เงินในโลกดิจิตอล
เพชรินทร หงสวัฒนกุล และ รังสิมา บุญธาทิพย

ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีไดรับการพัฒนาไปอยางกาวกระโดด จนในบางครั้งประชาชนอยางเรา ๆ ทาน ๆ
ก็ไมสามารถที่จะติดตาม ทําความรูจักและเขาใจกับสิ่งตาง ๆ ที่ถูกประดิษฐ คิดคนขึ้นมาใหมไดทันไป
ทัง้ หมด และนั่นก็คงจะรวมไปถึงนวัตกรรมการชําระเงินลาสุดที่ไดรับการพูดถึงอยางหนาหูในชวงที่ผานมา
ซึ่งเรียกวา “Bitcoin” ดวยเชนกัน
Bitcoin คือ หนวยขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นจากกลไกทางคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นโดย
บุคคลลึกลับ (ปจจุบันเชื่อกันวาคือ Mr. Satoshi Nakamoto) จัดอยูในกลุมที่เรียกกันวา เงินดิจิตอล (Digital
money) หรือ เงินเสมือนจริง (Virtual currency) ซึ่ง Bitcoin เริ่มถูกนํามาใชในป 2552 โดยคนกลุมหนึ่งเพื่อ
การชําระ หรือโอนและแลกเปลี่ยนกันเฉพาะเครือขายในโลกออนไลน อยางไรก็ตามแมจะมีการใชคําวา
“เงิน” แตเงินดิจิตอลนี้ไมถือเปนเงินทีใ่ ชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย และไมมีมูลคาในตัวเอง มูลคาที่เกิดขึ้น
เกิดจากความตองการของกลุมคนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอง ดังนั้นมูลคาจึงเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
และอาจกลายเปนสิ่งที่ไมมีคาไดเมื่อไมมคี วามตองการแลว ตัวอยางเชน รานคาที่รับชําระดวยเงินดิจิตอล
หากมีความจําเปนตองการใชเงิน ก็ตองนําไปแลกเปลี่ยนเปนเงินตราสกุลตาง ๆ เชนดอลลารสหรัฐฯ หรือ
แมแตเงินบาท เสียกอน และอัตราที่แลกเปลี่ยนก็ไมแนนอน มูลคาที่ไดรับอาจจะมากกวา นอยกวา หรือไมมี
มูลคาเลยเมื่อเทียบกับราคาสินคาที่ขายไป ดังนั้นเงินดิจิตอลจึงเปนเพียงแคหนวยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น แต
เพื่อไมใหเกิดความสับสนในบทความนี้จะขอใชคําวาเงินดิจิตอลไปกอน
เงินดิจิตอล ฟงดูเผิน ๆ อาจจะคลายกับเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) แตความจริงแลว แตกตางกันโดย
สิ้นเชิง โดย e-Money เชน บัตรที่ใชในศูนยอาหาร บัตรโดยสารรถไฟฟา หรือการใช e-Money ผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีการใหบริการอยางแพรหลายในปจจุบัน เปนบริการทางการชําระเงินที่ประชาชนนํา
เงินจริงมาชําระไวลวงหนาใหแกผูใหบริการ และมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินไวแนนอนและผู
ใหบริการจะรับผิดชอบตอ e-Money ดังกลาวตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ซึ่งเงินคงเหลือที่ถูกบันทึกอยูในสื่อ
ตาง ๆ ยังเปนของผูใชบริการตามมูลคาเงินนั้นไมเปลี่ยนแปลง ตางจาก Bitcoin ที่เปนเพียงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีการกําหนดมูลคากันเองภายในกลุม
การที่จะไดมาซึ่ง Bitcoin นั้น ผูเลน หรือ “Miners” ตองแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรที่ซับซอนและมี
ความยากขึ้นเรื่อย ๆ แปรผันตามจํานวน Bitcoin ที่ออกไปสูระบบ ซึ่งการแกโจทยที่วานั้นตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีศักยภาพสูงมาก โดยหากแกโจทยไดจะไดรับ Bitcoin เปนผลตอบแทน ซึ่งจะลดลงกึ่งหนึ่ง
ทุก ๆ 4 ป เชน ถาในชวงป 2552-2556 ไดรับผลตอบแทนเปนจํานวน 50 Bitcoin ในสี่ปถัดไปจะไดรับ

Bitcoin เพียง 25 หนวยหากแกโจทยสําเร็จ โดยจะเปนเชนนี้เรื่อยไปจนคาดวาในที่สุด Bitcoin ในระบบจะมี
จํานวนเทากับ 21 ลานหนวย
แตถาเห็นวาการเปน Miners ชางยุงยาก วุนวาย คุณก็อาจรับโอนหรือซื้อ Bitcoin จากผูที่ถือครองได โดยตอง
ลงโปรแกรม Bitcoin Wallet บนอุปกรณคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งโปรแกรมจะสรางที่
อยูซ ึ่งเปรียบเสมือนเปนเลขทีบ่ ัญชี เพื่อการจัดเก็บ Bticoin
อยางไรก็ดี ในระยะที่ผานมาเริ่มมีการนําเงินดิจิตอลอยาง Bitcoin มาใชเพื่อซื้อสินคาและบริการจริงจาก
รานคาออนไลนและรานคาทั่วไป เชน เว็บไซต Overstock.com ของสหรัฐอเมริกา รานคาออนไลนขนาด
ใหญแหงแรกที่เปดรับการจายเงินดวย Bitcoin รวมถึง รานอาหาร โรงแรม บางเหงเปนตน นอกจากนี้ ยังมี
การนํา Bitcoin ไปแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินจริงและมีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกันเองภายในเครือขาย
ดวยเหตุนี้เอง Bitcoin จึงกลายเปนเปนชองทางการเก็งกําไรรูปแบบใหมที่เยายวนใหนักเก็งกําไรหันมาให
ความสนใจใน Bitcoin เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...แตแนนอนวา ผลตอบแทนยอมมาพรอมกับความเสี่ยง!
ความเสี่ยงประการแรก คือ แมจะมีคําวา “Currency” เขามาเกี่ยวของ แต Bitcoin ไมถือวาเปนเงินตราตาม
กฎหมายทีไ่ ดรับการรับรองจากทางการ จึงไมไดรับการคุมครองและไมสามารถใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย
การซื้อขายแลกเปลี่ยนถือเปนขอตกลงรวมกันเองระหวางผูซื้อกับผูขาย และหากเกิดปญหา การฟองรองอาจ
ไมใชเรื่องงาย เพราะการทําธุรกรรม Bitcoin นั้น ไมมีการเปดเผยขอมูลของคูคาผูทําธุรกรรม เชน ชื่อ ที่อยู
ประวัติการทําธุรกรรม และไมจําเปนตองแสดงตัวตนในการใชบริการ
ความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ มูลคาของ Bitcoin จะมีความผันผวนอยางมาก เพราะอัตราแลกเปลี่ยน
ของ Bitcoin จะผันแปรไปตามความตองการซื้อและขาย ณ ชวงเวลานั้น ๆ โดยในชวงเริ่มตนมูลคาของ
Bitcoin คิดเปนเพียงไมกี่เซนต แตก็ปรับตัวสูงขึ้นแบบฉุดไมอยูใ นปที่ผานมา โดยพุงจนเกือบเทาทองคํา
เพียงในระยะเวลาอันสั้น จนถึงจุดสูงสุดประมาณ 1,100 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ 1 Bitcoin กอนจะตกลงมา
เหลือประมาณ 850 ดอลลารสหรัฐฯ ภายในวันเดียว เมื่อธนาคารกลางประเทศจีนสั่งหามธนาคารพาณิชย
และผูใหบริการรับชําระเงินยุงเกี่ยวกับ Bitcoin ไมวาจะเปนการซื้อขาย Bitcoin หรือการใหบริการที่มีสวน
เกี่ยวของกับ Bitcoin ทั้งทางตรงและทางออม
ปจจุบัน Bitcoin มีราคาเคลื่อนไหวอยูท ปี่ ระมาณ 450-500 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ 1 Bitcoin โดยมูลคาที่
ผันผวนนี้ยอมสงผลกระทบตอเงินในกระเปาของผูถือครอง Bitcoin และหากมูลคา Bitcoin ลดลงหรือเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจไปถึงจุดทีเ่ กิดการลมสลาย ทําให Bitcion ที่ถือครองอยูไมมีมูลคาพื้นฐานใดเลยก็เปนได
นอกจากนี้ Bitcoin ยังมีความเสี่ยงจากการสูญหายได เนื่องจากถูกจัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
อุปกรณเคลื่อนที่อยางสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตของผูถือครอง ซึ่งมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องสูญหาย หรือ
ถูกโจรกรรมขอมูล โดยตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ บริษัท Mt.Gox ตลาดคา Bitcoin ที่ใหญที่สุดซึ่งตั้งอยูใ น

ญี่ปุนไดยื่นขอลมละลายเมื่อไมนานมานี้ หลังจากที่บริษัทอางวาถูกโจรกรรมขอมูล และสูญเสีย Bitcoin
มูลคาราว 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ
โดยสรุปแลว Bitcoin ถือเปนนวัตกรรมการชําระเงินรูปแบบใหมที่มีความซับซอน หากตองการจะถือครอง
Bitcoin หรือ ระบบ Digital/Virtual currency อื่น ๆ ในลักษณะดังกลาว คุณควรศึกษาขอมูลและทําความ
เขาใจอยางถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น “ความเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น....
-----------------------------------------------------------------บทความนี้เปนขอคิดเห็นสวนบุคคล จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย

