียบเทียบบิทคอยน์กับเงินตรา 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน  
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2.1.2.3 ลักษณะการท้าธุรกรรมบิทคอยน์เปรียบเทียบกับการท้าธุรกรรมโดยใช้เงินตรา 
ปัจจุบันการท้าธุรกรรมทางการเงินส่วนมากจะกระท้าผ่านสถาบัน

การเงินต่าง ๆ ทั งที่ เป็นธนาคารพาณิชย์ (bank) และไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (non-bank) ซึ่งส้าหรับ
ประเทศไทย ธุรกิจเหล่านี เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การก้ากับกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จึงจ้าต้องปฏิบัติตามมาตรการก้ากับดูแล เช่น การจัดส่งข้อมูลหรือการรายงานธุรกรรมของสถาบัน
การเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ 
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระบบการช้าระเงิน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ เนื่องจากบิทคอยน์ถูกสร้างขึ นโดยมีลักษณะ 
เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถโอนแก่กันได้โดยตรงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ 
ดังนั น ธุรกรรมทั งหมดของบิทคอยน์จึงไม่จ้าเป็นต้องกระท้าผ่านสถาบันการเงินใด  ๆ ท้าให้ธุรกรรม
ของบิทคอยน์ไม่ตกอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยในอันที่จะต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการก้ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อีกทั งผู้ประกอบธุรกิจให้บริการบิทคอยน์
ย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ หรือกฎหมายฉบับใดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี  การใช้บิทคอยน์ในประเทศไทยจึงมีความเสี่ยง มีอุปสรรคและปัญหา
มากกว่าการท้าธุรกรรมผ่านทางสถาบันการเงินที่มีหน่วยงาน มาตรการและกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับ
ดูแลทีส่ามารถติดตามผลการท้าธุรกรรมต่าง ๆ ได้38 

 
2.1.3 ลักษณะเฉพาะของบิทคอยน์ 

2.1.3.1 บิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนชนิดหนึ่ง 
เงินตราเสมือน (Virtual Currencies) คือ หน่วยแสดงมูลค่าทางดิจิทัล ไม่มีลักษณะ 

ทางกายภาพเป็นเหรียญหรือธนบัตรเช่นเงินตราปัจจุบัน อีกทั งไม่ได้ออก รับรองหรือก้ากับดูแล 
โดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจออกหรือควบคุมเงินตราตามกฎหมายในประเทศใด  รวมทั ง 
ยังไม่มีนิยามและสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามเงินตราเสมือนนี สามารถน้าไปใช้ 
และเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ รวมทั งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเงินตรากล่าวคือ เป็นสื่อกลาง 
การแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยหนึ่งทางบัญชีและสามารถเก็บรักษามูลค่าได้ ทั งนี การเรียกเงินตราเสมือน
ดังกล่าวบางประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศแคนาดาจะใช้ค้าว่า สกุลเงินดิจิทัล นอกจากนั น 

                                           
38 กษิดิศ ทองวิเศษสุข, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินโดยใช้ระบบบิทคอยน์.” 



 27 

บิทคอยน์ยังเป็นเงินตราเสมือนรูปแบบเปิดหรือเงินตราเสมือนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา 
รวมถึงสามารถน้าเงินตราไปแลกเปลี่ยนเป็นบิทคอยน์ได้ ดังจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนี  

2.1.3.2 บิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนรูปแบบเปิดสองทิศทาง 
เงินตราเสมือนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เงินตราเสมือนรูปแบบปิด กล่าวคือ 

เงินตราเสมือนที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลของรัฐได้และเงินตราเสมือนรูปแบบเปิด 
ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ ของรัฐได้39 อย่างไรก็ตาม บิทคอยน์นั นเป็นเงินตรา
เสมือนประเภทที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ ของรัฐได้ 

เงินตราเสมือนรูปแบบปิด (Non- Convertible Virtual Currency or closed 
Virtual Currency) ถูกสร้างขึ นเพ่ือความสะดวกในการใช้งานบนโลกเสมือน (virtual world) 
หรือเพ่ือความสะดวกในการซื อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการได้มาหรือใช้งาน
เงินตราเสมือนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ให้บริการกลาง (central administrator) 
เช่น การให้บริการเงินตราเสมือนของเกมวอร์คราฟ (World of Warcraft (WoW) Gold)40 เหล่านี  
จะมีผู้ควบคุมและท้าหน้าที่ก้าหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการให้บริการ และมีข้อก้าหนดห้ามน้าเงิน
ประเภทนี  ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลอ่ืนของรัฐ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ผู้ใช้อาจถูกระงับบัญชีการใช้งานจากผู้ให้บริการเกมนั นได้ นอกจากนี หน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง
คณะท้างานเฉพาะกิจเพ่ือด้าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) ยังได้อธิบายอีกว่าเงินตราเสมือนประเภทนี มีระบบ 
การบริหารจัดการเพียงรูปแบบเดียวกล่าวคือ การบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized)41 

ส่วนเงินตราเสมือนรูปแบบเปิด (Convertible Virtual Currency) มีลักษณะ 
การใช้งานคล้ายคลึงกับการใช้เงินตรา กล่าวคือ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ 

                                           
39 Force, Financial Action Task, “Virtual Currencies Key Definitions and 

Potential AML/CFT Risks,” FATF Report, (June 2014) pp. 4 - 5. 
40 “Is It Legal to Buy WoW Gold with Real Money? - World of Warcraft Forums,” accessed 

February 12, 2018, https://us.battle.net/forums/en/wow/topic/1670088213; European Central Bank, Virtual 
Currency Schemes (Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Germany: European Central Bank, 2012), 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf. 

41 พงศ์บวร ควะชาติ, “สกุลเงินเสมือนจริงปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” 
หน้า 66, Brito Jerry, The Law of Bitcoin (iUniverse, 2015), Force, Financial Action Task, 
“Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks” FATF Report (June 
2014) p. 4. 
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ซึ่งเงินตราเสมือนประเภทนี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ เงินตราเสมือนรูปแบบเปิดแบบทิศทางเดียว 
(virtual currency scheme with unidirectional flow) และเงินตราเสมือนรูปแบบเปิด 
แบบสองทิศทาง (virtual currency scheme with bidirectional flow) ซึ่งเงินตราเสมือนรูปแบบเปิด
แบบทิศทางเดียว ผู้ใช้สามารถน้าเงินตราที่ออกโดยรัฐไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราเสมือนประเภทนี  
เพ่ือน้ามาใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการในโลกเสมือนจริงได้ แต่ทั งนี ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
เงินตราเสมือนดังกล่าวกลับเป็นเงินตราที่ออกโดยรัฐของประเทศใดได้ ยกตัวอย่างเช่น Facebook 
Credits (FB) หรือ Nintendo Points ส่วนบิทคอยน์นั นเป็นเงินตราเสมือนรูปแบบเปิดแบบ
สองทิศทาง สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราและสามารถน้าเงินตราไปแลกเปลี่ยนเป็นบิทคอยน์ได้ อีกทั ง 
ผู้ใช้บิทคอยน์ยังสามารถน้าบิทคอยน์ไปใช้ไม่ว่าในสังคมเสมือนหรือในโลกแห่งความเป็นจริงได้อีกด้วย42 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.2 ประเภทของเงินตราเสมือน 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน  

                                           
42 พงศ์บวร ควะชาติ, “สกุลเงินเสมือนจริงปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” หน้า 66. 
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นอกจากนี บิทคอยน์ยังเป็นเงินตราเสมือนที่มีระบบบริหารข้อมูล แบบกระจายศูนย์ 
กล่าวคือ ไม่มีหน่วยงานกลางท้าหน้าที่ก้ากับดูแล (no central administrator) รวมถึงไม่มีการก้าหนด
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ดังจะได้อธิบายลักษณะระบบบริหารข้อมูลของเงินตรา
เสมือน โดยยกตัวอย่างลักษณะระบบบริหารข้อมูลของบิทคอยน์ดังต่อไปนี  

2.1.3.3 บิทคอยน์มีระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ 
ระบบบริหารข้อมูลของเงินตราเสมือนปัจจุบันมี 2 รูปแบบ กล่าวคือ ระบบบริหาร

ข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Virtual Currency) กับระบบบริหารข้อมูลแบบแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized Virtual Currency)43 ทั งนี โดยบิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนประเภทที่มีระบบบริหาร
จัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งความแตกต่างของทั งสองระบบนั น กล่าวคือ เงินตราเสมือนที่มี  
ระบบบริหารข้อมูลแบบรวมศูนย์จะมีบุคคล ระบบหรือสถาบันท้าหน้าที่ออกใช้ ก้าหนดกฎเกณฑ์ 
และท้าการควบคุมปริมาณเงินตราเสมือนในระบบเพียงหน่วยงานเดียว (single administering) ทั งนี 
เงินตราเสมือนที่มีระบบบริหารข้อมูลลักษณะนี อาจมีได้ทั ง เงินตราเสมือนรูปแบบเปิดแบบทิศทางเดียว 
อาทิ เงินตราเสมือนของเฟซบุ๊ก (facebook credit) หรือเงินตราเสมือนของเว็บไซต์อเมซอน 
(Amazon coin) และเงินตราเสมือนรูปแบบเปิดแบบสองทิศทาง อาทิ เงินตราเสมือนของบริษัท 
ลินเดนรีเสิร์ช (Second Life’s Linden Dollars)44 

อย่างไรก็ดี บิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่มีระบบบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่ง 
กล่าวคือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งระบบนี มีลักษณะการบริหารจัดการ 
ที่แตกต่างจากระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์กล่าวคือ ทุกขั นตอนจะน้าเทคโนโลยี วิทยาการ  
ทางคอมพิวเตอร์และหลักการค้านวณทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการด้าเนินงาน ตั งแต่การเข้าใช้ 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการแลกเปลี่ยนหรือระบบการท้าธุรกรรม การค้านวณมูลค่า ตลอดจน 
การบันทึกธุรกรรมของบิทคอยน์ เหล่านี ล้วนด้าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีทั งสิ น 45 ซึ่งเทคโนโลยีที่ 
บิทคอยน์น้ามาประยุกต์ใช้กับการด้าเนินงานหลัก ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography) 
หลักการถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) หลักการค้านวณ 

                                           
43 เรื่องเดียวกัน หน้า 66, Brito Jerry, The Law of Bitcoin (iUniverse, 2015), Peter 

Van Valkenburgh, “The Bank Secrecy Act, Cryptocurrencies, and New Tokens: What Is 
Known and What Remains Ambiguous,” (May 2017), p. 5. 

44 European Central Bank, Virtual Currency Schemes (Kaiserstrasse 29 60311 
Frankfurt am Main Germany: European Central Bank, 2012). 

45 Brito Jerry, The Law of Bitcoin. 
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ค่าฟังก์ชันแฮช (hash function) และเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (distributed 
ledger technology: DLT) หรือเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี  

2.1.3.4 บิทคอยน์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบ 
 บิทคอยน์น้าเทคโนโลยีหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบ 

ซึ่งอธิบายตามขั นตอนการใช้งานบิทคอยน์ได้ดังต่อไปนี  กล่าวคือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์
ประการแรกคือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptosystem) ซึ่งบิทคอยน์ 
น้าเทคโนโลยีนี มาประยุกต์ใช้กับการเข้าถึง การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ ทั งนี เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography) พัฒนาขึ นจากแนวคิด 
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์  และพัฒนาต่อมากลายเป็นกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ด้านการเข้ารหัสลับ (Cryptographic Algorithms) ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว 
คือการสร้างสิ่งที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร อักขระ ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ขึ นมาและเรียกสิ่งนั น
ว่า กุญแจ (key) ซึ่งกุญแจนี ถูกใช้เป็นกลไกส้าหรับเข้าและการถอดรหัสข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทั งนี  
การเข้ารหัสดังกล่าว (Encryption) หมายถึง การแปลงข้อความหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
อ่านออกได้ (plaintext) ให้กลายเป็นข้อความที่ไม่สามารถอ่านออกได้ (ciphertext) ส่วนการถอดรหัส
นั น (Decryption) หมายถึง การแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ (ciphertext) ให้สามารถ
อ่านออกและรับรู้ข้อมูลนั น ๆ ได้ (plaintext) ทั งนี โดยบุคคลที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่เข้ารหัสได้นั นจะต้องมีรหัสหรือกุญแจเท่านั น 

 กุญแจคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ นจากกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั งนี ในปัจจุบันระบบ
กุญแจที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสามารถจ้าแนกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ การเข้ารหัสกุญแจ 
แบบสมมาตร (Symmetric Key Cryptosystem) ที่ใช้กุญแจเพียงดอกเดียว และการเข้ารหัสกุญแจ
แบบอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptosystem) ที่ใช้ระบบกุญแจคู่ ซึ่งการเข้ารหัสกุญแจ 
แบบสมมาตรเป็นการเข้ารหัสอย่างง่ายและใช้กุญแจเพียงดอกเดียวในการเข้าและถอดรหัสข้อมูล ดังนั น 
เมื่อฝ่ายหนึ่งใช้กุญแจเสร็จสิ นแล้วย่อมต้องส่งมอบกุญแจให้อีกฝ่ายเพ่ือท้าการถอดรหัสข้อมูล 
ด้วยเหตุนี ระบบดังกล่าวจึงมีผู้ทราบรหัสกุญแจมากกว่าหนึ่งคน ท้าให้การรักษาความปลอดภัย  
ของข้อมูลท้าได้ยากเนื่องจากความปลอดภัยนั นขึ นอยู่กับวิธีการเก็บรักษารหัสกุญแจของผู้ใช้ 
ซึ่งหากเก็บรักษาไว้ไม่ดีหรือท้ารหัสกุญแจหาย ข้อมูลนั นย่อมอาจรั่วไหลได้ การเข้ารหัสดังกล่าว  
อาจใช้วิธีการก้าหนดเลื่อนต้าแหน่งพยัญชนะออกไป เช่น จากค้าว่า “กฎหมาย” เมื่อท้าการเลื่อน
ต้าแหน่งพยัญชนะออกไปหนึ่งต้าแหน่งจะได้ค้าว่า  “ขฏฬาร” แทน ดังนั น ผู้ที่สามารถเข้าถึง 
และใช้ข้อมูลชุดนี ได้ จึงจ้ากัดเพียงบุคคลผู้มีกุญแจ “ขฏฬาร” เท่านั น ส่วนการเข้าและถอดรหัส 
โดยใช้ระบบกุญแจคู่จะแตกต่างจากการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจเดี่ยว เนื่องจากระบบกุญแจคู่ 
ผู้ใช้จะต้องมีกุญแจ 2 ประเภทได้แก่ กุญแจส่วนตัว (Private Key) ส้าหรับใช้ในการเข้ารหัส 
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และกุญแจสาธารณะ (Public Key) ส้าหรับใช้ ในการถอดรหัสความปลอดภัยของข้อมูล 
ทั งนี  โดยกุญแจส่วนตัวนั นต้องเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจากผู้มีรหัสส่วนตัวสามารถเคลื่อนย้าย  
หรือโอนถ่ายข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสนั น ๆ ได ้ส่วนกุญแจสาธารณะจะถูกเปิดเผยไว้ในระบบหรือฐานข้อมูล 
ซึ่งบุคคลผู้ทราบกุญแจสาธารณะ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งให้แก่ตนได้ 

 บิทคอยน์น้าหลักการเข้ารหัสข้อมูลแบบอสมมาตรมาใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัย 
ของข้อมูลธุรกรรม ทั งนี บุคคลจะใช้งานบิทคอยน์ได้จะต้องท้าการสมัครที่เว็บไซต์ให้บริการบิทคอยน์46 
เพ่ือให้ได้บิทคอยน์แอดเดรส (Bitcoin address) และรหัสส่วนตัวที่สร้างขึ นจากรหัสสาธารณะ 
ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบทิศทางเดียว (one-way cryptography) หรือที่เรียกว่ากระบวนการแฮช
ข้อมูล (hash function) เพ่ือใช้ส้าหรับการเข้าถึงและใช้งานบิทคอยน์47 ทั งนี เมื่อผู้ใช้เข้าระบบ 
บิทคอยน์ได้แล้ว ระบบจะสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ขึ น เพ่ือให้ผู้รับโอนบิทคอยน์ใช้
ในการตรวจสอบว่าบิทคอยน์นั นถูกส่งมาจากบุคคลผู้ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลดังกล่าวจริงหรือไม่  ทั งนี  
โดยใช้กุญแจสาธารณะที่ถูกโอนไปพร้อมกับบิทคอยน์ในการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม นอกจากนี 
เทคโนโลยีการเข้ารหัส ยังท้าให้บุคคลผู้มีรหัสสาธารณะสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลธุรกรรมของบิทคอยน์ที่ถูกส่ งมาว่าเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตรงกันหรือไม่ได้ อีกด้วย48 
จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าลักษณะการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้บิทคอยน์
โดยตรงระหว่างเจ้าของผู้มีสิทธิในการใช้บิทคอยน์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในบิทคอยน์  
กับผู้ รับโอนบิทคอยน์ซึ่ งใช้เพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท้าการถ่ายโอนข้อมูลของบิทค อยน์ 

                                           
46 เว็บไซด์ให้บริการบิทคอยน์ เช่น http://siambitcoin.net https://bitcoin.co.th และ 

https://coins.co.th/th/ เป็นต้น. 
47 Brito Jerry, The Law of Bitcoin, วรากร ศรีเชวงทรัพย์, “ระบบรหัสลับที่เพ่ิม 

ความปลอดภัยให้กับข้อมูล,” Panyapiwat Journal 2 (ม.ป.ป.): 93. 
48 การตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมบิทคอยน์ ท้าโดยการใช้กุญแจสาธารณะเปรียบเทียบว่าข้อมูล

ถูกต้องตรงกันกับลายมือชื่อดิจิทัลที่ผู้ส่งแนบมากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั นหรือไม่ หากถูกต้องตรงกัน
เท่ากับว่าธุรกรรมถูกส่งมาจากผู้ส่งที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัลที่แท้จริงและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนถูกส่งมายังผู้รับ เพราะหากข้อมูลซึ่งเกิดจากการเข้าระบบ  
โดยใช้กุญแจส่วนตัวและผ่านกระบวนการแยกย่อยข้อมูล (hash function) ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป 
ลายมือชื่อดิจิทัลจะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพราะทั งสามส่วนกล่าวคือ กุญแจสาธารณะ ลายมือ
ชื่อดิจิทัลและข้อมูลที่ถูกส่งขณะนั นล้วนเกิดจากกระบวนการเข้ารหัสที่มาจากกุญแจส่วนตัว ดังนั น
หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกแก้ไข ส่วนที่เหลือจะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย ท้าให้ลายมือชื่อดิจิทัลที่ถูกส่งมา
พร้อมข้อมูลมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น. 

https://bitcoin.co.th/
https://coins.co.th/th/
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ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งลักษณะการท้างานดังกล่าวนี เรียกว่า หลักการถ่ายโอนข้อมูล 
ทางคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ 

 ผลจากการน้าหลักการถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) 
มาใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือโอนบิทคอยน์ระหว่างผู้ท้าธุรกรรม ช่วยให้ผู้ใช้บิทคอยน์สามารถ
แลกเปลี่ยนหรือโอนบิทคอยน์แก่กันได้โดยตรงซึ่งไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือผู้ให้บริการใด  ๆ ส่งผลให้ 
การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ปราศจากค่าธรรมเนียมและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการท้าธุรกรรม  
ผ่านผู้ให้บริการ ทั งนี ระบบการถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) 
เป็นลักษณะหนึ่งของระบบถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Network)49 ซึ่งปัจจุบัน 
มีทั งหมด 3 รูปแบบได้แก่ การถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบโฮสต์เทอร์มินัล (Host-Terminal) 
การถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบไคล์เอนเซิร์พเวอร์ (Client-Server) และการถ่ายโอนข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบแรก
นั นมีลักษณะเป็นระบบถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีระบบสั่งการหลักอยู่ที่ เครื่องแม่ข่าย 
หรือที่เรียกว่า โฮส (Host) ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลอย่างเช่น 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supper computer) เพ่ือส่งค้าสั่งไปยังเครื่องลูกข่ายที่เรียกว่า เทอร์มินอล 
(Terminal) ที่กระจายอยู่โดยรอบ อย่างไรก็ดีระบบนี มีข้อเสียคือ หากคอมพิวเตอร์เครื่องหลัก 
ถูกโจมตีทั งระบบจะไม่สามารถด้าเนินการต่อได้  อีกทั งยังมีค่าใช้จ่ายในการติดตั งระบบสูง 
และไม่สามารถติดตามการใช้งานของผู้ใช้ระบบได้ ด้วยเหตุนี จึงเกิดการพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์แบบไคล์เอนเซิร์ฟเวอร์ขึ นเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ระบบดังกล่าว 
ยังมีระบบสั่งการและประมวลผลหลักอยู่ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งหากคอมพิวเตอร์หลักถูกโจมตียิอม
ย่อมท้าให้เครื่องบริการไม่สามารถท้างานต่อไปได้เช่นเดียวกัน 

 ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า 
ระบบการถ่ายโอนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) ขึ น ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
ในระบบจะมีสถานะเท่าเทียมกันโดยแต่ละเครื่องจะมีทรัพยากรใช้เป็นของตนและสามารถแบ่งปัน
ทรัพยากรแก่คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนในขณะที่ใช้งานอยู่ได้อีกด้วย ดังนี คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  

                                           
49 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่ถูกน้ามาเชื่อมต่อกันเพ่ือให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อส าร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้ ซึ่งเครือข่ายนั นอาจเป็นได้ทั งเครือข่าย
ขนาดเล็กที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเพียงสองถึงสามเครื่องหรืออาจเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ขนาดใหญ่ที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์นับล้านๆ เครื่องเชื่อมต่อกันจากทั่ ว โลกและครอบคลุม 
เกือบทุกประเทศท่ีเรียกกันว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น. 
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จึงสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและข้อมูลทั งหมด 
จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ท้าให้การถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบนี มีความปลอดภัยสูง
กว่าการถ่ายโอนข้อมูลสองชนิดแรก เนื่องจากข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
ท้าให้การโจมตีระบบท้าได้ยากเพราะต้องโจมตีคอมพิวเตอร์ในระบบมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของระบบ 
จึงจะสามารถท้าลายระบบข้อมูลนั น ๆ ได้50 ซึ่งบิทคอยน์น้าหลักการถ่ายโอนข้อมูลประเภทนี  
มาประยุกต์ใช้กับการแลกเปลี่ยน การโอนหรือการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์51 นอกจากเทคโนโลยี 
สองประเภทที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว บิทคอยน์ยังน้าเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ 
(Distributed Ledger) หรือเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) มาประยุกต์ใช้กับการบันทึกธุรกรรม
ของบิทคอยน์อีกด้วย 

 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) คือ เทคโนโลยีที่บิทคอยน์น้ามาประยุกต์ใช้ 
ในการบันทึกธุรกรรมซึ่งมีลักษณะการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Database) 
กล่าวคือ เมื่อมีธุรกรรมบิทคอยน์เกิดขึ น ระบบจะส้าเนาข้อมูลแต่ละชุดเรียกว่าบล็อก (block) 
กระจายส่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บิทคอยน์อ่ืนในระบบและท้าการบันทึกบล็อกธุรกรรมใหม่
ต่อเนื่องจากบล็อกธุรกรรมก่อนหน้าในลักษณะคล้ายห่วงโซ่จึงเรียกว่า เชน (chain) อย่างไรก็ดี 
บล็อกธุรกรรมที่จะได้รับการบันทึกจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องจากชุมชน  
นักขุดบิทคอยน์ (Bitcoin miner) เสียก่อน52 ทั งนี ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้อง
โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้วเท่านั นจึงจะถูกบันทึกลงในบล็อกข้อมูลแต่ละหน่วยในฐานข้อมูล
ได้ กระบวนการที่กล่าวมานี ท้าให้การบันทึกธุรกรรมของบิทคอยน์มีความถูกต้อง แม่นย้าและลด  

                                           
50 กิตติศักดิ์ วัฒนกุล, “การกระจายไฟล์ข้อมูลส าหรับการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
สงขานครินทร์, ม.ป.ป. 

51 Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” จรวย 
สาวิถี, “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (Computer Network and Security),” 
ม.ป.ป., The Law of Bitcoin. 

52 เทคโนโลยีบล็อกเชนออกแบบให้มีผู้ยืนยันความถูกต้องมากกว่าหนึ่งคนให้ท้าการแข่งขัน
กันประมวลผลธุรกรรม ทั งนี โดยผู้ที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมได้เป็นคนแรก  
จะได้รับบิทคอยน์เป็นสิ่งตอบแทนส้าหรับการตรวจสอบธุรกรรม. 
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การเกิดปัญหาการจ่ายเงินซ ้าซ้อนได้53 นอกจากนี  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนยังช่วยให้ข้อมูล
ธุรกรรมบิทคอยน์มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนจะท้าการบันทึกข้อมูลธุรกรรม  
บิทคอยน์ทั งหมดตั งแต่ธุรกรรมที่ท้าโดยผู้ใช้บิทคอยน์คนแรกต่อเนื่องไปจนถึงธุรกรรมที่ท้าโดยผู้ใช้บิทคอยน์ 
คนปัจจุบัน ดังนั น ข้อมูลที่ถูกบันทึกจึงมีขนาดใหญ่ และเมื่อประกอบกับลักษณะการบันทึกข้อมูล 
แบบกระจายศูนย์แล้วยิ่งท้าให้การโจมตีระบบท้าได้ยากหรือไม่อาจท้าได้ เพราะผู้โจมตีจะต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมากซึ่งมีต้นทุนสูง และต้องท้าการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ในระบบมากถึงจ้านวนหนึ่ง ในเวลาเดียวกันถึงจะสามารถท้าลายระบบข้อมูลของบิทคอยน์ได้54 

2.1.3.5 บิทคอยน์ใช้ซอฟแวร์ระบบเปิด 
 ระบบปฏิบัติการท้าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์ รวมถึงเป็นตัวกลาง

ระหว่างผู้ใช้กับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์การท้างานเพื่อการจัดการทรัพยากรให้
ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถควบคุมและใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยังท้าหน้าที่ควบคุมการประมวลผล ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย ทั งนี ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั น 
มีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการดอส (DOS หรือ Disk Operating System) ระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (Mac OS) และระบบปฏิบัติการ
แบบโอเพนซอร์ส (open-source) ที่เป็นระบบการท้างานของบิทคอยน์ 

 ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์สมีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด (open-source) 
ที่ผู้ใช้หรือผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้อย่างเสรี ตลอดจนสามารถน้าข้อมูลไปเผยแพร่ 
ต่อผู้อ่ืนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ทั งนี การจะแก้ไขข้อมูลใด ๆ ผู้ใช้จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในสัญญาอนุญาตกล่าวคือ การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ผู้ใช้จะต้องประกาศให้
ผู้ใช้งานอ่ืนทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวนั นด้วย55 บิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่ใช้

                                           
53 พูนศักดิ์ แสงสันต์, “เทคโนโลยี Blockchain: นวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตามอง,” 

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 13, ฉบับที่ 2 (2560), ค้นวันที่ 2 มีนาคม 2561 จาก. 
https://www.rsu.ac.th/bae/articles/abstract_20170808122318.pdf. 

54 เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, “Blockchain,” คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2560, สฤณี อาชวานันทกุล, “รู้จักบล็อกเชน 
(Blockchain) เทคโนโลยีปฏิวัติสังคม,” ThaiPublica, July 18, 2016. 

55 อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิทอง, “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ,” 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, Executive Journal (2553): 50 - 54 ค้นวันที่ 7 มีนาคม 2561 จาก 
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/50-54.pdf. 
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ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สภายใต้สัญญาอนุญาตเอ็มไอที (MIT License) สร้างขึ นโดยนักกฎหมาย
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันระบบซอฟต์แวร์ของบิทคอยน์ดังกล่าว
นั น ตกอยู่ภายใต้การพัฒนาขององค์กรไม่แสวงหาก้าไรอย่างบิทคอยน์ฟาวเดชั่น (Bitcoin Foundation) 
เป็นต้น56 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.3 ลักษณะของบิทคอยน์ 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน 
  

                                           
56 พงศ์บวร ควะชาติ, “สกุลเงินเสมือนจริงปลอดการควบคุมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” 

หน้า 83 - 85, ยรรยง เต็งอ้านวย, “โครงสร้างพื นฐานและการประยุกต์ใช้บล็อคเชน,” รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวโน้มของโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends of 
IT) วันที่ 28 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค้นวันที่ 8 มีนาคม 
2561 จาก https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/601100000001.pdf หน้า 46. 
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เงินตรา
เสมือน 

(Virtual 
Currency) 

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) โทเคนดิจิทัล (Token digital) 

บิทคอยน์ 
(Bitcoin, BTC) 

อีเธอร์เลียม 
(Ethereum, 

ETH) 

ริปเปิ้ล 
(Ripple, XRP) 

โทเคนดิจิทัล
เพ่ือการใช้
ประโยชน์
(Utility 
Token) 

 

โทเคนดิจิทัล
เพ่ือการลงทุน 
(Investment 

Token) 

การได้มา 

1. แก้สมการ 
(Bitcoin miner) 
2. ใช้เงินหรือ 
โทเคนแลกเปลี่ยน 

1. แก้สมการ 
(Bitcoin miner) 
2. ใช้เงินหรือ 
โทเคนแลกเปลี่ยน 

ใช้เงินหรือ 
โทเคน
แลกเปลี่ยน 

 ใช้เงินหรือ 
คริปโทเคอร์เรนซ ี
แลกเปลีย่น 

 กระบวนการ 
ICO 
 

 ใช้เงินหรือ 
คริปโทเคอร์เรนซ ี
แลกเปลีย่น 

 กระบวนการ 
ICO 

เทคโนโลยีที่
ใช้ 

บล็อกเชน 
(Block Chain) 

บล็อกเชน 
(Block Chain) 

บล็อกเชน 
(Private 
Blockchain) 
 

whitepaper whitepaper 

สิ่งที่ใช้ 
ค้ าประกัน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี หลักประกันของ
นิติบุคคล 

ห ลั ก ป ร ะ กั น
ของนิติบุคคล 

ปัจจัยท่ีท าให้
มีมูลค่า 

ความเชื่อของ 
บุคคล (truth) 

ความเชื่อของ 
บุคคล (truth) 

ความเชื่อของ 
บุคคล (truth) 

ธุรกิจ 
Business 
model 
 

ธุรกิจ 
Business 
model 

การใช้  สื่อกลางการ
แลกเปลีย่นใน 
โลกออนไลน ์
 

 ช้าระแทน
เงินตรา 

 เก็งก้าไร 

 สื่อกลางการ
แลกเปลีย่นใน 
โลกออนไลน ์
 

 ช้าระแทน
เงินตรา 

 เก็งก้าไร 

 สื่อกลางการ
แลกเปลีย่นใน 
โลกออนไลน ์
 

 ช้าระแทน
เงินตรา 

 เป็นสื่อกลาง
โอนย้าย 
(settlement) 

 สื่อกลางการ
แลกเปลีย่นใน 
โลกออนไลน ์
 

 ช่องทางการ
ระดมทุน 
 

 สื่อกลางการ
แลกเปลีย่นใน 
โลกออนไลน ์
 

 ช่องทางการ
ระดมทุน 
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เงินตรา
เสมือน 

(Virtual 
Currency) 

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) โทเคนดิจิทัล (Token digital) 

บิทคอยน์ 
(Bitcoin, BTC) 

อีเธอร์เลียม 
(Ethereum, 

ETH) 

ริปเปิ้ล 
(Ripple, XRP) 

โทเคนดิจิทัล
เพ่ือการใช้
ประโยชน์
(Utility 
Token) 

 

โทเคนดิจิทัล
เพ่ือการลงทุน 
(Investment 

Token) 

ระหว่างธนาคาร 

 เก็งก้าไร 
 

ลักษณะเฉพาะ  มีจ้านวนจ้ากัด 

 ไ ม่ มี สิ นทรั พย์
สนับสนุน 

 มีระบบสัญญา
อัจฉริยะ 
(Smart contract) 

 ไม่มสีินทรัพย์
สนับสนุน 
 

 Centralized 

 Private 
Blockchain 

 มี whitepaper 

 มีสินทรัพย์
สนับสนุน 

 มีระบบ
สัญญาอัจฉริยะ 

 มี whitepaper 

 มีสินทรัพย์
สนับสนุน 

 มีระบบ
สัญญาอัจฉริยะ 

รูปแบบการ
ควบคุม 

 Decentralized  Decentralized 
 

 Centralized  Centralized  Centralized 

 
 
ภาพที ่2.1 เปรียบเทียบบิทคอยน์กับเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน เปรียบเทียบบิทคอยน์กับเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน 
 

 จากภาพดังกล่าว เห็นได้ว่า บิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่มีลักษณะแตกต่างจาก
เงินตราเสมือนชนิดอ่ืน วิทยานิพนธ์นี จึงมุ่งศึกษาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ รวมถึงคริปโท 
เคอร์เรนซีอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ โดยเฉพาะ ส่วนรายละเอียดอ่ืนเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
กล่าวคือ การได้มา การจัดเก็บและการใช้งานบิทคอยน์มีลักษณะดังต่อไปนี  กล่าวคือ 
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2.2 การได้มา การจัดเก็บและการใช้งานบิทคอยน์ 
 
2.2.1 การได้มาซึ่งบิทคอยน์ 
การได้มาซึ่งบิทคอยน์สามารถจ้าแนกได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะผู้ใช้งานกล่าวคือ การได้มา

ซึ่งบิทคอยน์ในชั นปฐมภูมิและการได้มาในชั นทุติยภูมิ ทั งนี การได้มาซึ่งบิทคอยน์ในชั นปฐมภูมิ 
เป็นการได้บิทคอยน์มาเป็นครั งแรกซึ่งเกิดจากผู้ใช้งานบิทคอยน์หรือที่เรียกกันว่า นักขุดบิทคอยน์ 
(Bitcoin miner) คนหนึ่งสามารถประมวลผลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมบิทคอยน์ 
ได้ส้าเร็จเป็นคนแรกจึงได้รับสิ่งตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมเป็นบิทคอยน์ 57 อย่างไรก็ดี การได้ 
บิทคอยน์มาด้วยวิธีการนี มีข้อจ้ากัดประการหนึ่งกล่าวคือ บิทคอยน์ในโลกนี ถูกสร้างให้มีจ้านวนจ้ากัด
เพียง 21 ล้านเหรียญบิทคอยน์และปัจจุบันบิทคอยน์ถูกแจกจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปแล้วมากกว่า 
16 ล้านเหรียญซึ่งเท่ากับว่าในอนาคตหากบิทคอยน์ถูกขุดจนครบจ้านวน 21 ล้านเหรียญแล้ว 
จะไม่มีการได้บิทคอยน์มาด้วยวิธีการนี อีกซึ่งจะเหลือเพียงแต่การได้มาซึ่งบิทคอยน์ด้วยวิธีการที่สอง
กล่าวคือ การได้บิทคอยน์มาในชั นทุติยภูมิ58 ซึ่งวิธีการนี สามารถท้าได้โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยน โอน
หรือช้าระบิทคอยน์ระหว่างผู้ท้าธุรกรรมบิทคอยน์ในลักษณะต่าง ๆ ทั งนี โดยอาจมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการลงทุน เพ่ือการช้าระค่าสินค้าหรือบริการ เพ่ือการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตราสกุลต่าง ๆ 
หรือเพ่ือการช้าระหนี แก่เจ้าหนี ด้วยบิทคอยน์ เป็นต้น59 
 

2.2.2 การจัดเก็บบิทคอยน์ 
บิทคอยน์เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเหรียญหรือธนบัตร

อย่างเงินตรา ทั งนี ในการใช้บิทคอยน์ผู้ใช้จึงจ้าเป็นต้องมีบิทคอยน์แอดเดรสซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่ม
ข้อมูลประกอบไปด้วยตัวเลขผสมกับตัวอักษรประมาณ 34 ตัว เพ่ือใช้ในการรับ การโอนหรือการท้า
ธุรกรรมของบิทคอยน์ และด้วยลักษณะของบิทคอยน์ดังกล่าว บิทคอยน์จึงต้องจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนหรือยูเอสบี
แฟลชไดรฟ์ โดยผู้จะจัดเก็บบิทคอยน์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เหล่านั นจะต้องท้าการอัพโหลด
โปรแกรมประยุกต์กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) หรือกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์ (Bitcoin 

                                           
57 Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,”: 4. 
58 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, “บิทคอยน์"สกุลเงินดิจิทัลที่ก้าลังได้รับความนิยม 

ทั่วโลก,” ข่าวสามมิติ, 2561. 
59 Satoshi Nakamoto, op. cit., 2. 
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Wallet) มาติดตั งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียก่อน ซึ่งการดาวน์โหลดโประแกรมประยุกต์นั นอาจได้มาจาก
หลายช่องทาง เช่น การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์จากเว็บไซด์ให้บริการต่าง ๆ อาทิ 
ฮอตวอลเล็ท (Hot Wallet) บิทคอยน์วอลเล็ท (Bitcoin Wallet) หรือใช้กระเป๋าสตางค์บิทคอยน์จากเว็บไซด์
ผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์ อาทิ เว็บไซด์ bx.in.th/wallet เว็บไซด์ coins.co.th/th เว็บไซด์ 
localbitcoins.com และเว็บไซด์ bitcoin.org/en/choose-your-wallet จากนั นเมื่อท้าการติดตั ง 
กระเป๋าสตางค์บิทคอยน์เสร็จสิ นแล้วถึงจะสามารถจัดเก็บบิทคอยน์ไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้60 

 
2.2.3 การใช้และลักษณะการใช้บิทคอยน์ 
บิทคอยน์เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนมือหรือโอนแก่กันได้

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท้าให้มีผู้น้าบิทคอยน์มาประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้า 
การแลกเปลี่ยนเงินตราหรือน้าไปใช้เพ่ือการลงทุนลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับ
การใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้เงินตราหรือทรัพย์สินที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือแก่กันได้ 
จนอาจท้าให้บุคคลหลงผิดหรือเข้าใจว่า บิทคอยน์มีสถานะเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็นเงินตรา
หรือเป็นทรัพย์สินที่สามารถช้าระหนี แก่กันได้ตามกฎหมาย ทั งนี ลักษณะการใช้บิทคอยน์ที่เหมือน 
หรือคล้ายกันกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้เงินตราหรือเงินตราอิเล็กทรอนิกส์  
มีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี  กล่าวคือ 

2.2.3.1 การใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
การใช้บิทคอยน์ที่เหมือนหรือคล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนเห็นได้ชัด 

จากการประยุกต์ใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการทั งตามเว็บไซด์ให้บริการสินค้าต่าง ๆ 
และตามร้านค้าที่เปิดรับบิทคอยน์เพ่ือการช้าระราคา ทั งนี การใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้า
เกิดขึ นครั งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยบุคคลชื่อลาสซโล ชาวฟลอริดาได้ท้าการเสนอบิทคอยน์จ้านวน 
10,000 เหรียญให้กับผู้ที่สามารถซื อพิซซ่าให้กับเขาได้ และในเวลาต่อมามีชายชาวลอนดอนผู้หนึ่ง 
ท้าการตอบรับข้อเสนอและท้าการสั่งพิซซ่าจ้านวน 2 ถาดให้กับเขาเพ่ือแลกกับบิทคอยน์จ้านวนนั น 
เมื่อเป็นเช่นนี ในเวลาต่อมาการใช้บิทคอยน์ลักษณะนี จึงได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
ท้าให้ธุรกิจหรือร้านค้าเกิดการปรับตัว โดยการเปิดรับบิทคอยน์เพ่ือช้าระค่าสินค้าหรือบริการ 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากการรับเงินตรา ทั งนี ตัวอย่างการใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้า 
หรือบริการในต่างประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดา ผู้ถือครองบิทคอยน์สามารถใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยน
เป็นสินค้าหรือบริการได้ตามร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “Bitcoin Accept here” หรือที่เว็บไซด์ให้บริการ

                                           
60 ยรรยง เต็งอ้านวย, “โครงสร้างพื นฐานและการประยุกต์ใช้บล็อคเชน,” หน้า 54 - 55, 

ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ และศิรปัฐช์ บุญครอง, “บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน”: 4. 
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อย่าง เว็บไซด์ Clearly Contacts หรือเว็บไซด์ Overstock หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ถือครอง
บิทคอยน์สามารถใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นบัตรของขวัญเพ่ือใช้ในการแลกซื อสินค้าราคาพิเศษ 
หรือใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าได้ที่เว็บไซด์ให้บริการของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแอป เปิล (Apple) 
หรือเว็บไซด์ซื อขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอย่างอเมซอน (Amazon) นอกจากนั นยังสามารถใช้บิทคอยน์
แลกเปลี่ยนเป็นโปรแกรมประยุกต์ได้ที่เว็บไซด์ให้บริการของบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ซึ่งเป็น
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคอมพิวเตอร์และไอทีในของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย61 ส่วนในประเทศ
ญี่ปุ่น ผู้ถือครองบิทคอยน์สามารถใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายแล้ว เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกประกาศยอมรับบิทคอยน์เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ชนิดหนึ่งที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นได้62 ทั งนี ยกตัวอย่าง
ร้านค้าที่รับบิทคอยน์เพื่อการช้าระราคา เช่น ห้างสรรพสินค้า Marui สาขา Shinjuku Marui Annex 
ร้าน BIC Camera หรือสายการบิน Peach Airlines ในประเทศญี่ปุ่น อีกทั งในปัจจุบันรัฐบาล
ประเทศญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือครองบิทคอยน์สามารถใช้บิทคอยน์ช้าระค่าบริการกระแสไฟฟ้า
แทนการใช้เงินตราช้าระราคาได้อีกด้วย นอกจากนั น ในสหภาพยุโรปยังมีสถิติการใช้งานบิทคอยน์ 
ในลักษณะดังกล่าวเป็นจ้านวนมากถึงร้อยละ 80 ของผู้ใช้สกุลเสมือนทั งหมด หรือคิดเป็นจ้านวนครั ง
การท้าธุรกรรมได้มากถึง 250,000 ครั งต่อวัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 122 ล้านยูโรหรือเกือบ 
5 พันล้านบาทอีกด้วย63 

ส้าหรับการใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการในประเทศไทย ผู้ถือครอง
บิทคอยน์สามารถใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ที่ เว็บไซด์ให้บริการสินค้า 
ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซด์ให้บริการ coins หรือสามารถค้นหาร้านค้าที่รับช้าระบิทคอยน์ในประเทศไทย
ได้ที่เว็บไซด์ bitcoinmap เป็นต้น64 ทั งนี  ต่อมาเมื่อการใช้งานบิทคอยน์ลักษณะนี ได้รับความนิยม
และถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้างแล้วจึงเกิดแนวคิดการน้าเงินสกุลต่าง ๆ ไปแลกเปลี่ยนเป็น

                                           
61 Goalbitcoin, “ร้านค้ารับ Bitcoin ในประเทศไทย,” ค้นวันที่ 2 พฤษภาคม 2561, จาก 

http://goalbitcoin.com. 
62 ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย, “การลงทุนในบิทคอยน์ (Bitcoin),”Financial Freedom, 21 

(2018): 7 - 8. 
63 ณหทัย สุขเสนา, “มาตรการก้ากับดูแลเงินสกุลดิจิทัลและการปรับใช้กฎหมายไทย 

กับเงินสกุลดิจิทัล : บิทคอยน์,” วารสารวิชาการ กสทช. ประจ้าปี 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 
2560): 375. 

64 siamblockchain, “ค้นหาร้านค้ารับบิทคอยน์ในประเทศไทย,” ค้นวันที่ 2 พฤษภาคม 
2561 จาก Bitcoin Map Thailand, 2561, https://bitcoinmap.siamblockchain.com/. 
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บิทคอยน์ เพ่ือใช้ในการช้าระค่าสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตขึ น ทั งนี การใช้บิทคอยน์ในลักษณะ
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี  

2.2.3.2 การใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตรา 
 การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้เงินตราเห็นได้ชัดจากการน้า

เงินตราสกุลต่าง ๆ ไปแลกเปลี่ยนเป็นบิทคอยน์เพื่อความสะดวกในการใช้บิทคอยน์ช้าระค่าสินค้าหรือ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี การแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นบิทคอยน์หรือการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์
กลับเป็นเงินตราสามารถท้าได้โดยการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ผ่านเว็บไซด์ให้บริการหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เป็นบิทคอยน์ผ่านเครื่องให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์แบบอัตโนมัติได้65 และในบางประเทศ เช่น
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีค้าพิพากษาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานให้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์หรือ
เงินตราเสมือนอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์สามารถกระท้าได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว66 
ทั งนี  ตัวอย่างผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตราสกุลต่าง ๆ ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ผ่านเว็บไซด์ Coinbase.com เว็บไซด์ Local 
Bitcoin.com เว็บไซด์ Coinmama.com และเว็บไซด์ Gemini.com หรือในประเทศญี่ปุ่น เช่น 
ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซด์ Local Bitcoin.com เว็บไซด์ bitFlyer เว็บไซด์ BtcBox และเว็บไซด์ 
Coincheck ส่วนผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ผ่านเว็บไซด์ในสหภาพยุโรป เช่น ผู้ให้บริการ 
ผ่านเว็บไซด์ Local Bitcoin.com เว็บไซด์ AnyCoin Direct เว็บไซด์ Bitcoin.de เว็บไซด์ BitPanda 
และเว็บไซด ์The Rock Trading เป็นต้น67 

ส่วนผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตราสกุลต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น 
เว็บไซด์บริการรับแลกเปลี่ยนบิทคอยน์อย่าง BX.in.th เว็บไซด์ Local Bitcoin.com เว็บไซด์ 
Coins.co.th เว็บไซด์ Bitcoin.co.th หรือเว็บไซด์ Coinbx.com68 นอกจากนั น ผู้ประสงค์จะ
แลกเปลี่ยนบิทคอยน์ในประเทศไทยยังสามารถท้าการแลกเปลี่ยนเงินตรากับบิทคอยน์ได้ที่เครื่องรับ
แลกเปลี่ยนบิทคอยน์แบบอัตโนมัติซึ่งมีเครื่องหนึ่งตั งอยู่ที่บริเวณร้าน KIDO สาขา 2 ถนนพระราม 9 

                                           
65 ธรรมรักษ์ หมื่นจักร, รัชพร วงศาโรจน์, กษิดิศ ตันสงวน และ เกวลี สันตโยดม, “Central 

Bank Digital Currency: อีกหนึ่งวิวัฒนาการของเงิน,” FAQ Focused and Quick, Digital 
Currency Series, 1, 124 (15 มกราคม 2561): 5. 

66 AE de Vos, Koinz Trading BV, No. ECLI: NL: RBAMS: 2018: 869 (Rechtbank 
Amsterdam February 14, 2018). 

67 Goal Bitcoin, “ซื อขายบิทคอยน์ในต่างประเทศ,” Goal Bitcoin (blog), ค้นวันที่ 2 
พฤษภาคม 2561 จาก http://goalbitcoin.com. 

68 เรื่องเดียวกัน. 
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ในกรุงเทพมหานคร ได้อีกด้วย69 และนอกจากการน้าบิทคอยน์ไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะที่เหมือน
หรือคล้ายกันกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนหรือการใช้เงินตราตามที่กล่าวไปแล้ว ยังมีการน้า  
บิทคอยน์ไปประยุกต์ใช้ในด้านการลงทุนในลักษณะที่ เหมือนหรือคล้ายกับการลงทุนในหุ้น  
(Initial public offering หรือ IPO) จนอาจท้าให้บุคคลสับสนว่า บิทคอยน์มีสถานะเป็นทรัพย์สิน 
ที่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนแก่กันได้ และสามารถน้าบิทคอยน์ไปใช้ในการลงทุนแทนทรัพย์สิน
เคลื่อนที่ได้ ทั งนี การใช้บิทคอยน์ในลักษณะดังกล่าวมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี  

2.2.3.3 การใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
 การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์เห็นได้ชัด 

จากการน้าบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลไปใช้ด้านการลงทุนหรือที่เรียกว่า การระดมทุน
โดยการเสนอขายดิจิทัลโทเคน (Initial Coin Offering หรือ ICO) ซึ่งไอซีโอนี มีลักษณะคล้ายกับการระดม
ทุนโดยการเสนอขายหุ้นครั งแรกแก่ประชาชน (Initial Public Offering: IPO)70 แต่ต่างกันที่การเสนอขาย
ดิจิทัลโทเคน (digital token) นั น ผู้ประกอบกิจการได้น้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ท้าให้สามารถ 
เสนอขายดิจิทัลโทเคนแก่สาธารณะชนได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มบริการต่าง ๆ เพ่ือน้าไปใช้ในการด้าเนิน
ธุรกิจ ทั งนี วิธีการระดมทุนดังกล่าวท้าได้โดยการก้าหนดให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมลงทุน (Investor) ส่งมอบ 
คริปโทเคอร์เรนซีหรือเงินสดตามแต่ตกลงเพ่ือแลกกับดิจิทัลโทเคน และผู้เสนอขายดิจิทัลโทเคนจะตกลง
ก้าหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมลงทุน (Investor) ให้ เช่น การแบ่งส่วนแบ่งก้าไรหรือการให้สิทธิในการได้มา 
ซึ่งสินค้าหรือบริการแก่นักลงทุนเป็นการตอบแทน ซึ่งกระบวนการทั งหมดนี จะด้าเนินการในรูปแบบ
ดิจิทัล71 และสัญญาซื อขายดิจิทัลโทเคนดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts)72 

                                           
69 ส้านักวิชาการ ส้านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “บิทคอยน์ (Bitcoin) สกุลเงินเสมือน

จริงแห่งอนาคต,” 2561, หน้า 8. 
70 การเสนอขายหุ้นครั งแรกแก่ประชาชน (Initial Public Offering: IPO) คือ การเสนอขาย

หุ้นแก่ประชาชนครั งแรกโดยอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือการหาแหล่งเงินทุน เพ่ือการขยายกิจการ  
หรือเพ่ือกระจายการถือหุ้นแก่สาธารณะชน ทั งนี โดยการเสนอขายต้องกระท้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
(underwriters) และต้องจัดท้าหนังสือชี ชวนตามหลักเกณฑ์ รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบ 
จาก คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เป็นต้น. 

71 ปริย เตชะมวลไววิทย์, “รู้จัก ICO ก่อนคิดลงทุน,” หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, 
(6 พฤศจิกายน 2560). 

72 สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract หรือ Self-executing Contract, Blockchain 
Contract หรือ Digital Contract) คือ การน้าข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางสัญญาระหว่างบุคคลหรือคู่ค้า
มาเขียนเป็นรูปแบบชุดค้าสั่ งทางคอมพิวเตอร์ซึ่ งมีระบบการท้างานแบบอัตโนมัติ  ทั งนี  
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ทั งนี ตัวอย่างการเสนอขายดิจิทัลโทเคนของผู้ประกอบกิจการ เช่น การเสนอขายดิจิทัลโทเคนของบริษัท 
เจ มาร์ท จ้ากัดมหาชน (JMART) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดจ้าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ติดตามเร่งรัดหนี 73 หรือการเสนอขายดิจิทัลโทเคนผ่านเว็บไซด์ตัวกลางอย่าง tuktukpass เป็นต้น 

 ส่วนตัวอย่างการใช้บิทคอยน์ที่เหมือนหรือคล้ายกับการใช้ทรัพย์สินอีกกรณีหนึ่งคือ 
การท้าสัญญาซื อขายบิทคอยน์ล่วงหน้าหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า บิทคอยน์ฟิวเจอร์ส (Bitcoin Futures) 
ซึ่งบิทคอยน์ฟิวเจอร์สนี  คือ การท้าสัญญาซื อขายบิทคอยน์ล่วงหน้าผ่านตลาด Chicago Board Options 
Exchange (Cboe) และ Chicago Mercantile Exchange (CME) ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ 
Commodity Futures Trading Commission (US CFTC) ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยบิทคอยน์ฟิวเจอร์สนั นมีลักษณะคล้ายกับสัญญาซื อขายล่วงหน้าสินค้าใน 
ตลาดหลักทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น SET50 แต่ต่างกันที่การท้าสัญญาซื อขายล่วงหน้าบิทคอยน์ ผู้ลงทุน
นั นจะได้รับผลตอบแทนหรือก้าไรจากการเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์แทนการเคลื่อนไหวของราคา
สินค้าหรือตัวแปรที่ตราสารนั นอ้างอิงอยู่74 

 

2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์ 
 
2.3.1 ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
การใช้งานบิทคอยน์เสมือนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เช่น การใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยน 

เป็นสินค้าหรือบริการ กรณีนี ย่อมมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เปิดรับช้าระบิทคอยน์
แทนเงินตรากับผู้ซื อที่ตกลงกับผู้ขายว่าจะช้าระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบิทคอยน์ นอกจากนี  
การใช้บิทคอยน์ลักษณะดังกล่าว อาจมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าคู่สัญญาที่ท้าการซื อขายสินค้าหรือบริการ
ระหว่างกนั กล่าวคือ อาจมีให้บริการเป็นตัวกลางให้บริการระบบช้าระบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซี
อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายตัวกลางหรือผู้ให้บริการระบบการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

                                                                                                                         
เมื่อหากโปรแกรมตรวจพบว่าเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานั นก็จะก่อผลลัพธ์คู่สัญญา
ตามท่ีคู่สัญญานั นได้ตกลงกันไว้โดยอัตโนมัติ. 

73 บริษัท เจ มาร์ท จ้ากัดมหาชน, “การเสนอขายดิจิทัลโทเคนของบริษัท เจ มาร์ท จ้ากัด
มหาชน (JFIN COIN)”. 

74 ส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , “อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
บิทคอยน์ฟิวเจอร์ส,” ส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2561, ค้นวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 จาก http://www.sec.or.th/TH/Documents/ICO/ICO_10012561.pdf. 
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2.3.2 ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตรา 
การใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตรา เช่น การใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ 

ทั งจากผู้ประกอบกิจการรับแลกเปลี่ยนบิทคอยน์หรือจากเครื่องให้บริการรับแลกเปลี่ยนบิทคอยน์
แบบอัตโนมัติที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ให้บริการโดย
ธนาคารพาณิชย์ ดังนี  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานบิทคอยน์เสมือนเป็นเงินตรากรณีนี ย่อมได้แก่ 
ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตรากับผู้รับบริการการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ 

 
2.3.3 ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
การใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน ยกตัวอยา่งเช่น การระดมทุนในรูปแบบไอซีโอ (ICO) กรณีนี 

ย่อมมีผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการระดมทุนด้วยในรูปแบบไอซีโอกับผู้ประสงค์จะลงทุน  
ในรูปแบบไอซีโอกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว นอกจากนั น การระดมทุนในรูปแบบไอซีโอยังอาจมี
ตัวกลางหรือผู้ติดต่อระหว่างนักลงทุนกับผู้ลงทุนได้อีก เช่น นายหน้าซื อขายบิทคอยน์หรือผู้ค้าบิท
คอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืน75 

 

2.4 การก ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ 
 
การก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ 

สามารถจ้าแนกอธิบายได้เป็น 3 ประเภท ตามที่แต่ละประเทศอย่างเช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศก้าหนดมาตรการควบคุมก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
หรือคริปโทเคอร์เรนซีในเบื องต้นแล้ว ทั งนี  โดยแต่ละประเทศที่กล่าวมา มีวัตถุประสงค์การควบคุม
และก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในประเทศเยอรมนีนั น มาตรการก้ากับดูแล 
หรือกฎหมายที่น้ามาใช้กับบิทคอยน์นั น จะมุ่งท้าการควบคุมและก้ากับดูแลบิทคอยน์โดยตรง  
ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี หรือในประเทศญี่ปุ่น มาตรการก้ากับดูแลหรือกฎหมาย  
ที่น้ามาใช้กับบิทคอยน์จะมุ่งเน้นท้าการควบคุมและก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการ  
เป็นตัวกลางเกี่ยวกับบิทคอยน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคจนเกินไปและเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการระดมทุนหรือลงทุ น 

                                           
75 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , แนวทางการก้ากับดูแล

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล , 2561, ค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จาก 
https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/197859954183883/. 
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โดยใช้บิทคอยน์ที่อาจสร้างความเสียหายแก่นักลงทุนได้เป็นวงกว้าง76 หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มาตรการก้ากับดูแลหรือกฎหมายที่น้ามาใช้กับบิทคอยน์นั น มีลักษณะที่มุ่งควบคุมก้ากับดูแลผู้ใช้ 
หรือผู้ถือครองบิทคอยน์เป็นหลัก ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการใช้บิทคอยน์
หรือคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือในการกระท้าความผิด อาทิ การใช้บิทคอยน์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน 
หรือการใช้บิทคอยน์ซื อยาเสพติดหรือสินค้าผิดกฎหมายที่อาจสร้างความเสียหาย แก่ระบบการเงิน 
หรือระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้77 

ส่วนการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศไทย ปัจจุบัน ประเทศไทย 
มีกฎหมายที่สามารถน้ามาปรับใช้กับการใช้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ
ไทยได้โดยตรง ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี มีข้อก้ากัดที่ส้าคัญ กล่าวคือ มุ่งท้าการควบคุมก้ากับดูแลเฉพาะผู้ประกอบ
ธุรกิจและตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเท่านั น ยกตัวอย่างเช่น ตัวกลาง  
รับแลกเปลี่ยน (exchange) นายหน้า (broker) ผู้ค้า (dealer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งมีลักษณะการก้ากับดูแลคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงป้องกันมิให้มีการน้าทรัพย์สินดิจิทัล
ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนไปใช้ประโยชน์ หรือกระท้าการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชน 
หรือที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม ซึ่งรายละเอียดมาตรการก้ากับดูแลของประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวมานั น 
จะอธิบายต่อไปในบทที่ 3 ข้อ 3.3 แนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในต่างประเทศต่อไป 
  

                                           
76 Greene v. MtGox Inc, No. 1:2014cv01437 (United States District Court for the 

northen District of Illinois,eastern division August 26, 2016). 
77 Reza Raeesi, “The Silk Road, Bitcoins and the Global Prohibition Regime on 

the International Trade in Illicit Drugs: Can This Storm Be Weathered?,” Glendon 
Journal of International Studies/Revue d’études Internationales de Glendon 8, 
no. 1 – 2 (2015): 20; United States of America -v- Robert M. Faiella, No. 39 F. Supp. 
3d 544; 2014 U.S. Dist. (United States District Court for the southern  District of New 
York August 18, 2014). 
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2.5 ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจากการก ากับดูแล 
 
การใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ โดยปราศจากหน่วยงาน มาตรการหรือกฎหมายในการก้ากับดูแล 

ท้าให้ผู้ ใช้งานบิทคอยน์มี อิสระและเสรีภาพในการท้าธุรกรรมสูง ซึ่ งหากพิจารณาในแง่ดี  
การท้าธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์อาจช่วยให้บุคคลสามารถท้าธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรง ส่งผลให้
การท้าธุรกรรมมีสภาพคล่องสูงและไม่ต้องเสียค่า ธรรมเนียมการท้าธุรกรรมแก่ตัวกลาง 
แต่ในทางกลับกัน การใช้บิทคอยน์โดยปราศจากการก้ากับดูแลนั น น้ามาซึ่งความเสี่ยงหลายประการ 
ทั งความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะของบิทคอยน์เอง เช่น การท้าธุรกรรมโดยไม่จ้าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวตนของผู้ใช้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บิทคอยน์ลักษณะต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถจ้าแนกอธิบายได้ดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

 
2.5.1 ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการโดยปราศจากการก้ากับดูแล

จากหน่วยงาน มาตรการและกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธไม่รับบิทคอยน์ช้าระค่าสินค้า
หรือบริการจากร้านค้า เนื่องจากบิทคอยน์ยังไม่ใช่สิ่งซึ่งช้าระหนี ได้ตามกฎหมาย หรือความเสี่ยง 
จากการไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาจากฎหมาย หากเกิดกรณีผิดสัญญาซื อขาย สัญญา
แลกเปลี่ยน หรือเกิดกรณีการผิดนัดไม่ช้าระบิทคอยน์แก่กันในภายหลัง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี  
หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดหาแนวทางการป้องกันหรือการก้ากับดูแลได้ทันถ่วงที ย่อมเกิดกรณี
พิพาทและมีผู้เสียหายจากการใช้บิทคอยน์ในลักษณะดังกล่าวเป็นจ้านวนมาก เพราะในปัจจุบัน 
บิทคอยน์ได้รับความนิยมและถูกน้ามาใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอย่างแพร่หลายในสังคม 
ทั งนี  ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ78 
 

2.5.2 ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตรา 
ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม 

หรือก้ากับดูแลจากหน่วยงาน มาตรการและกฎหมาย เช่น การไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยา 
ตามกฎหมาย เนื่องจากบิทคอยน์ยังไม่มีสถานะเป็นเงินตราที่ใช้ช้าระหนี ได้ตามกฎหมายของประเทศใด 
อีกทั งมูลค่าของบิทคอยน์นั นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด ดังนั น  อัตราแลกเปลี่ยน 

                                           
78 ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bitcoin และหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ลักษณะใกล้เคียง”. 
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บิทคอยน์จึงมีความผันผวนสูงและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตามจริง ดังนั น หากเกิดกรณีพิพาท
หรือหากมีปัญหาที่ต้องใช้กฎหมายหรือกระบวนการทางศาลในการแก้ไขปัญหา การฟ้องร้อง 
การด้าเนินคดีหรือการค้นหาพยานหลักฐานดังกล่าวอาจท้าได้ยากหรือไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐาน
การแลกเปลี่ยนเงินตรากับบิทคอยน์ได้ เนื่องจากบิทคอยน์ไม่ได้อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของสถาบัน
การเงินที่มีมาตรการหรือระบบที่สามารถตรวจสอบหรือติดตามการท้าธุรกรรมดังกล่าวได้79 

 
2.5.3 ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์เพ่ือการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ โดยปราศจากการก้ากับดูแล 

จากหน่วยงาน มาตรการและกฎหมาย อาทิ ความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์ลงทุนในรูปแบบไอซีโอ 
(ICO) เช่น ความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจถูกหลอกลวงให้ลงทุนและอาจสูญเสียเงินจากการลงทุน 
ในรูปแบบไอซีโอได้ เนื่องจากการระดมทุนแบบไอซีโอ มีลักษณะเป็นการลงทุนข้ามพรมแดน 
ที่สามารถท้าโดยบุคคลใดก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสารเพ่ือตกลงและท้าสัญญา
ในรูปแบบอัจฉริยะ (smart contract) โดยไม่จ้าเป็นต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็น 
ผู้จ้าหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) อีกทั งการจัดจ้าหน่ายดิจิทัลโทเคนแก่ประชาชนลักษณะ
ดังกล่าว สามารถท้าได้โดยเสรีและไม่อยู่ภายใต้ข้อก้าหนด กฎเกณฑ์หรือต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ปกป้องหรือคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนก่อน ท้าให้นักลงทุน 
มีความเสี่ยงและต้องยอมรับความเสี่ยงภัยในการลงทุนนั นเอง80 

ส่วนความเสี่ยงภัยในการท้าสัญญาซื อขายล่วงหน้าบิทคอยน์หรือบิทคอยน์ฟิวเจอร์ส ที่แม้ว่า 
จะออกโดยตลาด Chicago Board Options Exchange (CBOE) และ Chicago Mercantile Exchange 
(CME) ที่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ Commodity Futures Trading Commission (US CFTC) 
ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ส้าหรับการท้าสัญญาซื อขายล่วงหน้าบิทคอยน์ 
ในประเทศไทย การลงทุนลักษณะนี ยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานก้ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกระทรวงการคลัง ท้าให้การลงทุนลักษณะนี  
ไม่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานผู้มีอ้านาจก้ากับดูแลใด ส่งผลให้ไม่สามารถปรับใช้มาตรการ
หรือกฎหมายไทยใดเพ่ือควบคุมก้ากับดูแลการท้าสัญญาซื อขายบิทคอยน์ล่วงหน้าได้ ดังนั น การลงทุน
หรือการท้าสัญญาซื อขายบิทคอยน์ล่วงหน้าโดยปราศจากการก้ากับดูแลจึงมีความเสี่ยง เพราะหากเกิด
กรณีพิพาทที่จ้าเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาลในการแก้ไขปัญหาแล้ว อาจท้าให้เกิดปัญหาการตีความ

                                           
79 เรื่องเดียวกัน. 
80 ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย, “Cryptocurrency ส้าหรับนักกฎหมาย ตอนที่ 5 การประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล,” ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, (2561): 1 - 3. 
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สัญญาซื อขายล่วงหน้าบิทคอยน์หรือการปรับใช้กฎหมายกับการท้าสัญญาซื อขายล่วงหน้าบิทคอยน์
ดังกล่าวได้81 

 

2.6 แนวทางการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บิทคอยน์โดยปราศจาก 
การก ากับดูแล 

 
บิทคอยน์ไม่ได้ออกหรือควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐประเทศใด อีกทั งยังใช้เทคโนโลยี 

บริหารจัดการแบบกระจายศูนย์ (decentralized) ซึ่งยากต่อการควบคุมดูแล ดังนั น การจะก้าหนด 
ให้หน่วยงานใดท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ได้นั น จ้าต้องท้าการศึกษาลักษณะของบิทคอยน์ว่า 
บิทคอยน์มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งใดหรือมีลักษณะการใช้งานอย่างไรที่มีหน่วยงาน 
หรือมีการก้ากับดูแลอยู่แล้ว ซึ่งวิธีการศึกษาหน่วยงานหรือวิธีการก้ากับดูแลบิทคอยน์นั นอาจท้าได้
หลายวิธี แต่วิทยานิพนธ์นี เลือกใช้วิธีการศึกษาโดยการส้ารวจแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์  
ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงล้วนเป็นประเทศท่ีรัฐบาลให้การยอมรับ
และอนุญาตให้ประชาชนใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรมหรือใช้ในการระดมทุนได้อย่างเสรี อีกทั งยังเป็น
ประเทศท่ีมีการก้าหนดแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในเบื องต้นแล้ว ซึ่งวิธีการก้ากับดูแลบิทคอยน์
ที่หลายประเทศเลือกใช้ อาทิ การท้าให้บิทคอยน์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อยู่นอกเหนือการก้ากับดูแล 
(decentralized) เข้ามาอยู่ในระบบการควบคุมดูแลที่สามารถบังคับใช้มาตรการ กฎหมาย 
หรือสามารถควบคุม ติดตามการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์อย่างใด ๆ ได้ (centralized) ทั งนี การท้าให้ 
บิทคอยน์เข้ามาอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐได้นั นสามารถท้าได้หลายวิธี แต่วิธี 
ที่นิยมใช้กันในต่างประเทศคือ การใช้ระบบอนุญาต การขึ นทะเบียน การแจ้งก่อนประกอบกิจการ
ส้าหรับกิจการบางประเภท การก้าหนดนิยามหรือสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์เพ่ือประโยชน์ 
ในการปรับใช้มาตรการก้ากับดูแลหรือกฎหมายที่มีอยู่เดิมกับบิทคอยน์ รวมถึงเพ่ือให้สามารถก้าหนด
หน่วยงานมีอ้านาจในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ได้ ทั งนี  โดยจะอธิบายรายละเอียดการก้ากับดูแลบิทคอยน์
ทั งในประเทศไทยและในต่างประเทศในบทที่ 3 ว่าด้วย แนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ต่อไป 
 

                                           
81 ส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , “อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 

บิทคอยน์ฟิวเจอร์ส,” ส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, "ก.ล.ต. ให้ความเห็น
ต่อกรณีมีบริษัทหลักทรพย์ ชักชวนนักลงทุนไปซื อขายบิทคอยน์ฟิวเจอร์ส ," 2561 ค้นวันที่ 
9 พฤษภาคม 2561 จาก http://www.sec.or.th/TH/Documents/ICO/ICO_10012561.pdf. 



 
 

บทท่ี 3 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการก ากับดูแลบิทคอยน ์

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะกับบิทคอยน์ 

ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย” บทนี  ด้าเนินการตามแนวคิดทางสังคมวิทยาประกอบกับแนวคิด 
ทางนิติศาสตร์หรือที่เรียกว่า นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวคิด  
หรือทฤษฎีทางนิติศาสตร์  สังคมวิทยาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งในบทนี 
ประกอบด้วย (1) เนื อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีอันได้แก่ แนวคิดทางนิติศาสตร์ กล่าวคือ 
“หลักการทั่วไปว่าด้วยการตีความกฎหมายแพ่ง” “หลักการควบคุมการกระท้าทางปกครอง 
ของฝ่ายปกครองด้วยวิธีการก้ากับดูแล” และ “ระบบอนุญาต” แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย 
“หน้าที่ที่รัฐควรกระท้าในทางธุรกิจ” ทฤษฎีเชิงสังคมวิทยาและนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาว่าด้วย 
“ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม” “ทฤษฎีความขัดแย้ง” และ “ทฤษฎีวิศวกรรมสังคม” (2) เนื อหา
เกี่ยวกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย และ (3) เนื อหาเกี่ยวกับการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ในต่างประเทศ ซึ่งแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในข้อ (2) และ (3) มุ่งท้าการศึกษา
เงินตราเสมือนที่เป็นคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะบิทคอยน์ โดยหัวข้อที่ท้าการศึกษา ได้แก่ 
การยอมรับบิทคอยน์ นิยามและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
รวมถึงมาตรการและกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ทั งในประเทศไทยและในต่างประเทศ  
ซึ่งได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี การศึกษาเนื อหาดังกล่าว
เพ่ือชี ให้หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทยหรือหน่วยงานก้ากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเห็นว่า 
ยังมีแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอื่นอีกหลายวิธี นอกเหนือจากการใช้อ้านาจ 
ทางปกครองควบคุมการกระท้าทางปกครองโดยอาศัยการก้ากับดูแล (tutelle administrative) 
ที่มีลักษณะมุ่งเน้นความส้าคัญในการควบคุม “ความชอบด้วยกฎหมาย” มากกว่าการควบคุม 
“ความเหมาะสม”82 อันส่งผลให้กฎหมายที่ออกหรือบังคับใช้กับบิทคอยน์ในประเทศไทยปัจจุบัน 
มีลักษณะไม่เอื อต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่เป็นการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน  

                                           
 82 ธีระ สุธีวรางกูร, “นิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541) หน้า 66. 
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ด้านเทคโนโลยีหรือฟินเทค (Fintech) ในประเทศไทย อีกทั งยังแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้อง
ระหว่างกฎหมายกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยอีกด้วย เป็นต้น83 

 

3.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเงินตราเสมือน 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี  

 
3.1.1 ความทั่วไปว่าด้วยการก ากับดูแล 
โดยทั่วไป “การก้ากับดูแล” หมายถึง การดูแลอย่างใกล้ชิด การชี น้าให้เป็นไปตามต้องการ 

การปกปักรักษา การปกครองและเอาใจใส่ให้เป็นไปด้วยดี84 ส่วน “การก้ากับดูแล” ตามกฎหมาย
มหาชนนั นหมายถึง มาตรการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ้านาจบริหาร (Decentralization) 
อันเป็นการก้าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนิติบุคคล 2 องค์กร กล่าวคือ  รัฐกับองค์กรกระจาย
อ้านาจ ส่วน “การก้ากับดูแล” ตามกฎหมายมหาชนในทางปฏิบัติหมายถึง การควบคุมการกระท้า 
ทางปกครองโดยอาศัยการก้ากับดูแล กล่าวคือ ผู้มีอ้านาจก้ากับดูแลสามารถใช้อ้านาจควบคุมตัวการ 
ผู้อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลและการกระท้าของผู้อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลได้ แต่ฝ่ายปกครองจะใช้อ้านาจนั นได้
ต่อเมื่อการกระท้านั นมีกฎหมายบัญญัติให้อ้านาจไว้โดยเฉพาะ และเป็นการกระท้าที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการควบคุม “ความชอบด้วยกฎหมาย”85 

จากที่กล่าวมา “การก้ากับดูแล” ทั งสองความหมายนั น ยังไม่ครอบคลุมถึงการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับวิทยานิพนธ์นี  ซึ่ง “การก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสม” ของวิทยานิพนธ์นี  
หมายถึ ง  “การก้ ากับดูแลบิทคอยน์ที่ เหมาะสมกับเรื่ องส้ าคัญที่ เ กี่ ยวข้องกับบิทคอยน์ 
อาทิ ลักษณะเฉพาะของบิทคอยน์ ลักษณะการใช้งานบิทคอยน์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้บิทคอยน์ 
ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะ 
เหมือนหรือคล้ายกับการใช้เงินตรา และการใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้
ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือเก็งก้าไร รวมถึงเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและลักษณะ 

                                           
83 “แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม,” accessed November 8, 2017 from 

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-
Book.pdf. 

84 ความหมายค้าว่า “ก้ากับ” และความหมายค้าว่า “ดูแล” ตามพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561. 

85 ธีระ สุธีวรางกูร, “นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย”. 
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การลงทุนในไทย และการหาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยนั น 
ยังต้องค้านึงถึงกฎหมาย รวมถึงหลักการส้าคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น หลักสุจริต (good faith) 
หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาหรือหลักเสรีภาพในการท้าสัญญา (freedom of contract) 
รวมถึงต้องค้านึงและให้ความส้าคัญกับเรื่องส้าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การป้องกันความล้มเหลวของตลาด 
การค้านึงถึงความมีเสถียรภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจ การอ้านวยประโยชน์อ่ืนตามที่จ้าเป็น
ในทางธุรกจิเพื่อส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการอ้านวยความยุติธรรมในสังคม เนื่องจากรูปแบบระบบ
เศรษฐกิจไทยมีลักษณะแบบผสม กล่าวคือ เป็นการบริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมกับระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ส่งผลให้สถานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมไทยแตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี  
การจะก้าหนดแนวทางก้ากับดูแล การก้าหนดนิยาม สถานะทางกฎหมาย หน่วยงาน มาตรการ 
หรือกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนในประเทศไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้  
จึงจ้าเป็นต้องศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์นอกเหนือจากการศึกษาบิทคอยน์ ลักษณะ
การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์หรือตัวบทกฎหมายประกอบด้วย เพราะสิ่ งต่าง ๆ ในสังคม 
ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นระบบ ซึ่งการศึกษาแนวทางการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน  
ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยลักษณะนี  สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่นิยมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

 
3.1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเงินตราเสมือน 

3.1.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
1) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสังคมวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับ 

การก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
แนวคิดและทฤษฎีเชิงสังคมวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแล 

บิทคอยน์ที่เลือกใช้เป็นแนวทางศึกษาวิทยานิพนธ์นี  ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมและทฤษฎี
ความขัดแย้ง กล่าวโดยสรุปคือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมนั นเปรียบโครงสร้างทางสังคมกับโครงสร้าง 
ของร่างกายมนุษย์ กล่าวคือ ร่างกายมนุษย์นั นจะประกอบไปด้วยอวัยวะ เซลล์และเส้นสายต่าง ๆ 
ที่ท้าหน้าที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน และส่วนต่าง ๆ ย่อมมีความส้าคัญเท่าเทียมกันและมีคุณูประการต่อ
โครงสร้างอ่ืน ๆ และโครงสร้างร่างกายในภาพรวม ทั งนี ร่างกายที่เติบโตแล้วจะมีระบบการท้างานที่
ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ขึ น ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางหน้าที่และการด้าเนินงาน แต่ขณะเดียวกัน 
ทุกระบบในร่างกายยังต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกันอยู่เช่นเดียวกับโครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะสังคม
ที่ เจริญแล้วย่อมมีระบบและโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ น  แต่ทุกระบบนั นยังมีความสัมพันธ์ 
และท้าหน้าที่โดยสอดคล้องต้องกันอยู่ ดังนั น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างหรือต่อระบบใด
ระบบหนึ่งหรือหลายส่วนแล้ว อาทิ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ย่อมอาจส่งผลให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงต่อระบบอ่ืน ๆ หรือโครงสร้างโดยรวมของสังคมได้  และอาจส่งผลให้สังคม 
เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี นักสังคมศาสตร์จึงมิได้ให้ความส้าคัญกับโครงสร้างหรือระบบใด
ระบบหนึ่งโดยเฉพาะเพียงระบบเดียว แต่จะศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องประกอบ
กับเรื่องที่ก้าลังศึกษาอยู่นั น ๆ ด้วย จากเหตุผลที่กล่าวมาวิทยานิพนธ์นี จึงศึกษาปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน โดยเฉพาะกับบิทคอยน์ในประเทศไทยประกอบด้วย ซึ่งปัจจัยส้าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินตราเสมือนดังกล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจ ทั งนี จะกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3) ว่าด้วย
แนวคิดและทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาที่เก่ียวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ต่อไป 

นอกจากที่กล่าวมา ทฤษฎีนี ยังให้ความส้าคัญต่อความต้องการ 
(needs) ทางสังคม ซึ่งทฤษฎีนี มีข้อความคิดว่า สังคมส่วนต่าง ๆ ล้วนมีความต้องการสิ่งต่าง ๆ 
เพ่ือการด้ารงอยู่ได้ ด้วยเหตุนี  สังคมจึงสร้างกลไกบางอย่างขึ นเพ่ือควบคุมการท้างานของสังคม  
ซึ่งกลไกดังกล่าวนั นคือ การก้าหนดหน้าที่ ซึ่งหน้าที่ในสังคมล้วนมีความหลากหลายและแตกต่างกัน
ออกไป ยกตัวอย่างหน้าที่ส้าคัญอันเป็นหน้าที่พื นฐานของสังคม เช่น การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย 
การบูรณาการและการด้ารงไว้ซึ่งแบบแผนของสังคม แต่อย่างไรก็ดี การด้ารงอยู่ของสังคมดังกล่าว
ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นหรือเกิดความสมานฉันท์ตลอดเวลา เนื่องจากในความเป็นจริง ทุกสังคม 
ล้วนเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความขัดแย้งนั นมีแนวโน้มเกิดขึ นตลอดเวลา ดังนั น สังคม 
จึงจ้าเป็นต้องสร้างเครื่องมือบางอย่างขึ น อาทิ ค่านิยม ระบบวัฒนธรรม กฎหมาย ตลอดจนการ
แทรกแซงโดยองค์กรควบคุมต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและควบคุมความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ นในสังคม 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ภายหลังต่อมา ได้เกิดการประยุกต์
แนวความคิดทางสังคมวิทยาเข้ากับแนวความคิดทางด้านกฎหมาย เกิดเป็นศาสตร์ใหม่เรียกว่า 
การศึกษากฎหมายในเชิงสังคมวิทยา ซึ่งแนวความคิดนี มุ่งให้ความส้าคัญกับกฎหมายในทางปฏิบัติ
มากกว่าการสนใจกฎหมายในเชิงเนื อหาหรือที่มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยเห็นว่า กฎหมายนั นเป็น
เครื่องมือพาสังคมไปสู่จุดหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งกล่าวคือ อรรถประโยชน์เชิงสังคมหรือการเกิด
ประโยชน์สุขแก่คนในสังคม ด้วยเหตุนี ทฤษฎีดังกล่าวจึงให้ความส้าคัญกับวิธีการศึกษากฎหมาย 
และการออกกฎหมายโดยเห็นว่า การออกกฎหมายต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ นในสังคม (social legislation) ด้วยเหตุดังกล่าวการศึกษากฎหมาย
ลักษณะนี  จึงไม่ยึดติดตัวบทกฎหมายหรือแนวคิดทฤษฎีที่มีลักษณะเป็นเนื อหาหรือมีลักษณะ 
เป็นนามธรรมมากเกินไป แต่มุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ นจริงในสังคมเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการออกกฎหมายและเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั งนี  ทฤษฎีทางสังคมวิทยากฎหมายที่วิทยานิพนธ์นี ใช้เป็นแนวทางการศึกษาคือ แนวคิด
ว่าด้วยวิศวกรรมทางสังคม ซึ่งรายละเอียดทฤษฎีนี จะกล่าวในบทที่ 3 หัวข้อ 3) ว่าด้วยแนวคิด 
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และทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ต่อไป 
และนอกจากนั นทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยากฎหมายยังได้น้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎี 
เชิงเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษากฎหมายและการตรากฎหมายอีกด้วย ซึ่งรายละเอียด
แนวคิดและทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์มีดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

2) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การก้ากับดูแลบิทคอยน์ 

แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ที่เลือกศึกษาในวิทยานิพนธ์นี  คือ แนวความคิดของอดัม สมิธ (service functions) ว่าด้วยหน้าที ่
ที่รัฐควรกระท้าในทางธุรกิจ กล่าวโดยสรุปคือ อดัม สมิธ เห็นว่า รัฐมีหน้าที่ส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
หน้าที่ที่รัฐต้องกระท้าการ (essential functions) หน้าที่ที่รัฐต้องให้บริการ (service functions) 
และหน้าที่ของรัฐในทางธุรกิจ (business functions) ทั งนี หน้าที่ของรัฐในทางธุรกิจเกี่ยวกับการออก
กฎหมายในทางเศรษฐกิจนั น รัฐมีหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อให้บรรลุผลในการพัฒนาประเทศ และสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในทางเศรษฐกิจรัฐ
ไม่ควรออกกฎหมายที่มีลักษณะควบคุมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศมาก
จนเกินไป ควรให้เสรีภาพในการประกอบธุรกิจและให้เศรษฐกิจด้าเนินไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดี
แนวความคิดนี ไม่ได้หมายความว่า รัฐไม่สามารถควบคุมหรือแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศได้เลย เพราะหากรัฐมีเหตุผลส้าคัญเพียงพอ รัฐนั นย่อมออกกฎหมายเพ่ือใช้ควบคุม
กลไกต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจได้ และไม่ว่าการออกกฎหมายนั นจะเป็นการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลในทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจก็ตาม ยกตัวอย่างเหตุผลส้าคัญดังกล่าว เช่น กลไกตลาดเกิด
ความล้มเหลว (market failure) อาทิ เกิดการผูกขาดทางการค้าหรือบริการ (Monopoly) หรือท้าไป
เพ่ือการอ้านวยความยุติธรรม (equity) อาทิ เพ่ือปกป้องผู้ อ่อนแอทางเศรษฐกิจ (Economic 
weakness) หรือท้าการแทรกแซงเพ่ือเพ่ิมความมีเสถียรภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจ เช่น 
การบริโภคภายใน (consumption) การน้าเข้าและการส่งออก (export-import) รวมถึงท้าไปเพ่ือ
ความมีเสถียรภาพในการลงทุนของภาคเอกชน (investment) เหล่านี รัฐย่อมมีอ้านาจเข้าแทรกแซง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการออกกฎหมายหรือออกมาตรการใด ๆ มาควบคุมปัญหาส้าคัญเหล่านั นได้86 
ทั งนี ยกตัวอย่างการแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการออกหรือบังคับใช้กฎหมายในประเทศ
ไทย เช่น การออกกฎหมายเท่าที่จ้าเป็นเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่องค์กรธุรกิจ (facilitating rule) 

                                           
86 Fry, Michael, Adam Smith’s Legacy: His Place in the Development of 

Modern Economics (Routledge, 2005) pp. 65 - 88 (Public Economic Policy: Adam 
Smith on what the state and other Public institutions should and should not do). 
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ดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี  มีทั งกฎเกณฑ์ที่อ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (default rules) เช่น 
การจ้ากัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ากัด การก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การประชุมผู้ถือหุ้น การก้าหนดอ้านาจหน้าที่กรรมการบริษัทหรือการโอนหุ้น 87 ซึ่งเหล่านี  
ล้วนสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายว่าด้วยหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาหรือหลักเสรีภาพ 
ในการท้าสัญญา (freedom of contract) ดังนั น กฎหมายที่ออกตามหลักการนี จะมีลักษณะยืดหยุ่น
กล่าวคือ ผู้ท้าสัญญาหรือผู้แสดงเจตนาย่อมตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนได้ แต่ทั งนี  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ การออกกฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมผู้ประกอบ
ธุรกิจและคุ้มครองผู้บริโภค (mandatory rules) เช่น การคุ้มครองบุคคลผู้เสียเปรียบด้านข้อมูล 
และการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริต เป็นต้น88 

จากการศึกษาแนวความคิดเชิงสั งคมวิทยาและแนวความคิด 
เชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า ในทางเศรษฐกิจ 
รัฐ ไม่ควรออกกฎหมายที่มี ลั กษณะบั งคับหรือจ้ ากัดสิทธิ ผู้ ประกอบธุรกิจหรือนักลง ทุน 
จนมากจนเกินไป ซึ่งในภาวะปกติรัฐควรปล่อยให้ธุรกิจหรือการลงทุนด้าเนินไปอย่างเสรีตามกลไก
ตลาด แต่ทั งนี รัฐจะออกกฎหมายใด ๆ ที่มีลักษณะจ้ากัดสิทธิต่าง ๆ ของธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการ 
หรือนักลงทุนได้ต่อเมื่อ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส้าคัญ และหากรัฐไม่เข้าแทรกแซงแล้วอาจเกิด
ผลกระทบต่อระบบส้าคัญทางเศรษฐกิจได้ อาทิ ระบบการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ ตลอดจนความ
มั่นคงของประเทศชาติ อย่างไรก็ดีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมและดูแลสิ่งใด ๆ รัฐจ้าเป็นต้องศึกษา
สิ่ งที่ จะควบคุมและก้ ากับดูแล  รวมถึ งปั จจั ย อ่ืน  ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง  ให้ ครอบคลุม เ พียงพอ 
ก่อนการตรากฎหมาย ทั งนี เพ่ือให้กฎหมายที่ออกมานั นเหมาะสมกับสภาพปัญหาในสังคมและน้าไปสู่
การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว
วิทยานิพนธ์นี จึงเสนอแนวทางการตรากฎหมายที่ให้ความส้าคัญกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ นจริงในสังคม 
ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนั นคือ ทฤษฎีว่าด้วยวิศวกรรมสังคมของ รอสโค พาวด์ ซ่ึงมีรายละเอียดทฤษฎี
ดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

3) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางนิติศาสตร์เชิงสังคมศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 

                                           
87 มาตรา 1077 มาตรา 1107 มาตรา 1111 (6) และมาตรา 1129 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์. 
88 มาตรา 65 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และมาตรา 1023/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
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ทฤษฎีทางนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ที่เลือกศึกษาในวิทยานิพนธ์นี  คือ ทฤษฎีวิศวกรรมสังคม (Social Engineering Theory) 
ของ รอสโค พาวด์ ทั งนี  รายละเอียดและสาระส้าคัญของทฤษฎีนี อาจกล่าวโดยสรุปคือ ทฤษฎี
วิศวกรรมสังคมเป็นทฤษฎีที่เน้นภารกิจของนักกฎหมายในการจัดระบบผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางสังคม 
กล่าวคือ ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของสังคมให้สมดุลกัน 
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ คล้ายกับนักกฎหมายเป็นวิศวกรของสังคมที่มุ่ งสร้างสังคมใหม่ 
ที่มีประสิทธิภาพทั งนี เพ่ือตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชนและให้เกิดความร้าวฉาน 
หรือความสูญเสียในสังคมน้อยที่สุดเท่าท่ีจะท้าได้89 

ทฤษฎีวิศวกรรมสังคมเป็นทฤษฎีที่ รอสโค พาวด์ พัฒนามาจากทฤษฎี
ของเยียริง (Rudolf Von Jhering) ทั งนี  เยียริงได้แบ่งกลุ่มความขัดแย้งทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท 
ซึ่งต่อมา รอสโค พาวด์ ได้พัฒนาต่อให้มีรายละเอียดทางปฏิบัติเพ่ิมขึ นกล่าวคือ พาวด์ ได้แบ่งกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางสังคมออกเป็น 3 ประเภทและได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า กลุ่มผลประโยชน์ทั ง 3 ประเภท
นั น ได้แก่ (1) ผลประโยชน์ของปัจเจกชน (Individual interests) หมายถึง ความปรารถนา 
และความคาดหมายในการด้ารงชีวิตของปัจเจกชน (Individual Life) อันได้แก่ ผลประโยชน์ 
ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ผลประโยชน์ในเรื่องอันเป็นแก่นสาระส้าคัญ 
รวมถึงการมีทรัพย์สินส่วนตัว (2) ผลประโยชน์ของมหาชน (Public interest) หมายถึง ข้อเรียกร้อง 
ความต้องการหรือความปรารถนาที่ปัจเจกชนยึดมั่นอันเกี่ยวพันหรือเกิดจากจุดยืนในการด้ารงชีวิต  
ที่เกี่ยวกับการเมือง (Political Life) อันได้แก่ ผลประโยชน์ของรัฐในฐานะที่ เป็นนิติบุคคล 
ในอันที่จะครอบครองเวนคืนทรัพย์สิน รวมถึงผลประโยชน์ของรัฐในฐานะเป็นผู้พิทักษ์เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคม และ (3) ผลประโยชน์ของสังคม (Social interests) หมายถึง ข้อเรียกร้อง 
ความต้องการหรือความปรารถนาที่พิจารณาจากแง่ความคาดหมายในการด้ารงชีวิตทางสังคม (Social 
Life) รวมถึงผลประโยชน์ของสังคมในแง่ความปลอดภัยทั่วไป ความปลอดภัยของสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม 
เช่น สถาบันครอบครัวหรือสถาบันทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ของสังคมในแง่ศีลธรรมทั่วไป 
ผลประโยชน์ในการสงวนรักษาทรัพย์ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และผลประโยชน์
ของสังคมด้านความก้าวหน้าทั่วไปทั งความก้าวหน้าทางการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  
ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี  พาวด์ ได้เสนอแนวคิดโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า  ทุกผลประโยชน์ 
ล้วนมีน ้าหนักท่ีเป็นกลางกล่าวคือ ไม่มีประโยชน์ใดส้าคัญไปกว่ากลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 

                                           
89 Von Jhering, Rudolf, Law as a Means to an End, vol. 5 (The Lawbook 

Exchange, Ltd, 1999). 
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นอกจากนั นทฤษฎีของ พาวด์ ยังให้ความส้าคัญกับนักกฎหมายในฐานะ
เป็นวิศวกรทางสังคม โดย พาวด์ ได้เสนอว่า นักกฎหมายมีภารกิจส้าคัญ 6 ประการ กล่าวคือ มีหน้าที่
ศึกษาผลลัพธ์ที่ เกิดขึ นจริงของสถาบันและทฤษฎีทางกฎหมาย ศึกษาเชิงสังคมวิทยาในเรื่อง 
การเตรียมการนิติบัญญัติโดยเฉพาะผลการนิติบัญญัติเชิงเปรียบเทียบ ศึกษาเครื่องมือหรือกลไก  
ที่ท้าให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายมีประสิทธิภาพโดยถือความมีชีวิตของกฎหมายปรากฏอยู่ที่การบังคับใช้
กฎหมาย ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเชิงสังคมวิทยาโดยการตรวจดูว่า ทฤษฎีทางกฎหมายส่งผล
ประการใดบ้างในอดีต นอกจากนั นนักกฎหมายยังมีหน้าที่สนับสนุนให้มีการตัดสินคดีบุคคล 
อย่างมีเหตุผลและยุติธรรมโดยอ้างความแน่นอนแทนการใช้ดุลพินิจ และพยายามท้าให้วัตถุประสงค์
ของกฎหมายมีผลมากขึ น เพ่ือให้สังคมบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดทางสังคมนั่นเอง 

จากการศึกษาทฤษฎีของ พาวด์ พบว่า การศึกษาแนวทางการก้ากับ
ดูแลเงินตราเสมือนที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะกับบิทคอยน์นี  ควรน้าแนวคิดดังกล่าว
มาปรับใช้ โดยเริ่มจากการศึกษาบิทคอยน์ ลักษณะการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ ศึกษาปัจจัยส้าคัญ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะระบบเศรษฐกิจ ลักษณะการลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาถึง
เหตุผลในการตรากฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมายในลักษณะที่เป็นการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงการตรวจสอบความจ้าเป็นในการตรากฎหมาย 
การตรวจสอบเนื อหาของกฎหมาย การท้าประชาพิจารณ์กฎหมายเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกฎหมาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ที่เกิดขึ นจากการบังคับใช้กฎหมายนั น ๆ ทั งนี เพ่ือความเหมาะสมในการตรา หรือการแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมาย และเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดหรืออาจเกิดขึ นส้าหรับประเทศไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น นอกจากการศึกษาบิทคอยน์ และลักษณะการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์แล้ว 
วิทยานิพนธ์นี จ้าจ้าเป็นต้องศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ รวมถึงลักษณะการควบคุมดูแล
บิทคอยน์ประกอบด้วย ซึ่งปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาส้าหรับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยคือ ลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทย ทั งนี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตรา 
หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนส้าหรับประเทศไทยให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ นซึ่งระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะผสมระหว่างการบริหารเศรษฐกิจ 
แบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซึ่งระบบเศรษฐกิจนี มีลักษณะเป็นระบบเศรษฐกิจ  
ที่ปล่อยให้อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เป็นไปตามกลไกของตลาดโดยมีส่วนกลาง 
หรือรัฐบาลเป็นผู้ดูแลหรือช่วยให้กลไกตลาดเป็นไปโดยปกติ และหากกลไกตลาดนั นไม่เป็นไป 
ในทางปกติแล้ว รัฐสามารถเข้าแทรกแซงหรือควบคุมกลไกตลาดเพ่ือให้กลไกนั นกลับคืนสู่ภาวะปกติ



 57 

เช่นเดิมได้ ทั งนี หากกลไกตลาดกลับคืนสู่ภาวะเดิม การเข้าแทรกแซงโดยรัฐย่อมไม่จ้าเป็นอีกต่อไป90 
ดังนั น รัฐควรปล่อยให้เศรษฐกิจด้าเนินไปอย่างเสรีและออกกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะ
กรณีที่มีความจ้าเป็น หรือมีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นการท้าไปเพ่ือการอ้านวยความสะดวก 
เท่าท่ีจ้าเป็นในทางธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจเท่านั น ทั งนี โดยสอดคล้องกับแนวความคิดของ อดัม สมิธ 
ว่าด้วยหน้าที่ที่รัฐควรกระท้าในทางธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2) ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎี 
เชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 

จากที่กล่าวมา วิทยานิพนธ์นี จึงด้าเนินการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่กล่าวมา เพ่ือมุ่งหาค้าตอบว่า กฎหมายที่ใช้บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลในประเทศไทย กล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
สามารถใช้ในการก้ากับและควบคุมการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ส้าหรับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้าให้การด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวมีความโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและเพื่อการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมถึงการใช้บิทคอยน์ที่มี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือน 
หรือคล้ายกับการใช้เงินตราและการใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้ทรัพย์สินหรือไม่ 
ทั งนี หากกฎหมายดังกล่าวสามารถปรับใช้กับบิทคอยน์ได้แล้ว ต้องศึกษาและวิเคราะห์ต่อว่า การควบคุม
หรือก้ากับดูแลนั น เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบิทคอยน์ หรือลักษณะด้าเนินกิจกรรม รวมถึง
ลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือไม่ หากไม่เหมาะสม ควรใช้แนวทางหรือมาตรการใด
เพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี  

ด้วยเหตุผลดั งกล่าว  วิทยานิพนธ์นี จึ งมุ่ งท้าการศึกษาเ พ่ือหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยวิธีการส้ารวจการควบคุมและก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตรา
เสมือนอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือท้าการเปรียบเทียบกับการควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรม 
และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และเพ่ือชี ให้ เห็นถึงความแตกต่าง 
และวัตถุประสงค์ที่แต่ละประเทศออกมาตรการหรือกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลบิทคอยน์หรือ
เงินตราเสมือนอื่น ทั งนี  ผลที่ได้จากการศึกษา อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานก้ากับดูแลและหน่วยงาน
มีหน้าที่ออกกฎหมายหรือมาตรการควบคุมดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย อาทิ ใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือปรับปรุงหน่วยงาน มาตรการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลการใช้ 
หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนโดยเฉพาะกับบิทคอยน์ในประเทศไทยต่อไป 

                                           
90 ธเนศ ศรีวิชัยล้าพันธ์, เศรษฐกิจไทย Thai Economy (คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554) หน้า 55. 
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ทั งนี การหาค้าตอบว่า พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จะสามารถบังคับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิด หรืออาจเกิดขึ นจากการใช้ การด้าเนิน
กิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้หรือไม่ และจะสามารถ
บังคับใช้กับการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน โดยเฉพาะกับบิทคอยน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่นั น จ้าเป็นต้องอาศัยหลักการตีความทางกฎหมาย เนื่องพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
ไมไ่ด้นิยามความหมายของบิทคอยน์ไว้อย่างชัดเจน ดังนั น การค้นหาค้าตอบจึงจ้าเป็นต้องอาศัยหลัก
ทั่วไปว่าด้วยการตีความกฎหมายแพ่งประกอบด้วย ทั งนี โดยหลักการดังกล่าวมีรายละเอียด 
และสาระส้าคัญดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

4) หลักกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นฐาน

อ้านาจหลัก ซึ่งการปกครองลักษณะนี ยึดหลักการส้าคัญทางปกครองว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ้านาจ” 
กล่าวคือ องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท้าการใด ๆ ได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ้านาจไว้ และกฎหมายที่ให้
อ้านาจนั นต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร รัฐจะอ้างกฎหมายประเพณีมาเป็นฐานในการใช้อ้านาจ
ปกครองหาได้ไม่ ทั งนี  แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถออกกฎหมายเพ่ือให้ตนสามารถใช้อ้านาจ 
ทางปกครองได้ก็ตาม แต่การออกกฎหมายนั นต้องเป็นไปตามหลักการตรากฎหมายของรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงปัจจุบัน การออกหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท้า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายด้วย91 ดังนั น การตรากฎหมายที่มีลักษณะจ้ากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ หรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 
หรือมีผลบังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะจะไม่สามารถกระท้าได้92 

อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) 
ได้บัญญัติข้อยกเว้นส้าหรับการตรากฎหมายที่มีความจ้าเป็นต้องจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
หรือจ้ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพไว้ เช่น กรณีเป็นการตรากฎหมายเท่าที่จ้าเป็น 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ

                                           
91 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. 2562 
92 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2560, มาตรา 26, 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 128 ตอนที่ 13 ก (4 มีนาคม 2554): 2-3. 
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ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรื อการได้มาซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ไว้93 และพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้ก้าหนด
เหตุผลความจ้าเป็นที่รัฐจะใช้ระบบอนุญาตได้ 2 กรณี กล่าวคือ (1) มีเหตุจ้าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์
ของประเทศชาติหรือประชาชน และ (2) กรณีมีความจ้าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

การตรากฎหมายเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นภารกิจหนึ่งที่ส้าคัญของกฎหมาย ทั งนี  หากการด้าเนินการใดของบุคคล กระทบหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ รัฐย่อมมีอ้านาจแทรกแซงกิจการหรือเรื่องดังกล่าวได้ ทั งนี  ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม การประกอบกิจการ การประกอบวิชาชีพ หรือการด้าเนินการ 
ของบุคคล โดยการออกกฎหมายเ พ่ือควบคุมการด้า เนินการนั นไว้  ทั งนี  มาตรการหลัก 
ที่ผู้ตรากฎหมายมักใช้ ได้แก่ ระบบอนุญาตหรือมาตรการอ่ืนที่มีผลคล้ายคลึงกัน ซึ่งการอนุญาต 
เป็นกรณีท่ีรัฐยินยอมให้บุคคลด้าเนินการในเรื่องที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐก่อน 
โดยรัฐจะออก “ใบอนุญาต” ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งในการพิจารณาอนุญาตนั น กฎหมายอาจ
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้ แล้วแต่กรณี ระบบการอนุญาต 
จึงมีลักษณะเป็นมาตรการควบคุมที่เคร่งครัด เนื่องจากเป็นมาตรการควบคุมก่อนหน้าหรือเป็น
มาตรการแบบป้องกันที่มักใช้กับการด้าเนินการที่มีผลกระทบโดยมากต่อประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการ อ่ืนที่มีผลคล้ ายคลึ งกับการอนุญาต คือการรับรอง 
และการขึ นทะเบียน ทั งนี  การรับรองเป็นมาตรการควบคุมก่อนหน้าเช่นเดียวกับการอนุญาต 
แต่ต่างกันที่การรับรองมักใช้กับเรื่องที่ เป็นภารกิจเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมที่รัฐประสงค์ 
ท้าการควบคุมดูแล แต่เนื่องด้วยเป็นเรื่องทางเทคนิค จึงมอบหมายให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด้าเนินภารกิจนั นโดยผ่านกลไกการรับรอง ยกตัวอย่างเช่น การรับรองห้องปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์ที่มีลักษณะเฉพาะ ส่วนการขึ นทะเบียนมีลักษณะคล้ายระบบอนุญาต แต่มีขั นตอนที่เรียบง่าย
และกระชับกว่า มักใช้กับการประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มากนัก 
โดยผู้ยื่นค้าขอขึ นทะเบียนเพียงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยส้าคัญต่อเรื่องนั น ๆ เช่น 
การประกอบกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

                                           
93 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2560, มาตรา 32 

มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 44 , ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่มที่ 128 ตอนที่ 13 ก (4 มีนาคม 2554): 2-3. 
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นอกจากการควบคุมการประกอบกิจการโดยใช้การอนุญาต 
การรับรอง หรือการขึ นทะเบียนดังกล่าวแล้ว ยังมีมาตรการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งคือ การแจ้งก่อน
ด้าเนินการ โดยมาตรการนี กฎหมายจะก้าหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะประกอบกิจการต้องแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบก่อนจึงเริ่มประกอบกิจการนั นได้ โดยเจ้าหน้าที่จะออก “ใบรับแจ้ง” 
เพ่ือเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง ทั งนี  ผู้แจ้งสามารถประกอบกิจการได้ทันทีนับแต่เวลาที่แจ้ง โดยการแจ้ง
ดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลการประกอบกิจการแก่ฝ่ายปกครองเพ่ือฝ่ายปกครองจะได้สอดส่องดูแล
การประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อันเป็นการควบคุมภายหลังหรือเป็นมาตรการ
ควบคมุแบบแก้ไข 

นอกจากแนวทางการก้ากับดูแลโดยใช้ระบบการอนุญาต การรับรอง 
การขึ นทะเบียนหรือการก้าหนดให้แจ้งก่อนการด้าเนินการดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ
บางหน่วยงาน ยังได้ปรับใช้มาตรการที่มีความยืดหยุ่นสูงในการควบคุมหรือก้ากับดูแลกิจการต่าง ๆ 
กล่าวคือ การก้าหนดให้กิจการก้ากับดูแลตนเอง หรือการก้ากับดูแลกันเองได้ (self-regulation) 
ซึ่งแนวทางการก้ากับกับดูแลนี  มีลักษณะเป็นการก้ากับดูแลโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ ไม่ใช่
หน่วยงานภาครัฐ (Self-regulatory organization: SRO) ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีบทบาท
และหน้าที่ในทุกกลไกของการก้ากับดูแล ตั งแต่การออกกฎเกณฑ์ การเฝ้าระวัง และการบังคับใช้ให้
เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการด้าเนินการโดยสมัครใจ และมีความเกี่ยวข้อง 
ของรัฐบาลในระดับต่้าหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เลย รวมถึงไม่มีมาตรการ 
ทางกฎหมายรองรับหรือเป็นเครื่องประกันให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งกรณีนี 
หน่วยงานภาครัฐมักใช้แนวทางการก้ากับดูแลดังกล่าวกับกิจกรรมย่อย ๆ ของธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ยกตัวอย่างเช่น การก้าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการท้าแบบประเมิน เพ่ือรับรองคุณสมบัติของตนเองเพ่ือใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการนั น ๆ เป็นต้น 

ทั งนี  นอกจากการก้ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ (ระบบการอนุญาต 
การรับรอง การขึ นทะเบียน หรือการก้าหนดให้แจ้งก่อนการด้าเนินการ) และการก้ากับดูแลตนเอง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นการก้ากับดูแลโดยองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน
นั น ๆ แล้ว ปัจจุบัน ได้มีการผสานรูปแบบของการก้ากับดูแลแบบดั งเดิมที่มุ่ง เน้นการออกค้าสั่ง 
และควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐโดยถูกมองว่าเป็นการก้ากับดูแลในลักษณะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของรัฐและละเลยกลุ่มผลประโยชน์ของฝ่ายที่ถูกก้ากับดูแล อีกทั งยังเป็นวิธีการก้ากับ
ดูแลที่ก่อให้เกิดแรงต่อต้านมากกว่าการได้รับความร่วมมือ โดยเฉพาะในกรณีกิจการที่อยู่บนหลักการ 
ของการมีส่วนร่วม ความเป็นอิสระ ความหลากหลาย และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การแข่งขัน 
ทางการค้ามีลักษณะที่เป็นธรรมโดยเป็นไปตามหลักการส้าคัญของประชาธิปไตย กับการก้ากับดูแล
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รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะยืดหยุ่นสูง แต่มีลักษณะที่ให้อ้านาจการตัดสินใจแก่องค์กรหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนมากเกินไป โดยแนวทางการก้ากับดูแลรูปแบบใหม่นั นถูกเรียกว่า “การก้ากับดูแลตนเอง
และการก้ากับดูแลร่วม (Self-Regulation and Co-Regulation)” ซึ่งมีลักษณะเป็นการร่วมก้ากับ
ดูแลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและช้านาญการในเรื่องนั น 
ๆ โดยแนวทางการก้ากับดูแลลักษณะนี  มีสาระส้าคัญโดยเป็นการก้าหนดให้หน่วยงานก้ากับดูแล
ภาคเอกชนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบส้าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ (1) การสร้างกฎเกณฑ์ 
ที่ใช้ในการควบคุมตนเอง (2) การน้ากฎเกณฑ์นั นไปใช้ และ (3) มีกระบวนการหรือระบบ 
การตรวจสอบการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวให้บรรลุผลได้จริง และก้าหนดให้หน่วยงานก้ากับดูแล
ภาครัฐจะใช้อ้านาจหรือแทรกแซงการก้ากับดูแลได้ต่อเมื่อการก้ากับดูแลโดยหน่วยงานภาคเอกชน
ดังกล่าวล้มเหลว เท่านั น94 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเลือกใช้มาตรการรูปแบบใดในการควบคุม 
การประกอบกิจการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องค้านึงถึงความเหมาะสมหลายประการ อาทิ 
ความส้าคัญของสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง รวมถึง
ต้องพิจารณาก่อนว่า (1) การอนุญาตนั นเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ประโยชน์ส่วนรวมได้ (2) ไม่มีมาตรการอ่ืนที่ดีกว่า และ (3) ประโยชน์ที่เกิดขึ นแก่ส่วนรวมมีมากกว่า
ผลเสียที่จะเกิดขึ นกับบุคคลที่ถูกจ้ากัดสิทธิ เสรีภาพ ส่วนการด้าเนินการที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือมีผลกระทบแต่น้อยนั น หน่วยงานของรัฐอาจน้ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนระบบอนุญาตได้ 
เช่น “การขึ นทะเบียน” หรือ “ระบบแจ้งก่อนด้าเนินการ” ที่นิยมใช้กันแทนระบบอนุญาต 
ซึ่งจะสอดคล้องตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติให้ 
“รัฐใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเท่าที่จ้าเป็น พึงก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาด้าเนินการตามขั นตอนต่าง ๆ ไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงก้าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง” และสอดคล้องกับมาตรา 21 (5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 ที่ก้าหนดเหตุผลความจ้าเป็นที่รัฐจะใช้ระบบอนุญาตได้ 2 กรณี คือ (1) มีเหตุจ้าเป็น 
เพ่ือรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน และ (2) กรณีมีความจ้าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
รวมถึงการใช้ระบบอนุญาตนั นหน่วยงานของรัฐต้องค้านึงถึงระยะเวลา ขั นตอนการพิจารณาอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักการและสาระส้าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการด้วย ซึ่งข้อดี ขอ้เสียของการใช้ระบบอนุญาตมีรายละเอียดดังนี  

                                           
94 พิรงรอง รามสูต, วิทยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรูปสื่อสู่การก ากับดูแลที่ยั่งยืน , 

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาพพิมพ์, 2556), หน้า 104-105. 
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มาตรการควบคุมก่อนหน้า (Pre) มาตรการควบคุมภายหลัง (Post) 

 เคร่งครัด  ไม่เคร่งครัด 

 ลดการเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ทราบว่ามีการฝ่าฝืนต่อเมื่อเกิดผลกระทบ 

 เหมาะกับเรื่องส้าคัญหรือ, 
    ผลกระทบร้ายแรง 

 เหมาะกับเรื่องที่มีผลกระทบไม่ร้ายแรง 

 ใช้ดุลพินิจ, เลือกปฏิบัติ  ไม่ใช้ดุลพินิจ, ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ล่าช้า  รวดเร็ว, บุคคลด้าเนินการได้ก่อน 

 ขั นตอนซับซ้อน ยุ่งยาก  ชั นตอนกระชับ 

 ค่าธรรมเนียมสูง  ค่าธรรมเนียมต่้า 

 
 
ภาพที่ 3.1 เปรียบเทียบกลไกการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน 
 
 

5) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางนิติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การก้ากับดูแลบิทคอยน์ 

จากที่กล่าวมาการควบคุมหรือก้ากับดูแลโดยใช้กฎหมาย จ้าเป็นต้อง
อาศัยอ้านาจแห่งกฎหมายในการควบคุมก้ากับดูแล ซึ่งการก้ากับดูแลที่ดีนั นย่อมต้องอาศัยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ดีด้วย ดังนั น ขั นตอนการออกกฎหมายจึงเป็นขั นตอนที่ส้าคัญ เพราะหากกฎหมาย 
ที่ออกมามีเนื อหาไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง หรือขาดการก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานก้ากับดูแล รวมถึงอ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายบางส่วนแล้ว การบังคับใช้กฎหมาย
นั นย่อมก่อให้เกิดปัญหาในเชิงกฎหมายหรือในทางปฏิบัติอ่ืน ๆ ตามมา เนื่องจากหลักการส้าคัญ 
ในการใช้อ้านาจทางปกครองนั น ก้าหนดให้รัฐใช้อ้านาจทางปกครองได้ต่อเมื่อการกระท้านั น ๆ  
มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้กระท้าได้ ดังนั น หากหน่วยงานของรัฐกระท้าการใดนอกเหนือไปจากที่ก้าหนด
ไว้ในกฎหมาย การกระท้าดังกล่าวนั น ย่อมเป็นการกระท้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั น การบัญญัติ
กฎหมายที่ดี ย่อมเกิดจากความเข้าใจสภาพปัญหาของสิ่งที่จะท้าการควบคุมดูแลอย่างถ่องแท้ 
เพราะหากผู้ออกกฎหมายไม่เข้าใจสภาพปัญหาของสิ่งที่มุ่งจะควบคุม ดูแลแล้ว การจะใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพย่อมไม่บังเกิดผลขึ น และสิ่งที่สามารถ 
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บ่งบอกได้ว่ากฎหมายนั นครอบคลุมถึงสิ่งที่กฎหมายนั น ๆ มุ่งคุ้มครอง หรือควบคุมดูแลแล้วหรือไม่ 
ต้องพิจารณาจากนิยามศัพท์ของกฎหมาย และหากกฎหมายมิได้ก้าหนดถึงนิยามอย่างใดอย่างหนึ่งไว้
อย่างชัดเจน การหาความหมายของสิ่งนั น ย่อมต้องอาศัยการตีความกฎหมาย ทั งนี  การตีความนิยาม
ทั่วไปและนิยามทางกฎหมายนั นมีความแตกต่างกัน เพราะการตีความนิยามทั่วไป บุคคลผู้ตีความอาจ
ใช้หลักวิญญูชนได้  แต่การตีความนิยามกฎหมาย จ้าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย 
หรือที่เรียกว่า หลักทั่วไปว่าด้วยการตีความกฎหมาย ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละ
ประเภทของกฎหมาย ทั งนี  หลักการตีความกฎหมายดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

การตีความกฎหมาย จะถูกน้ามาใช้ต่อเมื่อถ้อยค้าหรือบทบัญญัติ 
ในกฎหมายระบุไว้ไม่ชัดเจน คลุมเครือ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผู้บัญญัติกฎหมายนั น เป็นปุถุชน
ธรรมดาซึ่งไม่อาจเล็งเห็นข้อเท็จจริงอันสลับซับซ้อน ณ ขณะที่ตรากฎหมายได้ทั งหมด หรือหากแม้ว่า
ขณะนั นจะสามารถเล็งเห็นได้ก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่จะบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึง 
กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั งหมดได้โดยปราศจากความเคลือบคลุม ดังนั น ประเด็นนี จึงเป็นหน้าที่ของ
นักกฎหมายที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการอันเป็นพื นฐานของการตีความกฎหมายเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
อันสูงสุดของกฎหมายและเกิดความยุติธรรมขึ นในสังคม ทั งนี  การตีความกฎหมาย คือ การค้นหา
ความหมายที่แท้จริงของถ้อยค้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อพิพาท
แห่งคดี โดยอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเครื่องมือที่นักกฎหมายใช้ อาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป ทั งนี  ขึ นอยู่กับลักษณะของระบบกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) เครื่องมือที่นักกฎหมายระบบนี มักใช้ตีความกฎหมาย 
คือ สามัญส้านึกทางกฎหมาย (Common sense in law) ซึ่งจะพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ และ
พฤติการณ์เป็นรายกรณี ๆ ไป ทั งนี  โดยอาศัยเหตุผล ตรรกะ ปรัชญาและประสบการณ์ทางกฎหมาย 
ของผู้พิพากษาคดีนั น ๆ ในทางกลับกัน นักกฎหมายกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) จะพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักและจะพิจารณาเจตนารมณ์ 
แห่งกฎหมายนั น ๆ ควบคู่กันไปเสมอ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีลักษณะเป็นลายลักษณ์
อักษร การตีความจึงต้องพิจารณาถ้อยค้าตามตัวอักษรเป็นหลัก แต่ในบางครั งถ้อยค้าที่บัญญัติไว้  
อาจก้ากวมหรือคลุมเครือ ท้าให้ไม่สามารถตัดสินข้อพิพาทแห่งคดีได้ ด้วยเหตุนี เอง นักกฎหมาย 
จึงต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมายเพ่ือการค้นหาความหมายที่ถูกต้องตามบริบทแห่งบทบัญญัติ 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ตีความกฎหมายกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
ประมวลกฎหมายจะแตกต่างกันออกไป ทั งนี ขึ นอยู่กับประเภทของกฎหมาย กล่าวคือ ในการตีความ
กฎหมายลักษณะอาญาจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างไปจากการตีความกฎหมายลักษณะแพ่ง 
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กล่าวคือ การตีความกฎหมายอาญา ผู้ตีความต้องพิจารณาถ้อยค้าตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย 
และเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั น ๆ ตลอดจนต้องค้านึงถึงหลักเกณฑ์ส้าคัญของกฎหมายอาญา
ประกอบด้วย อาทิ หลักไม่มีกฎหมายไม่มีโทษ (nulla poena, sine lege) ตามมาตรา 2 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการตีความกฎหมายแพ่ง สามารถจ้าแนกอธิบายได้ 
2 ลักษณะ กล่าวคือ การตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร และการตีความกฎหมายที่ไม่เป็นลักษณ์
อักษร ซึ่งการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายบัญญัติให้พิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายควบคู่กันเสมอ95 ส่วนการตีความกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร กฎหมายเปิดช่องให้สามารถตีความได้โดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือหากไม่มีจารีต
ประเพณีแล้ว ย่อมตีความโดยอาศัยการเทียบเคียงบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ และกรณี
หากไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ย่อมสามารถตีความกฎหมายโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป96 

การตีความกฎหมายแพ่ง  สามารถจ้าแนกได้  4 วิ ธี  กล่ าวคือ 
การตีความกฎหมายอย่างกว้างซึ่งเป็นการตีความกฎหมายแบบขยายความ การตีความกฎหมาย 
อย่างแคบซึ่งเป็นการตีความกฎหมายแบบจ้ากัดความเพ่ือให้ได้ความหมายตามเจตนารมณ์ การตีความ
กฎหมายโดยให้เหตุผลยิ่งต้องเป็นเช่นนั น และการตีความกฎหมายโดยแก้ไขให้ถูกต้อง ทั งนี  การตีความ
กฎหมายจะใช้วิธีการใด ย่อมขึ นอยู่กับลักษณะของกฎหมาย และนอกเหนือจากการใช้หลักการ 
อันเป็นนิติวิธีแล้ว การตีความกฎหมายยังต้องอาศัยเครื่องมืออ่ืน ๆ ช่วยในการค้นหาเจตนารมณ์ 
แห่งกฎหมายด้วย เช่น การตีความกฎหมายโดยอาศัยประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย อาศัยบทนิยามศัพท์
กฎหมาย อาศัยพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน อาศัยหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการตีความ อาศัย  
ตัวบทกฎหมายภาษาต่างประเทศ อาศัยกฎหมายเก่าหรือกฎหมายอ่ืน ๆ หรืออาศัยการเทียบเคียง
กฎหมายของต่างประเทศ97 

จากหลักการตีความกฎหมายแพ่งที่ กล่ าวมา วิทยานิพนธ์นี  
ได้น้าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้กับการวิเคราะหน์ิยามศัพท์กฎหมาย เพ่ือหานิยามและอธิบายสถานะ
ทางกฎหมายของบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ เพ่ือตอบปัญหาว่า
บิทคอยน์ มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งใดที่ปัจจุบันมีมาตรการและกฎหมายควบคุมดูแลอยู่ ทั งนี  
เพ่ือประโยชน์ในการปรับใช้มาตรการหรือกฎหมายนั นในการควบคุมหรือก้ากับดูแลการด้าเนิน

                                           
95 มาตรา 4 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
96 มาตรา 4 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 

 97 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์วิญญูชน จ้ากัด, 2555) 
หน้า 129 - 156, กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์, การใช้การตีความกฎหมาย, (กรุงเทพฯ: 
กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์, 2552). 
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กิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
บิทคอยน์ในประเทศไทย นอกเหนือจากการใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ต่อไป ซึ่งรายละเอียดการตีความกฎหมายนี จะอธิบายในบทที่ 4 หัวข้อ 4.1 ว่าด้วยการก้าหนดนิยาม
และสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ต่อไป ส่วนแนวทางการควบคุมและก้ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยโดยใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
มีรายละเอียดและสาระส้าคัญดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

 

3.2 แนวทางการก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการใช้หรือการท้าธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนได้ 
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยได้ตรากฎหมายฉบับหนึ่งขึ น กล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ในประเทศไทย แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจ้ากัดอยู่หลายประการ อาทิ การก้าหนดนิยาม 
หรือสถานะทางกฎหมายแก่คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ และไม่อาจทราบ
ได้ว่านิยามดังกล่าวครอบคลุมถึงบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์
หรือไม่ เนื่องจากบิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่มีลักษณะแตกต่างจากเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน อีกทั ง
กฎหมายดังกล่าวได้ก้าหนดให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแลการ
ด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล แต่หน่วยงานดังกล่าวมีอ้านาจ หน้าที่ 
และขอบเขตการก้ากับดูแลที่จ้ากัด กล่าวคือ มีอ้านาจในการก้ากับดูแลเฉพาะการด้าเนินกิจกรรมและ 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ด้าเนินการโดยบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด 
ที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัลอ่ืน อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลรายย่อย หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทตามกฎหมายประเทศอ่ืนที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
ดังกล่าวในประเทศไทย นอกจากนั นกฎหมายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการใช้บิทคอยน์ 
หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ในลักษณะอ่ืน อาทิ การใช้บิทคอยน์ 
ที่มีลักษณะคล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้บิทคอยน์ที่คล้ายกับการใช้เงินตรา 
หรือการใช้บิทคอยน์ที่คล้ายกับการใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น 
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ในขณะเดียวกัน กฎหมายฉบับนี ก้าหนดให้น้ามาตรการก้ากับดูแลอ่ืน อาทิ มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรมหรือมาตรการที่ใช้กับการด้าเนินกิจกรรมหรือ  
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย มาใช้ในการควบคุมก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี 
หรือโทเคนดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกรณีศึกษาหรือค้าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้มาตรการ
เหล่านี  ดังนั น ในอนาคตอาจเกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในการปรับใช้มาตรการก้ากับดูแลต่าง ๆ 
รวมถึงการปรับใช้กฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม  
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ในประเทศไทยได้ และปัญหาประการสุดท้ายคือ กฎหมาย
ฉบับดังกล่าวจะน้ามาปรับใช้กับการควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บิทคอยน์ในประเทศไทยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ ทั งนี  เ พ่ือประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์ปัญหาและทราบข้อจ้ากัดของพระราชก้าหนดดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องศึกษานิยาม 
สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานก้ากับดูแล มาตรการก้ากับดูแล รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชก้าหนดฉบับนี  ซึ่งรายละเอียดการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและ 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 
 

3.2.1 การยอมรับบิทคอยน์ในประเทศไทย 
การยอมรับบิทคอยน์ในประเทศไทยสังเกตได้จากการที่รัฐบาลออกกฎหมาย เพ่ือใช้ 

ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย 
โดยไม่ได้ห้ามการใช้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเด็ดขาดแต่อย่างใดอย่างเด็ดขาด 
นอกจากนั น จากการศึกษาจ้านวนสถิติของการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
ในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วหลายราย 
โดยสังเกตจากสถิติการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การอนุญาตให้เป็นนายหน้าคริปโทเคอร์เรนซี การอนุญาตให้
เป็นนายหน้าโทเคนดิจิทัล และการอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO 
Portal)98 รวมถึงเริ่มมีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะเป็นตัวกลาง (Digital Asset 

                                           
98 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, รายงานการอนุญาตให้เริ่ม

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล (LCSR010009) ไตร
มาส4/2563, วันที่ 12 มกราคม 2564, ค้นวันที่ 29 เมษายน 2564 จาก 
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP29. 
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Exchange) ผู้ค้า (Digital Asset Dealer) นายหน้า (Digital Asset Broker) และเป็นศูนย์ซื อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยแล้ว อาทิ บริษัท HashBX ซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจรับขุดคริปโทเคอร์เรนซีชนิดต่าง ๆ (cloud mining)99 บริษัทเจ เวนเจอร์ส จ้ากัด 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รับระดมทุนด้วยวิธีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (JFin Coin)100 หรือบริษัทอ่ืน ๆ 
อีกหลายบริษัทที่ เปิดให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มี 
สถานประกอบการหรือผู้ให้บริการทางเว็บไซด์ ด้วยเหตุผลนี  หน่วยงานของรัฐจึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษา
และออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจและการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561101 

อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรม
หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอันได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลแล้วก็ตาม 
แต่พระราชก้าหนดนี ยังมีข้อจ้ากัดหลายประการ อาทิ การก้าหนดนิยามของ “สินทรัพย์ดิจิทัล” 
แบบจ้ากัด กล่าวคือ บัญญัติให้ “สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีที่มีวัตถุประสงค์การใช้
เพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า บริการหรือสิทธิอ่ืนใด หรือใช้แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกัน
และโทเคนดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือก้าหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนหรือก้าหนด
สิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการหรือสิทธิอ่ืนใดอันเฉพาะเจาะจงเท่านั น ด้วยเหตุดังกล่าววิทยานิพนธ์นี 
จึงจ้าเป็นต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมายเพ่ือค้นหาค้าตอบว่า นิยาม  “สินทรัพย์ดิจิทัล” 
ตามพระราชก้าหนดนี ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ซึ่งเป็นเงินตราเสมือนที่มีลักษณะแตกต่างจากเงินตราเสมือน
ชนิดอ่ืนหรือไม่ หรือบิทคอยน์สามารถมีนิยามศัพท์ได้หลากหลาย ทั งนี  ขึ นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
ของบิทคอยน์ อาทิ การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้เงินตรา หรือที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับ
การใช้สินทรัพย์เพ่ือการระดมทุน ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการก้าหนดนิยามและสถานะทางกฎหมาย 
ของบิทคอยน์ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ  

                                           
99 บริษัท HashBX เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งมีสถานที่ท้าการอยู่ที่

ประเทศไทย ในจังหวัดชลบุรี สิ่งที่ให้บริการโดยหลัก อาทิ ให้บริการระบบขุดบิทคอยน์หรือคริปโท
เคอร์เรนซีอ่ืน (Cloud Mining) โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการ (Application 
Specific Integrated Circuits: ASIC). 

100 บริษัท เจ มาร์ท จ้ากัดมหาชน, “การเสนอขายดิจิทัลโทเคนของบริษัท เจ มาร์ท จ้ากัด
มหาชน (JFIN COIN).” 

101 พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
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3.2.2 นิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทย 
ปัจจุบันบิทคอยน์ยังไม่มีนิยามศัพท์กฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน เพียงแต่มีนิยามศัพท์กฎหมาย 

ที่ใกล้เคียงและอาจหมายความรวมถึงบิทคอยน์ได้กล่าวคือ “สินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งพระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบัญญัติให้ “สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคน
ดิจิทัล ซึ่ง “คริปโทเคอร์เรนซี” หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการหรือสิทธิ อ่ืนใด หรือมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้แลกเปลี่ยนหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก้าหนด 
ส่วน “โทเคนดิจิทัล” หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนด
สิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการหรือโครงการใด ๆ และก้าหนดสิทธิการได้มาซึ่งสินค้า 
บริการหรือสิทธิอันเฉพาะเจาะจงอ่ืนตามที่ก้าหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ อีกทั ง 
ยังหมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก้าหนด ส่วนสถานะ
ทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลนั น พระราชก้าหนดนี มิได้ระบุไว้ชัดเจนแต่อย่างใด 
เพียงแต่ก้าหนดห้ามไว้ว่า มิให้ถือนิยาม “หลักทรัพย์” ตามกฎหมายหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล102 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ปัจจุบันบิทคอยน์ยังไม่มีนิยามและสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน
แน่นอน และนิยามกฎหมายที่ ใกล้ เคียงอย่างยิ่ งนั นยั งมิอาจสรุปได้ว่า  “สินทรัพย์ดิจิทัล” 
อาจหมายความรวมถึงบิทคอยน์ เนื่องจากบิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่มีลักษณะแตกต่างจาก
เงินตราเสมือนอ่ืน ดังนั น กรณีจะปรับใช้พระราชก้าหนดนี เพ่ือควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรม 
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ จ้าเป็นต้องอาศัยหลักการตีความทางกฎหมายประกอบด้วย 
จากเหตุผลที่กล่าวมา วิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องศึกษาการตีความกฎหมายเพ่ือค้นหานิยาม 
รวมถึงสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ที่ เหมาะสม ทั งนี เ พ่ือประโยชน์ ในการบังคับใช้  
พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และการปรับใช้กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทย 
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดหน่วยงานมีอ้านาจ  
เพ่ือการบังคับใช้มาตรการหรือกฎหมายต่าง ๆ กับบิทคอยน์ ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะห์นิยามศัพท์
กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์นั น จะกล่าวในบทที่ 4 ข้อ 4.1 การก้าหนดนิยามศัพท์
กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ ต่อไป  

                                           
102 มาตรา 5 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
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3.2.3 หน่วยงานก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย 
3.2.3.1 หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เสมือนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
การใช้บิทคอยน์เสมือนเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน เช่น การใช้บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์

เรนซีอ่ืนแลกเปลี่ยนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีชนิดเดียวกัน หรือน้าไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ กรณีนี  
อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั งนี  คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอ้านาจ 
ในการควบคุมหรือก้ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี  กล่าวคือ 
ออกระเบียบหรือค้าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการออก การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ก้าหนดค่าธรรมเนียมในการอนุญาต การอนุญาตต่าง ๆ อาทิ ค้าขออนุญาต 
ค้าขอความเห็นชอบ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและแบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจ้าปี ตลอดจนการยื่นค้าขอต่าง ๆ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
อนุญาตหรือที่ได้รับความเห็นชอบ นอกจากนั นคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ยังมีอ้านาจก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ นอันเนื่องมาจาก
การบังคับใช้พระราชก้าหนดนี  รวมถึงอ้านาจในการปฏิบัติการอ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของพระราชก้าหนดนี 103 

อย่างไรก็ดี อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว ยังมีลักษณะที่จ้ากัด 
และไม่ครอบคลุมถึงการใช้บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีลักษณะอ่ืน กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนคริป
โทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลต่างชนิดกัน หรือกรณีการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีกับร้านค้า  
ที่เปิดรับช้าระค่าสินค้าเป็นคริปโทเคอร์เรนซี แต่ร้านค้านั นเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบกิจการต่างชาติ
หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจไทยที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แห่งประเทศไทย รวมทั งกรณีการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนในประเทศไทย 
เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทราบว่าบิทคอยน์ถูกสร้างขึ นโดยบุคคลหรือองค์กรใด จึงไม่สามารถเสนอ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานผู้สร้างบิทคอยน์มาจดทะเบียนขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจบิทคอยน์  
ในประเทศไทยได้ ด้วยเหตุดังกล่าววิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องศึกษาอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ก้ากับดูแลอื่นในประเทศไทยที่อาจมีอ้านาจและหน้าที่ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ หรือเงินตราเสมือน
อ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ เพ่ือการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้าย
กับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนต่อไป ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2 หน่วยงาน
ก้ากับดูแลบิทคอยน์ต่อไป 

                                           
103 มาตรา 10 ถึงมาตรา 15 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 

2561. 
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3.2.3.2 หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เสมือนเงินตรา 
การใช้บิทคอยน์เสมือนการใช้เงินตรา ยกตัวอย่างเช่น การน้าบิทคอยน์หรือคริปโท

เคอร์เรนซีอ่ืนไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
หนึ่งไปเป็นเงินตราอีกสกุลหนึ่งตามสถานที่บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ลักษณะนี  ในประเทศไทยมีหน่วยงานก้ากับดูแลโดยตรง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีอ้านาจก้ากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ กล่าวโดยสรุปคือ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่จัดตั งหรือสนับสนุนการจัดตั งระบบการช้าระเงิน ระบบการหักบัญชี
ระหว่างสถาบันการเงินและบริหารจัดการระบบดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
มีหน้าที่บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั งบริหาร
จัดการสินทรัพย์ในทุนส้ารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราของไทย104 และยังมีหน้าที่ควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราอีกด้วย105 

อย่างไรก็ดี หน้าที่การควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าวของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ยังมีลักษณะที่จ้ากัดกล่าวคือ ไม่ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี 
โทเคนดิจิทัลหรือบิทคอยน์ในประเทศไทย เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลหรือบิทคอยน์
ไม่ใช่เงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ ดังนั น การแลกเปลี่ยนหรือการท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
จึงไม่ตกอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
กฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยนั น มีปรากฏอยู่ในพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้ก้าหนดวิธีการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี  
หรือโทเคนดิจิทัลไว้โดยสังเขปกล่าวคือ กรณีหากมีการส่งมอบ โอน ยึดถือหรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซี
หรือโทเคนดิจิทัล ให้ใช้แลกเปลี่ยนกันได้แต่เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่เป็นประเภท 
ชนิดและที่มีจ้านวนเท่ากันแลกกันได้เท่านั น106 รวมถึงกรณีที่จ้าเป็นต้องค้านวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นเงินไทย พระราชก้าหนดนี ได้ก้าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก้าหนด แต่ปัจจุบันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังไม่ได้ประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
ค้านวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทยแต่อย่างใด ดังนี  การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเงินตราสกุล
ต่าง ๆ จึงมคีวามเสี่ยง เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานก้ากับดูแลโดยตรงและยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
ค้านวณราคาบิทคอยน์เป็นเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยานิพนธ์นี  
จึงจ้าเป็นต้องศึกษาอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานก้ากับดูแลอ่ืนในประเทศไทยที่มีอ้านาจควบคุม  

                                           
104 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501. 
105 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485. 
106 มาตรา 6 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
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หรือก้ากับดูแลการแลกเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ทั งนี เพ่ือการก้าหนดหน่วยงาน
ก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันกับการใช้เงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ 
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3.2 ว่าด้วยหน่วยงานก้ากับ
ดูแลบิทคอยน์ที่มีสถานะเป็นเงินตราต่อไป 

3.2.3.3 หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เสมือนทรัพย์สิน 
การใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้ทรัพย์ สินของไทย 

เป็นการประยุกต์ใช้บิทคอยน์เพ่ือการท้าธุรกรรมหรือการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ อาทิ บิทคอยน์ฟิว
เจอร์ส (Bitcoin futures) การขุดบิทคอยน์ (Bitcoin miner) อีกทั งการระดมทุนในรูปแบบไอซีโอ 
(initial public offering: ICO) ซึ่งเหล่านี มีลักษณะการใช้งานที่เหมือนหรือคล้ายกับการด้าเนิน
กิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อีกทั งการระดมทุนในรูปแบบไอซีโอนั นมีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายกันกับการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (Initial Public Offering: IPO) 
ที่ต้องด้าเนินการเสนอขายผ่านตัวกลางหรือผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จ้าหน่ายหลักทรัพย์ อีกทั ง 
การซื อขายหลักทรัพย์นั นยังต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนด กฎเกณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยการเสนอขาย
หลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การควบคุมหรือก้ากับดูแลโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. แห่งประเทศไทย107 ซึ่ง
อ้านาจและหน้าที่ในการก้ากับดูแลหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แห่ง
ประเทศไทยอาจกล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี  กล่าวคือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการออก
กฎเกณฑ ์ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงมีอ้านาจบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการฝ่าฝืน108 นอกจากนั น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้ออกหลักเกณฑ์หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
อาทิ หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) และหลักการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) หลัก
ความระมัดระวัง (duty of care) ตลอดจนมาตรการการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือหลักการ
เปิดเผยข้อมูล109 ทั งนี เพ่ือป้องกันไม่ให้บริษัทปฏิบัติหรือด้าเนินการในลักษณะที่ ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนและเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
โดยรวมได้110 

                                           
107 มาตรา 63 ถึงมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. 
108 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. 
109 มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. 
110 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. 
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ส่วนการก้ากับดูแลการด้าเนินเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัลนั น ด้าเนินการตามข้อก้าหนด กฎเกณฑ์และข้อบังคับตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลไทย ซึ่งพระราชก้าหนดดังกล่าวมุ่งควบคุมการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบ
ธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั งนี  โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. แห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ทั งนี  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี  กล่าวคือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ้านาจ หน้าที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสริม การพัฒนา การก้ากับ และควบคุมดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงอ้านาจ หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ออกระเบียบหรือค้าสั่งเกี่ยวกับ
การออกและการเสนอขายดิจิทัลโทเคน ก้าหนดค่าธรรมเนียมค้าขออนุญาตหรือค้าขอความเห็นชอบ
ให้ประกอบธุรกิจเกีย่วกับสินทรัพย์ดิจิทัล ก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหา
ที่อาจเกิดขึ น และมีหน้าที่ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้การก้ากับดูแล การด้าเนินกิจกรรมและการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชก้าหนดนี 111 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีหน่วยงาน มาตรการและกฎหมายเฉพาะ 
ที่สามารถใช้ควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มีลักษณะการใช้คล้ายหลักทรัพย์แล้วก็ตาม แต่การก้ากับดูแลนี ยังมีลักษณะที่จ้ากัดและอาจไม่
ครอบคลุมถึงการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้งาน
เสมือนทรัพย์สินในประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องศึกษาข้อจ้ากัดอ้านาจ
หน้าที่ในการควบคุมและก้ากับดูแลของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือค้นหาค้าตอบว่า คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอ้านาจควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
ในประเทศไทยหรือไม่ ทั งนี เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้มาตรการและพระราชก้าหนดดังกล่าว
ควบคุมและก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ลักษณะนี ในประเทศไทยด้วย ส่วนมาตรการการควบคุม  
และก้ากับดูแลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. น้ามาใช้เพ่ือควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม 
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี กล่าวคือ  

                                           
111 มาตรา 3 (นิยาม “คณะกรรมการ ก.ล.ต.”, นิยาม “ส้านักงาน ก.ล.ต.”, นิยาม “พนักงาน

เจ้าหน้าที่” และนิยาม “รัฐมนตรี”), มาตรา 4 และมาตรา 10 ถึงมาตรา 15 แห่งพระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
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3.2.4 มาตรการก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย 
3.2.4.1 มาตรการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์เสมือนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
มาตรการก้ากับดูแลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใช้ควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับ 
การใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ 
การก้าหนดให้การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลระหว่างกันท้าได้โดยการใช้  
คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลชนิดและประเภท อีกทั งที่มีจ้านวนเท่ากันแทนกันได้เท่านั น112 
กล่าวคือ ข้อก้าหนดนี  เป็นข้อก้าหนดเบื องต้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์ เรนซี 
หรือโทเคนดิจิทัลระหว่างกัน นอกจากนั นการแลกเปลี่ยนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมและจะได้รับ 
การคุ้มครองโดยพระราชก้าหนดนี ต่อเมื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล
ระหว่างกันผ่านตัวกลางที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็ น 
บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทตามกฎหมายไทย และได้ยื่นค้าขอ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  รวมถึงได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้ว
เท่านั น ส่วนการหาค้าตอบว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถน้ามาปรับใช้กับการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์
ระหว่างกันผ่านตัวกลางที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย  
ได้หรือไม่ จ้าเป็นต้องหาค้าตอบเสียก่อนว่าพระราชก้าหนดดังกล่าวสามารถน้ามาปรับ ใช้กับ 
การด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้หรือไม่  อย่างไร 
ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 3.2.5 กฎหมายที่ใช้ก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทยต่อไป 

3.2.4.2 มาตรการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตรา 
มาตรการก้ากับดูแลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ใช้ควบคุมและก้ากับดูแล 

การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นเงินตราไทย หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราไทย
เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยนั น113 พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561 นั น ได้ก้าหนดให้การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือดิจิทัลโทเคนดังกล่าวท้าได้

                                           
112 มาตรา 6 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
113 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 , กฎกระทรวงที่ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 , ประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
หรือหนังสือเวียนเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน. 
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เฉพาะการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภท ชนิด และที่มีจ้านวนเท่ากันแทนกัน
ได้เท่านั นและหากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจ้าเป็นต้องค้านวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทย 
ให้การค้านวณนั นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก้าหนด114 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังไม่ได้ออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
วิธีการค้านวณราคาการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นเงินสกุลบาทแต่อย่างใด 
ดังนั น การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกล่าวคือ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลเป็นเงินตราของไทย 
ยังไมมี่หลักเกณฑ์และวิธีการการค้านวณราคาที่ชัดเจน เพียงพอและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งกรณีนี 
อาจน้ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
ตามมาได้  อีกทั ง  ยังไม่อาจทราบได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร 
และจะสามารถน้ามาปรับใช้กับบิทคอยน์ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่แตกต่างจากคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืน
ในประเทศไทยได้หรือไม่ ดังนั น กรณีนี จึงต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการการค้านวณราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นเงินสกุลบาทต่อไป 

อย่างไรก็ดี วิทยานิพนธ์นี ได้ท้าการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการค้านวณมูลค่าของ
บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืน และค้นพบวิธีการค้านวณมูลค่าของบิทคอยน์อย่างง่าย 
กล่าวคือ บุคคลสามารถค้านวณมูลค่าของบิทคอยน์ได้โดยการป้อนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ (Bitcoin 
miner) และป้อนค่าไฟฟ้าที่ใช้ท้าการขุดบิทคอยน์ ณ ขณะนั นในเว็บไซด์ nicehash และเริ่ม 
การค้านวณ ทั งนี โดยเว็บไซด์ดังกล่าวจะค้านวณรายได้ที่ได้จากบิทคอยน์โดยเฉลี่ยเป็นรายวัน 
ยกตัวอย่างเช่น ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น Bitman AntMiner S9 ที่ใช้ขุดบิทคอยน์ราคาประมาณ 
2,100 เหรียญ ค่าไฟฟ้าของไทยตกอยู่ที่ 0.1 เหรียญสหรัฐต่อ 1 kWH และเมื่อค้านวณเทียบกับราคา
บิทคอยน์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ที่ 2,768.99 เหรียญสหรัฐแล้ว กรณีนี  บิทคอยน์จะ
มีมูลค่า ณ ขณะนั นเท่ากับจ้านวนรายได้จากการขุดบิทคอยน์หักกับต้นทุนการผลิตบิทคอยน์ 
และน้ามาเทียบกับอัตราการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ ณ ขณะวันที่ท้าการแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น 
อัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ที่ 2,768.99 เหรียญสหรัฐต่อ 1 
บิทคอยน์เท่ากับในการขุดบิทคอยน์ครั งนี  เราจะได้ก้าไรจากการขุดบิทคอยน์ประมาณ 672.7 เหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 21790.05 บาทในระยะเวลา 1 ปี ด้วยเหตุนี เอง ปัจจุบันบุคคลจึงให้ความสนใจ 
และเริ่มหันมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะกับบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืนเพ่ิมมาก
ขึ นจนเกิด เป็นความท้าทายต่ออ้านาจการก้ากับดูแลของรัฐและเป็นเหตุ ให้ รั ฐบาลไทย 
ต้องเร่งท้าการศึกษาเพ่ือออกมาตรการและกฎหมายอย่างใด ๆ เพ่ือใช้ในการควบคุมและก้ากับดูแล
การด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเบื องต้นเสียก่อน 

                                           
114 มาตรา 6 และ มาตรา 8 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
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ด้วยเหตุดังกล่าวนี  กฎหมายที่ใช้ควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยจึงถูกตราเป็นพระราชก้าหนด กล่าวคือ พระราชก้าหนด  
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 นั่นเอง115 

3.2.4.3 มาตรการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์เสมือนทรัพย์สิน 
มาตรการก้ากับดูแลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใช้ควบคุมและก้ากับดูแลการใช้คริปโทเคอร์เรนซี 

ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายการใช้ทรัพย์สินเพ่ือการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ไทย คือ มาตรการควบคุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั งนี  
โดยสามารถจ้าแนกอธิบายผู้ประกอบกิจการดังกล่าวได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)116 ผู้จัดการเงินทุน
สินทรัพย์ดิจิทัล และที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล117 และผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางอันได้แก่ ศูนย์ซื อ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั งนี  โดยมาตรการ
ก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

มาตรการก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
(ICO Portal) ตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยได้ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนดังต่อไปนี กล่าวคือ บริษัทที่จะท้าการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ต่อประชาชนต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดตามกฎหมายไทย ต้องได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องร่างหนังสือชี ชวน 
และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อส้านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาตให้ท้าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และหากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท้าการเสนอขายได้แล้ว การเสนอขายดิจิทัลโทเคนดังกล่าวต้องท้าโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท้าการเสนอขายได้แต่เฉพาะ
กับผู้ลงทุนตามประเภท และภายใต้เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนดเท่านั น กล่าวคือ นักลงทุน
รายใหญ่ เช่น ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหรือเท่ากับ 70 ล้านบาท (Ultra High 
Net Worth :UHNW) นักลงทุนในลักษณะกิจการร่วมเงินลงทุน (Private Equity :PE) นักลงทุน 

                                           
115 อาณัติ ลีมัคเดช, วิวัฒนาการของเงินจากหอยเบี ยสู่คริปโทเคอเรนซี (ส้านักพิมพ์ เกรท 

ไอเดีย, 2561). 
116

 มาตรา 3 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
117

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก้าหนดกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563. 



 76 

ในลักษณะนิติบุคคลร่วมลงทุน (VC qualified investors) โดยไม่จ้ากัดวงเงิน ส่วนนักลงทุนรายย่อย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จ้ากัดให้ท้าการซื อโทเคนดิจิทัลที่น้ามาเสนอขายได้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท118 

ส่วนมาตรการก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
พระราชก้าหนดนี มุ่งก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้แก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset exchange) นายหน้าซื อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset dealer) รวมถึง ผู้
ประกอบกิจการอ่ืนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก้าหนด  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.119 ซึ่งพระราชก้าหนดนี  ก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ ประการแรกคือ ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่จดทะเบียนจัดตั งถูกต้องตามกฎหมาย
ไทยและมีทุนจดทะเบียนช้าระแล้วตามที่กฎหมายก้าหนด120 คุณสมบัติและหน้าที่ประการที่สองคือ 
บริษัทดังกล่าวนั นต้องได้รับอนุญาต (license) ให้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี  
โดยหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางนั นอาจกล่าวโดยสรุปคือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องยื่นค้าขอใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะท้าการเสนอ  
ค้าขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 30 วันนับแต่พิจารณาได้ว่าธุรกิจมี ความพร้อม 
มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก้าหนดไว้ ทั งนี  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับเอกสารแล้ว จะพิจารณาค้าขอให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
ทั งนี  หากบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามค้าขอ บริษัทจะมีหน้าที่ช้าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวในอัตราต่อไปนี  กล่าวคือ จ้านวน 2.5 ล้านบาท ส้าหรับผู้ยื่นค้าขอ

                                           
118 มาตรา 16 ถึงมาตรา 25 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 

2561, ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.15/2561 เรื่อง การเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน, ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 
16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล, คู่มือส้าหรับประชาชน เรื่อง การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล. 

119 มาตรา 3 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (นิยาม 
“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”). 

120 มาตรา 1096 ถึงมาตรา 1138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535. 
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ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื อขายโทเคนดิจิทัล 
จ้านวน 1.25 ล้านบาท ส้าหรับผู้ยื่นค้าขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื อขายคริปโทเคอร์เรนซี  
หรือประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื อขายโทเคนดิจิทัล และจ้านวน 1 ล้านบาท ส้าหรับผู้ยื่นค้าขอ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล และหากบริษัท
ดังกล่าวได้ช้าระค่าธรรมเนียมโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทนั นต้องด้าเนินธุรกิจภายใน 180 วัน 
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยอยู่แล้วก่อนพระราชก้าหนดนี มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวต้องมายื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจและเสียค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับผู้ยื่นขออนุญาต
รายใหม่ภายในก้าหนด 90 วัน นับแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวยัง
สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะมีค้าสั่งไม่อนุญาต121 

คุณสมบัติและหน้าที่ประการที่สามคือ การแต่งตั งกรรมการ ทั งนี ในการแต่งตั งผู้บริหาร 
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี กล่าวคือ ส้าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) รับรองและมีประสบการณ์ท้างานที่เกี่ยวข้อง122 ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือส้าเร็จการศึกษา 
ต่้ากว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ท้างานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี 123 และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี  อาทิ เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เคยได้รับโทษโดยค้าพิพากษา 

                                           
121 มาตรา 26 และมาตรา 100 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 

2561, ข่าวคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 80/2561 เรื่อง ก.ล.ต. เผยเริ่มเปิด
รับค้าขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว , ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 14/2561 เรื่อง การก้าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต (ฉบับที่ 5), ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 
17/2561 เรื่อง การก้าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต , 
มาตรา 100 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 

122 ประสบการณ์ท้างานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ท้างานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล สถาบันการเงินหรือองค์การอ่ืนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน 
หรือประสบการณ์การท้างานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ
ประสบการณ์การท้างานจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพด้าน
การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น. 

123 หมวด 1 การแต่งตั งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
แห่งประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  กลธ. 18/2561 เรื่อง  
การก้าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล. 
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ถึงท่ีสุดให้จ้าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท้าไปโดยทุจริต เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคล 
ผู้มีอ้านาจในการจัดการหรือเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส้านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ กรณีได้รับแต่ งตั ง 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือในการด้าเนินงาน  
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นรัฐวิสาหกิจตามตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ124 หรือมีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดประเภทไว้ 
3 กลุ่ม อาทิ กลุ่มที่มีความบกพร่องด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกด้าเนินการ  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการท้าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กลุ่มที่มีประวัติถูกลงโทษหรือถูกด้าเนินการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกงหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และกลุ่มที่มี
เหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม 
หรือตลาดเงิน ตลาดทุนหรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมในเรื่องที่มีนัยส้าคัญ125 

คุณสมบัติและหน้าที่ประการที่สี่ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยคือ บริษัทต้องประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนด อาทิ ต้องจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบ  
ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการให้บริการและข้อตกลงดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการตัด
หรือจ้ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อเกิดความเสียหายขึ นกับลูกค้าอันเนื่อง มาจาก 
การที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ด้าเนินการหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก้าหนดเกี่ยวกับประกาศนี  
หรือบริษัทมีหน้าที่จัดส่งผลงบการเงินต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นั บแต่วันสิ น
ระยะเวลาบัญชีและให้ประกาศงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซด์ของผู้ประกอบธุรกิจในระยะเวลา
ดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบกิจการอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจจะด้าเนินการได้ต่อเมื่อธุรกิจนั นเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ 
หรือสนับสนุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั งต้องเป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้าฐานะ 

                                           
124 หมวด 2 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

แห่งประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  กลธ. 18/2561 เรื่อง  
การก้าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล. 

125 หมวด 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. 
18/2561 เรื่อง การก้าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล, มาตรา 10 (1), มาตรา 28, มาตรา 29 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561. 
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หรือความมั่นคงของบริษัท รวมถึงบริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางให้ส้านักงาน ก.ล.ต. เข้าถึงข้อมูล 
(application program interface) เกี่ยวกับการซื อ ขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล 
แต่ละประเภทได้อีกด้วย126 

นอกจากการด้าเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมา พระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังก้าหนดให้บริษัทฯ ต้องด้าเนินธุรกิจโดยค้านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี 
ประกอบด้วย อาทิ แหล่งเงินทุนที่เพียงพอส้าหรับการรองรับธุรกิจและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
ระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและเพ่ือรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของลูกค้า รวมถึงมีมาตรการท้าความรู้จักลูกค้า (Know your Client: KYC) มาตรการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) และมาตรการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงินอีกด้วย เป็นต้น127 

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมาย หน่วยงานและมาตรการ 
การควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ตาม 
แต่การก้ากับดูแลนี ยังมีลักษณะที่จ้ากัดกล่าวคือ มุ่งควบคุมและก้ากับดูแลเฉพาะธุรกิจและผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงผู้ใช้หรือผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลลักษณะอ่ืน 
อีกทั งการก้ากับดูแลดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมถึงการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้งานเสมือนหลักทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจากบิทคอยน์มีต้นก้าเนิด 
ลักษณะและระบบบริหารจัดการแตกต่างจากคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืนกล่าวคือ คริปโทเคอร์เรนซี
ชนิดอ่ืนมีลักษณะเป็นเหรียญทางเลือก (Altcoin หรือ Alternate Coin) ซึ่งใช้แนวคิดการสร้าง 
แบบบิทคอยน์แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างจากบิทคอยน์ออกไป ซึ่งบิทคอยน์นั นถูกสร้างขึ น 
ให้มีจ้านวนจ้ากัดเพียง 21 ล้านเหรียญ ทั งนี  เพ่ือลดอัตราการเฟ้อของบิทคอยน์ อีกทั ง บิทคอยน์ 
ไม่ได้ถูกสร้างโดยบุคคล หน่วยงานหรือองค์การที่สามารถระบุตัวตนได้ และมีระบบบริหารจัดการ 
แบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ท้าให้ลักษณะการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ไม่จ้าเป็นต้องท้า 
ผ่านตัวกลางหรือสถาบันการเงินที่มีระบบที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ดังนั น บุคคลทั่วไป 
ที่แม้ไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการย่อมสามารถเข้าถึงและใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรมระหว่างกันในลักษณะต่าง ๆ ได้ 
และการท้าธุรกรรมนั นมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปราศจากหน่วยงาน มาตรการและกฎหมาย
ก้ากับดูแล ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษามาตรการก้ากับดูแลสินทรัพย์
ดิจิทัลตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและมาตรการก้ากับดูแลอ่ืน 

                                           
126 ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล. 
127 มาตรา 30 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
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ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาค้าตอบว่า มาตรการก้ากับดูแลดังกล่าวสามารถน้ามาปรับใช้กับการก้ากับดูแล
ด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้หรือไม่ ทั งนี  เพ่ือประโยชน์
ในการก้าหนดหน่วยงาน มาตรการหรือการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพ่ือควบคุมและก้ากับดูแล 
การใช้บิทคอยน์ในประเทศไทยต่อไป ทั งนี  เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาและใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ นจากการใช้บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนในอนาคต 

นอกจากการก้าหนดมาตรการและกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมและก้ากับดูแล 
การประกอบกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยดังกล่าวแล้ว 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้ออกประกาศและปรับใช้กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการควบคุมและก้ากับดูแล 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดกฎหมายอ่ืน ๆ 
และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

 
3.2.5 กฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย 
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ตราพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

เพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขึ น  
ในปี พ.ศ. 2561 โดยพระราชก้าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 
ซึ่งหลังจากพระราชก้าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อีก 11 ฉบับ 
อันได้แก่ ประกาศส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สธ. 30/2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการน้าเทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้  
ในการประกอบธุรกิจ ประกาศส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที ่
สธ.31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ประกาศ
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  สช.32/2561 เรื่อง 
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 14/2561 เรื่อง การก้าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.15/2561 
เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน  ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ที่ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กม. 17/2561 เรื่อง การก้าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต ประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. 18/2561 เรื่อง 
การก้าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศ
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คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 46/2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 9) และนอกจากประกาศจ้านวน 11 ฉบับ 
พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ยังก้าหนดให้น้ากฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับกรณีการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  
โดยอนุโลมได้อีกด้วย ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์128 

นอกจากนั น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก้ากับดูแล พระราชก้าหนดนี ยังได้ก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก้าหนดนี  ซึ่งบทลงโทษดังกล่าว 
มีทั งมาตรการลงโทษทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี กล่าวคือ มาตรการการลงโทษ 
ทางแพ่งมุ่งลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส้าคัญ การกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการยินยอมให้ผู้อ่ืน
ใช้บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบัญชีธนาคาร ซึ่งวิธีการลงโทษทางแพ่งนั น ได้แก่ การเสียค่าปรับ 
การชดใช้เงินจ้านวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระท้าความผิด การห้ามเข้าซื อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือห้ามเข้าผูกพันตามสัญญาซื อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลภายในเวลาก้าหนดแต่ทั งนี โดยไม่เกิน 5 ปี การห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  
ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในเวลาก้าหนดแต่ทั งนี โดยไม่เกิน 
10 ปี และการให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ส้านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบการกระท้า
ความผิดต่าง ๆ129 ส่วนมาตรการการลงโทษทางอาญานั นมุ่งลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ
ไทย อาทิ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ไม่ได้กระท้าผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
(ICO Portal)130 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบ 

                                           
128 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 , มาตรา 7 แห่งพระราช

ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.  2561 , พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, มาตรา 12 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561. 

129 หมวด 9 มาตรการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 96 ถึงมาตรา 99 แห่งพระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 

130 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง, มาตรา 57 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561. 
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แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี ชวน131 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยฝ่าฝืน 132 รวมทั ง ก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับกรรมการ ผู้จัดการหรือบทลงโทษเกี่ยวกับการปกปิดหรือการเปิดเผยข้อมูล  
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ด้วย ทั งนี  โดยโทษดังกล่าวมีทั งโทษจ้าคุกและโทษปรับ133 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 กิจกรรมที่ถูกก้ากับดูแลภายใต้พระราชก้าหนดการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
แหล่งที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, “การก้ากับดูแลสินทรัพย์ 

  ดิจิทัลภายใต้กฎหมายไทย,” 11 กรกฎาคม 2562 
 
 

อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ใช้ควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม 
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะแล้วก็ตาม แต่การควบคุมและก้ากับดูแล  
โดยใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีลักษณะจ้ากัด กล่าวคือ เป็นการควบคุมและก้ากับดูแลเฉพาะตัวกลาง 

                                           
131 มาตรา 17 วรรคสาม, มาตรา 59 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

พ.ศ. 2561. 
132 มาตรา 26 ถึงมาตรา 36, มาตรา 66 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
133 หมวด 8 โทษทางอาญา มาตรา 57 ถึงมาตรา 95 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. 
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และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้ ใช้หรือผู้ท้าธุรกรรม  
โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ผ่านตัวกลาง และไม่ครอบคลุมถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลลักษณะอ่ืน 
เนื่องจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีนั นมีหลายลักษณะ กล่าวคือ ผู้ใช้ 
หรือผู้ถือครองคริปโทเคอร์เรนซีสามารถใช้คริปโทเคอร์เรนซีแลกเปลี่ยนระหว่างกันในลักษณะ  
คล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนได้ ยกตัวอย่างเช่น การน้าคริปโทเคอร์เรนซีไปแลกเปลี่ยน  
เป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ หรืออาจใช้คริปโทเคอร์เรนซีไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ ใน
ลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ยกตัวอย่างเช่น การน้าบิทคอยน์ไปแลกเปลี่ยนเป็น 
เงินสกุลท้องถิ่น อาทิ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลบาทของไทย  จากเหตุผลที่กล่าวมา 
วิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องท้าการส้ารวจกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี
ในประเทศอ่ืนๆ ทั งนี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางก้าหนดหน่วยงาน มาตรการหรือใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป ซึ่งมาตรการและกฎหมายที่ต่างประเทศ
ใช้ควบคุมและก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซีมีรายละเอียดดังจะได้ยกตัวอย่างในประเทศต่าง ๆ ต่อไปนี  

 

3.3 แนวทางการก ากับดูแลบิทคอยน์ในต่างประเทศ 
 
3.3.1 การยอมรับและการใช้งานบิทคอยน์ในต่างประเทศ 
การยอมรับบิทคอยน์ในต่างประเทศ สามารถจ้าแนกอธิบายได้เป็น 3 ระดับ กล่าวคือ 

กลุ่มประเทศที่รัฐบาลไม่ยอมรับและห้ามใช้บิทคอยน์อย่างเด็ดขาด กลุ่มประเทศที่รัฐบาลไม่ยอมรับ  
แต่ไม่ห้ามการใช้บิทคอยน์ และกลุ่มประเทศที่รัฐบาลยอมรับและอนุญาตให้ประชาชนใช้บิทคอยน์  
ท้าธุรกรรมได้ ทั งนี  ตัวอย่างกลุ่มประเทศที่รัฐบาลไม่ ยอมรับและห้ามใช้บิทคอยน์เด็ดขาด 
เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลได้ออกประกาศห้ามการใช้บิทคอยน์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่า ธนาคารกลางของประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) ได้ประกาศห้าม 
มิให้ประชาชนหรือธุรกิจใดในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงธุรกิจในเกาะบาหลีท้าธุรกรรมเกี่ยวกับ 
บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนนอกเหนือจากการใช้เงินสกุลเงินของรัฐ (Rupiahs) โดยให้เหตุผลว่า 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาอธิปไตยของสกุลเงินแห่งรัฐของประเทศตน134 หรือในประเทศเกาหลีใต้ 
ที่มีสถิติการท้าธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์สูงมากถึงร้อยละ 20 ของจ้านวนธุรกรรมบิทคอยน์ทั งหมดทั่วโลก 
รัฐบาลยังได้ออกประกาศห้ามสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับการซื อขายเงินตราเสมือน รวมทั งห้ามไม่ให้รับ 

                                           
134 Tia Dwitiani Komalasari, “BI Akan Buat Aturan Pelarangan Bitcoin,” Pikiran 

Rakyat, November 29, 2017. 
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ถือ หรือใช้เงินตราเสมือนเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลเกาหลียังได้ด้าเนินการปิดเว็บไซด์
ให้บริการเงินตราเสมือนที่ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้หรือระบุตัวตนผู้ท้าธุรกรรมได้ในประเทศตน
อีกด้วย135 นอกจากนี  ในประเทศจีน รัฐบาลได้ออกประกาศห้ามซื อขายหรือออกวางจ้าหน่าย 
บิทคอยน์ รวมถึงธนาคารกลางของประเทศจีน (Bank of China) ยังได้ออกประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์
ท้าธุรกรรมที่ข้องเกี่ยวกับเงินตราเสมือนหรือบิทคอยน์ในประเทศตนอย่างเด็ดขาดอีกด้วย เป็นต้น136 

ส่วนกลุ่มประเทศที่รัฐบาลยังไม่ให้การยอมรับบิทคอยน์อย่างเป็นทางการแต่ไม่ได้ห้าม
ประชาชนใช้บิทคอยน์อย่างเด็ดขาดนั น ยกตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป 
(European Central Bank) ไม่ได้มีประกาศห้ามการใช้บิทคอยน์อย่างเด็ดขาด เพียงแต่มีการออกประกาศ
เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงภัยในการใช้บิทคอยน์หรือ เงินตราเสมือนอ่ืน ๆ ว่าการท้า
ธุรกรรมดังกล่าวไมอ่ยู่ภายใต้การก้ากับดูแลที่เหมาะสม ดังนั น หากประชาชนยืนยันจะท้าธุรกรรมกับ
สกุลเงินดังกล่าวย่อมต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการเข้าเสี่ยงภัยนั นเอง137 
หรือในประเทศอินเดีย ธนาคารกลางประเทศอินเดีย (Bank of India) มิได้ห้ามการใช้บิทคอยน์แต่อย่างใด 
เพียงแต่มีการประกาศเพ่ือแจ้งเตือนประชาชน รวมถึงผู้ประกอบกิจการบิทคอยน์ให้ทราบถึง  
ความไม่ปลอดภัยทางเทคโนโลยีหากท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ หรือในประเทศฝรั่งเศส 
ธนาคารกลางแห่งประเทศฝรั่งเศสมิได้ประกาศห้ามการใช้บิทคอยน์ เพียงแต่มีการประกาศ 
เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรมลักษณะต่าง ๆ เท่านั น 

ส่วนกลุ่มประเทศที่รัฐบาลยอมรับและอนุญาตให้ประชาชนใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรม 
ลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น ประเทศเยอรมนี ทั งนี  โดยหน่วยงานก้ากับดูแลด้านการเงินของประเทศ
เยอรมน ี(The Federal Financial Supervisory Authority: BaFin) ได้ประกาศยอมรับว่าบิทคอยน์
เป็นตราสารทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างหนึ่ง138 ซึ่งการยอมรับนี ยังได้รับยืนยันจาก 
การที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติเยอรมนี (The German National Tourist Board: 
GNTB) โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ประกาศยอมรับคริปโทเคอร์เรนซีหรือบิทคอยน์แทนการช้าระ

                                           
135 ผู้จัดการออนไลน์, “เกาหลีใต้เตรียมออกฎหมายควบคุมการซื อขาย ‘สกุลเงินดิจิตอล,’” 

ผู้จัดการออนไลน์. 
136 The Law Library of Congress, “Regulation of Bitcoin in Selected 

Jurisdictions,” Global Legal Research Center, January 2014, 25. 
137 The Law Library of Congress. 
138 Section 1 (11) The German Banking Act, The Law Library of Congress p 10. 
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ค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินตราส้าหรับการท่องเที่ยวในประเทศตนได้อีกด้วย139 หรือในประเทศญี่ปุ่น
ที่แต่เดิมรัฐบาลได้อนุญาตให้ประชาชนใช้บิทคอยน์ท้าธุรกรรมหรือใช้บิทคอยน์เพ่ือการระดมทุน
ลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเสรี140 แต่ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่บริษัทรับแลกเปลี่ยน 
บิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (Mt Gox bitcoin exchange) อ้างว่าตนได้ถูกโจรกรรมข้อมูล
บิทคอยน์ไปท้าให้บริษัทขาดทุนและต้องปิดตัวลงในที่สุด ส่งกระทบแก่นักลงทุนให้ต้องเสียหาย 
เป็นวงกว้างด้วยเหตุนี ต่อมาประเทศญี่ปุ่นจึงเร่งท้าการศึกษาและออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการก้ากับดูแล
บิทคอยน์เบื องต้นแล้ว141 ทั งนี  โดยรายละเอียดการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศญี่ปุ่นนั น 
จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.3.3 ว่าด้วย การก้ากับดูแลบิทคอยน์ประเทศญี่ปุ่น 

ส่วนประเทศที่ให้การยอมรับและออกแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในเบื องต้นแล้ว 
อีกประเทศหนึ่ง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศสหรัฐฯ เป็นประเทศที่รัฐบาลให้ความส้าคัญ 
กับการก้ากับดูแลบิทคอยน์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการใช้บิทคอยน์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน (anti money laundering: AML) เนื่องจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยได้รับผลกระทบจากการใช้บิทคอยน์เป็นช่องทางการช้าระค่าสินค้าผิดกฎหมาย
แล้ว ยกตัวอย่างเช่น การใช้บิทคอยน์ซื อยาเสพติดหรืออาวุธผิดกฎหมาย142 ด้วยเหตุนี รัฐบาลกลาง
ประเทศสหรัฐฯ จึงจ้าเป็นต้องออกมาตรการอย่างใด ๆ เพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลบิทคอยน์ 
รวมถึงควบคุมการท้าธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์ เพ่ือมิ ให้ ใช้ เป็นช่องทางการก่ออาชญากรรม 
หรือเป็นช่องทางการฟอกเงินอีก ซึ่งรายละเอียดการก้ากับคุมดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกานี  
จะกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.3.4 ว่าด้วย การก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

จากที่กล่าวมา สังเกตได้ว่า ประเทศที่ส่วนใหญ่มีการก้าหนดหน่วยงาน มาตรการหรือกฎหมาย
อย่างใด ๆ ขึ น เพ่ือใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในเบื องต้นแล้ว โดยมากเป็นประเทศที่รัฐบาล 
ให้การยอมรับและอนุญาตให้ประชาชนใช้บิทคอยน์ได้ เช่น ประเทศที่วิทยานิพนธ์นี เลือกท้าการศึกษา 

                                           
139 Hubery Yuan, Dazhi Guo, and Sherry Wang, “Germany’s Tourism Board 

Accepts Bitcoin Payments,” Huobi Cryptocurrency Investor Sentiment Index, Huobi 
Research Weekly, 2018. 

140 “Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions.Pdf,” accessed May 12, 2018, p. 14. 
141 Mai Ishikawa, “Designing Virtual Currency Regulation in Japan: Lessons from 

the Mt Gox Case,” Journal of Financial Regulation 3, no. 1 (March 1, 2017): 125–131. 
142 Marie Claire Van Hout and Tim Bingham, “‘Silk Road’, the Virtual Drug 

Marketplace: A Single Case Study of User Experiences,” International Journal of 
Drug Policy 24, no. 5 (September 2013): 385–91. 
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เพ่ือส้ารวจกฎหมายและมาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามประเทศนี  เป็นประเทศที่ประสบปัญหาหรือได้รับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บิทคอยน์ที่แตกต่างกัน ท้าให้แต่ละประเทศมีวัตถุประสงค์ 
และแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั น การศึกษาแนวทางการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ในสามประเทศดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยต่อไป ทั งนี  โดยรายละเอียดกฎหมายและแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์
ในประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

 
3.3.2 การก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี 

3.3.2.1 การยอมรับบิทคอยน์ในประเทศเยอรมน ี
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลยอมรับ และอนุญาตให้ประชาชนใช้

เงินตราเสมือนท้าธุรกรรมลักษณะต่าง ๆ สังเกตได้จาก ในปี 2560 ศูนย์การท่องเที่ยวแห่งชาติเยอรมนี 
(The German National Tourist Board: GNTB) ได้มีแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
โดยสนับสนุนให้ผู้ค้าหรือผู้ประกอบกิจการรับบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีเป็นช่องทางการช้าระเงิน
อีกประเภทหนึ่ง ทั งนี  ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ ในประเทศเยอรมนี อาทิ 
ร้าน Lieferando ได้เพ่ิมบิทคอยน์เป็นช่องทางการช้าระราคาอีกช่องทางหนึ่งที่ร้านอาหารในเครือทั งหมด
ของตน โดยผู้รับบริการสามารถช้าระบิทคอยน์ผ่านเว็บไซด์ของ Lieferando และทางแอปพลิเคชันของ 
Lieferando ได้143 

อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลประเทศเยอรมนีจะยอมรับและอนุญาตให้ประชาชนใช้เงินตราเสมือน 
ท้าธุรกรรมลักษณะต่าง ๆ ได้ก็ตาม แต่การใช้เงินตราเสมือนดังกล่าวยังมีข้อจ้ากัด ยกตัวอย่างเช่น 
การใช้เงินตราเสมือนที่มีวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือการใช้ เป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการซื อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน หรือเป็นนายหน้าค้าเงินตราเสมือน 
เหล่านี เป็นการใช้เงินตราเสมือนในเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือการค้า ซึ่งผู้ประกอบกิจการดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ และต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั ง มีหน้าที่ 
ต้องเสียภาษตีามกฎหมายด้วย ทั งนี  รายละเอียดเกี่ยวกับนิยาม สถานะทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมาย 
ที่ประเทศเยอรมนใีช้ในการก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนมีดังต่อไปนี  กล่าวคือ  

                                           
143 Lieferando, Payment How can I pay for my order? Retrieved May 5, 2019 

from https://www.lieferando.de/en/customerservice-consumer-topic-payment. 
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3.3.2.2 นิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี 
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศท่ียังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ก้ากับดูแลเงินตราเสมือน 

หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน แต่ธุรกิจดังกล่าวถูกตีความเป็นธุรกิจบริการ  
ทางการเงินชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยธนาคาร ทั งนี  ในปี พ.ศ. 2556 หน่วยงาน
ก้ากับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนี (Bundesamt fur Finanzdienstleistungen: 
BaFin – German Federal Financial Supervisory Authority) ได้พิจารณาให้เงินตราเสมือนเป็น
เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) ประเภทหน่วยบัญชีชนิดหนึ่ง (Unit of account)144 
ซ่ึงมีผลผูกพันตามกฎหมายและเก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สามารถใช้เป็นสื่อกลางการช้าระราคา 
ซื อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับเงินตราที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับเงินตราเสมือนเข้าข่ายนิยามค้าว่า “ธุรกิจบริการทางการเงิน” (Financial services Institutions) 
แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร145 

3.3.2.3 หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี 
จากที่กล่าวมาในหัวข้อนิยามและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ประเทศเยอรมนี 

ได้ก้าหนดให้ “เงินตราเสมือน” เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหน่วยบัญชีชนิดหนึ่ง และก้าหนดให้
การประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเงินตราเสมือนเป็น “ธุรกิจบริการทางการเงิน” อย่างหนึ่ง 
ซึ่งพระราชบัญญัติธนาคารของประเทศเยอรมนี ก้าหนดให้ ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจให้บริการ
ทางการเงิน อาทิ การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื อขายเงินตราเสมือน หรือการประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ
จัดการเงินตราเสมือนของบุคคลอ่ืน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก้ากับดูแลทางการเงินของรัฐ 
(BaFin)146 เสียก่อน อีกทั งผู้ประกอบกิจการยังมีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคาร รวมถึงมีหน้าที่เสียภาษีตามที่กฎหมายของประเทศเยอรมนีก้าหนดอีกด้วย147 ดังนั น 
ตามที่กล่าวมา เมื่อหน่วยงานก้ากับดูแลทางการเงินของรัฐ (BaFin) เป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติ 
อนุญาต รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธนาคาร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนกับผู้ประกอบ

                                           
144 Section 1 para, 1a sentence 2 no. 6 of The Banking Act (Gesetz über das 

Kreditwesen) 15 July 2014. 
145 Section 1 (11) of The Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen) 15 July 2014. 
146 Section 32 (1) of The Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen) 15 July 

2014 and Notice on the granting of authorization to provide financial services 
pursuant to section 32 (1) of the German Banking Act 18 November 2016. 

147 Stefan Winheller, “GERMAN BUSINESS LAW News,” 2013, no. Tax Law / 
Steuerrecht (n.d.): 3 – 4. 
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ธุรกิจบริการทางการเงินได้ และเมื่อประเทศเยอรมนีตีความให้การประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือนเป็น “ธุรกิจบริการทางการเงิน” อย่างหนึ่ง การประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือนย่อมอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานก้ากับดูแลทางการเงินของรัฐ (BaFin) ด้วย 
ส่วนมาตรการ และกฎหมายที่ประเทศเยอรมนีน้ามาปรับใช้กับเงินตราเสมือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

3.3.2.4 มาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี 
มาตรการที่ประเทศเยอรมนีใช้ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนมีทั งมาตรการทางภาษี 

และมาตรการทางกฎหมาย ทั งนี มาตรการทางภาษี หน่วยงานของรัฐในประเทศเยอรมนี ได้ก้าหนดให้ 
การประกอบกิจการ รวมถึงการท้าธุรกรรมโดยใช้ เงินตราเสมือน เข้าข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีอากรของประเทศเยอรมนีด้วย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลเยอรมนี ได้ประกาศ
ยกเว้นการเก็บภาษีเงินตราเสมือนที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือช้าระค่าสินค้าหรือบริการ เนื่องจาก 
การใช้เงินตราเสมือนในลักษณะดังกล่าว เป็นวิธีการช้าระเงินอย่างหนึ่งที่ได้รับยกเว้นภาษี 
ซึ่งการยกเว้นภาษีนี เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับแนวค้าพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป 
(European Court of Justice) ที่เคยตัดสินไว้ว่า บิทคอยน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ส้าหรับการช้าระราคา
โดยตรงตามสัญญาระหว่างผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ และไม่มีวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการใช้
เป็นวิธีการช้าระเงิน ดังนั น การแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนในประเทศเยอรมนีจึงเข้าข่ายได้รับยกเว้นภาษี148 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันแม้ประเทศเยอรมนีไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมหรือก้ากับดูแล
การใช้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนโดยเฉพาะก็ตาม แต่การประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนนั นมิได้อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยกฎหมาย เนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวถือเป็นธุรกิจบริการทางการเงินอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
ธนาคาร และมีหน่วยงานก้ากับดูแลทางการเงินของรัฐ (BaFin) เป็นหน่วยงานมีอ้านาจก้ากับดูแล 
และบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก้าหนดมาตรฐาน รวมทั งหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเงินตราเสมือนดังกล่าวไว้แล้ว 

3.3.2.5 กฎหมายที่ใช้ก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี 
จากที่กล่าวมาประเทศเยอรมนีไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมหรือก้ากับดูแล

การใช้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนโดยเฉพาะ แต่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือนนั นไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยกฎหมาย เนื่องจากประเทศเยอรมนีถือว่า 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนเป็นธุรกิจบริการทางการเงินอย่างหนึ่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยธนาคาร โดยกฎหมายฉบับนี ได้ก้าหนดให้ ผู้ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนในเยอรมนีต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

                                           
148 ECJ 22.10.2015 - C-264/14, 22. October 2015. 
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ดังกล่าวจากหน่วยงานก้ากับดูแลทางการเงินของรัฐเยอรมนี (BaFin) ก่อน หากฝ่าฝืนจะเข้าข่าย 
การประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องระวางโทษอันเป็นความผิดทางอาญาในเยอรมนี149 
นอกจากนั น เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนตามกฎหมายนี แล้ว 
ผู้รับอนุญาตยังมีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายฉบับนี ก้าหนด และต้องด้าเนินการ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism) รวมถึงนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Enhanced Due Diligence: EDD) หรือมาตรการการท้าความรู้จักลูกค้า (Know Your 
Customer: KYC) ด้วย เป็นต้น150 

 
3.3.3 การก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศญี่ปุ่น 

3.3.3.1 การยอมรับบิทคอยน์ในประเทศญี่ปุ่น 
จากที่กล่าวมาในหัวข้อการยอมรับและการใช้งานบิทคอยน์ในต่างประเทศ เห็นได้ว่า 

ประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลห้ามการใช้บิทคอยน์อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน 
ในรูปแบบไอซีโอ (ICO) หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืนๆ 
ในทางกลับกัน รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกลับมีมุมมองที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ รัฐบาลญี่ปุ่น  
ให้การสนับสนุนเงินตราเสมือนโดยเห็นชอบและอนุมัติให้เงินตราเสมือนเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่น ท้าให้ประชาชนภายในประเทศ สามารถท้าธุรกรรมต่าง ๆ โดยใช้บิทคอยน์ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็นสินค้า บริการ รวมถึงการโอนบิทคอยน์ไปต่างประเทศ
แทนการใช้เงินตรา (fiat money) ทั งนี  การยอมรับบิทคอยน์ดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น 
มีอัตราการซื อขายบิทคอยน์เป็นจ้านวนมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการซื อขายบิทคอยน์
ทั่วโลก ท้าให้ร้านค้าและบริการต่าง ๆ ผันตัวเป็นพันธมิตรกับบริษัทซื อขายบิทคอยน์ (Bitcoin 
Exchange) และเริ่มรับช้าระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ด้วยบิทคอยน์เพ่ิมขึ น กระทั่งในปัจจุบัน 

                                           
149

 Section 32 (1) of The Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen) 15 July 2014. 
150 The Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen) 15 July 2014 from 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_kwg_en.pdf?__blob=p
ublicationFile and The German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GwG) from 
https://www.coinfirm.com/wp-content/uploads/2021/02/German-Act-of-
Implementing-the-Fourth-AMLD.pdf. 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_kwg_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_kwg_en.pdf?__blob=publicationFile
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ญี่ปุ่นมีร้านค้าที่เปิดรับช้าระด้วยบิทคอยน์มากถึงสองพันกว่าร้านค้า และจะมีจ้านวนเพ่ิมขึ นอีก 5 เท่า
ในสิ นปี 2560151 

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้บิทคอยน์  
หรือเงินตราเสมือนอ่ืน ทั งนี  ย้อนไปในปี พ.ศ. 2557 บริษัท MT.Gox ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเว็บไซด์
แลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้ยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค้าสั่งให้บริษัท MT.Gox 
ล้มละลาย เนื่องจากถูกแฮกเกอร์ (hacker) โจรกรรมข้อมูลรวมถึงบิทคอยน์ของลูกค้าไป เหตุการณ์
ครั งนี ท้าให้บริษัทดังกล่าวได้รับความเสียหายและมีหนี สินมากกว่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐ  
หรือประมาณ 2.1 พันล้านบาท ซึ่งขณะนั นบริษัทมีทรัพย์สินไม่เพียงพอจะชดใช้ความเสียหาย 
แก่ลูกค้าได้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจ้าเป็นต้องน้าเรื่องมาร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค้าสั่งให้ 
บริษัท MT.Gox ล้มละลายในที่สุด152 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ น ส่งผลให้ผู้ลงทุนกับบริษัท MT.Gox 
ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง และความเสียหายนั นกระทบต่อระบบการเงิน การลงทุน  
รวมตลอดถึงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุ่น ดังนั น หน่วยงานก้ากับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่น 
กล่าวคือ หน่วยงานก้ากับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (The Japanese Financial Services 
Agency : FSA) จึงได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการมีมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิด หรืออาจเกิดขึ น
จากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ด้วยเหตุนี  จึงจัดตั งคณะท้างานขึ นมาชุดหนึ่งชื่อว่า 
“Sophistication of payment and settlement operations” เพ่ือด้าเนินการศึกษาและจัดท้า
มาตรการการควบคุมและก้ากับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนในประเทศญี่ปุ่น153 ซึ่งมีรายละเอียด 
และสาระส้าคัญดังต่อไปนี  กล่าวคือ 
  

                                           
151 NAM Yonghyeon, “A New Opportunity of Bitcoin for Improving Portfolio 

Efficiency in Japan” (Master’s Thesis, Ritsumeikan Asia Pacific University, 2017) p. 2. 
 152 Theverge. “INSIDE THE BIZARRE UPSIDE-DOWN BANKRUPTCY OF MT. GOX”, 
Mar 22, 2018 from https://www.theverge.com/2018/3/22/17151430/bankruptcy-mt-gox-
liabilities-bitcoin, https://www.theverge.com/2014/2/28/5456202/mt-gox-files-for-bankruptcy, 
and https://www.ccn.com/repeatedly-demonized-seldom-understood-bitcoins-move-forward/ 
(last visited April 21, 2019). 

153 David Meyer, After Bitcoin Spike, MtGox Creditors Want to Yank the Failed 
Exchange Out of Bankruptcy, Fortune (Dec. 13, 2017, http://fortune.com/2017/12/13/bitcoin-
mtgox-bankruptcy-creditors/, archived at https://perma.cc/SEJ2-A5CX. 

https://www.theverge.com/2018/3/22/17151430/bankruptcy-mt-gox-liabilities-bitcoin
https://www.theverge.com/2018/3/22/17151430/bankruptcy-mt-gox-liabilities-bitcoin
https://www.theverge.com/2014/2/28/5456202/mt-gox-files-for-bankruptcy
https://www.ccn.com/repeatedly-demonized-seldom-understood-bitcoins-move-forward/
http://fortune.com/2017/12/13/bitcoin-mtgox-bankruptcy-creditors/
http://fortune.com/2017/12/13/bitcoin-mtgox-bankruptcy-creditors/
https://perma.cc/SEJ2-A5CX
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3.3.3.2 นิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศ
ญี่ปุ่น 

พระราชบัญญัติการให้บริการทางการเงิน (Payment Services Act: PSA)154 
เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ก้ากับดูแลเงินตราเสมือน และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด 
และสาระส้าคัญ กล่าวคือ 1) การก้ากับดูแลเงินตราเสมือน และ 2) การก้ากับดูแลผู้ให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน ทั งนี  ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน กฎหมายว่าด้วยการให้บริการ 
ทางการเงินนี  ก้าหนดให้ เงินตราเสมือน (Virtual Currency) หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี  

1. มูลค่าทรัพย์สิน (จ้ากัดเฉพาะสิ่งที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวัตถุอ่ืน ๆ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  ไม่รวมถึงสกุลเงินญี่ปุ่น สกุลเงินต่างประเทศและสินทรัพย์ที่อิงกับ
สกุลเงิน) ที่สามารถใช้ในการช้าระค่าซื อหรือเช่าซื อสินค้า บริการ รวมถึงสามารถท้าการซื อและขาย
ระหว่างกันไดด้้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

2. มูลค่าทรัพย์สินที่สามารถแลกเปลี่ยน  หรือโอนแก่กันได้ โดยใช้วิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และได้จ้าแนกเงินตราเสมือนออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ เงินตราเสมือนที่อาจใช้
ช้าระค่าสินค้า บริการ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการช้าระราคาได้ และเงินตราเสมือนที่สามารถใช้
แลกเปลี่ยนกับเงินตราเสมือนอ่ืนนอกจากเงินตราเสมือนประเภทแรก แต่ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการช้าระราคาได้155 

นอกจากนั น กฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ยังได้ก้าหนดสถานะทาง
กฎหมายของเงินตราเสมือนว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งตราบเท่าที่กฎหมายว่าด้วย
การให้บริการทางการเงินยังรองรับสถานะอยู่ แต่ไม่สามารถใช้ช้าระหนี ตามกฎหมายได้ (Not legal 
tender) ทั งนี  แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการเงินจะก้าหนดให้เงินตราเสมือนประเภทหนึ่ง 
สามารถใช้ช้าระค่าสินค้าหรือบริการได้ก็ตาม แต่การช้าระนั นต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ระหว่างผู้รับช้าระและผู้ช้าระด้วย ซึ่งผู้รับการช้าระนั น อาจปฏิเสธไม่รับเงินตราเสมือน เพ่ือการช้าระ
ราคาก็ย่อมได ้

3.3.3.3 หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศญี่ปุ่น 
จากที่กล่าวมาในหัวข้อนิยามและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ประเทศญี่ปุ่นนั น 

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ก้าหนดให้ “เงินตราเสมือน” อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน 

                                           
154 The Payment Services Act (PSA) 25 May 2016. 
155 PSA, Article 2 (5) and (6). 
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ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานก้ากับดูแลบริการทางการเงิน (FSA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีอ้านาจในการรับขึ นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน (Virtual 
Currency Exchange Service Providers) ผู้ให้บริการเงินตราเสมือน (Virtual Currency Service 
Providers) จัดการเรื่องร้องเรียนและระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเงินตราเสมือน มีอ้านาจสั่งระงับและปรับปรุงการด้าเนินธุรกิจหรือสถานะทางการเงิน 
หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น มีอ้านาจเพิกถอนทะเบียน รวมถึงมีอ้านาจในการลบทะเบียน 
ผู้ให้บริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี ได ้เป็นต้น156 

3.3.3.4 มาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศญี่ปุ่น 
จากการศึกษารายงานของคณะท้างาน “Sophistication of payment and 

settlement operations” พบว่า ประเด็นที่คณะท้างานนี ให้ความสนใจและเสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่น 
เร่งท้าการศึกษา เพ่ือออกมาตรการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน 
คือ (1) การก้าหนดระบบลงทะเบียนส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี กล่าวคือ 
การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์ เรนซีกับเงินตรา ต้องกระท้าผ่านผู้ประกอบ ธุรกิจแลกเปลี่ยน 
คริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานก้ากับดูแลบริการทางการเงิน (FSA) 
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีกับเงินตราเป็นช่องทางน้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือเงินตรา
เสมือนเข้าสู่ระบบการเงิน รวมทั งการท้าธุรกรรมการซื อ ขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี  
ผ่านผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นตัวกลาง ตัวแทนหรือนายหน้าที่อยู่นอกเหนือการก้ากับดูแล มีความเสี่ยง
อันอาจท้าให้เกิดความเสียหายและความเสียหายนั นอาจตีมูลค่าเป็นเงินตราได้ (2) ปรับใช้มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการท้าธุรกรรมโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซี กล่าวคือ ใช้มาตรการ
ป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย AML/CFT (Anti - Money Laundering and Counter – 
Terrorist Financing) กับการซื อ ขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีกับเงินตรา และก้าหนดให้ 
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวมีหน้าที่ระบุตัวตน รับรองตัวตนและเก็บข้อมูลการรับรองตัวตนของลูกค้า
และธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานมี อ้านาจก้ากับดูแล 
และ (3) ก้าหนดกฎเกณฑ์ส้าหรับคุ้มครองผู้ใช้บริการคริปโทเคอร์เรนซี กล่าวคือ ก้าหนดกรอบ 
การก้ากับดูแล เช่น มีมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ อาทิ มีค้าอธิบายเพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงกรณีไม่สามารถแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราได้ จัดให้มีข้อมูลที่จ้าเป็น 
และเพียงพอส้าหรับการให้บริการลูกค้า มีระบบจัดการภายในองค์กร มีระบบการจัดการทรัพย์สิน
แบบแยกส่วนระหว่างทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการกับทรัพย์สินของลูกค้าและจัดให้มีผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั น ตลอดจนจัดให้มีมาตรการอ่ืนที่จ้าเป็น เช่น มีการวางมัดจ้า มีการให้ประกัน 

                                           
156 PSA, Article 2 (14) , Article 63-16 – Article 63-18, Article 100, paragraph (3)). 
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หรือมีการก้าหนดจ้านวนทุนขั นต่้าในการท้าธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือเงินตราเสมือนนั น
ทั งนี  มาตรการทั งสามข้อที่กล่าวมามีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการล้มละลายของผู้ประกอบกิจการ 
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการขาดข้อมูล ข้อมูลสูญหายหรือการรั่วไหลของข้อมูล เพ่ือป้องกัน
ทรัพย์สินที่อยู่ ในความครอบครองของผู้ประกอบกิจการสูญหายหรือถูกโจรกรรม และเพ่ือ 
การคุ้มครองผู้ใช้บริการคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศญี่ปุ่น157 

ภายหลังการรายงานผลการศึกษาดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ นจากการใช้เงินตราเสมือนโดยใช้วิธีการศึกษา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง รวมถึง  
ปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมเพ่ือการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนและผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน 
ซึ่งกฎหมายหลักที่หน่วยงานก้ากับดูแลบริการทางการเงิน (FSA) ของญี่ปุ่น ใช้ก้ากับดูแลเงินตรา
เสมือนและผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนดังกล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการให้บริการ 
ทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดและสาระส้าคัญเกี่ยวกับการก้ากับดูแลดังนี  

3.3.3.5 กฎหมายที่ใช้ก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศญี่ปุ่น 
กฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ได้ก้าหนดให้ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน 

(Virtual Currency Exchange Service) หมายถึง ธุรกิจดังต่อไปนี  
1. รับขายหรือรับซื อเงินตราเสมือน ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง

เงินตราเสมือนกับเงินตราหรือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราเสมือนด้วยกัน 
2. เป็นตัวกลาง ตัวแทนหรือนายหน้าให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อ 1 
3. เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินตราหรือเงินตราเสมือนเพ่ือผู้ใช้บริการ 

ผู้รับเงินตราหรือเงินตราเสมือนที่เก่ียวข้องกับการให้บริการตามข้อ 1 หรือข้อ 2158 
ซึ่งตัวอย่างธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนตามกฎหมายดังกล่าว

นั น เช่น ผู้ประกอบกิจการให้บริการเครื่องรับแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนแบบอัตโนมัติ (ATM Bitcoin) 
ผู้ประกอบกิจการที่มีการระดมทุนด้วยกระบวนการ ICO หรือบริษัทตัวกลางที่ให้บริการเกี่ยวกับ 
การซื อหรือขายเงินตราเสมือน ส่วนธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน เช่น 
บุคคลที่ท้าการซื อขายเงินตราเสมือนเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตน กิจการรับขุดเงินตราเสมือน  (Miner) 

                                           
157 The Financial System Council, “Strategies for Reforming Japanese Payment 

Systems Final Report,” December 2015 pp. 29 - 33. 
158 PSA, Article 2 (7). 
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นักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  (wallet service provider) 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการซื อขายเงินตราเสมือน159 

นอกจากการก้าหนดนิยามของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนดังกล่าว กฎหมายว่าด้วย
การให้บริการทางการเงินนี ยังก้าหนดให้ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน ต้องขึ นทะเบียน 
เป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน ขึ นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเงินตราเสมือน จากหน่วยงานก้ากับ
ดูแลบริการทางการเงิน (FSA) ของญี่ปุ่น160 และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการให้บริการ 
ทางการเงิน เช่น จัดให้มีมาตรการที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันการรั่วไหล การสูญหายหรือความเสียหาย 
ของข้อมูล161 จัดให้มีค้าอธิบายที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนที่ใช้ใน
ธุรกิจเป็นสกุลเงินญี่ปุ่นหรือสกุลเงินต่างประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ข้อก้าหนดและเงื่อนไข
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน162 ต้องจัดการเงินหรือสกุลเงินเสมือนของผู้ใช้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนแยกต่างหากจากเงินของตนเองหรือสกุลเงินเสมือนตามข้อก้าหนดของค้าสั่ง
ส้านักงานคณะรัฐมนตรี163 ต้องด้าเนินการตามขั นตอนของกฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน 
กรณีหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการ164 รวมถึงต้องรายงานเรื่องส้าคัญแก่หน่วยงานก้ากับดูแลบริการ
ทางการเงิน (FSA) อาทิ การตรวจสอบบัญชี สถานะทางการเงิน เป็นต้น165 

นอกจากการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน 
โดยกฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางการเงินดังกล่าวแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้เสนอแก้ไขกฎหมายอ่ืนๆ 
เช่น พระราชบัญญัติการธนาคาร (The Banking Act) รวมถึงปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิม เช่น 
มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Counter – 
Terrorist Financing) พระราชบัญญัติป้องกันการโอนทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท้าความผิดทางอาญา 

                                           
159 Takashi Nakazaki and Ken Kawai “Development of Legal Framework for 

Virtual Currencies in Japan - Bill Submitted to the Diet” 2016 p. 3 Retrieved May 18, 
2018 from https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins2_pdf/160425.pdf. 

160 PSA, Article 63-2, Article 63-3, Article 63-4, Article 63-5. 
161 PSA, Article 63-8. 
162 PSA, Article 63-10. 
163 PSA, Article 63-11. 
164 PSA, Article 63-12. 
165 PSA, Article 63-14. 
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ค.ศ. 2007 รวมถึงประมวลกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (Japan’s Civil Code) กับการก้ากับดูแล
เงินตราเสมือน และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนในประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวอีกด้วย166 

 
3.3.4 การก ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.3.4.1 การยอมรับบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รัฐบาล รวมถึงประชาชนยอมรับ

การใช้เงินตราเสมือน (Digital Currency) ทั งนี  สังเกตได้จากในปี พ.ศ. 2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้เปิดเผยตัวเลขการท้าธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์ หมายเลขที่ 181919 โดยมีการท้าธุรกรรมมากถึง
จ้านวน 1,322 ครั ง ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งถือว่าเป็นจ้านวนการท้าธุรกรรมโดยใช้ 
บิทคอยน์มากที่สุดตั งแต่ที่มีการใช้บิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 
ถึง พ.ศ. 2558 การใช้บิทคอยน์ในประเทศหรัฐอเมริกาเริ่มแพร่หลายมากขึ น โดยเว็บไซด์ต่าง ๆ 
เริ่มรับบิทคอยน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช้าระค่าสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น Dell Expedia 
และบริษัท Microsoft อีกทั งยังมีจ้านวนผู้ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บิทคอยน์ (Bitcoin 
wallet) มากถึง 6.4 ล้านราย โดยมูลค่าตลาดเงินตราเสมือนขณะนั นสูงถึง 4.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอ่ืนจะได้รับการยอมรับ 
และเป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่การใช้เงินตราเสมือนโดยปราศจากปราศจาก 
การควบคุมดูแลนั นเริ่มมีอุปสรรคและปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีผู้ใช้เงินตราเสมือน
เป็นช่องทางการท้าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยสร้างเว็บไซต์ชื่อ Silk Road ขึ น เพ่ือใช้เป็นช่องทางการค้า
ยาเสพติด อาวุธเถื่อน รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน167 ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท Liberty Reserve 
ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากขณะนั นยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
และยังไม่มีกฎหมายใดที่สามารถปรับใช้กับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนได้ ท้าให้บริษัท
ดังกล่าวใช้เงินตราเสมือนเป็นช่องทางในการฟอกเงิน168 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 Montroll ผู้ให้บริการ

                                           
166 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “โครงการศึกษาเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล,” 2561 หน้า 75 - 
84, 127 - 132 และหน้า 174 - 177. 

167 United States V. Ulbricht, USA-33s-274 U.S. 1, 1-4 (2014). 
168 Us Federal Indictment 13 CRIM 368, United States V. Liberty Reserve S.A. (2013), 

Robbins, Seth. “Liberty Reserve Case Exposes New Frontiers in Laundering Digital Cash”, June 
4, 2013 from https://www.insightcrime.org/news/analysis/liberty-reserve-case-exposes-new-



 96 

เว็บไซต์ BitFunder ได้กระท้าการเป็นศูนย์ซื อขายคริปโทเคอร์เรนซี และระดมทุนผ่านการเสนอขาย
โทเคน Ukyo.Loan บนระบบ BitFunder โดยปราศจากการก้ากับดูแล และได้ถอนบิทคอยน์ของ
ลูกค้าไปใช้เพ่ือการส่วนตัว ซึ่งต่อมาเว็บไซต์ดังกล่าวได้ถูกโจมตีและโจรกรรมบิทคอยน์ไปกว่า 6,000 
เหรียญ เป็นเหตุให้ต้องปิดตัวลง ซึ่งเหตุการณ์ครั งนี ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก169 

3.3.4.2 นิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพท์ “ธุรกิจบริการด้านการเงิน” 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินและธุรกรรมต่างชาติ (The Currency and 
Foreign Transactions Reporting Act of 1970: Bank Secrecy Act) และได้แก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม
ศัพท์ “สินค้าโภคภัณฑ์” แห่งกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (The Commodity 
Exchange Act) ให้ครอบคลุมถึงกรณีเงินตราเสมือน เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนตามกฎหมายดังกล่าว 
รวมถึงได้ออกกฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ กฎหมายต้นแบบ The Uniform Regulation of Virtual-
Currency Businesses Act หรือ URVCBA170 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก้าหนดให้ “เงินตราเสมือน” 
(Virtual-currency) หมายถึง สิ่งแสดงมูลค่าทางดิจิทัล (digital representation of value) ซึ่งสามารถ 
ใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) เป็นหน่วยวัดมูลค่า (unit of account) 
และเป็นที่เก็บมูลค่า (store of value) ได้ โดยไม่รวมถึงธุรกรรมใดที่ผู้ค้ามอบมูลค่าให้เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดหีรือเพ่ือตอบแทนโดยไม่สามารถถือเอาหรือแลกเปลี่ยนกับผู้ค้านั นเพ่ือการช้าระหนี 
กับธนาคารหรือกับเงินตราเสมือนได้ หรือการแสดงมูลค่าทางดิจิทัลที่ออกโดยผู้สร้างหรือในนาม
ผู้สร้างที่ใช้ภายในเกมออนไลน์ เกมแพลตฟอร์ม หรือเกมต่าง ๆ ที่ขายโดยผู้สร้าง หรือที่เสนอ 
ในเกมแพลตฟอร์มเดียวกันเท่านั น171 และได้ก้าหนดให้ “ธุรกิจที่ด้าเนินการเกี่ยวกับเงินตราเสมือน” 
(Virtual-currency business activity) หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการโอนหรือ 
การจัดเก็บเงินตราเสมือน การมีส่วนร่วมในการจัดการเงินตราเสมือนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยผ่าน

                                                                                                                         
frontiers-in-laundering-digital-cash/ and https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/indictment-
supporting-documents-us-v-liberty-reserve-et-al (last visited April 21, 2019). 

169 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, “โครงการศึกษาเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล,” 2561 หน้า 53 - 54. 

170 The Uniform Regulation of Virtual-Currency Businesses Act (URVCBA) 2017. 
171 URVCBA Section 201 (23). 
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การตกลงกับผู้ให้บริการเงินตราเสมือน การถือครองโลหะมีค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-precious 
metals) หรือตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificates) ที่แสดงถึงการมีส่วนได้เสียในโลหะมีค่า 
ในนามของบุคคลอ่ืนหรือการแลกเปลี่ยนมูลค่าดิจิทัล (digital representations of value) 
ภายในเกมออนไลน์หรือเกมแพลตฟอร์มเพ่ือใช้เป็นเงินตราเสมือนหรือใช้ช้าระหนี ตามกฎหมาย อีกทั ง
ยังรวมถึงการด้าเนินการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนต่างประเทศ 
ที่ได้กระท้ากับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย172 

จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายของบิทคอยน์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดนิยามศัพท์กฎหมายของเงินตราเสมือน รวมถึงบิทคอยน์ไว้ใน
นิยามศัพท์กฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินและ
ธุรกรรมต่างชาติ (The Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970: Bank 
Secrecy Act) กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (The Commodity Exchange Act) 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่เดิมของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง URVCBA ที่ใช้ในการก้ากับดูแลการด้าเนิน
กิจกรรมและการด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ซึ่งการก้าหนดกฎหมายและนิยามศัพท์กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกานี  ท้าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวมีอ้านาจและหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน 
รวมถึงบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งอ้านาจและหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

3.3.4.3 หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากที่กล่าวมาในหัวข้อนิยามและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั น พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดให้เงินตราเสมือนอยู่ภายใต้บังคับ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินและธุรกรรมต่างชาติ (The Currency and 
Foreign Transactions Reporting Act of 1970: Bank Secrecy Act) กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
สินค้าโภคภัณฑ์ (The Commodity Exchange Act) และ URVCBA ซึ่งกฎหมายทั งสามฉบับดังกล่าว 
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรสืบสวนอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน Department’s Financial 
Crimes Enforcement Network (FinCEN) คณะกรรมการก้ากับดูแลการซื อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission: CFTC) และกรมบริการทางการเงิน 
(Department of Financial Services: DFS) ตามล้าดับ ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั งนี  อ้านาจหน้าที่ของกรมบริการทางการเงินนั น URVCBA ได้ก้าหนดให้ กรมบริการทางการเงิน
หรือหน่วยงานที่ มี อ้านาจหน้าที่ ในการก้ากับดูแลเกี่ยวกับบริการทางการเงินแต่ละมลรัฐ 

                                           
172 URVCBA Section 201 (25). 
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ที่ได้ด้าเนินการออกกฎหมายโดยอาศัยอ้านาจของ URVCBA เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและอนุญาตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ตรวจสอบการด้าเนินธุรกิจดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้าเนินการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนกรณีมีการฝ่าฝืน 
ตลอดจนใช้มาตรการต่าง ๆ ตามกฎหมายนี กับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนที่ฝ่าฝืน
กฎหมายนี 173 ส่วนมาตรการ และกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ามาปรับใช้ในการก้ากับดูแล 
การด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

3.3.4.4 มาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากความเสียหายที่เกิดขึ น แต่ละหน่วยงานภายใต้รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้ตระหนักและเห็นถึงความส้าคัญของการมีกฎหมายและมาตรการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน อาทิ 
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Department of Treasury) โดยนายสตีเฟน มนูชิน (Steven Mnuchin) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลังเฝ้าดูพัฒนาการ  
ของเงินตราเสมือนอย่างใกล้ชิด โดยติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้เงินตราเสมือนโดยอาชญากร
เป็นพิเศษ แม้ไม่น่าจะเป็นภัยต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน แต่อยากให้มั่นใจว่า เงินตราเสมือน 
จะไม่ถูกใช้งานโดยผู้ประสงค์ร้ายและอยากให้นักลงทุนเข้าใจประเด็นปัญหาที่อาจมีการใช้เงินตรา
เสมือนเป็นเครื่องมือด้วย ทั งนี  กระทรวงการคลังจึงได้จัดตั งกลุ่มที่ปรึกษาภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่า 
Financial Stability Oversight Council (FSOC) ขึ น เพ่ือส้ารวจและจัดการกับภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ทางการเงินโดยมีคณะท้างานเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมเงินตราเสมือน 

คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (U.S. Securities and 
Exchange Commission: SEC) ได้ติดตามเงินตราเสมือนจากมุมมองการเป็น “หลักทรัพย์” 
(security) โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะกรรมการดังกล่าวได้ออกประกาศว่า แพลตฟอร์ม 
ซื อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิทัล (digital assets) รวมถึงการระดมทุนสกุลเงิน (initial coin 
offering: ICO) ที่เข้าข่ายนิยาม “หลักทรัพย์” ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (federal securities law) 
จะต้องขึ นทะเบียนกับคณะกรรมการฯ ก่อนการให้บริการ174 

                                           
173 URVCBA Section 102, Section 201, Section 202, Section 205 Section 301, 

Section 401, Section 404 and Van Valkenburgh, Peter, and Jerry Brito. "State Digital 
Currency Principles and Framework." Version 1 (2015): 2014-01. 

174 Lawrence J. Trautman, Bitcoin, “Virtual Currencies, and the Struggle of Law 
and Regulation to Keep Pace”, (2018), https://papers.ssrn.com/abstract=3182867 (last 
visited Oct 2, 2018). 
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หน่วยงานก้ากับการซื อขายสินค้า โภคภัณฑ์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า 
(Commodity Futures Trading Commission: CFTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของประเทศรัฐ
สหรัฐอเมริกาที่มอ้ีานาจหน้าที่ในการก้ากับดูแลการฉ้อโกงหรือการแทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โภคภัณฑ ์
และตราสารอนุพันธ์ เห็นว่า บิทคอยน์และเงินตราเสมือนเป็น “สินค้าโภคภัณฑ์” (commodities) 
ภายใต้ร่างกฎหมาย Commodity Exchange Act (CEA) CFTC จึงอนุญาตให้บริษัท LedgerX 
ให้บริการเกี่ยวกับการซื อ ขาย แลกเปลี่ยนบิทคอยน์แบบตราสารอนุพันธ์ได้ เช่น สัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า (Bitcoin futures) และสัญญาใช้สิทธิซื อขายล่วงหน้า (options) เป็นบริษัทแรก 

นอกจากนั นกรมสรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Service: IRS) ถือว่าเงินตราเสมือน 
เป็น “สินทรัพย์” (property) ที่ผู้ถือครองมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลในกรณีที่ได้ก้าไรหรือขาดทุน
จากการซื อขายเช่นเดียวกันกับการซื อขายอสังหาริมทรัพย์หรือการซื อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
ทั งนี  สองหน่วยงานอย่าง SEC และ CFTC ยังแนะน้าอีกว่า “Spot Market” ที่เป็นตลาดซื อขาย
แลกเปลี่ยนทันทีของเงินตราเสมือน อยู่นอกเหนืออ้านาจการควบคุมดูแลของหน่วยงานทั งสอง 
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา จึงควรออกกฎหมายเพ่ือก้ากับดูแล Spot Market และเพ่ิมอ้านาจการก้ากับ
ดูแลเงินตราเสมือนแก่หน่วยงานรัฐ ซึ่งทั ง SEC และ CFTC ก้าลังร่วมมือกับธนาคารกลาง 
และกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ในการก้าหนดกฎระเบียบเพ่ือก้ากับดูแลเงินตราเสมือนอยู่ 

ขณะเดียวกัน ประธาน CFTC ได้เสนอต่อรัฐสภาในฐานะผู้ออกกฎหมายอีกว่า 
การก้ากับดูแลเงินตราเสมือนนั น ต้องเข้าใจบริบทของเงินตราเสมือน ในขณะเดียวกันนั น ต้องยอมรับ
ความสนใจของคนยุคใหม่ที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่นี ด้วยเช่นกัน (“We owe it to this new 
generation to respect their interest in this new technology with a thoughtful 
regulatory approach”) ซึ่งหมายความว่า กฎหมายที่จะออกมาเพ่ือก้ากับดูแลเทคโนโลยีใหม่นั น 
ต้องมีลักษณะเพียงพอจะสามารถควบคุมผู้แสวงหาผลก้าไรหรือผู้ที่ใช้เงินตราเสมือนที่ผิดวัตถุประสงค์ได้ 
แตต่้องไมม่ีลักษณะทีเ่คร่งครัดมากจนเกินไป 

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพ่ือความสอดคล้องกันของมลรัฐ 
(National Conference of Commissioners on Uniform State Laws) หรือ Uniform Law Commission 
(ULC) ได้เสนอร่างกฎหมายต้นแบบเพ่ือใช้ในการก้ากับดูแลผู้ให้บริการเงินตราเสมือน (Regulation of 
Virtual-Currency Business Act) โดยได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายจัดท้าร่างกฎหมายภายใต้ American 
Bar Association (ABA) ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เคร่งครัดและเปิดกว้างเพ่ือให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติของแต่ละมลรัฐน้าไปพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายของตนเอง ทั งนี  โดยสามารถแก้ไข 
และปรับใช้ไดต้ามความเหมาะสม โดยเนื อหาร่างกฎหมายฉบับนี ได้ก้าหนดแนวทางการควบคุมธุรกิจ
ที่ให้บริการเงินตราเสมือน รวมถึงการเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการซื อขาย แลกเปลี่ยนหรือโอน
เงินตราเสมือน และจ้าแนกธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเงินตราเสมือนออกเป็น 3 ระดับ ตามมูลค่า 
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การท้าธุรกรรม กล่าวคือ ระดับที่หนึ่งคือธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราเสมือนน้อย
กว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ซึ่งจะได้รับยกเว้นจากการก้ากับดูแลตามร่างกฎหมายดังกล่าว 
ระดับที่สองคือธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี กรณีนี ไม่ต้องด้าเนินการขอรับใบอนุญาตแต่ต้องจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบกิจการ และระดับที่สามคือธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนเกินกว่า 
35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี กรณีนี จะต้องขอใบอนุญาตด้าเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้การก้ากับดูแล
อย่างเต็มรูปแบบ175 ต่อมาได้มีการจัดตั งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 
และได้ออกเป็น URVCBA เพ่ือใช้ในการก้ากับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนซึ่งมีรายละเอียด 
และสาระส้าคัญดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

3.3.4.5 กฎหมายที่ใช้ก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ในการควบคุมดูแลเงินตราเสมือน จ้าแนกตาม

ลักษณะการใช้เงินตราเสมือน ซึ่งปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้ครอบคลุมถึง 
กรณขีองเงินตราเสมือนบางส่วนแล้ว อาทิ กฎหมายการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินและธุรกรรม
ต่างชาติ (The Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970: Bank Secrecy Act) 
หรือกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (The Commodity Exchange Act) เป็นต้น 

ส่วนกฎหมายเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ในการควบคุมธุรกิจที่ด้าเนินการ
เกี่ยวกับเงินตราเสมือนคือ URVCBA ซึ่งกฎหมายฉบับนี ได้จ้าแนกการควบคุมออกเป็น3 ระดับ 
(three-tier system) กล่าวคือ ระดับที่หนึ่ง ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนน้อยกว่า 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี จะได้รับยกเว้นไม่ตกอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลตามกฎหมายดังกล่าว 
ระดับที่สอง ธุรกิจที่ มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการกับมลรัฐ และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดแบบผ่อนปรน (regulatory sandbox) ตามหลักเกณฑ์ที่ FinCEN 
ก้าหนด เพ่ือคุ้มครองให้ไม่ต้องโทษฐานประกอบธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  ทั งนี  โดยไม่ต้อง
ด้าเนินการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี  และระดับที่สาม ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรม 
ด้านเงินตราเสมือนเกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต้องด้าเนินการขอใบอนุญาตด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือน และต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายฉบับนี ก้าหนด176 
 

                                           
175 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Business Information Center – BIC) 
176 URVCBA Section 103 (8), Section 207, Section 202 and Section 203. 
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ภาพที่ 3.2 ระบบก้ากับดูแล 3 ระดับ (Three-tier System) ของ URVCBA 
แหล่งที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “โครงการศึกษาเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล,” 2561  
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นอกจากการควบคุมเงินตราเสมือน และธุรกิจที่ด้าเนินการเกี่ยวกับเงินตราเสมือนแล้ว 
URVCBA ฉบับนี  ยังมีเนื อหาเกี่ยวกับมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจ้าแนกเป็นมาตรการ 
ทางปกครองทั่วไป และความรับผิดทางแพ่ง ทั งนี  มาตรการทางปกครองทั่วไป ได้ก้าหนดให้ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เงินตราเสมือนต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ ก้าหนดให้แยกบัญชีเงินตราเสมือนของผู้ประกอบ
ธุรกิจออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการ และห้ามโอนเงินของผู้ใช้บริการหรือใช้เงินนั นเป็นหลักประกัน  
การกู้เงินโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า อีกทั งยังก้าหนดให้ต้องมีมาตรการอ่ืน  ๆ เพ่ือป้องกัน 
การฉ้อโกง ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และป้องกันการก่อการร้ายด้วย ส่วนความรับผิดทางแพ่ง 
กฎหมายนี ก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องช้าระค่าปรับ  
ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตแล้ว 
แต่ละเมิดบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวต้องช้าระค่าปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน177 

อย่างไรก็ดี URVCBA ฉบับนี  ไม่ได้ควบคุมถึงกิจกรรม ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคล
บางประเภท ทั งนี  โดยยกเว้นให้เฉพาะกิจกรรม เฉพาะธุรกิจหรือเฉพาะบุคคลเท่านั น ยกตัวอย่างเช่น 
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ ธนาคาร หรือบุคคลที่ด้าเนินกิจกรรม
การโอนเงินที่ถือใบอนุญาตภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือบริการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยส้าหรับธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนซึ่งไม่ใช่ผู้ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน
ในนามของบุคคลอ่ืน บุคคลที่ใช้เงินตราเสมือนเพ่ือการช้าระเงินส้าหรับการซื อหรือขายสินค้าหรือบริการ
แก่ตนเอง ครอบครัว หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ หรือนายหน้าหลักทรัพย์หรือโภคภัณฑ์ที่ให้  
ความคุ้มครองประชาชนเทียบเท่ากับที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น178 

นอกจากกฎหมายต้นแบบอย่าง  URVCBA แล้ ว  ประเทศสหรั ฐอเมริ กา 
ยังมีกฎหมายอื่นทีส่ามารถน้ามาปรับใช้กับการก้ากับดูแลเงินตราเสมือน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับ 
สกุลเงินและธุรกรรมต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ใช้ก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจด้านการเงิน รวมถึง
เงินตราเสมือน โดยกฎหมายฉบับนี ถือว่าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนเป็น “ธุรกิจบริการ
ด้านการเงิน” อย่างหนึ่ง ซึ่งก้าหนดให้ ผู้ประสงค์ให้บริการ ออก ท้าให้ได้มา แจกจ่าย แลกเปลี่ยน และโอน
เงินตราเสมือนในสหรัฐอเมริกา ต้องขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน (Money Service 

                                           
177 URVCBA Section 202, Section 501, Section 502 Section 601 Section 404 and 

Uniform Supplemental Commercial Law for The Uniform Regulation of Virtual-
Currency Businesses Act. 

178 URVCBA Section 103. 
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Business: MSB) กับ FinCEN ก่อน ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึงก้าหนดให้ 
ผู้ได้รับขึ นทะเบียนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว อาทิ จัดเก็บ บันทึก 
รวบรวมเอกสาร และรายงานข้อมูลพฤติการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิดกฎหมายต่อหน่วยงาน 
ผู้อนุญาต179 

กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ใช้ก้ากับดูแล 
การซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าเกษตร ซึ่งก้าหนดให้ เงินตราเสมือน คริปโทเคอร์เรนซี 
รวมถึงบิทคอยน์ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการ
ก้ากับดูแลการซื อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission: CFTC) 
ตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์180 หรือการตีความตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้ประเมินภาษีเงินได้ของบุคคลโดยกรมสรรพากร ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวถือว่า 
เงินตราเสมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งการได้มาถือเป็นเงินได้ที่ต้องถูกค้านวณรวมเพ่ือประเมินภาษีด้วย181

หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พระราชบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Act/Regulation E) หรือมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission Act: FTCA) เป็นต้น182 
  

                                           
179 The Currency and Foreign Transections Reporting Act 1970 หรือ Bank Secrecy Act. 
180 The Commodity Exchange Act (CEA) 1936 and Commodity Future Trading 

Commission of United States Of America, “Order Instituting Proceedings Pursuant To 
Section 6(c) and 6(d) of the Commodity Exchange Act, Making Findings and Imposing 
Remedial Sanctions,” 2015, Retrieved May 18, 2021 from 
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ประเทศ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

กฎหมายที่ใช้
ในการก ากับ

ดูแล 

พระราชบัญญัติธนาคาร 
(The Banking Act) 

พระราชบัญญัติการให้บริการทาง
การเงิน 
(Payment Services Act: PSA) 

 กฎหมายการรายงานธุรกรรม
เกี่ยวกับสกลุเงินและธรุกรรมต่างชาต ิ
(The Currency and Foreign 
Transactions Reporting Act of 
1970: Bank Secrecy Act) 

 กฎหมายว่าด้วยการ
แลกเปลีย่นสินคา้โภคภัณฑ์ (The 
Commodity Exchange Act) 

 กฎหมายต้นแบบ US 
Uniform Regulation of Virtual-
Currency Businesses Act หรือ 
URVCBA 

 
 

นิยามศัพท์
กฎหมาย 

ธุรกิจบริการทางการเงิน 
(Financial services Institutions) 

1. มูลค่าทรัพยส์ิน ไม่รวมถึง
สกุลเงินญี่ปุ่น สกุลเงินต่างประเทศ
และสินทรัพย์ที่อิงกับสกุลเงิน) ที่
สามารถใช้ในการช้าระค่าซื อหรือ
เช่าซื อสินค้า บริการ รวมถึง
สามารถท้าการซื อและขายระหว่าง
กันได้ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ์

2. มูลค่าทรัพยส์ินท่ีสามารถ
แลกเปลีย่น หรือโอนแก่กันได้โดย
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

3. จ้าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ที่ใช้ช้าระราคาได้ กับ 2) ที่ใช้
ช้าระราคาไมไ่ด ้

 
 
 
 

 ธุรกิจบริการด้านการเงิน 
(The Currency and Foreign 
Transactions Reporting Act of 
1970: Bank Secrecy Act) 
 

 สินค้าโภคภณัฑ์ (The 
Commodity Exchange Act) 

 เงินตราเสมือน (Virtual-
currency) และธุรกิจที่ดา้เนินการ
เกี่ยวกับเงินตราเสมือน (Virtual-
currency business activity) 
(URVCBA) 
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ประเทศ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

สถานะทาง
กฎหมาย 

เป็นเครื่องมือทางการเงิน 
(Financial Instrument) ประเภท
หน่วยบัญชี (Unit of account) ที่
มีผลผูกพันตามกฎหมาย และ
เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศ 
สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการช้าระ
ราคา ท้าการซื อขาย หรือ
แลกเปลีย่นตามหลักนติิกรรม
สัญญาบนพื นฐานกฎหมายแพ่ง
เช่นเดียวกับสกลุเงินของรัฐได ้

 

ไม่ได้บัญญัตไิว ้ ไม่ได้บัญญัตไิว ้

หน่วยงาน
ก ากับดูแล 

ธนาคารกลางเยอรมน ี(BaFin) หน่วยงานก้ากับดูแลบริการทาง
การเงินของญี่ปุ่น (The Japanese 
Financial Services Agency : 
FSA) 

 องค์กรสืบสวนอาชญากรรม
ด้านการฟอกเงิน Department’s 
Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN) 

 คณะกรรมการก้ากับดูแล
การซื อขายสินค้าโภคภณัฑ์ล่วงหนา้ 
(Commodity Futures Trading 
Commission: CFTC) 

 กรมบริการทางการเงิน 
(Department of Financial 
Services: DFS) 
 
 

ระบบการ
ก ากับดูแล 

 

ระบบอนุญาต ระบบอนุญาต ระบบอนุญาต 

 การขึ นทะเบียน 
(Registrant) 

 การขออนุญาต 
(BitLicense) 

 

 



 106 

ประเทศ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

มาตรการ
ก ากับดูแล 

1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือน ต้องขออนุญาตต่อ 
BaFin ก่อน 

2. ต้องด้าเนินกิจการภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติธนาคาร 

3. มีหน้าที่เสียภาษีตาม
กฎหมาย 

1. การประกอบธุรกิจ
แลกเปลีย่นสกลุเงินเสมือน ต้องขอ
อนุญาตต่อ FSA ก่อน 

2. ต้องด้าเนินกิจการภายใต้
บังคับกฎหมาย PSA 

3. ผู้บริการ หรือกรรมการต้อง
มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก้าหนด 

แบ่งการควบคุมออกเป็น 3 
ระดับ ตามมูลค่าการท้าธุรกรรม คือ 

1. น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี (ยกเว้น) 

2. มากกว่า 5,000 ดอลลาร์
สหรัฐแต่ไมเ่กิน 35,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้
ประกอบกิจการ 

3. เกิน 35,000 ดอลลารส์หรัฐ
ต่อป ีต้องด้าเนินการขออนุญาต 
 

 

 

 

ภาพที ่3.2 เปรียบเทียบแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในต่างประเทศ 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน 
 



 
 

บทท่ี 4 
แนวทางการก ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนในหัวข้อ 3.1.2  

เมื่อพิจารณาเหตุผลความจ้าเป็นในการตรากฎหมาย และบทอาศัยอ้านาจในการตรากฎหมายว่าด้วย  
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย พบว่า ประเทศไทยใช้มาตรการทางกฎหมาย 
ในการควบคุมก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  
โดยการตราพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการตราพระราชก้าหนดดังกล่าวให้เหตุผลว่า เนื่องด้วย 
ในปัจจุบันได้มีการน้าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน  
โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน รวมถึงน้ามาซื อขาย 
หรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล แต่ยังไม่มีกฎหมายก้ากับหรือควบคุม
การด้าเนินการดังกล่าวในประเทศไทย ท้าให้มีการประกอบธุรกิจหรือการด้าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งกฎหมายฉบับนี มีเจตนารมณ์เพ่ือก้าหนดให้มีการก้ากับและควบคุม
การประกอบธุรกิจและการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเพ่ือรองรับการน้าเทคโนโลยี 
มาท้าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  อันเป็นการสนับสนุนและอ้านวย 
ความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ มีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย รวมทั งประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใสในการด้าเนินการ 
และป้องกันมิให้มีการน้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระท้าการใด 
ในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชน หรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ซึ่งพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว มีบทบัญญัติบางประการที่จ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล แต่มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งพระราช
ก้าหนดฉบับนี  ออกโดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งเป็นอ้านาจในการตราพระราชก้าหนดประเภททั่วไป ดังนั น ขั นตอนในการตราพระราชก้าหนดนี  
จึงมีลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนการตรากฎหมาย สอดคล้องหลักการส้าคัญของรัฐธรรมนูญ 
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และสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์
ดังที่กล่าวมาใน 2) ข้อ 3.1.2.1 กรณีที่รัฐมีเหตุผลความจ้าเป็นในการออกกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมกลไก
ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจได้ ไม่ว่าการออกกฎหมายนั นจะเป็นการแทรกแซงหรือจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลในทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจก็ตาม 

เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว พบว่า 
กฎหมายฉบับนี ออกโดยค้านึงถึงกลุ่มผลประโยชน์ที่ส้าคัญทางสังคมทั ง 3 ประเภท โดยไม่เลือกคุ้มครอง
ผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่งเป็นส้าคัญ อาทิ การก้าหนดเงื่อนไขการลงทุนโดยจ้ากัดวงเงินลงทุนใน
โทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ส้าหรับผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น นักลงทุนรายใหญ่ที่มีสินทรัพย์สุทธิ
มากกว่าหรือเท่ากับ 70 ล้านบาท สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ได้ โดยไม่จ้ากัดวงเงิน 
ส่วนนักลงทุนรายย่อย คณะกรรมการ ก.ล.ต. จ้ากัดให้ท้าการซื อโทเคนดิจิทัลที่น้ามาเสนอขายได้ไม่เกิน
รายละ 3 แสนบาท รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 3.2.4 มาตรการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
ในประเทศไทย ซึ่งการก้าหนดเงื่อนไขดังกล่าว มีลักษณะเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกชน 
ให้มีการลงทุนตามความเหมาะสม หรือการก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสื อชี ชวนต่อส้านักงาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก้าหนด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมโดยให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล 
ที่ชัดเจนเพียงพอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ หรือการก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั งนี  เพื่อการปรับใช้
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
ซึ่งกรณีนี มีลักษณะเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของมหาชนโดยหน่วยงานของรัฐในฐานะเป็นผู้พิทักษ์
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ดังที่กล่าวมาใน 3) ข้อ 3.1.2.1 ที่เห็นว่ากฎหมายไม่ควรมุ่ง
คุ้มครองผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่งเป็นหลัก เนื่องจากทุกกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคม 
ล้วนมคีวามส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ใดส้าคัญไปกว่ากลุ่มผลประโยชน์อื่น 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว พบว่า 
ผู้ออกกฎหมายฉบับนี  ใช้กลไกและเครื่องมือทางกฎหมายในการก้ากับและควบคุมการประกอบธุรกิจ 
และการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ การใช้ระบบคณะกรรมการ ซึ่งกฎหมายฉบับนี 
ก้าหนดให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มีอ้านาจวางนโยบายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนก้ากับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
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โดยก้าหนดให้มีหน้าที่และอ้านาจ คือ 1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่งหรือข้อก้าหนดเกี่ยวกับ
การออก การเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 2) ก้าหนดค่าธรรมเนียม
ส้าหรับค้าขออนุญาต การอนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ 3) ก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชก้าหนดนี  และ 
4) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชก้าหนดนี  หรือการใช้ระบบอนุญาต เช่น 
การก้าหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) 
ต้องได้รับอนุญาตจากส้านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 17 เสียก่อน หรือการก้าหนดให้ผู้ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา 26 ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสียก่อน หรือการก้าหนดโทษในทางอาญา เพ่ือให้พระราชก้าหนดดังกล่าวมี
สภาพบังคับ เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง หรือเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่กระท้าผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีบทก้าหนดโทษตามมาตรา 57 หรือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
โดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 ซ่ึงมีบทก้าหนดโทษตามมาตรา 66 หรือการก้าหนดมาตรการ 
การลงโทษในทางแพ่ง เช่น การก้าหนดบทลงโทษตามมาตรา 98 เพ่ิมเติมจากมาตรการการลงโทษ
ทางอาญา หรือการใช้หลักสุจริต (good faith) เช่น การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี ชวนต่อส้านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง รวมถึงการใช้
หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) เช่น การก้าหนดห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้ 
หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือลักษณะหรือสาระส้าคัญของโทเคน
ดิจิทัลกระท้าการบางอย่างตามมาตรา 42 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมหรือก้ากับดูแลการ
ด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่การปรับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
ในประเทศไทยได้ จ้าเป็นต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว มิได้ก้าหนด
นิยามศัพท์ของ “บิทคอยน์” ไว้ ดังนั น จึงเข้าข่ายเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายระบุถึงเรื่องนั นไว้ 
โดยชัดเจน ดังนั น จึงเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายที่ต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมาย เพ่ือค้นหา
ความหมายที่แท้จริงของถ้อยค้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว  ทั งนี  การตีความนิยามศัพท์
กฎหมายตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือค้นหานิยามศัพท์กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งของบิทคอยน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
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4.1 การก าหนดนิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ ที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

 
4.1.1 การก าหนดนิยามศัพท์กฎหมายของบิทคอยน์ 
จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทยในข้อ 3.2.2 พบว่า ประเทศ

ไทยยังไม่มีนิยามศัพท์กฎหมายของ “บิทคอยน์” ที่ชัดเจนแน่นอนแต่อย่างใด และนิยามกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งยังมิอาจสรุปได้ว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” หรือนิยาม “คริปโทเคอร์เรนซี” ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั นอาจหมายความรวมถึงบิทคอยน์ได้ เนื่องจากบิทคอยน์
เป็นเงินตราเสมือนท่ีมีลักษณะแตกต่างจากเงินตราเสมือนอื่น จึงเป็นที่มาของปัญหาในเชิงกฎหมายว่า 
“การก้าหนดนิยามหรือสถานะทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซี ส้าหรับประเทศไทยยังไม่ชัดเจน 
เพียงพอ และไม่อาจทราบได้ว่านิยามดังกล่าวครอบคลุมถึงบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอื่นที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับบิทคอยน์หรือไม่ เนื่องจากบิทคอยน์เป็นเงินตราเสมือนที่มีลักษณะแตกต่างจาก 
เงินตราเสมือนชนิดอ่ืน” ซึ่งกรณีนี  ผู้วิจัยจึงตั งสมมติฐานว่า “นิยามศัพท์กฎหมายและสถานะ 
ทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทยยังคลุมเครือไม่ชัดเจน และยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายอ่ืน
ของไทยที่ระบุนิยามศัพท์กฎหมายของบิทคอยน์ไว้โดยเฉพาะ ตลอดจนยังไม่มีกฎหมายใดรับรอง
สถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ว่าบิทคอยน์นั น มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร เป็นสื่อกลาง 
การแลกเปลี่ยน เป็นเงินตรา เป็นทรัพย์สิน หรือเป็นสินทรัพย์หรือไม่ และการด้าเนินกิจกรรม รวมถึง
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ ขัดกับกฎหมายอ่ืนของไทยหรือไม่ อย่างไร” ดังนั น 
จึงจ้าเป็นต้องท้าการวิเคราะห์เพ่ือค้นหานิยามศัพท์กฎหมายของบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการใช้ผลจากการศึกษานี  เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการพิจารณา แก้ไข หรือเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติอ่ืนที่ใช้ในการก้ากับดูแล
การใช้ การด้าเนินกิจกรรม รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนอ่ืนที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากการศึกษาแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ และการก้าหนดนิยามศัพท์กฎหมาย 
ของบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกาในหัวข้อ 3.3 สรุปได้ว่า 
แนวทางที่ทั งสามประเทศเลือกใช้ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนคือ การแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นิยามศัพท์กฎหมายที่มีอยู่เดิมของประเทศนั น ๆ ให้ครอบคลุมถึงกรณีของเงินตราเสมือน บิทคอยน์ 
รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนหรือบิทคอยน์ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมนี 
ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารของเยอรมนี (Kreditwesengetz – KWG) 
โดยก้าหนดให้ “เงินตราเสมือน” เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหน่วยบัญชีชนิดหนึ่งที่มีผลผูกพัน
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ตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สามารถใช้เป็นสื่อกลางการช้าระราคา ซื อ ขาย 
หรือแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับเงินตราที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือนเข้าข่ายนิยามค้าว่า “ธุรกิจบริการทางการเงิน” (Financial services Institutions) 
แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร ท้าให้บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน 
ในประเทศเยอรมนีไม่ว่าธุรกิจนั นจะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนีหรือไม่ บุคคลนั นต้องยื่นขออนุญาต
จาก BaFin ซึ่งเป็นหน่วยงานก้ากับดูแลเสียก่อน ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดให้ การด้าเนิน
กิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลโดยหน่วยงาน
ของรัฐ เข้ามาอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดยหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจในการก้ากับ
ดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนในลักษณะต่าง ๆ รวมถึง  
เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการด้าเนินกิ จกรรม 
และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงระบบการเงินหรือระบบอ่ืนที่เก่ียวข้องในประเทศตนด้วย 

จากข้อสรุปดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางการก้าหนดนิยามศัพท์กฎหมายที่เหมาะสม 
ของบิทคอยน์ โดยใช้วิธีการค้นหานิยามศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจเกี่ยวข้อง หรือมีความเชื่อมโยง
กับเงินตราเสมือน โดยเฉพาะบิทคอยน์ของไทย เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยให้รอบคลุมถึงเงินตราเสมือน บิทคอยน์ รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เงนิตราเสมือนหรือบิทคอยน์ในประเทศไทย 

จากการศึกษาความหมาย ลักษณะการท้าธุรกรรม และลักษณะเฉพาะของบิทคอยน์ 
ในบทที่ 2 เมื่อน้ามาพิจารณาประกอบกับนิยาม “คริปโทเคอร์เรนซี” ในมาตรา 3 แห่งพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พบว่า บิทคอยน์มีลักษณะเป็นหน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด 
หรือสามารถใช้แลกเปลี่ยนกับหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ืนได้ จึงเข้าข่ายเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” 
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 นอกจากนั น 
ในปี พ.ศ. 2562 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศ ที่ 
สจ. 44/2561 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2562 โดยแนบท้ายประกาศดังกล่าว ได้ก้าหนดให้ ผู้เสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถรับ  1) Bitcoin (BTC) 2) Ethereum 
(ETH) 3) Ripple (XRP) และ 4) Stellar (XLM) เป็นการตอบแทนหรือในการท้าธุรกรรมได้183 

                                           
183 ประกาศส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 44/2561 

เรื่อง บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่ส้านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก้าหนด ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
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ดังนั  น กรณีนี  จึงสามารถน้าไปสู่ข้อสรุปสมมติฐานข้อ 1 ได้ว่า ส้าหรับประเทศไทย บิทคอยน์ 
มีลักษณะเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด หรือสามารถใช้แลกเปลี่ยนกับหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ืนได้
หรืออีกนัยหนึ่งบิทคอยน์เข้าข่ายตามนิยามค้าว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” ตามมาตรา 3 แห่งพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ดังนั น การใช้ หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บิทคอยน์ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามาตรการก้ากับดูแลคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลตามพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 แล้ว พบว่า กฎหมายดังกล่าวมุ่งควบคุมคริปโท
เคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลผ่านองค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการด้าเนิน
กิจกรรมหรือการใช้คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้คริปโทเคอร์เรนซี
หรือโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายการใช้เงินตรา เช่น การใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ หรือการใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลช้าระ
ค่าสินค้าหรือบริการ หรือการใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายการใช้ทรัพย์สิน 
เช่น การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลกับเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน หรือการใช้คริปโท
เคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายการใช้หลักทรัพย์ เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
แก่ประชาชน (Initial Coin Offering: ICO) รวมถึงการก้ากับดูแลโดยพระราชก้าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี 
หรือโทเคนดิจิทัลที่ด้าเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทในต่างประเทศที่ให้บริการ
ในประเทศไทย 

ด้วยเหตุดังกล่าว วิทยานิพนธ์นี จึงจ้าเป็นต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมาย เพ่ือการปรับใช้
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ โดยเป็นการอุดช่องว่างของพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่มิได้กล่าวถึงการก้ากับดูแลการใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล 
ที่มีลักษณะคล้ายการใช้เงินตรา การใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายการใช้
ทรัพย์สิน การใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายการใช้หลักทรัพย์ หรือการใช้ 
คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน รวมถึงการก้ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ด้าเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั ง
บริษัทในต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

                                                                                                                         
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อ 
คริปโทเคอร์เรนซีที่ส้านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก้าหนด (ฉบับที่ 2). 



 113 

ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทในประเทศไทยกับผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่จดทะเบียนจัดตั งบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีการให้บริการจากผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว ทั งนี  การเทียบเคียงบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนั น ได้พิจารณานิยามศัพท์
กฎหมายทั งแง่มุมของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายเฉพาะของไทย 
ที่อาจน้ามาปรับใช้กับการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจของคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล 
บิทคอยน์ หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนได้ ทั งนี  นิยามศัพท์ตามกฎหมายอาญาที่เลือกน้ามาเทียบเคียง
กับบิทคอยน์ในวิทยานิพนธ์นี  ได้แก่ “ทรัพย์” ซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นองค์ประกอบของความผิด 
ฐานลักทรัพย์และความผิดอ่ืนอันเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา นิยามศัพท์ของกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่เลือกศึกษา ได้แก่ นิยาม “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ และนิยามศัพท์กฎหมายเฉพาะที่เลือกศึกษา ได้แก่ นิยาม “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 นิยาม “เงินตรา” ตามพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 นิยาม “เงินตราต่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 นิยาม “เงินอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 นิยาม “ระบบการช้าระเงิน” และนิยาม “บริการการช้าระเงิน” 
ตามพระราชบัญญัติระบบช้าระเงิน พ.ศ. 2560 นิยาม “หลักทรัพย์” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นิยาม “ธุรกิจสถาบันการเงิน” “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” “ธุรกิจเงินทุน” 
“ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” “ธุรกิจทางการเงิน” “สถาบันการเงิน” “บริษัทเงินทุน” ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และนิยาม “ธุรกิจสถาบันการเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรายละเอียดการเทียบเคียงนิยามศัพท์กฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ดังนี  

4.1.1.1 มองนิยามบิทคอยน์ผ่านมุมมองกฎหมายอาญาไทย 
แต่เดิมกฎหมายลักษณะอาญา รัตนโกสินทรศก 127 (พ.ศ. 2451) ได้บัญญัตินิยาม 

“ทรัพย์” ไว้ในมาตรา 6 (10) ว่า “ทรัพย์นั นท่านหมายความว่า บรรดาสิ่งของอันบุคคลสามารถ 
มีกรรมสิทธิ์ หรือถืออ้านาจเป็นเจ้าของได้ เป็นต้นว่าเงินตรา และบรรดาสิ่งของอันพึงเคลื่อนจากที่ได้ก็ดี
ท่านก็นับว่าเป็นทรัพย์อันกล่าวมาในข้อนี ” ทั งนี  หากเทียบเคียงนิยาม “ทรัพย์” ดังกล่าวกับบิทคอยน์
พบว่า นิยาม “ทรัพย์” ดังกล่าวใช้ถ้อยค้าที่กว้างและไม่ได้ให้ความส้าคัญว่าต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่าง 
หรือไม่มีรูปร่าง ดังนั น จึงครอบคลุมทั งนิยาม “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” และอาจหมายความรวมถึง 
บิทคอยน์ได้ แต่ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย 
เห็นควรก้าหนดให้กฎหมายอาญามีลักษณะเป็นประมวลกฎหมาย แต่การแก้ไขกฎหมายนั นมิได้บัญญัติ 
นิยาม “ทรัพย์” ไว้โดยเฉพาะ ปัจจุบันจึงถือนิยามตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
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พาณิชย์ กล่าวคือ “ทรัพย์” หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง184 อย่างไรก็ดี การตีความ “ทรัพย์” ตามประมวล
กฎหมายอาญามีประเด็นที่น่าสนใจและอาจเทียบเคีย งกับกรณีของบิทคอยน์ได้  กล่าวคือ 
การลักกระแสไฟฟ้า ซึ่งกรณีนี ได้มีค้าพิพากษาฎีกา ที่ 877/2501 (ประชุมใหญ่ครั งที่ 8/2501) 
และพิพากษาศาลฎีกา ที่ 481/2549 ที่ตัดสินไว้ว่า การลักกระแสไฟฟ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี แต่ในค้าพิพากษานั น ไม่มีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนว่า
กระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์หรือไม่ อย่างไร จึงเกิดเป็นข้อถกเถียงขึ น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเป็นวัตถุ 
ที่ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั น การเอาไปซึ่งกระแสไฟฟ้าจึงไม่อาจเป็น
ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ การที่ศาลตัดสินว่ากระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์  
ซึ่งการเอาไปย่อมเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณีนั น 
เป็นการตีความโดยขยายความ (Extensive Interpretation) เพ่ือลงโทษจ้าเลยซึ่งเป็นผลร้าย 
แก่ผู้กระท้า ดังนั น จึงไม่สามารถกระท้าได้185 

จากที่กล่าวมา เมื่อเทียบเคียงความหมายของ “ทรัพย์” กับบิทคอยน์แล้วเห็นว่า 
บิทคอยน์มีลักษณะคล้ายกับกระแสไฟฟ้า กล่าวคือ เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีรูปร่าง ดังนั น 
บิทคอยน์จึงไม่ใช่ทรัพย์ในมุมมองของกฎหมายอาญา ซึ่งหากเกิดการโจรกรรมบิทคอยน์ก็ไม่อาจ
ลงโทษผู้กระท้าในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ เพราะหากตีความเช่นนั น  
จะเป็นการตีความกฎหมายอาญาแบบขยายความเพ่ือลงโทษจ้าเลยอันเป็นผลร้ายแก่จ้าเลย 
ซึ่งไม่อาจกระท้าได้186 ดังนั น จึงสรุปได้ว่าบิทคอยน์ไม่ใช่ทรัพย์ในมุมมองกฎหมายอาญาไทย 
จึงไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญากับบิทคอยน์
หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกับบิทคอยน์ได้ เพราะหากปรับใช้ จะเป็นการตีความ
กฎหมายอาญาแบบขยายความเพ่ือลงโทษจ้าเลยอันเป็นผลร้ายแก่จ้าเลย ซึ่งไม่อาจกระท้าได้ 

                                           
184 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้ง

ที่ 89/11/2483, วันที่ 10 พฤษภาคม 2483, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณา
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 91/14/2483, วันที่ 17 พฤษภาคม 2483 และรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 366/367/2485, 
วันที่ 24 กันยายน 2485. 

185 นางสาวรัชฏา  พุดไทย, “การวิเคราะห์พัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทย: ศึกษาประเด็น
ความผิดฐานลักทรัพย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 
หน้า 143-154, 231-241. 

186 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 2-3, พิมพ์ครั งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 280. 
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4.1.1.2 มองนิยามบิทคอยน์ผ่านมุมมองกฎหมายแพ่งไทย 
นิยามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เลือกศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับ 

บิทคอยน์ ได้แก่ นิยาม “ทรัพย์” และนิยาม “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา 137 และมาตรา 138 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมาตรา 137 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์” หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง 
ทั งนี  เมื่อเทียบเคียงความหมาย “ทรัพย์” กับบิทคอยน์แล้วเห็นว่า บิทคอยน์เป็นเพียงหน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีรูปร่าง ดังนั น บิทคอยน์จึงไม่ใช่ทรัพย์ในมุมมองกฎหมายแพ่งไทย ส่วนมาตรา 138 
บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สิน” หมายความรวมทั งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 
ดังนั น เมื่อเทียบเคียงความหมาย “ทรัพย์สิน” กับบิทคอยน์แล้วอาจตีความได้ว่า บิทคอยน์เข้าข่ายเป็น 
“ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย เนื่องจากบิทคอยน์ไม่มีลักษณะทางกายภาพ 
แต่มีราคาและสามารถถือเอาได้ ทั งนี  รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.1.2 ความหมาย
และลักษณะการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ 

ดังนั น เมื่อบิทคอยน์มีลักษณะเข้าข่ายเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 138 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ย่อมสามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เหมือน 
หรือคล้ายกับการใช้ทรัพย์สินได้ ยกตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน 
หรือกรณีหากมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรฐานการก้ากับดูแลที่สูงกว่าการก้ากับดูแลที่มีอยู่ใน
บทบัญญัติกฎหมายทั่วไปอย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีเหตุผลความจ้าเป็น อ่ืน เช่น 
เพ่ือการคุ้มครองผู้แลกเปลี่ยนเงินตราเสมือน ย่อมอาจน้าไปก้าหนดเพ่ิมเติมเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การตราพระราชก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี  

4.1.1.3 มองนิยามบิทคอยน์ผ่านมุมมองกฎหมายเฉพาะของไทย 
นิยามตามกฎหมายเฉพาะที่เลือกศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับบิทคอยน์นั น ได้แก่ 
1) นิยาม “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรเลข โทรพิมพ์หรือโทรสาร ทั งนี  เมื่อพิจารณานิยามดังกล่าวประกอบกับลักษณะการสร้าง การได้มา 
การจัดเก็บ รวมถึงการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.2 ว่าด้วยการได้มา 
การจัดเก็บและการใช้งานบิทคอยน์แล้ว พบว่า บิทคอยน์มีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตามนิยามกฎหมายนี  เนื่องจากบิทคอยน์ถูกสร้างขึ นโดยอาศัยเทคโนโลยีและวิทยาการทาง
คอมพิวเตอร์ อาทิ วิทยาการเข้ารหัสลับ หลักการทางคณิตศาสตร์ และการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ 
อาทิ การโอนบิทคอยน์ระหว่างกันได้อาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเข้ารหัสเพ่ือยืนยันตัว
บุคคลก่อนท้าการโอนบิทคอยน์ อีกทั ง การได้มาซึ่งบิทคอยน์ ต้องอาศัยการประมวลผลและการยืนยัน
ความถูกตอ้งของข้อมูลธุรกรรมบิทคอยน์โดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ดังนั น จึงตีความได้ว่า บิทคอยน์เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และเมื่อบิทคอยน์มีลักษณะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง การท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ เช่น การซื อขายการแลกเปลี่ยน 
หรือการโอนบิทคอยน์ ย่อมเป็นการท้า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” และการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์
ย่อมเป็น “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามบทนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 นอกจากนั น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือ 
คริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืน ย่อมเข้าข่ายเป็น “ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
ซ่ึงกรณีนี  มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ก้าหนดให้ 
กรณีที่มีความจ้าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์หรือเ พ่ือประโยชน์ 
ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเพ่ือป้องกัน  
ความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ  ต้องขึ นทะเบียน หรือต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนได้ แล้วแต่กรณีได ้

กรณีนี ผู้วิจัย เห็นว่า การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ เข้าข่ายเป็น
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 ซึ่งปัจจุบัน ได้ปรากฏว่ามีผู้ใช้บิทคอยน์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 
หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราเสมือนชนิดอื่น หรือใช้บิทคอยน์ในการแสวงหาก้าไร (trade) หรือใช้ช้าระ
ค่าสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยรายละเอียดการใช้และลักษณะการใช้บิทคอยน์ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในหัวข้อ 2.2.3 ท้าให้การใช้บิทคอยน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินตรา (fiat money) ทั งที่เป็น 
เงินตราของไทยและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึง 
ความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ของประเทศไทยได้ ดังนั น กรณีนี จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ ่ง  เพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน และเห็นควรจ้าแนกการก้ากับดูแลโดยพิจารณาประเภท
ของนักลงทุน เช่น จ้าแนกระหว่างนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคล รวมถึง
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ก้าหนดมูลค่าการลงทุนโดยก้าหนดอัตราขั นสูงส้าหรับนักลงทุนแต่ละประเภท  เช่นเดียวกับ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจ้าแนกการควบคุมดูแลตามมูลค่าการท้าธุรกรรม 3 ระดับ 
(three-tier system) กล่าวคือ (1) ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนน้อยกว่า 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี จะได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลตาม URVCBA (2) ธุรกิจที่มี
มูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการกับมลรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก้าหนดแบบผ่อนปรน (regulatory sandbox) ตามหลักเกณฑ์ที่ FinCEN ก้าหนด โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องด้าเนินการขอรับใบอนุญาตตาม URVCBA และ (3) ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตรา
เสมือนเกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต้องด้าเนินการขอใบอนุญาตด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินตรา
เสมือน และต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามที่ URVCBA ก้าหนด ทั งนี  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน 
ซึ่งการประกอบธุรกิจหรือการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์นั น จะได้รับการรับรองและคุ้มครอง 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 เช่น มาตรา 7 ที่บัญญัติไว้ว่า 
ห้ามปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะข้อความนั น 
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรา 8 ที่บัญญัติไว้ว่า กรณีที่กฎหมายก้าหนดให้การใด 
ต้องท้าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง หรือก้าหนดผลทางกฎหมาย 
กรณีไม่ท้าเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท้าข้อความขึ น
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน้ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่า
ข้อความนั นได้ท้าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายก้าหนดแล้ว 
หรือมาตรา 11 ที่บัญญัติไว้ว่า ห้ามปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน 
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะข้อมูลนั น 
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรา 13 ที่บัญญัติไว้ว่า ค้าเสนอหรือค้าสนองในการท้าสัญญา 
อาจท้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะ
สัญญานั นได้ท้าค้าเสนอหรือค้าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั ง มาตรา 13/2 ที่บัญญัติไว้ว่า 
ห้ามปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ท้าโดยการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องในการด้าเนินการ  
ในแต่ละครั งที่กระท้าโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือในผลแห่งสัญญา 

ดังนั น การท้าธุรกรรมหรือการประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
กรณีหากไม่มีการตราพระราชก้าหนดให้การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง หรือกรณีไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั นไว้ 
เป็นการเฉพาะ ย่อมสามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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เพ่ือควบคุม ก้ากับดูแลการท้าธุรกรรม หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ได้ ในฐานะที่เป็น
บทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับ 
การท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ในการอุดช่องว่างของกฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ 
พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ใช้ในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบัน 

กรณีนี จึงสรุปได้ว่า ธุรกรรมของบิทคอยน์มีลักษณะเป็น “ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์” อย่างหนึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และเม่ือบิทคอยน์มีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ เช่น 
การซื อขายการแลกเปลี่ยน หรือการโอนบิทคอยน์ ย่อมเป็นการท้า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
และการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ย่อมเป็น “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามบทนิยาม 
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ด้วย อีกทั ง 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ยังเข้าข่ายเป็น  “ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์” ประเภทหนึ่ง ดังนั น จึงสามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกรรมของบิทคอยน์การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ รวมถึงการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติเรื่องนั น ๆ ไว้โดยเฉพาะ ในฐานะเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ 

2) นิยาม “เงินตรา” ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มิได้ก้าหนดนิยามของ “เงินตรา” 

ไว้โดยเฉพาะ แต่มาตรา 6 ก้าหนดไว้ว่า “เงินตรา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์และธนบัตร” และมาตรา 9 
ก้าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดท้า จ้าหน่าย ใช้ หรือน้าออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด ๆ แทนเงินตรา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งมาตรา 11 และมาตรา 15 ก้าหนดให้ เหรียญกษาปณ์ 
และธนบัตรเป็นเงินที่ช้าระหนี ได้ตามกฎหมาย ทั งนี  เมื่อพิจารณานิยามดังกล่าวประกอบกับบิทคอยน์
แล้ว พบว่า บิทคอยน์ไม่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเหรียญหรือธนบัตร และมิได้จัดท้าและน้าออกใช้
โดยผู้มีหน้าที่จัดท้าเหรียญกษาปณ์และธนบัตรตามกฎหมายฉบับนี  อันได้แก่ กระทรวงการคลัง 
และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ ในการจัดท้าเหรียญกษาปณ์และออกธนบัตร 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ดังนั น จึงตีความได้ว่า บิทคอยน์ไม่ใช่เงินตราที่สามารถใช้ช้าระหนี ได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินตรา อีกทั ง ไม่สามารถปรับใช้กฎหมายว่าด้วยเงินตราในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียง
อย่างยิ่งเพ่ือควบคุมก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกับบิทคอยน์ได้ 
และไม่สามารถน้าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการก้าหนดค่าเสมอภาคมาใช้กับการก้าหนด
มูลค่าของบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ได้ ทั งนี  เมื่อพิจารณา
นิยามเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า บิทคอยน์ไม่ใช่เงินตราตามพระราชบัญญัติ
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เงินตรา พ.ศ. 2501 ดังนั น ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
ในฐานนะที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืน 
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ได้ 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาการใช้บิทคอยน์เสมือนเงินตราในหัวข้อ 
2.2.3.2 พบว่า ในประเทศไทยปัจจุบัน ได้มีผู้ ใช้บทคอยน์ในลักษณะที่ เหมือนหรือคล้ ายกับ 
การใช้เงินตรา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินตรา เช่น การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิด
อ่ืนกับเงินตราสกุลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตรา หรือเว็บไซต์
ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์กับเงินตราในต่างประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ 
ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Coinbase.com เว็บไซต์ Local Bitcoin.com เว็บไซต์ Coinmama.com 
และเว็บไซต์ Gemini.com ในประเทศญี่ปุ่น อาทิ ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Local Bitcoin.com 
เว็บไซต์ bitFlyer เว็บไซต์ BtcBox และเว็บไซต์ Coincheck หรือในสหภาพยุโรป เช่น ผู้ให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์ Local Bitcoin.com เว็บไซต์ AnyCoin Direct เว็บไซต์ Bitcoin.de เว็บไซต์ BitPanda 
และเว็บไซต์ The Rock Trading แต่การใช้บิทคอยน์ลักษณะดังกล่าวไม่มีกลไกการควบคุมราคา 
หรือมาตรการการก้าหนดค่าเสมอภาคที่ใช้ในการควบคุมเงินตรามาใช้ในการก้าหนดมูลค่าของ 
บิทคอยน์ และเมื่อพิจารณาประกอบกับการก้ากับดูแลบิทคอยน์โดยพระราชก้าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.2 พบว่า พระราชก้าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้าหนดมาตราการการควบคุมมูลค่าการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็น
เงินตราสกุลต่าง ๆ ไว้ ท้าให้มูลค่าของบิทคอยน์ผันผวน และไม่มีราคาอ้างอิงที่แน่นอน ส่งผลให้ 
นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ้านวนมาก ดังนั น กรณีนี ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเพ่ิมนิยาม “บิทคอยน์” 
หรือ “เงินตราเสมือน” เป็นอีกนิยามหนึ่งในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 แต่มิให้ถือว่าบิทคอยน์
หรือเงินตราเสมือนนั นเป็นเงินตราตามกฎหมายฉบับนี  เนื่องจากมิได้จัดท้าและน้าออกใช้โดยผู้มีหน้าที่
จัดท้าเหรียญกษาปณ์และธนบัตรตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ทั งนี  เพ่ือการบังคับใช้มาตรการ 
หน่วยงานก้ากับดูแล และกฎหมายว่าด้วยเงินตราในการควบคุมดูแลการใช้บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือน 
ที่มีลักษณะการใช้งานที่ เหมือนหรือคล้ายหรือเกี่ยวข้องกับเงินตรา และเพ่ือการควบคุมมูลค่า 
ของบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไป 

นอกจากนั น ในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนของรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท้าการศึกษาและพัฒนาเงินสกุลดิจิทัลของตนเอง (Central Bank Digital 
Currency: CBDC) ภายใต้โครงการ “อินทนนท์” ท้าให้ CBCD เข้าข่ายเป็นเงินตราทั งตามความหมาย
ของเงินตราในเชิงเศรษฐศาสตร์และในเชิงกฎหมายตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 กล่าวคือ 
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1) CBCD เป็นเงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าและน้าออกใช้ซึ่งเงินตราตามกฎหมายว่าด้วย
เงินตราเช่นเดียวกับการจัดท้าและน้าออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์และธนบัตรตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 

2) CBCD เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และสามารถใช้ช้าระหนี ได้ 
ตามกฎหมาย (Legal Tender) 

3) CBCD เป็นที่เก็บรักษามูลค่าโดยมีมูลค่าทีม่ั่นคง (stable) 
จากลักษณะของ CBCD ที่ กล่าวมา ท้าให้  CBCD แตกต่างจาก 

สกุลดิจิทัลที่ออกโดยภาคเอกชน อาทิ บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
บิทคอยน์ รวมถึงเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน (Stable Coin) เช่น Libra ของเฟซบุ๊ก ซึ่งในอนาคต หากมี 
การใช้ CBCD ย่อมอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 หรือตรากฎหมาย
เฉพาะเพ่ือใช้ในการก้ากับดูแล CBCD ดังกล่าว 

3) นิยาม “เงินตราต่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 
ได้ก้าหนดให้ “เงินตราต่างประเทศ” หมายถึง เงินที่ช้าระหนี ได้ตามกฎหมายในประเทศอ่ืนใด 
นอกจากประเทศไทย และหมายความรวมตลอดถึงค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั งนี  เมื่อพิจารณา
นิยามดังกล่าวประกอบกับบิทคอยน์แล้ว พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีค้าพิพากษาที่วินิจฉัย
เกี่ยวกับการตีความนิยาม “เงินตราต่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 เทียบเคียงกับบิทคอยน์ไว้ อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้มีค้าวินิจฉัยเกี่ยวกับนิยาม “เงินตราต่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 ความว่า ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทบิทคอยน์จ้ากัดได้ยื่นค้าขอประกอบธุรกิจบิทคอยน์ 
ตามนัยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้วินิจฉัยค้าขอดังกล่าวโดยเห็นว่า 
(1) การประกอบธุรกิจของบริษัทบิทคอยน์จ้ากัดไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่ขอรับอนุญาต 
ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนดไว้ กล่าวคือ ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื อขายธนบัตร
ต่างประเทศหรือเช็คส้าหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า และไม่ได้มีการขาย
ธนบัตรต่างประเทศแก่ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศ จึงไม่เข้าข่ายที่พนักงานจะน้าเสนอรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทบิทคอยน์จ้ากัดได้ (2) หากลักษณะโครงสร้างหรือรูปแบบ 
ของบิทคอยน์ที่บริษัทจะให้ลูกค้าซื อหรือขายแลกกับเงินบาทผ่านเว็บไซด์ของบริษัทนั น สามารถน้าไป
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลอ่ืน ๆ ได้ ไม่ว่าทั งในประเทศหรือต่างประเทศโดยที่บริษัท 
ไม่อาจควบคุมไม่ให้มีการกระท้าดังกล่าวได้ย่อมถือได้ว่าเป็นการด้าเนินการที่มีเงินตราต่างประเทศ 
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เข้ามาเกี่ยวข้อง ตามนัยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  13 (พ.ศ. 2497) ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 ซึ่งบริษัทบิทคอยน์จ้ากัดจะไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังกล่าวได้ อีกทั ง ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีนโยบายขยายขอบเขต 
การประกอบธุรกิจปัจจัยช้าระเงินต่างประเทศนอกเหนือจากขอบเขตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

จากค้าวินิจฉัยของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว ตีความได้ว่า 
การประกอบธุรกิจรับซื อ ขายหรือแลกปลี่ยนบิทคอยน์ มิใช่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช ำระเงิน
ต่ำงประเทศตามนัยของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 ดังนั น ย่อมถือได้ว่าธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมิได้ยอมรับบิทคอยน์เป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 บิทคอยน์จึงไม่ใช่เงินตราต่างประเทศที่สามารถช้าระหนี ได้
ตามกฎหมายในประเทศอ่ืน ทั งนี  ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน อีกทั ง ไม่สามารถ
ปรับใช้กฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เพ่ือควบคุม
ก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกับบิทคอยน์ได้ ดังนั น จากที่กล่าวมา
จึงสรุปได้ว่า บิทคอยน์ไม่ใช่เงินตราต่างประเทศตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 และไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกับบิทคอยน์
หรือเงินตราเสมือนชนิดอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ได้ 

4) นิยาม “เงินอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2551 

มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ได้ก้าหนดให้ “เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการช้าระเงิน
ให้แก่ผู้ให้บริการไวล่วงหน้าเพ่ือน้าไปใช้ช้าระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใดแทนการช้าระด้วยเงิน
สด และไดมีการบันทึกมูลค่าหรือจ้านวนเงินที่ช้าระไวลวงหน้า ทั งนี  เมื่อพิจารณานิยามดังกล่าว
ประกอบกับบิทคอยน์แล้วพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีค้าพิพากษาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการตีความนิยาม 
“เงินอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช้าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 เทียบเคียงกับบิทคอยน์ไว้ อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบธุรกิจและแนวทางการก้ากับธุรกิจ  
เงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอบข้อหารือของส้านักงานเศรษฐกิจการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
บัตรสมาร์ทการ์ดและแนวทางการก้ากับธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ ว่ า  การประกอบธุรกิจ  
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เป็นบริการทางการเงินประเภทหนึ่งที่ผู้ถือเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
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ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินที่บันทึกลงบน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนบัตร (card-based) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (network-based) โดยผู้ถือเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถน้าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้ซื อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากผู้รับเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อตกลงกับผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
และผู้ถือเงินอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถเติมเงินในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้เมื่อมูลค่าเงินที่บันทึกลงบน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ลดลง ทั งนี  เพ่ือความสะดวกในการช้าระค่าสินค้าและบริการจากผู้รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั งเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการบริหารเงินสด 
และการให้บริการดังกล่าวนี ไมเ่ข้าข่ายเป็นการท้า จ้าหน่าย ใช้ หรือน้าออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด ๆ 
แทนเงินตราตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 แต่อย่างใด 

จากค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวตีความได้ว่า 
การประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เป็นบริการทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีเงินตรา 
(fiat money) เข้ามาเกี่ยวข้องโดยผู้ถือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต้องจ่ายเงิน (fiat money) ล่วงหน้า 
แก่ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
แต่มิใช่การท้า จ้าหน่าย ใช้ หรือน้าออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด ๆ แทนเงินตราตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ดังนั น แม้บิทคอยน์จะถูกบันทึกลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่บิทคอยน์ไม่ได้มีพื นฐานการเกิดจากเงินตรา (fiat money) 
และไม่ได้จัดท้าและน้าออกใช้โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ 
ในการจัดท้าเหรียญกษาปณ์และธนบัตรตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ด้วยเหตุนี  จึงตีความได้ว่า 
บิทคอยน์ไมเ่ข้าข่ายเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั น จึงไม่สามารถปรับใช้กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง  
เพ่ือควบคุมก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ได้ 

5) นิยาม “ระบบการช้าระเงิน” และ “บริการการช้าระเงิน” 
ตามพระราชบัญญัติระบบช้าระเงิน พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติระบบช้าระเงิน พ.ศ. 2560 ได้ก้าหนดให้ 
“ระบบการช้าระเงิน” หมายถึง ระบบหรือกระบวนการจัดการอ่ืนใดเพ่ือการโอนเงิน การหักบัญชี 
หรือการช้าระดุลและก้าหนดให้ “บริการการช้าระเงิน” หมายถึง การให้บริการสื่อการช้าระเงิน 
หรือช่องทางการช้าระเงินใด ๆ ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง เพ่ือช้าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ 
หรือใช้เพื่อการโอนเงินหรือการท้าธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ทั งนี  เมื่อพิจารณานิยามดังกล่าวประกอบ
กับบิทคอยน์แล้วพบว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระบบช้าระเงิน พ.ศ. 2560 มุ่งหมายควบคุม 
หรือก้ากับดูแลการให้บริการการช้าระเงินโดยใช้ระบบ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา (fiat money) 
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ดังนั น การให้บริการเกี่ยวกับบิทคอยน์จึงไม่เข้าข่ายเป็นการให้บริการระบบช้าระเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระบบช้าระเงิน เนื่องจากบิทคอยน์ไม่ใช่เงินตรา (fiat money) ตามที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 
ในข้อ 2) นิยาม “เงินตรา” ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ดังนั น จึงไม่สามารถปรับใช้
กฎหมายว่าด้วยระบบช้าระเงินในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเพ่ือควบคุมก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ได้ 

6) นิยาม “หลักทรัพย์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

นิยาม “หลักทรัพย์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หมายถึง (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตร (3) ตั๋วเงิน (4) หุ้น (5) หุ้นกู้ 
(6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม (7) ใบส้าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื อหุ้น (8) ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นกู้ (9) ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหน่วยลงทุน 
(10) ตราสารอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนด  ซึ่งเมื่อพิจารณานิยามดังกล่าวประกอบกับ
ลักษณะของบิทคอยน์แล้ว พบว่า บิทคอยน์ไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพเป็นตั๋วเงินคลัง พันธบัตร 
ตั๋วเงินและไม่มีใบแสดงสิทธิในบิทคอยน์เช่นเดียวกับหุ้น หุ้นกู้  หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสาร 
หรือมีหลักฐานแสดงสิทธิในบิทคอยน์หรือในเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนเหมือนทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้น ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นกู้  ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ  
หน่วยลงทุน และบิทคอยน์ไม่ได้เป็นตราสารอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนด จากเหตุผลดังกล่าว 
บิทคอยน์จึงไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ดังนั น จึงไม่อาจปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในฐานะบทบัญญัติกฎหมาย
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเพ่ือควบคุมก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
บิทคอยน์ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

อย่างไรก็ดี ส้าหรับกรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Initial Coin 
Offering (ICO) ตามพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือ 
คล้ายกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ประชาชน (IPO) ประกอบกับการศึกษาแนวทาง 
การก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่ 3.3.4 พบว่า ส้านักงานคณะกรรมการ
ก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ติดตามเงินตราเสมือนจากมุมมอง 
การเป็น “หลักทรัพย์” โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศก้าหนดให้แพลตฟอร์ม
ซื อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิทัล (digital assets) รวมถึงการระดมทุนสกุลเงิน (initial coin 
offering: ICO) เข้าข่ายนิยาม “หลักทรัพย์” ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ (federal securities law) 
ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซื อขายแลกเปลี่ยน
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ทรัพย์สินรวมถึงผู้ให้บริการการระดมทุนสกุลเงินดังกล่าว ต้องขึ นทะเบียนกับคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดยกฎหมายดังกล่าว 

ดังนั น กรณีนี ผู้วิจัยเห็นว่า ควรก้าหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
(Initial Coin Offering (ICO) ที่มีรูปแบบการระดมทุนที่มีลักษณะคล้ายกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม่แก่ประชาชน (IPO) ถูกก้ากับดูแลด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน รวมทั งสอดคล้องกับแนวทาง 
ในต่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยเห็นควรยกเลิกนิยาม “โทเคนดิจิทัล” ในมาตรา 3 
แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และน้าไปก้าหนด เพ่ิมเติม 
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 หรือออกประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนดให้ “โทเคนดิจิทัล” เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
โดยก้าหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  ทั งนี  โดยอาศัยอ้านาจ 
ตามความใน (10) มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

7) นิยาม “ธุรกิจสถาบันการเงิน” “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” “ธุรกิจ
เงินทุน” “ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” “ธุรกิจทางการเงิน” “สถาบัน
การเงิน” “บริษัทเงินทุน” ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ก้าหนดให้ 
“ธุรกิจสถาบันการเงิน” หมายถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้รวมถึง 
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่ง “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” หมายถึง การประกอบ
ธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ นระยะเวลาอันก้าหนด
ไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยน
มืออ่ืนใด ซื อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ “ธุรกิจเงินทุน” หมายถึง การประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 
หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ นระยะเวลาอันก้าหนดไว้ ซึ่งมิใช่  
การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั นโดยวิธีหนึ่ง
วิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด “ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” หมายถึง 
การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ  นระยะเวลาอันก้าหนดไว้ 
และใช ้ประโยชน์จากเง ินนั  นอย ่างหนึ ่งอย ่างใด ดังนี  (1) การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ้านอง
อสังหาริมทรัพย์ หรือ (2) การรับซื ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก “ธุรกิจทางการเงิน” หมายถึง 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต  
หรือธุรกิจอ่ืนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก้าหนด และ “สถาบันการเงิน” หมายถึง 
(1) ธนาคารพาณิชย์ (2) บริษัทเงินทุน (3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
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เมื่อพิจารณานิยามดังกล่าวประกอบกับลักษณะของบิทคอยน์แล้ว พบว่า 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มุ่งควบคุมหรือก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเงินตรา (fiat money) ที่มีลักษณะเป็นสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และที่มีลักษณะเป็นธุรกิจสถาบันการเงิน ทั งนี  เมื่อบิทคอยน์ไม่ใช่เงินตรา 
ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ตามที่ได้วิเคราะห์มาแล้วในข้อ 2) นิยาม “เงินตรา” 
ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 แล้ว ดังนั น บริษัท สถาบันที่ให้บริการเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นสถาบันการเงิน รวมถึงการท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ อาทิ รับฝากบิทคอยน์ 
ให้สินเชื่อเป็นบิทคอยน์ การซื อ ขายหรือแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ รวมถึงการท้าสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บิทคอยน์ (Bitcoin Futures) ย่อมไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินด้วย ดังนั น จึงไม่สามารถปรับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
ในฐานะกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเพ่ือควบคุมก้ากับดูแลบริษัทหรือสถาบันที่ให้บริการเกี่ยวกับ 
บิทคอยน์ หรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับบิทคอยน์ได้ 

8) นิยาม “สถาบันการเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 7 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
ถือว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายฉบับนี  
เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมาตรา 3  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้ก้าหนดให้ “สถาบันการเงิน” 
หมายความว่า (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นโดยเฉพาะ (2)  บริษัท
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย (4) สหกรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ (5) นิติบุคคลที่ด้าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง 

ทั งนี  เมื่อพิจารณากฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ้านาจแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว พบว่า ส้านักงาน ปปง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ในการด้าเนินงานตามกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย  
ไม่ได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือก้าหนดให้การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน ดังนั น กรณีนี อาจตีความได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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ที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นโดยเฉพาะตาม (1) นิยาม “สถาบันการเงิน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎหมายฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัล จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และต้องด้าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก้าหนด 

กรณีนี จึงเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ก้าหนดไว้ชัดเจนในกฎหมายว่าให้น้ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับ
กรณีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วย ดังนั น 
กรณีนี จึงสามารถน้ามาตรการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก้าหนดไว้มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลได้ ทั งนี  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการใช้เงินตราเสมือน คริปโทเคอร์เรนซี บิทคอยน์ 
หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน  อันอาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน 
หรือระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้

จากการเทียบเคียงนิยามศัพท์กฎหมายที่ ใกล้เคียงอย่ างยิ่ งของ 
บิทคอยน์ดังกล่าว พบว่า หากพิจารณาบิทคอยน์จากลักษณะการใช้งาน หรือวัตถุประสงค์ของการใช้
งานบิทคอยน์ จะเห็นได้ว่า บิทคอยน์เข้าข่ายตามนิยามศัพท์กฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ นิยาม 
"คริปโทเคอร์เรนซี" ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นิยาม "ทรัพย์สิน" 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิยาม “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” นิยาม “ธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์” นิยาม “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และนิยาม “สถาบันการเงิน” ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ส่วนนิยาม “โทเคนดิจิทัล” และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Initial Coin Offering 
(ICO) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ประชาชน (IPO) ซึ่งนิยามศัพท์กฎหมายดังกล่าวมีกฎหมาย หน่วยงาน
และรูปแบบการก้ากับดูแลที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี กฎหมายที่มีอยู่เดิมนั นได้ถูกตราขึ นก่อน
บิทคอยน์ เงินตราเสมือนหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนจะถือก้าเนิดขึ น  ดังนั น 
การจะปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในการก้ากับดูแลบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนได้นั น จ้าเป็นต้องท้า 
การทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคน
ดิจิทัล  
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จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมาย และลักษณะการใช้งานบิทคอยน์ 
เงินตราเสมือนหรือโทเคนดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนดังกล่าวในประเทศ
ไทย พบว่า การใช้งานและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนในประเทศไทย  สามารถใช้
กฎหมายที่มีอยู่เดินในการควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
เงินตราเสมือนหรือโทเคนดิจิทัลได้ เพียงแต่ต้องท้าการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่เดิมดังกล่าว เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
พระราชก้าหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัล 
รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ เงินตราเสมือน  หรือโทเคนดิจิทัล โดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการใช้งานบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลว่ามีลักษณะที่เหมือน 
หรือคล้ายกับการใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยน การใช้เงินตรา การใช้สินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ 
เพ่ือการปรับใช้กฎหมายดังกล่าวในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บิทคอยน์ เงินตราเสมือนหรือโทเคนดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย และเห็นควรยกเลิกพระราชก้าหนดการประกอบ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ใช้ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ปัจจุบัน ทั งนี  เพ่ือการก้ากับดูแลบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคน
ดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการการก้ากับดูแลที่สอดคล้องกับนานาประเทศ 

จากผลการวิเคราะห์ในข้อ 4.1.1 ท้าให้สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทย 
มีกฎหมายอ่ืน นอกเหนือจากกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ในการก้ากับดูแลการใช้ การด้าเนินกิจกรรม รวมถึง 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้ กล่าวคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่การจะปรับใช้
กฎหมายดังกล่าวในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ เงินตราเสมือน โทเคนดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยได้นั น ต้องด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ เงินตราเสมือน โทเคนดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลเสียก่อน หากด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถปรับใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในกฎหมายนั น
ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ เงินตราเสมือน โทเคนดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลได้ รวมถึงจะสามารถก้าหนดสถานะทางกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้
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กฎหมายเพื่อการก้ากับดูแลบิทคอยน์ เงินตราเสมือน โทเคนดิจิทัล รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บิทคอยน์ เงินตราเสมือน หรือโทเคนดิจิทัลที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยต่อไป 

ทั งนี  เมื่อพิจารณานิยาม “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แล้ว เห็นควรแก้ไขนิยามกฎหมายดังกล่าวเป็น “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั งทรัพย์ 
สินทรัพย์ดิจิทัล และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้” ทั งนี  เพ่ือให้การใช้สินทรัพย์
ดิจิทัลในการท้าธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายฉบับนี  อาทิ การซื อ ขาย แลกเปลี่ยน 
หรือยืมสินทรัพย์ดิจิทัล 

เมื่อพิจารณานิยาม “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความให้ การท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิคอยน์หรือเงินตราเสมือน 
เป็นการท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้การท้า
ธุรกรรมโดยใช้บิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก้าหนดให้ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ หรือคริป
โทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือน เป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ นทะเบียน หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี และก้าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานผู้มี อ้านาจหน้าที่ 
ในการก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจ หรือการด้าเนินธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ดังกล่าว โดยอาจจ้าแนก 
การควบคุมดูแลการประกอบุรกิจตามประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจ 
ทั งที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนิติบุคคล เนื่องจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี 
หรือเงินตราเสมือน 

เมื่ อ พิจารณานิ ยาม  “ธุ รกิ จสถาบันการ เ งิน” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความให้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นโดยเฉพาะ ทั งนี  เพ่ือความชัดเจน และเป็นประโยชน์ในการปรับใช้มาตรการต่าง ๆ 
ในการการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเงินตราเสมือนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เงินตราเสมือนรวมถึงบิทคอยน์ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ทั งนี  หากมีการทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติม หรือมีการตีความกฎหมาย
ดังกล่าว ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ 
เงินตราเสมือน รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์หรื อเงินตราเสมือนแล้ว ผู้วิจัย 
จะใช้กฎหมายดังกล่าวในการวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ มาตรการการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ รวมถึงหน่วยงานหลักที่มีหน้าทีใ่นการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพ่ือการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
เงินตราเสมือน รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยต่อไป 

 
 

กฎหมายที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างการแก้ไขนิยามศัพท์กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ทรัพย์สิน” ให้หมายความรวมทั งทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล 

และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ไม่แก้ ไขเนื่ องจากนิยามครอบคลุมถึ งธุ รกรรมของ 
บิทคอยน์/คริปโทเคอร์เรนซีแล้ว 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อก้าหนดให้การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบิท
คอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นความผิดมูล
ฐานใน (20) แห่งมาตรา 3 ตามกฎหมายนี  
แก้ไขนิยาม “สถาบันการเงิน” ในมาตรา 3 ให้ชัดเจนว่า 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ ถือเป็น “สถาบัน
การเงิน” ประเภทใด 
 

พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 

- ยกเลิกนิยาม “โทเคนดิจิทัล” ในมาตรา 3 และเห็นควร
น้าไปก้าหนดเพิ่มเติมในนิยาม “หลักทรัพย์” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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กฎหมายที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างการแก้ไขนิยามศัพท์กฎหมาย 
- ยกเลิกรายละเอียดหมวดที่ 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ต่อประชาชน และเห็นควรน้าไปก้าหนดเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ยกเลิกข้อความ “หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ให้ถือเป็นคริปโทเคอร์
เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตามพระราชก้าหนดนี ” ในมาตรา 5 
แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 
 

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 - เพ่ิมนิยาม “บิทคอยน์” หรือ “เงินตราเสมือน” 
เป็นอีกนิยามหนึ่งในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 
2501 แต่มิให้ถือว่าบิทคอยน์หรือเงินตราเสมือนนั น
เป็นเงินตราตามกฎหมายฉบับนี  เนื่องจากมิได้จัดท้า
และน้าออกใช้โดยผู้มีหน้าที่จัดท้าเหรียญกษาปณ์
และธนบัตรตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- เพิ่มเติมนิยาม “โทเคนดิจิทัล” ในมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือออกประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก้าหนดให้ “โทเคนดิจิทัล” เป็นหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์  และให้อยู่ ภ าย ใต้ การ
ควบคุมดูแลโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
- ก้าหนดเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการก้ากับดูแลการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เพิ่มเติม 
 

 
 

ภาพที ่4.1 ตัวอย่างการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล 
               หรือเงินตราเสมือน 
แหล่งที่มา: ผู้เขียน  
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4.1.2 การก าหนดสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยไม่ได้ก้าหนดสถานะทางกฎหมาย

ของคริปโทเคอร์เรนซีไว้ชัดเจน เพียงแต่มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ถือนิยาม "หลักทรัพย์" ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตามพระราชก้าหนดนี  
ดังนั น กรณีนี จึงเข้าข่ายเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายระบุถึงเรื่องนั นไว้โดยเฉพาะ จึงเป็นหน้าที่
ของนักกฎหมายที่ต้องอาศัยหลักการตีความกฎหมายเพ่ือค้นหาความหมายที่แท้จริงของถ้อยค้า 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี  เมื่อกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ ไม่ได้ก้าหนดสถานะ 
ทางกฎหมายของบิทคอยน์ไว้ อีกทั งในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ให้ครอบคลุมถึงกรณีของบิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบิทคอยน์ ดังนั น 
วิทยานิพนธ์นี  จึงเทียบเคียงการก้าหนดสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการก้าหนดสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทย ทั งนี  เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการใช้ผลจากการศึกษานี เป็นแนวทางการพิจารณาหรือวินิจฉัยคดี 
ที่จ้าเป็นต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ของไทยในอนาคต 

จากการศึกษาสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
สหรัฐอเมริกาในหัวข้อ 3.3 พบว่า การก้าหนดสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ของประเทศเยอรมนี 
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์  โดยประเทศเยอรมนีนั น 
ใช้กฎหมายว่าด้วยธนาคารในการก้ากับดูแลเงินตราเสมือนหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน
โดยตีความให้เงินตราเสมือนเป็นธุรกิจบริการทางการเงินชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสถานะทางกฎหมาย 
เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหน่วยบัญชีที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการช้าระราคา ซื อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนตามหลักนิติกรรม
สัญญาบนพื นฐานกฎหมายแพ่งเช่นเดียวกับสกุลเงินที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

จากผลการศึกษาสถานะทางกฎหมายของประเทศเยอรมนีดังกล่าว สรุปได้ว่า ประเทศ
เยอรมนไีด้ก้าหนดสถานะทางกฎหมายของเงินตราเสมือนโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับ
ดูแลการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ดังนั น จากข้อสรุปดังกล่าว 
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ในข้อ 4.1.1 ท้าให้สามารถสรุปได้ว่า เมื่อประเทศไทยด้าเนินการทบทวน
และแก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายหรือนิยามศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยเห็น
ว่าจะสามารถก้าหนดสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ตามลักษณะการใช้งานได้ อาทิ  การใช้ 
บิทคอยน์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้ทรัพย์สิน การใช้บิทคอยน์ดังกล่าวจะมีสถานะ 
ทางกฎหมายเป็น "ทรัพย์สิน" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย หรือการใช้บิทคอยน์ 
ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้เงินตรา การใช้บิทคอยน์นั นอาจมีมีสถานะทางกฎหมายเป็น 
“บิทคอยน์” หรือ “เงินตราเสมือน” ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ทั งนี  ตามที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 
ที่ในหัวข้อ 4.1.2 นิยาม “เงินตรา” ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 หรือการใช้บิทคอยน์ 
ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการใช้สินทรัพย์ การใช้บิทคอยน์ดังกล่าวจะมีสถานะทางกฎหมาย
เป็น "สินทรัพย์"  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ทั งนี  ตามที่ได้วิ เคราะห์มาแล้วที่ ในหัวข้อ 
4.1.2 นิยาม “หลักทรัพย์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

4.2 หน่วยงานก ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
 

จากการศึกษาหน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทยในหัวข้อ 3.2.3 พบว่า พระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ ประเทศไทยใช้ 
ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  มาตรา 3 แห่งพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้ก้าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี  และเพ่ือประโยชน์ในการก้ากับและควบคุมการออกและเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มาตรา 10 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จึงได้ก้าหนดให้ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง 
ที่มีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา การก้ากับและควบคุม
สินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยก้าหนดให้มีอ้านาจหน้าที่ 
ในการออกระเบียบหรือค้าสั่งที่เกี่ยวกับการออก การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล การก้าหนดค่าธรรมเนียม การอนุญาต รวมถึงการก้าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ นอันเนื่องมาจากการบังคับใช้พระราชก้าหนดนี  

อย่างไรกด็ี ตามที่ได้กล่าวมาในข้อ 4.1.1 การก้าหนดนิยามศัพท์กฎหมายของบิทคอยน์ และข้อ 
4.1.2 การก้าหนดสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์  หากประเทศไทยได้ด้าเนินการทบทวน 
และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลหรือเงินตรา
เสมือน ให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลหรือเงินตราเสมือน ตามลักษณะการใช้
งานหรือลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล 
หรือเงินตราเสมือน ตามลักษณะการใช้งานหรือการประกอบธุรกิจนั น  ย่อมมีอ้านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อาทิ 

(1) การก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เสมือนการใช้ทรัพย์สิน  กรณีหากมี 
การแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้หมายความรวมถึงการใช้  
บิทคอยน์ลักษณะดังกล่าวแล้ว การใช้บิทคอยน์นั นย่อมอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดย “นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว 

(2) การก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เสมือนการใช้ เงินตรา กรณีหากมี 
การเพ่ิมเติมนิยาม “บิทคอยน์” หรือ “เงินตราเสมือน” เป็นอีกนิยามหนึ่งในมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 การใช้บิทคอยน์ลักษณะนั น ย่อมอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดย 
“กระทรวงการคลังและ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

(3) การก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ที่มีลักษณะการใช้เสมือนการใช้สินทรัพย์ กรณีหากมี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม “โทเคนดิจิทัล” ในนิยาม “หลักทรัพย์” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนดให้ 
“โทเคนดิจิทัล” เป็นหลักทรัพย์ตามมาตรา 4 (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การใช้บิทคอยน์ลักษณะนั น ย่อมอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดย 
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น 

จากที่กล่าวมา ได้ข้อสรุปว่า การจะก้าหนดให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ 
และอ้านาจในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ตามลักษณะการใช้งานนั น ต้องพิจารณาให้ได้ก่อนว่า  การใช้ 
บิทคอยน์ลักษณะนั น ๆ มีลักษณะที่ต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดยกฎหมายที่มีอยู่เดิมฉบับใด 
ของไทยหรือไม่ และกรณีหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตามความเห็นของผู้วิจัยตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 การใช้บิทคอยน์ลักษณะนั น ย่อมอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งแตกต่างกันไป ทั งนี  เพ่ือเป็นประโยชน์ส้าหรับ
หน่วยงานแต่ละแห่งในการปรับใช้กฎหมาย มาตรการการก้ากับดูแล และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  
ตามกฎหมายเฉพาะนั น ๆ ในการก้ากับดูแลการใช้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์  
ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 



 134 

4.3 มาตรการ และกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลบิทคอยน์ 
 

จากการศึกษามาตรการและกฎหมายที่ ใช้ ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและ 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในหัวข้อ 3.2.4 และ 3.2.5 ในบทที่ 3 สรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
กล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการน้าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน
ผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน การใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน รวมถึงการซื อ ขาย
หรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
ผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดตามกฎหมายไทย 
โดยใช้ระบบอนุญาต ซึ่งกฎหมายฉบับนี  ก้าหนดให้ ผู้ประสงค์จะให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และก้าหนดให้ 
ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล นายหน้าซื อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตัวกลางให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน ทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้นส้าหรับผู้ประกอบธุรกิจ รายย่อย 
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรม
เกี่ยวกับเงินตราเสมือนน้อยกว่า 5 ,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ URVCBA 
และผ่อนปรนให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราเสมือนมากกว่า 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี มาขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการกับมล
รัฐ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดแบบผ่อนปรน ( regulatory sandbox) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี FinCEN ก้าหนด โดยไม่ต้องด้าเนินการขอรับใบอนุญาตตาม URVCBA 

ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงเลือกท้าการวิเคราะห์กฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทย อาทิ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือปรับ
ใช้มาตรการและกฎหมายในการก้ากับดูแลบิทคอยน์  การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ รวมถึง 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์  นอกเหนือจากการใช้กฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ พระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย และเพ่ือ
การก้ากับดูแลบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรน หรือเงินตราเสมือนอ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
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รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศได ้

จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในหัวข้อ 4.1 ประกอบกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พบว่า บิทคอยน์มีลักษณะเป็น “ทรัพย์สิน” ตามกฎหมายดังกล่าว 
และเมื่อพิจารณาเนื อหาของกฎหมายดังกล่าว พบว่า มีบทบัญญัติกฎหมายที่สามารถปรับใช้กับ 
การด้าเนินกิจกรรม และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ ได้ เช่น บทบัญญัติลักษณะ 1 ว่าด้วย 
การซื อขาย บทบัญญัติลักษณะ 2 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน บทบัญญัติลักษณะ 3 ว่าด้วยการให้ 
รวมถึงสามารถปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กับการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ รวมถึงการด้าเนินงานต่าง ๆ ของกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยไม่จ้าเป็นต้องออกเป็นกฎหมายเฉพาะ หรือกรณีมีความจ้าเป็นต้องออก
กฎหมายเฉพาะ เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับ 
คริปโทเคอร์เรนซี หรือธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือน ย่อมท้าได้โดยอาศัยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยออกพระราชกฤษฎีกา 
เ พ่ือก้าหนดให้การประกอบธุรกิจ เกี่ ยวกับบิทคอยน์  เป็นธุ รกิจบริการเกี่ ยวกับธุ รกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจ้าแนก การก้ากับดูแลโดยพิจารณาประเภทของนักลงทุน เช่น จ้าแนก
ระหว่างนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงก้าหนดมูลค่าการลงทุน
โดยก้าหนดอัตราขั นสูงส้าหรับนักลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากแนวทางก้ากับดูแล  
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจ้าแนกการควบคุมดูแลตามมูลค่าการท้าธุรกรรมเป็ น 3 ระดับ 
โดยยกเว้นให้ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนน้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ URVCBA และผ่อนปรนให้ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือน
มากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
กิจการกับมลรัฐ โดยก้าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแบบผ่อนปรน (regulatory 
sandbox) ตามที่ FinCEN ก้าหนด และก้าหนดให้ ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือน
เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต้องขออนุญาตก่อนให้บริการและต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามที่ 
URVCBA ก้าหนด 

จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในหัวข้อ 4.1 ประกอบกับ
กฎหมายว่ าด้วยธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  พบว่ า ข้อมูลเกี่ ยวกับบิทคอยน์มีลักษณะเป็น 
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” การท้าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์มีลักษณะเป็นการท้า “ธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์” การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์มีลักษณะเป็น “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” 
รวมถึ งการประกอบธุ รกิจเกี่ ยวกับบิทคอยน์ เข้ าข่ ายเป็น “ธุ รกิ จบริ การเกี่ ยวกับธุ รกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติม ซึ่งกรณีนี มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก้าหนดให้ กรณีที่มีความจ้าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้การประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ นทะเบียน 
หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี ได้ ดังนั น เพ่ือการก้าหนดให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
บิทคอยน์ได้รับการรับรอง คุ้มครอง และอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงเห็นควรตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ หรือคริปโทเคอร์เรนซี 
หรือเงินตราเสมือน เป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ  นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต 
แล้วแต่กรณี และก้าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแล 
การประกอบธุรกิจ หรือการด้าเนินธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ดังกล่าว โดยอาจจ้าแนกการควบคุมดูแลการ
ประกอบุรกิจตามประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจทั งที่เป็นบุคคลธรรมดา
และเป็นนิติบุคคล เนื่องจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือน 
ในปัจจุบัน เพียงผู้ให้บริการดังกล่าวมีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศ ย่อมสามารถให้บริการ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ หรือคริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนกับนักลงทุนหรือผู้บริโภคเป็นจ้านวนมากได้แล้ว 
โดยไม่จ้าเป็นต้องจัดตั งบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ฉะนั น ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ย่อม 
ก่อความเสียหายแก่นักลงทุนหรือผู้บริโภคเป็นวงกว้างได้ 

อย่างไรก็ดี การก้ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อาจก้าหนดให้ผู้ประสงค์จะ
ให้บริการเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือน ต้องขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการให้บริการ และอาจก้าหนดให้ประกอบธุรกิจภายใต้มาตรการผ่อนปรน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง (Regulatory Sandbox) โดยอาจพิจารณาเนื อหาการก้ากับดูแลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ FinCEN ก้าหนด ทั งนี  เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ นกับผู้ลงทุนหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทย ส่วนการก้ากับดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ซึ่งเป็นนิติบุคคล อาจก้าหนดให้ ผู้ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือน ต้องด้าเนินการขออนุญาต (license) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนจากหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนการให้บริการดังกล่าวนั น ซึ่งเหล่านี  
ท้าให้การควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี 
หรือเงินตราเสมือน ส้าหรับประเทศไทย มีลักษณะที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้ให้บริการที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน รวมถึงสามารถก้าหนดมาตรการ กฎหมาย หรือปรับใช้กฎหมายฉบับนี ในการควบคุมดูแล 
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ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ที่มีลักษณะแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้การก้ากับดูแล
ธุรกิจและธุรกรรมเกี่ยวกับทคอยน์มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอีกด้วย 

นอกจากนั น จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในหัวข้อ 
4.1 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลยังมีลักษณะเป็น “ธุรกิจสถาบัน
การเงิน” อย่างหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนในประเทศไทย 
ย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม อันส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินก้าหนด เช่น หน้าที่ในการรายงานการท้าธุรกรรมที่ใช้เงินสดหรือธุรกรรมที่ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก้าหนดในกฎกระทรวง หรือหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อ ส้านักงาน ปปง. ตามมาตรา 13 หรือหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั งก่อนการท้า
ธุรกรรม ตามมาตรา 20 หรือหน้าที่ต้องก้าหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องด้าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
เมื่อเริ่มท้าธุรกรรมครั งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ นสุดด้าเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าตามมาตรา 20/1 หรือหน้าที่ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน
ของลูกค้าเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าและรายละเอียด
เกี่ยวกับการท้าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท้าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่า 
เกินกว่าที่ก้าหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นเวลาห้าปี นับแต่ได้มีการท้า
ธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั น ทั งนี  ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิ จิทัล 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการควบคุมดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ได้ใช้บังคับเพ่ือการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นระยะเวลากว่าสี่ปีแล้ว ทั งนี  หากพิจารณาพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กฎหมายฉบับนี  ได้ก้าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายใด เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายนั น โดยมาตรา 34 ได้ก้าหนดระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย โดยให้กระท้า 
อย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั นมีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลา อ่ืนตามที่ก้าหนด 
ในกฎกระทรวง หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย และมาตรา 30 ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการพิจารณากฎหมายทั งในระดับพระราชบัญญัติ 
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รวมถึงพระราชก้าหนด โดยก้าหนดให้ค้านึงถึงเป้าหมายดังนี  (1) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ้าเป็น 
โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ้าเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพ่ือไม่ ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
(2) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  (3) การลด 
ความซ ้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย (4) การลดความเหลื่อมล ้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
และ (5) การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาถึงความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย  พิจารณาสถิติ 
การด้าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย  และความสอดคล้องหรือการอนุวัติการ 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายที่ เข้าข่าย 
ต้องด้าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี  

ดังนั น เพ่ือให้ประเทศไทยมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือเป็นการพัฒนากฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับหลักสากล เพ่ือการลดความซ ้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย และเพ่ือการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงเห็นควรเสนอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  กล่าวคือ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้พระราชก้าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พิจารณาทบทวนหรือยกเลิกพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และอนุบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีหากสามารถบังคับใช้กฎหมาย 
ที่มีอยู่เดิมของไทย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดการปรับใช้กฎหมาย ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้ว 
ในบทที่ 4 เนื่องจากพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ดังกล่าว มีขั นตอน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่ยุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโท
เคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือน อีกทั งยังเป็นการออกกฎหมายที่ซ ้าซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทย
ซึ่งสามารถบังคับใช้ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนในประเทศไทยได้ เพียงแต่ต้องมีการศึกษา ทบทวนเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน  
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อย่างไรก็ดี การจะปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม การท้า
ธุรกรรม รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าว ต้องศึกษา ทบทวน และด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และท้าให้กฎหมายเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ 
ในการก้ากับดูแลสิ่งใหม่ รวมถึงธุรกิจที่ ให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ในประเทศไทยได้ ทั งนี  ตัวอย่างการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยให้ครอบคลุมถึง 
บิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี เงินตราเสมือน การด้าเนินกิจกรรม การท้าธุรกรรม รวมถึงการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนอ่ืนได้ เช่น เห็นควรแก้ไขนิยาม 
“ทรัพย์สิน” ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น โดยก้าหนดให้ 
หมายความรวมทั งทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้  ทั งนี  
เพ่ือให้การใช้สินทรัพย์ดิจิทัล การท้าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ได้รับการรับรอง 
คุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช์ รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายลักษณะต่าง ๆ อาทิ 
การซื อ การขาย การแลกเปลี่ยน การให้ กับบิทคอยน์ การด้าเนินกิจกรรมของบิทคอยน์ รวมถึง 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้ 

หรือหากกรณีใดไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายที่มีอยู่ เดิมของไทยได้ หรือหากมี 
ความจ้าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้าง 
ความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน 
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้เปิดช่องให้หน่วยงานของรัฐสามารถตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยโดยอาศัยมาตรา 32 ดังกล่าว 
เพ่ือก้าหนดให้ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ต้องขึ นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณีได้ ดังนั น กรณีนี  กรณีหากมีความจ้าเป็น
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องย่อมสามารถตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ้าแนกการก้ากับดูแลโดยพิจารณาจากประเภท 
ของนักลงทุน เช่น จ้าแนกระหว่างนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 
รวมถึงก้าหนดมูลค่าการลงทุนโดยก้าหนดอัตราขั นสูงส้าหรับนักลงทุนแต่ละประเภท เพ่ือจ้ากัด 
ความเสี่ยงของนักลงทุน เนื่องจากบิทคอยน์มีมูลค่าที่ผันผวน และไม่เกี่ยวข้องกับผลการด้าเนินงาน
ของธุรกิจอ่ืน โดยมูลค่าของบิทคอยน์จะเพ่ิมขึ นหรือลดลงตามความต้องการของผู้ใช้ในตลาด 
ทั งนี  แนวทางการร่าง “พระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์เป็นธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” นั น อาจพิจารณาจากแนวทางก้ากับดูแลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีการจ้าแนกการควบคุมดูแลตามมูลค่าการท้าธุรกรรมเป็น 3 ระดับ โดยยกเว้นให้
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ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนน้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับ URVCBA และผ่อนปรนให้ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนมากกว่า 5,000 
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการกับมลรัฐ 
โดยอยู่ภายใต้มาตรการแบบผ่อนปรน (Regulatory Sandbox) และอาจก้าหนดให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนก้ากับดูแลตลาดทุน อาทิ 
การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระท้าอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน 
ทั งนี  ตามขอบเขตอ้านาจหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนด เป็นหน่วยงานผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแล
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และใช้กฎหมายฉบับนี ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม การท้า
ธุรกรรม รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยต่อไป 

หรือด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก้าหนดให้ การกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี 
หรือเงินตราเสมือนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นความผิดมูลฐาน 
ตาม (20) ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก้าหนดให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใน (20) ของมาตรา 3 ดังนี  “(20) ความผิด
เกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์
เรนซี หรือเงินตราเสมือนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือความผิด
เกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า” และเห็นควรแก้ไขนิยาม “สถาบันการเงิน” ในมาตรา 3 ให้ชัดเจนว่า การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ ถือเป็น “สถาบันการเงิน” ประเภทใด กล่าวคือ เป็นสถาบันการเงินตาม (1) 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นโดยเฉพาะ หรือเป็นสถาบันการเงินตาม (6) นิติบุคคล 
ที่ด้าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ทั งนี  เพ่ือก้าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนในประเทศไทย ต้องด้าเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี  
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ตาราง 4.1 สรุปแนวทางการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 
 
ลักษณะการใช้บิท

คอยน์ 
ตัวอย่างการแก้ไขนิยามศัพท์

กฎหมาย 
สถานะทาง
กฎหมาย 

กฎหมายที่ควร
น ามาใช้ในการ

ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่ควร
ก ากับดูแล 

การใช้บิทคอยน์
เสมือนทรัพย์สิน 
เช่น การ
แลกเปลี่ยนบิท
คอยน์กับเงินตรา
เสมือนชนิดอื่น 

“ทรัพย์สิน” ให้หมายความ
รวมทั งทรัพย์ สินทรัพยด์ิจิทัล 
และวัตถไุม่มรีูปร่าง ซึ่งอาจมี
ราคาและอาจถือเอาได ้
(มาตรา 138) 

ทรัพย์สิน ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

การท าธุรกรรม
โดยใช้บิทคอยน์ 

ไม่แก้ไขนยิามศัพท์กฎหมาย
เนื่องจากนิยาม อาทิ “ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส”์ “ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส”์ “การ
แลกเปลีย่นข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส”์ “ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส”์ครอบคลมุถึง
การท้าธุรกรรมโดยใช้บิท
คอยน์แล้ว (มาตรา 4) 

ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน ์

ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
ก้าหนดให้การประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ เป็นธุรกิจ
บริการเกีย่วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทีต่้องแจ้งให้
ทราบ ต้องขึ นทะเบียน หรือ
ต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่
กรณ ี(มาตรา 32) 

ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับ

ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

- เพิ่มความผดิเกี่ยวกับการ
กระท้าอันไมเ่ป็นธรรมเกี่ยวกับ
บิทคอยน์ คริปโทเคอรเ์รนซี 
หรือเงินตราเสมือนตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัล เป็น

สถาบัน
การเงิน 

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

นายกรัฐมนตร ี
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ลักษณะการใช้บิท
คอยน์ 

ตัวอย่างการแก้ไขนิยามศัพท์
กฎหมาย 

สถานะทาง
กฎหมาย 

กฎหมายที่ควร
น ามาใช้ในการ

ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่ควร
ก ากับดูแล 

ความผิดมูลฐาน (มาตรา 3 
(20)) 
- แก้ไขนิยาม “สถาบัน
การเงิน” ให้ชัดเจนว่า การ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิท
คอยน์ ถือเป็น “สถาบัน
การเงิน” ประเภทใด (มาตรา 
3) 

- เพิ่มเติม “การท้าสัญญาซื อ
ขายบิทคอยน์ล่วงหน้าหรือบิท
คอยน์ฟิวเจอร์ส (Bitcoin 
Futures) ” ในนิยาม “ธุรกิจ
สัญญาซื อขายล่วงหน้า” 
(มาตรา 3) หรือออกประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก้าหนดให้ “การท้าสญัญาซื อ
ขายบิทคอยน์ล่วงหน้าหรือบิท
คอยน์ฟิวเจอร์ส (Bitcoin 
Futures)” เป็นกิจการอื่นท่ี
เกี่ยวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้า 
(มาตรา 3 (5)) 
 

ธุรกิจสัญญา
ซื อขาย
ล่วงหน้า 

พระราชบัญญัติ
สัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 
2546 

คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

การใช้บิทคอยน์
เสมือนเงินตรา 

- เพิ่มนิยาม “บิทคอยน”์ หรือ 
“เงินตราเสมือน” 
เป็นอีกนิยามหนึ่ง แต่มิให้ถือ
ว่าบิทคอยน์หรือเงินตรา
เสมือนนั นเป็นเงินตราตาม
กฎหมายฉบับนี  เนื่องจากมิได้
จัดท้าและนา้ออกใช้โดยผูม้ี
หน้าท่ีจัดท้าเหรียญกษาปณ์
และธนบัตรตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินตรา (มาตรา 4) 

เงินตรา
เสมือน 

พระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 

กระทรวงการคลัง/

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
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ลักษณะการใช้บิท
คอยน์ 

ตัวอย่างการแก้ไขนิยามศัพท์
กฎหมาย 

สถานะทาง
กฎหมาย 

กฎหมายที่ควร
น ามาใช้ในการ

ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่ควร
ก ากับดูแล 

การใช้บิทคอยน์
เสมือนหลกัทรัพย์ 
เช่น การเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลต่อ
ประชาชน (ICO) 

- ยกเลิกนิยาม “โทเคน
ดิจิทัล” (มาตรา 3) 
- ยกเลิกรายละเอียดการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 
(หมวดที่ 3) 
- ยกเลิกข้อความ “หลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ไม่ให้ถือเป็นคริป
โทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดจิิทัล
ตามพระราชก้าหนดนี ” 
(มาตรา 5) 

ไม่ม ี พระราช
ก้าหนดการ
ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทลั 
พ.ศ. 2561 

ไม่ม ี

- เพิ่มเติมนิยาม “โทเคน
ดิจิทัล” ในนิยาม 
“หลักทรัพย”์ (มาตรา 4) 
หรือออกประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก้าหนดให้ “โทเคนดิจิทลั” 
เป็นหลักทรัพยต์ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ (มาตรา 4 
(10)) 
- เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
การก้ากับดูแลการเสนอขายโท
เคนดิจิทัลต่อประชาชน 
เพิ่มเตมิ (ส่วนที่ 1 การ
อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่) 

หลักทรัพย ์ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

 



 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
 

จากการศึกษา การศึกษาแนวทางการก้ากับดูแลที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมเงินตราเสมือน
อย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับประเทศไทยโดยศึกษากรณีบิทคอยน์ โดยมุ่งศึกษาประเด็นดังนี  

1. นิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 
จากการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศไทย 

ในหัวข้อที่ 3.2.2 และการศึกษานิยามศัพท์กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ในประเทศ
เยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการวิเคราะห์เพ่ือค้นหานิยามศัพท์
กฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย ในหัวข้อ 4.1 พบว่า 
บิทคอยน์ การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ มีลักษณะที่เข้าข่าย
ตามนิยามศัพท์กฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยหลายฉบับ เช่น บิทคอยน์เป็น "คริปโทเคอร์เรนซี" ชนิดหนึ่ง 
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และการซื อ ขาย 
หรือแลกเปลี่ยนบิทคอยน์มีลักษณะเป็นการใช้ "ทรัพย์สิน" ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ข้อมูลการท้าธุรกรรมของบิทคอยน์มีลักษณะเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ “สถาบันการเงิน” ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า บิทคอยน์อาจมีนิยามศัพท์กฎหมายได้หลากหลาย ทั งนี  
ขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้หรือลักษณะการใช้งานบิทคอยน์ เช่น การใช้บิทคอยน์แลกเปลี่ยนเป็น
เงินตราหรือแลกเปลี่ยนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีอ่ืน กรณีนี  การใช้บิทคอยน์ย่อมมีลักษณะเป็นการใช้
ทรัพย์สิน ดังนั น การท้าธุรกรรมเกี่ยวกับการซื อ ขายหรือแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ ต้องเป็นไป 
ตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบัญญัติลักษณะ 1 ว่าด้วยการซื อขาย บทบัญญัติลักษณะ 
2 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน บทบัญญัติลักษณะ 3 ว่าด้วยการให้  รวมถึงสามารถปรับใช้บทบัญญัติ
กฎหมายลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ รวมถึง 
การด้าเนินงานต่าง ๆ ของกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หรือลักษณะ
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การท้าธุรกรรมของบิทคอยน์ที่มีลักษณะเป็นการท้าธุรกรรมด้ วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  
จากการวิเคราะห์นิยามศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ พบว่า ธุรกรรมข้อง
บิทคอยน์มีลักษณะเป็นการท้าธุรกรรมด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จึง เข้าข่ายเป็น “ข้อมูล
อิ เล็ กทรอนิกส์” และ การท้ าธุ รกรรมของบิทคอยน์ ย่ อมเข้ าข่ ายเป็ นการท้ า “ธุ รกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ย่อมมีลักษณะเป็น “ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งกรณีนี มาตรา 32 แห่งกฎหมายดังกล่าว ได้ก้าหนดให้ กรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อรักษา 
ความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับ
ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการ 
ที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี ได้ โดยอาจ
พิจารณาแนวทางการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจาก URVCBA ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จ้าแนก
การมาตรการควบคุมดูแลธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราเสมือนเป็น 3 ระดับ (three-tier system) ตามมูลค่า
การท้าธุรกรรม นอกจากนั น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังก้าหนดให้ 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นการให้บริการโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ในการด้าเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก้าหนด 

2. หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 
จากการศึกษาหน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ ในประเทศไทย  ในหัวข้อที่  3 .2.3 

และการศึกษาหน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี  ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบกับผลที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อ 4.1 พบว่า บิทคอยน์ เข้าข่ายตามนิยาม
ศัพท์กฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทย ได้แก่ นิยาม "คริปโทเคอร์เรนซี" ตามมาตรา 3 แห่งพระราช
ก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 นิยาม "ทรัพย์สิน" ตามมาตรา 138 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย  นิยาม “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และนิยาม 
“ธุรกิจสถาบันการเงิน” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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จากการวิเคราะห์หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยในหัวข้อ 
4.2 สรุปได้ว่า หน่วยงานก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยอาจมีได้หลายหน่วยงาน 
ทั งนี  ขึ นอยู่กับกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ ทั งนี  จากการศึกษาในหัวข้อที่  4.1 
เมื่อบิทคอยน์เข้าข่ายเป็น “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อมูลการท้าธุรกรรม
ของบิทคอยน์เข้าข่ายเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการระบบ 
เสนอขายโทเคนดิจิทัลเข้าข่ายเป็น “ธุรกิจสถาบันการเงิน” ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายทั งสามฉบับดังกล่าวมีหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 
แตกต่างกัน กล่าวคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ก้าหนดให้ นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ก้าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายนี  หรือกรณีหากหน่วยงานของรัฐใดได้ตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 
32 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือก้าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบิทคอยน์เป็นกิจการที่ต้อง 
แจ้งให้ทราบ ต้องขึ นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี การประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบิทคอยน์ ย่อมอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานที่ออกกฎหมายนั น 
ส่วนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ก้าหนดให้ นายกรัฐมนตรี  
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ดังนั น กรณีนี สรุปได้ว่า บิทคอยน์ควรอยู่ภายใต้การก้ากับดูแล 
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ ทั งนี  โดยอาจแยก
การก้ากับดูแลตามลักษณะการใช้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ หรืออาจบูรณาการ  
การก้ากับดูแลร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  เช่น 
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 

3. มาตรการ และกฎหมายที่ใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 
จากการศึกษามาตรการ และกฎหมายที่ในในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ในประเทศไทย 

ในหัวข้อ 3.2.4 และหัวข้อ 3.2.5 และการศึกษามาตรการ และกฎหมายที่ในในการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์ในประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับผลที่ได้จาก
การศึกษาในหัวข้อ 4.1 พบว่า ประเทศไทยสามารถปรับใช้มาตรการ และกฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทย 
นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ พระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือการอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว และเพ่ือการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
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ที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และท้าให้กฎหมายเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ในการก้ากับดูแลสิ่งใหม่ รวมถึงธุรกิจ 
ที่ ให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ทั งนี  ตัวอย่างการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิมของไทยให้ครอบคลุมถึงบิทคอยน์ 
เช่น การแก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ให้หมายความรวมทั งทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ทั งนี  
เพ่ือให้การใช้สินทรัพย์ดิจิทัล การท้าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ได้รับการรับรอง คุ้มครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช์ รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายลักษณะต่าง ๆ อาทิ การซื อ 
การขาย การแลกเปลี่ยน การให้ กับบิทคอยน์ การด้าเนินกิจกรรมของบิทคอยน์ รวมถึงการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยได้ หรือกรณีหากไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิม 
ของไทยให้ครอบคลุมถึงการใช้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ได้ และหากมีความจ้าเป็น 
ในการรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน หน่วยงานของรัฐใด 
ย่อมสามารถตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยโดยอาศัยมาตรา 32 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก้าหนดให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์เป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ต้องขึ นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณีได้ ทั งนี  ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
อาจพิจารณาจากแนวทางก้ากับดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจ้าแนกการควบคุมดูแลตามมูลค่า
การท้าธุรกรรมเป็น 3 ระดับ โดยยกเว้นให้ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนน้อยกว่า 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ URVCBA และผ่อนปรนให้ธุรกิจที่มีมูลค่าการท้าธุรกรรม
ด้านเงินตราเสมือนมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ต้องจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการกับมลรัฐ โดยอยู่ภายใต้มาตรการแบบผ่อนปรน (Regulatory Sandbox) 
และอาจก้าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานหลักที่มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ 
และใช้กฎหมายฉบับนี ในการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรม การท้าธุรกรรม รวมถึงการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับบิทคอยน์ในประเทศไทยต่อไป 

หรือด้าเนินการแก้ไข (20) ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยก้าหนดให้ ความผิดเกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ 
คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฉบับนี  และเห็นควรแก้ไขนิยาม “สถาบันการเงิน” ในมาตรา 3 
ให้ชัดเจนว่า การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ ถือเป็น “สถาบันการเงิน” ประเภทใด กล่าวคือ 
เป็นสถาบันการเงินตาม (1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นโดยเฉพาะ หรือเป็นสถาบัน
การเงินตาม (6) นิติบุคคลที่ด้าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ทั งนี  
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เพ่ือก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี หรือเงินตราเสมือนในประเทศไทย 
ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี  

นอกจากนั น ยังเห็นควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมนิยาม “หลักทรัพย์” ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึง 
โทเคนดิจิทัล หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO และ ICO Portal) เพ่ือก้ากับดูแลโทเคน
ดิจิทัล หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนที่ เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยด้วย เนื่องจาก 
โทเคนดิจิทัล หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนดังกล่าวมีลักษณะการใช้คล้ายหลักทรัพย์  
และมีรูปแบบการประกอบธุรกิจคล้ายกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ดังนั น เพื่อการปรับใช้
กฎหมาย หน่วยงาน และแนวทางก้ากับดูแลที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของโทเคนดิจิทัล รวมถึง
เพ่ือการก้าหนดมาตรการก้ากับดูแลให้สอดคล้องกับแนวทางการก้ากับดูแลโทเคนดิจิทัลในต่างประเทศ 
ที่มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงโทเคนดิจิทัล จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
นิยาม “หลักทรัพย”์ ดังกล่าวต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา “แนวทางการก้ากับดูแลที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพส้าหรับประเทศไทยโดยศึกษากรณีบิทคอยน์” ผู้วิจัย เห็นว่า พระราชก้าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการก้ากับดูแลการด้าเนิน
กิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยปัจจุบัน
เพียงฉบับเดียว ยังไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี 
โทเคนดิจิทัลหรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน ท้าให้การใช้งานบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล
หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนบางลักษณะ ไม่อยู่ภายการการควบคุม ท้าให้การใช้งานลักษณะดังกล่าว 
มีความเสี่ยง และความเสี่ยงบางกรณีนั นมีความส้าคัญต่อระบบการเงิน การลงทุน ระบบเศรษฐกิจ 
หรืออาจกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ลงทุน หรือกระทบกับความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย อาทิ การใช้บิทคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา ซึ่งกรณีนี อาจท้าให้
กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบการควบคุม 
เงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ท้าการทบทวนกฎหมายที่มี 
อยู่เดิมของไทยว่ามีกฎหมายฉบับใดสามารถปรับใช้ในการก้ากับดูแลบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี 
โทเคนดิจิทัลหรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนได้บ้าง โดยเห็นจ้าแนกการก้ากับดูแลบิทคอยน์ คริปโทเคอร์
เรนซีโทเคนดิจิทัลหรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน ตามลักษณะการใช้งาน กรณีหากมีกฎหมายที่สามารถ
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น้ามาปรับใช้กับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลหรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืนได้ แต่ต้อง
ด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมก่อน เห็นควรให้เร่งด้าเนินการศึกษาเพ่ือแก้ไขกฎหมายนั นให้มีผลใช้บังคับ
โดยเร็ว 

ทั งนี  หากมีการแก้ไขกฎหมายที่สามารถปรับใช้กับบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล
หรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน ตามลักษณะการใช้งาน แล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายที่แก้ไข
ฉบับนั น ๆ ย่อมมีหน้าที่ในการก้ากับดูแลการใช้บิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลหรือเงินตรา
เสมือนชนิดอ่ืน ตามลักษณะการใช้งาน และหากกฎหมายที่มีอยู่เดิมสามารถใช้ในการก้ากับดูแล 
บิทคอยน์  คริปโทเคอร์ เรนซี โทเคนดิจิทัลหรือเงินตราเสมือนชนิดอ่ืน ได้อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเกิดช่องว่างของกฎหมายแต่น้อยที่สุดแล้ว ผู้วิจัยเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้าเนินการยกเลิกพระราชก้าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือให้กฎหมาย 
ของไทยพึงมีเท่าที่จ้าเป็น ทั งนี  โดยสอดคล้องกับหลักการในการร่างกฎหมายและการทบทวน
กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 
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