
 

 หลังจาก Bitcoin สกุลเงินแรกของโลกที่เป็นระบบดิจิตอล 
ถูกค้นพบจากอีเมลล์ลึกลับที่เผยแพร่บทความทางวิชาการใน
เดือน พ.ย.๕๑ จนกระทั่งในปี ๒๕๕๔ กลายเป็นสกุลเงินที่มี
มูลค่าเสมือนเงินตราจริง ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
สามารถซื้อขายสินค้าและบริการในโลกออนไลน์กับร้านค้าที่
เปิดรับ BTC ได้ในหลายประเทศ อีกทั้ง สามารถเก็งก าไรโดยใช ้

ความแปรปรวนดา้นราคาเปน็เครือ่งมอื ท าให้นักลงทนุใหค้วามสนใจ
อยา่งมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากลา่สดุ บรษิทั Mt.Gox ผูใ้หบ้รกิารซือ้ขาย 
BTC รายงานอัตราแลกเปลีย่น เมือ่วนัที ่๒๘ ต.ค.๕๖ อยูท่ี ่๒๐๕ ดอลลาร์
สหรฐั/ BTC (ราว ๖,๕๖๐ บาท) แตเ่มือ่ ๒๗ พ.ย.๕๖ กลบัพุ่งสงูขึน้
ถงึ ๑,๐๗๓ ดอลลารส์หรฐั/ BTC (ราว ๓๔,๓๓๖ บาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้น
เกือบ ๕ เท่า  

 "บิตคอยน์" (Bitcoin: BTC) หรือ “ว่าที่รูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินแห่งโลกอนาคต” อาจไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของ

ระบบกระแสการเงินในโลกเศรษฐกิจ เนื่องด้วยมีความกังวลว่า มันจะเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดการท าธุรกรรมเกี่ยวกับสิ่งผิด

กฎหมาย โดยไร้ซึ่งร่องรอยของอาชญากร แต่หากมองในแง่นวัตกรรมแล้ว นับเป็นก้าวแรกของแนวคิด และเทคโนโลยี ที่อาจเปลี่ยน

โลกการเงินให้พัฒนาโดยใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์เป็นเครื่องมือด้านเศรษฐกิจในอนาคต... 

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์        ฉบับที่  ๑๐/๕๗          ๒ - ๘ ธ.ค.๕๖ 

Bitcoin สกลุเงินดิจติอล: บทเรียนใหม่เปลี่ยนโลกการเงินและภัยคุกคามความมั่นคง 

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

1. น าเงินสดเข้าสู่ระบบ 2. เงินฝากจะเข้าสู่สมุดบั ชีที่มีอยู่
แล้วหรือเข้าสู่สมุดบั ชีใหม่

4. ถอนเงินสด3. สแกนรหัสใบเสร จรับเงิน BTC

ระบบอินเตอร์เน ต ระบบอินเตอร์เน ตเงินสด เงินสด

การเคลื่อนไหวของราคาท่ีผ่านมาของ BTC ราคาเปรียบเทียบระหว่าง “ทองค า”  ออนซ ์ กับ BTC ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

“ CASH ” to “ BITCOIN ” “ BITCOIN ” to “ CASH ”

ราคา 1 Bitcoin  ดอลล่าร์ 

Infographic By: กศย.ศศย.สปท.
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 แต่หากมองในมุมที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงแล้ว จะพบว่า 
เมื่อปลายเดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา หนว่ยสบืสวนคดีอาญาของกระทรวง
ยตุิธรรมสหรัฐฯ หรือ FBI (Federal Bureau of Investigation) ได้ปิด
เวบ็ไซต ์"ซลิคโ์รด" ซึง่เปน็ศนูยร์บัท าธรุกรรมทางการเงนิทีผ่ดิกฎหมาย
ผ่านทาง BTC ทั้งการค้ายาเสพติด ของปลอม อาวุธปืน วิธีการแฮก 
ตูเ้อทเีอม็ และการวา่จา้งมอืปนืรบัจา้ง เปน็ตน้ ทัง้นี ้จากความตระหนัก
ถึงแนวโน้มของปัญหาลักษณะดังกล่าวที่น่าจะสูงขึ้น ท าให้เมื่อ
กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เบน เบอร์นันเก้  (Ben Bernanke) 
ธนาคารกลางอังกฤษ นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก สองพีน่้องวิงเคิลวอส 
(Zuckerberg-bothering Winklevoss twins) และหน่วยงานความมั่นคง
ของสหรัฐฯ (the US Department of Homeland Security) ซึ่ง
เล็งเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะให้ความส าคัญกับ BTC อย่างจริงจัง 
เนื่องด้วย BTC มีแนวโน้มที่จะแพร่หลายมากขึ้นในระบบเครือข่าย
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในฝั่งตะวันตก 
ระบบการท างานของ Bitcoin หรือ BTC 
 BTC ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนในเชิงเทคนิคเทียบเคียงได้
กับหุ้น แร่ธาตุต่างๆ คิดค้นโดยบุคคลนิรนาม ที่ใช้นามแฝงว่า 
“Satoshi Nakamoto” เชื่อกันว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความ
เชี่ยวชาญมาก ทั้ งด้านคณิตศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์  BTC  
ถูกจ าลองจากระบบธนาคารกลาง ซึง่ปราศจากหนว่ยงานใดๆ ของภาครฐั
มารบัรอง แตท่วา่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกด าเนินการ ภายใต้ 
การรับรองของผู้เกี่ยวข้องในระบบ โดยการเปิดใช้งานครั้งแรกต้องมี 
wallet หรือสมุดบัญชี จากการโหลดโปรแกรมที่จะสร้าง address 
หรอืเปรยีบไดก้บัเลขทีบ่ญัชเีฉพาะบคุคลผา่น Blockchain.info (ไฟลท์ีใ่ชใ้น
การบนัทกึข้อมูลการฝาก ถอนเงิน) และจ่ายเงินสดเพื่อเปิดท าการ
ระบบ จากนั้นจะสามารถซื้อขายสินค้าผ่าน bitcoin address ได้  
ซึ่งการหมุนเวียน BTC ในระบบแต่ละครั้งจะไม่เกิน ๒๑ m ต่อรอบ 
การไหลเวียนกระแสเงิน (๑ bitcoin = ๑๐๐ m หรือเป็นที่รู้จักใน
หน่วย satoshi) ทัง้นี ้ปจัจบุนั BTC ถกูสรา้งขึน้ในระบบแลว้กวา่รอ้ยละ 
๕๗ ของจ านวน BTC ทัง้ระบบ และคาดว่าในปี ๒๐๑๗ จะเพิ่มขึ้นถึง   
รอ้ยละ ๗๕ ของจ านวน BTC ทัง้ระบบ แตจ่ะถกูจ ากดัใหส้ามารถใชง้าน
ได้ถึงจุดจุดหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่เกินป ี๒๑๔๐ หากเกนิระยะเวลาดงักลา่ว
ระบบจะปฏเิสธการท างานทนัท ี 

Bitcoin: ต่างมุมมองด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ 

Bitcoin: ทางเลือกของแนวคิด และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต? 

 BTC มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตโลก
เศรษฐกิจ เนื่องจากในรอบ 20 ปีที่ผ่านมานี้ ระบบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจุบัน 
ยังไม่มีรัฐบาลใดในโลกออกมาประกาศยอมรับ BTC อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลว่า BTC จะถูกใช้เป็นช่องทางของ
กลุ่มมิจฉาชีพและกลุ่มค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และท าธุรกรรม
อื่นๆ ที่หลบหลีกกระบวนการทางกฎหมาย  
 ในส่วนประเทศไทยเองก็ยังคงปฏิเสธสกุลเงิน BTC เช่นกัน 
ด้วยเหตุผลว่า ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับอย่างเป็น
รูปธรรม แต่ทั้งนี้ก็อาจใช้ BTC เป็นต้นแบบในการศึกษาแนวคิด และ
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับระบบสถาบันการเงินของไทยในอนาคต หรืออย่างน้อย
ก็อาจศึกษาเพื่อรู้เท่าทันภัยคุกคามที่จะตามมา ดังค ากล่าวของ 
Zuckerberg ที่ว่า “BTC อาจไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของระบบกระแส
การเงินในภาคเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางเลือกของ
แนวคดิ และเทคโนโลยทีีจ่ะน าไปสูก่ารจดัการระบบการเงนิรปูแบบใหม่
ได้ในอนาคต …” 

ด้านบวก ด้านลบ 

 ใช้ได้เทียบเท่าเงินสด  
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
ไม่ต้องใช้คนกลาง  
สะดวก รวดเร็ว  

 เหมาะกับการถือเก็งก าไร 
ของนักลงทุน   

 เพิ่มความเร็วในระบบ
ประมวลผลธุรกรรม 
ทางการเงิน  

 ระบบสามารถให้ค าแนะน า
มาตรการในการหยุด 
การถือเก็งก าไรให้แก ่
นักลงทุน  

 ลดความเสีย่งในการฉ้อโกง 
และเพิ่มความเป็นส่วนตัว 

 ลดข้อจ ากัดในการผลิต  
และลดการปลอมเงินตรา  

 ไม่สามารถท าธรุกรรมได้หลาย
สถานท่ีในเวลาเดียวกัน  

 อาจเข้าท าลายการก าหนด
ทิศทางระบบเศรษฐกิจของ
ธนาคารกลาง แตไ่ม่ใช่เรื่องที่
จะเป็นไปได้ในระยะเวลาสั้น  

 ด้วยระยะเวลาใช้งานท่ีจ ากัด 
ท าให้หากยังไมส่ามารถพัฒนา 
BTC เข้าในระบบธนาคารกลาง
ได้ อาจเกิดประโยชน์กับ
ผู้ใช้งานในระยะแรกเท่านั้น  

 ดึงดูดกลุม่ผู้ค้าในกิจกรรม 
ผิดกฎหมายต่างๆ  
เนื่องจากเป็นช่องทางการ
จ่ายเงินท่ีไม่ทิ้งร่องรอย  

 หนทางหลีกเลีย่งภาษี  
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