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บทคััดย่่อ 
  กิารวิิจยันี�มวีิตัถุุประสงคเ์พื�อศึิกิษาพฒันากิารควิามเปน็มาของเงนิสกุิลดิีจทิลั
ในบัริบัทปัจจุบััน และศิึกิษาผู้ลกิระทบัดี�านลบัจากิสกิุลเงินดีิจิทัลต่อสังคมไทย กิาร
ศิึกิษานี�เป็นกิารวิิจัยเชิิงคุณภัาพโดียใชิ�วิิธุีกิารเกิ็บัรวิบัรวิมข�อม้ลจากิเอกิสาร และกิาร
สัมภัาษณ์เชิิงลึกิจำานวิน 5 คน อันไดี�แกิ่ ผู้้�เชิี�ยวิชิาญดี�านสกิุลเงินดีิจิทัล ดี�านกิฎหมาย 
ดี�านธุนาคาร และตัวิแทนผู้้�ใชิ�เงินสกิุลดีิจิทัล  เครื�องที�ใชิ�ในกิารวิิจัยครั�งนี�จะเป็นแบับั
สัมภัาษณ์แบับักึิ�งโครงสร�าง และวิิเคราะห์ข�อม้ลดี�วิยใชิ�เทคนิคกิารวิิเคราะห์เนื�อหา 
จากิผู้ลกิารศึิกิษาในครั�งนี�พบัวิ่าพัฒนากิารควิามเป็นมาของเงินสกิุลดีิจิทัลเกิิดีขึ�น
จากิควิามกิ�าวิหน�าทางเทคโนโลยีที�ส่งผู้ลให�กิารติดีต่อสื�อสาร กิารถุ่ายโอนข�อม้ล                          
ตา่ง ๆ  สามารถุกิระทำาไดี�อย่างรวิดีเร็วิและปลอดีภััยมากิยิ�งขึ�น สถุาบันักิารเงินตา่งไดี�มี
กิารปรบััตวัิตามกิารเปลี�ยนแปลงที�รวิดีเรว็ิของเทคโนโลยทีางกิารเงนิ หนึ�งในเทคโนโลยี
ทางกิารเงินที�สำาคัญกิ็คือ บัล็อกิเชิน (Blockchain) ที�จะชิ่วิยให�ผู้้ �บัริโภัคสามารถุ
ซื้ื�อขายสนิค�าออนไลนไ์ดี�มากิขึ�น และสกิลุเงนิดีจิทิลั ในสว่ินของผู้ลกิระทบัทางเศิรษฐกิิจ
จากิสกุิลเงนิดิีจทิลัในบัริบัทต่อสังคมไทย พบัว่ิา เงินสกุิลดิีจทิลัจะเข�ามาปรับัปรุงระบับั
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กิารทำาธุุรกิรรมทางกิารเงินให�มีประสิทธุิภัาพมากิยิ�งขึ�น มีดี�านควิามปลอดีภััยในกิาร
ใชิ�จา่ยและถุอืครองเงนิดีจิทิลัที�สง้ รฐับัาลควิรให�กิารสนบััสนนุ อยา่งไรกิต็ามกิารนำาสกิลุ
เงินดีิจิทัลมาใชิ�ในประเทศิไทยยังมีควิามเสี�ยงจากิควิามผัู้นผู้วินที�ส้งมากิของเงินสกุิล
ดีจิิทลัที�องิกัิบัอุปสงค์อปุทานของตลาดี ประกิอบักัิบัประชิาชินส่วินหนึ�งของประเทศิยัง
ไมม่คีวิามมั�นใจในกิารใชิ�เงนิสกิลุดีจิทิลัเทา่ที�ควิร และควิามไมร่้�ของประชิาชินสว่ินใหญ่
ของประเทศิ ที�อาจจะส่งผู้ลให�เกิิดีกิารหลอกิลวิง หรือกิารโกิง จนเกิิดีควิามส้ญเสียไดี�

คัำ�สำำ�คััญ: ผู้ลกิระทบั ,สกิุลเงินดีิจิทัล, ประเทศิไทย
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Abstract
  The objective of this research was to study of cryptocurrency develop-
ment in the current context and the impact of digital currencies for Thailand. 
This study was used qualitative research approach and used an in-depth 
interview to collect the data among the five people includes crypto experts, 
banking, law, and crypto users. The tools of this research were a semi-struc-
tured interview and employed the content analysis techniques to analyze the 
data. The result of this investigation was found that the development of the 
cryptocurrency history arose from the advancement of technology that resulted 
in the communication transfer of various information. It can act more quickly 
and safely financial institutions have adapted to the fast changing of financial 
technology, and one of the key financial technologies was the Blockchain 
which will help consumers trade more products online. The cryptocurrency 
was found that it can improved the system of financial transactions to be more 
efficient and government should support. However, the adoption of digital 
currencies in Thailand the risk of extremely high volatility in cryptocurrencies 
based on market supply demand. Furthermore, the user in Thailand were not 
yet confident to use this the digital currencies and less knowledge in terms of 
this issue might lead to the cheating issue until the loss their money.

Key words : Impact, Digital Currency, Thailand
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1. บทนำำ�
  ระบับัเงินสกิุลดีิจิทัลเริ�มต�นจากิกิารพัฒนาระบับักิารโอนเงินที�สาธุารณะ
ร่วิมกัินทำางาน โดียไม่ต�องใชิ�สถุาบัันกิารเงินหรือหน่วิยงานรัฐใดีเป็นตัวิกิลาง สำาหรับั
ตรวิจสอบัและบัันทึกิข�อม้ลกิารโอนเงิน หากิแต่ทกุิคนสามารถุมส่ีวินร่วิมทำางานในระบับันี�
ผู้่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดียเมื�อต�นทางสั�งโอนเงินไปยังปลายทาง คอมพิวิเตอร์ของ
ทกุิคนในระบับัจะเหน็คำาสั�งดีงักิลา่วิ และชิว่ิยกินัตรวิจสอบัวิา่กิารสั�งโอนดีงักิลา่วิมาจากิ
ต�นทางที�แท�จริงหรือไม่ และต�นทางมีเงินเพียงพอหรือไม่ ซื้ึ�งกิระบัวินกิารตรวิจสอบัจะ
ให�คอมพิวิเตอร์ทุกิเครื�องในเครือข่ายแข่งกิันคำานวิณเพื�อตรวิจสอบัควิามถุ้กิต�อง และ
เครื�องใดีทำาไดี�ก่ิอนจะไดี�รางวัิลเป็นเหรียญสกุิลเงินดีิจิทัล และข�อม้ลที�ตรวิจสอบัเสร็จ
แล�วิ จะถุ้กินำาไปเกิ็บัไวิ�ในรายกิารประวิัติธุุรกิรรมที�เป็นบัล็อกิเชิน (Block Chain) ซื้ึ�ง
เป็นข�อม้ลอิเล็กิทรอนิกิส์ที�จัดีเกิ็บัแบับัเรียงลำาดีับัต่อไปเรื�อย ๆ ตามลำาดีับัของกิารเกิิดี
ขึ�นของธุุรกิรรม และข�อมล้ประวิตัธุิุรกิรรมนี�จะถุ้กิเกิบ็ัไวิ�ในเครื�องคอมพวิิเตอรท์กุิเครื�อง
ที�มาร่วิมกิันในเครือข่ายสกิุลเงินดีิจิทัลนั�น (Nakamoto, 2008 p.2-3)
  จากิหลักิกิารเบัื�องต�น จะเห็นไดี�วิ่าระบับัเงินสกิุลดีิจิทัล ใชิ�พื�นฐานของกิารจัดี
เกิ็บัประวิัติธุุรกิรรมแบับับัล็อกิเชิน (Block Chain) ซื้ึ�งระบับัจัดีเกิ็บันี� เมื�อนำาข�อม้ลมา
เรียงต่อกัินตามลำาดีับัธุุรกิรรมแล�วิ จะทำาให�เกิิดีกิารแกิ�ไขประวิัติย�อนหลังไดี�ยากิมากิ 
เพราะนอกิจากิต�องแกิ�ไขข�อมล้ในคอมพวิิเตอร์ทกุิเครื�องที�เกิบ็ัข�อมล้ให�ตรงกินัแล�วิ กิาร
จะแกิ�ไขตวัิเลขที�เปน็ดีชัินใีนกิารชิี�ลำาดีบััข�อมล้ที�เกิบ็ัไวิ�ให�เปน็ตวัิเลขชิดุีใหมก่ิท็ำาไดี�ยากิ
มากิในทางคณิตศิาสตร์เชิ่นกิัน ซื้ึ�งในกิรณีของบัิทคอยน์ ไดี�เป็นตัวิอย่างแรกิๆ ที�แสดีง
ให�เห็นถึุงกิารนำากิารจัดีเก็ิบัข�อม้ลแบับับัล็อกิเชิน (Block Chain) มาประยกุิต์ใชิ�ในวิงกิวิ�าง 
นอกิจากินี�ระบับัเงินสกุิลดีจิทิลัยังให�รางวัิลกัิบัผู้้�เข�าร่วิมกิารตรวิจสอบัควิามถุก้ิต�องของ
ธุรุกิรรม เป็นเหรียญของสกิลุเงินดีิจิทัล ซื้ึ�งกิระบัวินกิารนี�เป็นสิ�งที�เรียกิวิา่กิารขุดีเหมือง 
(Mining) ซื้ึ�งเป็นแรงจ้งใจให�มีผู้้�มาร่วิมเชิื�อมต่อกัิบัเครือข่ายและนำาทรัพยากิรทั�งกิาร
เชิื�อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกิรณ์ฮาร์ดีแวิร์ กิารใชิ�กิระแสไฟฟ้า และพื�นที�จัดีเก็ิบัข�อม้ล 
มาร่วิมเป็นส่วินหนึ�งของเครือข่ายในกิารประมวิลผู้ลและจัดีเก็ิบัข�อม้ลธุุรกิรรม ดีังนั�น
ม้ลค่าของสกิุลเงินดีิจิทัลในมุมหนึ�งจึงขึ�นกิับัต�นทุนของทรัพยากิรที�จะนำามาร่วิมใชิ�ใน
กิารทำางานให�กิับัเครือข่ายดี�วิยเชิ่นกิันดีังภัาพที� 1
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ภัาพที� 1 Transactions Flow

Source: Nakamoto, 2008, p.2

  ในชิว่ิงเริ�มต�นชิว่ิงป ีค.ศิ. 1998 คนสว่ินใหญใ่ชิ�คำาว่ิา Bitcoin กิบััคำาว่ิาเงนิสกิลุ
ดีิจิทัลเสมือนเป็นคำาเดีียวิกิัน แต่ในชิ่วิง 6-7 ปีที�ผู้่านมากิ็มีกิารสร�างเงินสกิุลดีิจิทัลดี�วิย
อัลกิอริทึ�มอื�นขึ�นมาอีกิมากิมาย หากิเรียงตามม้ลค่าตามราคาตลาดี (Market Cap 
คำานวิณจากิจำานวินเหรียญค้ณดี�วิยอัตราซืื้�อขาย) เงินสกุิลดิีจิทัล 5 อันดีับัแรกิ ไดี�แก่ิ 
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, และ Litecoin  ปัจจุบัันเงินสกิุลดีิจิทัลมี
กิารสร�างขึ�นมามมีากิกิวิา่ 1,500 สกิลุ ซื้ึ�งแตล่ะสกิลุเงนิที�ถุ้กิสร�างขึ�นมรีะดีบััควิามนยิม
และควิามน่าเชิื�อถุือแตกิต่างกิันไป (Coinmarketcap, 2021)
 ผู้ลกิระทบัจากิสกิุลเงินดีิจิทัลต่อระบับักิารเงินและกิารเงินระหวิ่างประเทศิ เงิน
สกิุลดิีจิทัลยังมีคำาถุามมากิมายเกีิ�ยวิกัิบัผู้ลกิระทบั ดี�านลบั เงินสกุิลดิีจิทัลยังคงมี
ควิามผู้ันผู้วินส้ง เนื�องจากิไม่มีสินทรัพย์หนุนหลัง และมีกิารเกิ็งกิำาไรส้งจากิอุปสงค์
และอปุทานของผู้้�ซื้ื�อขายในตลาดี ส่วินดี�านบัวิกิ มีรฐับัาลหลายประเทศิให�กิารยอมรับั 
เงินสกิุลดีิจิทัลสามารถุตอบัโจทย์ที�กิวิ�างกิวิ่าระบับัเงินแบับัเก่ิา มีควิามปลอดีภััยกิวิ่า 
ทำาให�เงินในสกุิลนี�ยังคงไดี�มีควิามต�องกิารในตลาดีส้ง ส่งผู้ลให�ราคาของเงินสกุิล
ดีิจิทัลยังคงเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง (Gandal & Hałaburda , 2014) สำาหรับัประเทศิไทย 
ควิามร้�เกีิ�ยวิกัิบัสกิุลเงินดีิจิทัลยังมีอย่างจำากิัดี ทำาให�องค์กิรภัาครัฐเชิ่น ธุนาคารแห่ง
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ประเทศิไทย จึงระมัดีระวัิงในกิารดีำาเนินกิารและกิำากัิบัดี้แล แม�ว่ิาอุปสงค์ต่อเงินสกุิล
ดีจิทิลัมแีนวิโน�มเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง บัางครั�งเงนิสกิลุดีจิทิลั กิลายเปน็เครื�องมอืในกิาร
กิอ่อาชิญากิรรมทางเศิรษฐกิิจของเหลา่มจิฉาชิพีในรป้หลากิหลาย รวิมทั�งกิารฟอกิเงนิ
อีกิดี�วิย (สำานักิงานคณะกิรรมกิารธุุรกิรรมทางอิเล็กิทรอนิกิส์, 2561)
  ดัีงนั�น กิารกิำากิับัด้ีแลเงินสกุิลดีิจิทัล กิารรักิษาควิามปลอดีภััย กิารกิำาหนดี
แนวิทางปฏิิบััติให�ชัิดีเจน จะเป็นกิารสร�างควิามเชิื�อมั�นต่อเงินสกุิลดีิจิทัลในอนาคต 
(Libra Association Members, 2020; Schmeling, 2019) ซื้ึ�งบัทควิามวิิจัยนี� ต�องกิาร
ศิึกิษาพัฒนากิารควิามเป็นมาของเงินสกุิลดิีจิทัล และผู้ลกิระทบัจากิระบับัเงินสกุิล
ดีิจิทัลต่อประเทศิไทย

2.  วััตถุุประสำงคั์ของก�รวัิจััย่
  1.  เพื�อศิึกิษาพัฒนากิารควิามเป็นมาของเงินสกิุลดีิจิทัลในปัจจุบััน
  2.  เพื�อศิึกิษาผู้ลกิระทบัจากิระบับัเงินสกิุลดีิจิทัลต่อประเทศิไทย

3.  ขอบเขตก�รวัิจััย่
  กิารวิิจยันี�จะศิกึิษาเนื�อหาหลกัิในประเดีน็ของ พฒันากิารควิามเปน็มาของเงนิ
สกิุลดีิจิทัลในปัจจุบััน และศิึกิษาผู้ลกิระทบัจากิระบับัเงินสกิุลดีิจิทัลต่อประเทศิไทย 

4.  วัิธีีดำ�เนำินำก�รวัิจััย่
  กิารศิกึิษาครั�งนี�มวีิตัถุุประสงคเ์พื�อศิกึิษาพฒันากิารควิามเปน็มาของเงนิสกิลุ
ดีจิทิลัในบัรบิัทปจัจบุันั และศิกึิษาผู้ลกิระทบัทางเศิรษฐกิิจจากิสกิลุเงนิดีจิทิลัในบัรบิัท
ตอ่สงัคมไทย มรีป้แบับัเปน็วิจิยัเชิงิคณุภัาพ (Qualitative Research) โดียใชิ�วิธิุกีิารเกิบ็ั
รวิบัรวิมข�อม้ลจากิเอกิสาร (Documentary Analysis) จากิเอกิสารวิิจัยและบัทควิาม
ทางวิิชิากิารที�เกิี�ยวิข�อง รวิมทั�งเกิ็บัข�อม้ลเชิิงลึกิจากิผู้้�ให�ข�อม้ลหลักิ (Key Informants)  
โดียกิารคัดีเลือกิกิลุ่มตัวิอย่างเป็นแบับักิารคัดีเลือกิตัวิอย่างแบับัเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากิบุัคคลที�มีคุณสมบััติเป็นผู้้�เชิี�ยวิชิาญในดี�านเงินดีิจิทัล ในดี�านต่าง ๆ  
ไดี�แก่ิ ดี�านนโยบัายและกิำากัิบัดี้แล ดี�านกิฎหมาย ดี�านกิารเงินกิารธุนาคาร และผู้้�ใชิ�
เงนิสกุิลดิีจทิลั โดียกิลุม่ตัวิอย่างสำาหรับักิารสัมภัาษณ์เชิงิลึกิดัีงกิล่าวิ จะมกีิารคัดีเลอืกิ
ดี�วิยวิิธุกีิารคัดีเลอืกิตวัิอยา่งแบับัเฉพาะเจาะจง โดียใชิ�แบับัสมัภัาษณ์แบับักึิ�งโครงสร�าง 
(Semi- Structured Interview) จำานวิน 5 คน ผู้้�วิิจัยไดี�มีกิารวิางกิรอบัของคำาถุามใน
ประเดีน็ที�ครอบัคลมุตามวิตัถุุประสงคทั์�งสองข�อ สว่ินข�อมล้ทตุยิภัม้ ิค�นควิ�าจากิหนงัสอื
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วิิชิากิาร เอกิสาร วิารสาร วิิทยานิพนธ์ุ งานวิิจัยและบัทควิามวิิชิากิารที�มคีวิามน่าเชืิ�อถืุอ
และสามารถุอ�างอิงไดี� โดียทำากิารวิิเคราะห์ข�อม้ล ที�ไดี�กิารจากิทบัทวินเอกิสารและ
งานวิิจัยที�เกีิ�ยวิข�อง และ ข�อม้ลจากิกิารสัมภัาษณ์โดียใชิ�เทคนิคกิารวิิเคราะห์เนื�อหา 
(Content Analysis) เพื�อให�ไดี�สารสนเทศิเพื�อตอบัวิัตถุุประสงค์กิารวิิจัยให�ครอบัคลุม

5.  วัรรณกรรมที�เกี�ย่วัข้องและกรอบแนำวัคัิดก�รวัิจััย่
  5.1  วัรรณกรรมที�เกี�ย่วัข้อง
   1. พัฒนากิารควิามเป็นมาของเงินสกิุลดีิจิทัลในปัจจุบััน
  กิารศิึกิษาของ Alesina, Spolaore & Wacziarg (2000) ไดี�อธุิบัายข�อจำากิัดี
ระบับักิารเงินแบับัเก่ิา ผู้่านกิารค�าระหวิ่างประเทศิ ข�อจำากิัดีคือแต่ละประเทศิต�องใชิ�
เงินสกุิลเงินตัวิเองจึงเป็นปัญหาในกิารแลกิเปลี�ยนสินค�าหรือบัริกิาร อย่างเหมาะสม
เมื�อสะท�อนผู้่านต�นทุนและราคาซื้ื�อขายที�เป็นธุรรมระหวิ่างกิัน ต่อมา Alesina, Barro 
& Tenreyro (2002) ไดี�นำาเสนอควิามเหมาะสมของสกิุลเงินในแต่ละพื�นที�ผู้่านบัริบัท
กิารกิำาเนิดีของสกิุลเงินต่างๆ  พบัวิ่า ต�นกิำาเนิดีของสกิุลเงินต่างๆ เกิิดีขึ�นชิ่วิงหลัง
สงครามโลกิครั�งที� 2 เมื�อประเทศิต่างๆ มีกิารค�าขายและเศิรษฐกิิจโลกิขยายตัวิอย่าง
มากิ ทำาให�ควิามต�องกิารใชิ�เงนิเปน็สื�อกิลางในกิารแลกิเปลี�ยนจงึมส้ีงขึ�น จนถุงึปจัจบุันั
มสีกิลุเงินไมน่�อยกิว่ิา 158 สกุิลเงินทั�วิโลกิ โดียมีเงนิดีอลลาร์สหรัฐฯ กิลายเป็นเงินสกุิล
หลักิของโลกิ จากิกิารศิึกิษาของธุนาคารแห่งประเทศิไทย (2557) พบัวิ่า กิารซื้ื�อขาย
ระหวิา่งประเทศิจะใชิ�สกิลุเงนิดีอลลารส์หรฐัเปน็หลักิ อยา่งไรกิต็ามในปจัจุบันั ธุนาคาร
แห่งประเทศิไทย ไดี�ส่งเสริมกิารให�ใชิ�เงินสกิุลท�องถุิ�น อันเนื�องมาจากิกิารใชิ�เงินสกิุล
ท�องถิุ�นในกิารชิำาระสินค�าหรือบัริกิารจะช่ิวิยกิารบัริหารควิามเสี�ยงทางดี�านอัตราแลกิเปลี�ยน
ที�จะเกิิดีในแต่ละสกุิลเงินโดียเฉพาะอย่างยิ�งในภัาคของธุุรกิิจที�ต�องเผู้ชิิญกิับัควิาม
ผัู้นผู้วินของเศิรษฐกิิจโลกิอย่างต่อเนื�อง อกีิทั�งยังช่ิวิยลดีในเรื�องของค่าใชิ�จ่ายในกิารแปลง
เงนิตราตา่งประเทศิลงไดี� โดียในปจัจบุันัธุนาคารแหง่ประเทศิไทยไดี�มกีิารสง่เสรมิกิาร
ใชิ�เงินสกิุลท�องถุิ�น ผู้่านควิามร่วิมมือกิับัมาเลเซื้ียและอินโดีนีเซื้ียเพื�อให�ภัาคธุุรกิิจไทย  
สามารถุ้�ยืมเงินเพื�อกิารค�าและกิารบัริกิารเป็นเงินสกุิลริงกิิตหรือร้เปียกัิบัธุนาคาร
พาณิชิย์ไดี� อย่างไรกิ็ตามทางธุนาคารแห่งประเทศิไทยไดี�เล็งเห็นถุึงประโยชิน์ของกิาร
ใชิ�เงินสกิุลท�องถุิ�นเพื�อให�เกิิดีประโยชิน์ต่อประเทศิไทยมากิที�สุดี 
  อย่างไรกิ็ตามกิารศิึกิษาของ จิรายุทธุ์ ธุราธุรรุ่งเรือง และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
(2020, น.2588-2589) ชิี�วิ่า ดี�วิยเทคโนโลยีที�พัฒนาไปอย่างรวิดีเร็วิ จนเป็นกิารนำามา
ซื้ึ�งกิระแสโลกิาภัิวิัตน์ เกิิดีกิารเปลี�ยนแปลงอย่างมหาศิาลในทุกิภัาคส่วินของสังคม 
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ภัาคกิารเงินกิ็เชิ่นกิัน ดี�วิยกิารพัฒนาเทคโนโลยีที�เป็นไปอย่างมหาศิาลในทุกิภัาคส่วิน
ของสังคม ภัาคกิารเงินก็ิเช่ินเดียีวิกัิน ดี�วิยกิารพัฒนาเทคโนโลยทีี�เป็นไปอย่างกิ�าวิกิระโดีดี
และทรงประสทิธุภิัาพ สง่ผู้ลให�รป้แบับักิารใชิ�สื�อแลกิเปลี�ยนนั�นเปลี�ยนแปลงไปมาจากิ
ที�เป็นเหรียญโลหะ ธุนบััตรที�เป็นกิระดีาษต่อยอดีมาเป็นเงินดีิจิทัล ที�มีเงินสกิุลท�องถุิ�น
หนุนหลัง เชิ่น ต�องกิารนำาเงินสกิุลท�องถุิ�นมาชิำาระผู้้�ให�บัริกิาร e-money กิ่อนใชิ�ชิำาระ
ค่าสินค�าจึงมีหน่วิยเป็นเงินสกุิลท�องถุิ�นและมีม้ลค่าแน่นอน สามารถุนำาไปใชิ�เป็นสื�อ
แลกิเปลี�ยนไดี�เหมือนปกิติ เชิ่น บััตรที�ใชิ�ในศิ้นย์กิารค�า บััตรรถุไฟฟ้า บััตรเงินสดี
รวิมทั�งกิารใชิ�ผู้่านแอฟพลิเคชิั�นมือถุือ ซื้ึ�งกิารให�บัริกิารดี�านกิารเงินดีิจิทัลอย้่ภัายใต�
กิารกิำากิับัดี้แลจากิภัาครัฐเป็นหลักิ
   จนปัจจุบัันไดี�มีเงินสกุิลดิีจิทัล (Digital Currency) หรือ คริปโตเคอร์เรนซีื้ 
(Crypto Currency) เกิิดีขึ�นเปน็สกุิลเงินใหม่ที�สร�างขึ�นจากิกิระบัวินกิารทางคณิตศิาสตร์ 
โดียใชิ�เทคโนโลยีบัล็อกิเชิน ในกิารพัฒนา ซื้ึ�งมีแนวิคิดีหลักิ คือ กิารรักิษาข�อม้ล ควิาม
ปลอดีภััย ผู้า่นกิารใชิ�กิระบัวินกิารเข�ารหัสที�ซื้บััซื้�อน และกิารประมวิลผู้ลไม่มศีิน้ย์กิลาง 
(Decentralization) จึงทำาให�ไม่สามารถุบัิดีเบัือนหรือแกิ�ไขข�อม้ลไดี�  ดี�วิยคุณสมบััติ
ดัีงกิล่าวิ ทำาให�ไดี�รับัควิามสนใจจากิทั�งภัาครัฐ ภัาคธุุรกิิจ และประชิาชินทั�วิไป จึงทำาให�เกิิดี
ผู้้�ประกิอบักิิจกิารดี�านสกุิลเงนิดีจิทิลัจำานวินมากิ  ดีงัสะท�อนไดี�จากิข�อมล้จากิสำานักิงาน
คณะกิรรมกิารธุุรกิรรมทางอิเล็กิทรอนิกิส์ในปี 2561 พบัวิา่ Bitcoin ราคา 6,490 ดีอลลาร์
สหรฐัตอ่หนว่ิย มล้ค่าตามราคาตลาดี 111,750 ล�านดีอลลารส์หรฐั ตามดี�วิย Ethereum 
ราคา 301 ดีอลลาร์สหรัฐต่อหน่วิย ม้ลค่าตามราคาตลาดี 20,413 ล�านดีอลลาร์สหรัฐ 
Ripple ราคา 0.34 ดีอลลารส์หรฐัตอ่หนว่ิย มล้คา่ตามราคาตลาดี 13,134 ล�านดีอลลาร์
สหรัฐ Bitcoin Cash ราคา 566 ดีอลลาร์สหรัฐต่อหน่วิย ม้ลค่าตามราคาตลาดี 4,859 
ล�านดีอลลารส์หรัฐ และ Eos ราคา 5.26 ดีอลลารส์หรัฐตอ่หน่วิย มล้ค่าตามราคาตลาดี 
4,083 ล�านดีอลลาร์สหรัฐตามลำาดีับั
 
  2.  ผลกระทบจั�กระบบเงินำสำกุลดิจัิทัลต่อประเทศไทย่
  ผู้ลกิระทบัดี�าน Eco System จากิกิารศิึกิษาของอลิสา ธุีระศิักิดีาพงษ์ (2559) 
ชิี�วิ่า ปัจจัยที�ส่งผู้ลต่อกิารเลือกิใชิ� Bitcoin ไดี�แกิ่ ปัจจัยดี�านควิามตระหนักิ  ปัจจัยดี�าน
ควิามไวิ�วิางใจ ปัจจัยดี�านระบับันิเวิศิ ปัจจัยดี�านเงินตรา และปัจจัยดี�านกิารยอมรับั
นวิัตกิรรม ซื้ึ�งกิารศิึกิษาของศิรีไพร ศิักิดีิ�รุ่งพงศิากิุล (2560) ชิี�วิ่า ปัจจัยกิารยอมรับั
เทคโนโลยี ผู้่านชิ่องทางออนไลน์ของกิลุ่มเบับัี�บั้มเมอร์ในกิรุงเทพมหานคร เพื�อนำาไป
ส้่กิารกิำาหนดีองค์ประกิอบัภัายใต�กิารยอมรับัเทคโนโลยี อันไดี�แก่ิ กิารรับัร้�ควิามง่าย 
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กิารรับัร้�ประโยชิน์ อิทธิุพลทางสังคม กิารรับัร้�ควิามเสี�ยง และทัศินคติที�มต่ีอกิารใชิ�งาน 
พบัว่ิา ทุกิปัจจัยส่งผู้ลเชิิงบัวิกิกิารยอมรับัเทคโนโลยีที�มีอิทธุิพลต่อแนวิโน�มควิามตั�งใจ
ในกิารใชิ�บัริกิารซืื้�อสนิค�าผู้า่นชิอ่งทางดีจิทัลัแพลตฟอรม์ต่างๆ ซื้ึ�งนัยยะนี�สอดีคล�องกิาร
ศิึกิษาของเกิียรติกิร เทียนธุรรมชิาติ (2561) ไดี�ชิี�วิ่า อิทธุิพลต่อกิารตัดีสินใจยอมรับัใชิ�
เงินดีิจิทัล (บัิทคอยน์) ของผู้้�บัริโภัค พบัวิ่า ควิามง่ายในกิารใชิ�งาน ประโยชิน์ในกิาร
ใชิ�งาน สิ�งอำานวิยควิามสะดีวิกิในกิารใชิ�งาน และผู้ลกิระทบัเครือข่ายมีควิามสัมพันธุ์
ต่อกิารยอมรับัใชิ�เงินดีิจิทัลของกิลุ่ม Millennials เนื�องจากิจุดีประสงค์ของเงินดีิจิทัลที�
ผู้้�ออกิแบับักัิบัผู้้�บัริโภัคแตกิต่างกัิน ผู้้�ออกิแบับัมจีดุีประสงค์เพื�อใชิ�แทนเงินตราในร้ปแบับั
ที�มอีย่้ในปัจจุบััน ซื้ึ�งผู้้�บัรโิภัคมจีดุีประสงค์เพื�อใชิ�เปน็เครื�องมอืทางเงินตราเพื�อแสวิงหา
ผู้ลประโยชิน์ 
  สว่ินผู้ลกิระทบัดี�านกิำากัิบันโยบัายนั�น  กิารศิกึิษาของธุนาคารแห่งประเทศิไทย 
(2562) ชิี�วิา่ เนื�องจากิกิารถืุอครองหรือกิารใชิ�เงนิเงินสกุิลดิีจทัิลมีควิามเสี�ยงส้ง แต่เป็น
ที�นยิมใชิ�และถุอืครองอย่างแพรห่ลาย ดีงันั�นหากิไมม่กีิารกิำากัิบัดีแ้ล อาจจะมผีู้ลกิระทบั
อย่างรุนแรงเป็นวิงกิวิ�างต่อระบับักิารเงินของโลกิ และประเทศิไทยดี�วิย ทำาให�รัฐบัาล
หลายประเทศิตระหนักิในประเด็ีนดีังกิล่าวิจึงมีกิารพัฒนาสกุิลเงินดีิจิทัลของตนเอง 
เชิ่น ประเทศิสหรัฐอเมริกิา กิลุ่มประชิาคมยุโรป  จีน และประเทศิไทย โดียธุนาคารแห่ง
ประเทศิไทยพิจารณาออกิสกิุลเงินดีิจิทัลของประเทศิ เรียกิวิ่า CBCD (Central Bank 
Digital Currency) เป็นต�น  
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  5.2  กรอบแนำวัคัิดก�รวัิจััย่ 
  ผู้้�วิิจัยจะใชิ�กิรอบัแนวิคิดีกิารบัริหารภัาครัฐสมัยใหม่ (New Public Manage-
ment : NPM) ให�สอดีคล�องกิับัสถุานกิารณ์และบัริบัทที�เปลี�ยนแปลงไป ซื้ึ�งแนวิคิดี
ดีังกิล่าวิจะตระหนักิถึุงกิารบัริหารบันฐานของควิามยืดีหยุ่น (Build an administration 
by implementing flexibility) มีควิามโปร่งใส (Transparency) ทำาให�รัฐมีขนาดีเล็กิ
เน�นกิารมีส่วินรวิมของสังคม (Minimum government)  ลดีควิามเป็นระบับัราชิกิาร
ลง (De-bureaucratization) กิระจายอำานาจ (Decentralization) กิารให�บัริกิารภัาค
รัฐบันฐานตลาดี (The market orientation of public services) และ กิารจัดีสรรให�
ภัาคเอกิชินดีำาเนินกิารแทน (Privatization) เพื�อชิี�ให�เห็นผู้ลกิระทบัจากิเงินสกิุลดีิจิทัล
ต่อประเทศิไทย

6.  ผลก�รวัิจััย่และอภิิปร�ย่ผล
  6.1  ผลก�รศึกษ�
  พัฒนากิารควิามเป็นมาของเงินสกิุลดีิจิทัลในปัจจุบััน จากิพัฒนากิารระบับั
กิารเงินและเทคโนโลยีทางกิารเงิน ในยุคสมัยที�เปลี�ยนไป นอกิจากิกิารติตต่อสื�อสาร
ที�สามารถุกิระทำาไดี�รวิดีเร็วิและสะดีวิกิมากิยิ�งขึ�น กิารทำาธุุรกิรรมต่าง ๆ โดียเฉพาะ
ในเรื�องกิารเงินของคนในยุคสมัยนี�กิ็เปลี�ยนแปลงไป ธุุรกิรรมต่าง ๆ สามารถุทำาไดี�จบั
ทุกิเรื�องภัายในอุปกิรณ์สื�อสารอย่างเช่ินโทรศัิพท์มือถืุอเพียงเครื�องเดีียวิ โดียไม่ต�อง
เสียเวิลาไปติดีต่อที�สถุาบัันกิารเงิน ทั�งธุุรกิรรมกิารโอน จ่าย ชิำาระค่าสินค�าและบัริกิาร
ต่าง ๆ   เพราะมีกิารพัฒนาทางเทคโนโลยีทางกิารเงิน (Financial Technology) หรือ 
FinTech มากิขึ�น เพื�อตอบัรับักัิบัพฤติกิรรมของผู้้�บัริโภัคในสมัยใหม่ที�ต�องกิารควิาม
สะดีวิกิรวิดีเร็วิมากิขึ�น
  เทคโนโลยีทางกิารเงินบัล็อกิเชิน (Blockchain)  หนี�งในเทคโนโลยีทางกิารเงิน
ที�เป็นโครงสร�างของระบับักิารเงินร้ปแบับัใหม่ที�จะส่งผู้ลให�ธุนาคารถุ้กิลดีบัาทบัาทใน
กิารทำาธุุรกิรรมทางกิารเงนิจากิผู้้�ใชิ� โดีย Blockchain จะเปน็นวิตักิรรมทางกิารเงนิที�จะ
เข�ามาเปลี�ยนแปลงกิารจัดีกิารข�อมล้และขั�นตอนกิารทำาธุุรกิรรมให�มีประสทิธิุภัาพมากิ
ยิ�งขึ�น โดียมกีิารจดัีกิารเกิบ็ัข�อมล้ที�มกีิารกิระจายตวัิไปยงัผู้้�ที�อย่้ในระบับัทุกิคน (node: 
อปุกิรณใ์นเครือข่าย Blockchain เปรียบัไดี�รับัเครื�องคอมพิวิเตอร์ โทรศัิพท ์หรืออื�น ๆ  ที�
สามารถุเชิื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตและประมวิลผู้ลไดี�) แทนกิารใชิ�ตัวิกิลาง และเมื�อมขี�อมล้
ใหมก่ิจ็ะปรบััให�เป็นปจัจบุันั (Update) พร�อมกัินตลอดีเวิลา สง่ผู้ลให�ลดีระยะเวิลากิาร
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ทำาธุุรกิรรมและลดีต�นทุนกิารดีำาเนินงาน นอกิจากินี�ข�อม้ลจะไดี�รับักิารบัันทึกิไวิ�ตั�งแต่
ธุุรกิรรมแรกิ ทำาให�เกิิดีควิามโปร่งใสและตรวิจสอบัไดี�ง่ายขึ�น ควิามเป็นมาของระบับั
กิารเงินแบับั Blockchain เกิิดีขึ�นครั�งแรกิในปี ค.ศิ. 2009 โดีย Satoshi Nakamoto             
ซื้ึ�งควิามเข�าใจโดียทั�วิไปแล�วิ จะเข�าใจว่ิา Blockchain หมายถึุง “Bitcoin Blockchain”  
ที�เปน็กิารเข�ารหัสแล�วิทำาให�เกิิดีสกุิลเงนิดีจิทิลั (Cryptocurrency) ซื้ึ�งบัทิคอยน์ (Bitcoin) 
คือแนวิคิดีของกิารเข�ารหัสสกิุลเงิน (Virtual Currency) โดียใชิ� Blockchain protocol 
ในกิารดีำาเนินธุุรกิรรมทางกิารเงิน จะมีคุณสมบััติที�สำาคัญคือ มีควิามมั�นคงปลอดีภััย 
(Security) โปร่งใส (Transparency) มีกิารบัันทึกิประวิัติกิารทำาธุุรกิรรมโดียมีวิงจร
สมบัร้ณ ์(Full life-cycle) และสามารถุใชิ�ทรพัยากิรไดี�อยา่งมปีระสทิธุภิัาพ และไมจ่ำาเปน็
ต�องผู้า่นตวัิกิลางอยา่งสถุาบันักิารเงนิ หลกัิกิารทำางานของ Blockchain คอืฐานข�อมล้จะ
ถุ้กิแชิรใ์ห�กัิบัทุกิ node ที�อย่้ในเครอืข่ายและกิารทำางานของเทคโนโลย ีBlockchain จะ
ไม่มีเครื�องใดีเครื�องหนึ�งเป็นศิ้นย์กิลางหรือเครื�องเครือข่าย ซื้ึ�งกิารทำางานแบับักิระจาย
ศิน้ยเ์ชิน่นี�จะไมถุ้่กิควิบัคมุโดียคนเพยีงคนเดียีวิ แตทุ่กิ node จะไดี�รบััสำาเนาฐานข�อมล้
เกิ็บัไวิ�และจะมีกิารอัพเดีทฐานข�อม้ลแบับัอัตโนมัติเมื�อมีข�อม้ลใหม่เกิิดีขึ�น 
  สกิลุเงนิดีจิทิลั (Cryptocurrency) เป็นเงนิรป้แบับัอเิลก็ิทรอนกิิสส์กิลุเงนิสมมติ
ที�ถุ้กิสร�างขึ�นในร้ปแบับัดิีจิทัล กิารมีสกุิลเงินดิีจิทัลเพื�อลดีกิารรวิมศิ้นย์ของระบับักิาร
ชิำาระเงินผู้่านสถุาบัันกิารเงินให�สามารถุกิระจายไปยังผู้้�ใชิ�ในเครือข่ายสกิุลเงินนั�น ๆ 
ไดี� โดียใชิ�เทคโนโลยีบัล็อกิเชิน (Blockchain) ติดีตามกิารเคลื�อนไหวิของเงินแม�จะ
ไม่มีตัวิกิลางและสามารถุป้องกิันกิารปลอมแปลงไดี�ดี�วิย กิารชิำาระหรือโอนเงินจึงอย่้
แค่ภัายในเครือข่าย (ฐิติมา ชิ้เชิิดี, 2562) สำาหรับัในประเทศิไทย กิารใชิ�สกิุลเงินดีิจิทัล
เพื�อทำาธุุรกิรรมชิำาระเงินยังมีจำากิัดี และเริ�มมีคนไทยที�ผู้ลิตสกิุลเงินดีิจิทัลสัญชิาติไทย 
เชิ่น Zcoin ขณะที�กิลุ่มนักิลงทุนไทยเริ�มร้�จักิสกิุลเงินดีิจิทัลที�เป็นสินทรัพย์ภัายใต�
พระราชิกิำาหนดีกิารประกิอบัธุุรกิิจสินทรัพย์ดีิจิทัล พ.ศิ. 2561 โดียมีสำานักิงาน
คณะกิรรมกิารกิำากิับัหลักิทรัพย์และตลาดีหลักิทรัพย์ (กิ.ล.ต.) นอกิจากินี�ธุนาคารแห่ง
ประเทศิไทยไดี�มีกิารเปิดีตัวิโครงกิารอินทนนท์ที�เป็นกิารทดีสอบัระบับักิารให�
โอนเงินระหวิ่างสถุาบััน กิารเงินโดียใชิ� CBCD จำาลอง (wholesale CBDC) เพื�อเพิ�ม
ประสทิธิุภัาพโครงสร�างพื�นฐานระบับักิารชิำาระเงนิ นอกิจากินี�ธุนาคารแห่งประเทศิไทย
ยังไดี�ให�ควิามร้�กิับัประชิาชินในเรื�องของสกุิลเงินดิีจิทัล ว่ิาคือหน่วิยข�อม้ลอิเล็กิทรอนิกิส์
เป็นสื�อกิลางในกิารแลกิเปลี�ยนซืื้�อขายสินค�าและบัริกิารโดียเฉพาะกิารซื้ื�อขายผู้่าน
อนิเทอรเ์นต็ รวิมทั�งยงัมกีิารโอนให�กัินไดี� โดียมรีายละเอยีดีของข�อม้ลโดียอิงสกิลุเงินดิีจิทัล
ที�เป็นที�นิยมคือ สกิลุเงินบิัทคอยน์ (Bitcoin)
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  ธุนาคารแห่งประเทศิไทยไดี�มีข�อแนะนำาให�ประชิาชินทั�วิไปมีควิามระมัดีระวิัง 
โดียทำากิารศึิกิษาข�อม้ลและทำาควิามเข�าใจอย่างถุ่องแท�เกีิ�ยวิกัิบักิารถืุอครองหรือใชิ�
หน่วิยข�อม้ลอิเล็กิทรอนิกิส์ เนื�องจากิ หน่วิยข�อม้ลทางอิเล็กิทรอนิกิส์นี�ไม่ถุือวิ่าเป็นเงิน
ที�ใชิ�ชิำาระหนี�ตามกิฎหมายไทย กิารใชิ�หน่วิยข�อม้ลดัีงกิล่าวิในกิารชิำาระค่าสินค�าหรือ
บัรกิิารจงึอาจถุ้กิปฏิเิสธุจากิร�านค�าไดี� อกีิทั�ง ควิามเสี�ยงจากิกิารที�มล้คา่หนว่ิยข�อมล้ทาง
อเิลก็ิทรอนิกิส์มคีวิามแปรผู้นัอยา่งรวิดีเรว็ิ เพราะมล้ค่าของหน่วิยข�อมล้อิเล็กิทรอนกิิส์
เกิิดีจากิควิามต�องกิารแลกิเปลี�ยนในกิลุ่มของผู้้�ใชิ�ดี�วิยกิัน ม้ลค่าจึงมีควิามผู้ันผู้วินส้ง
และไม่สัมพันธุ์กิับัสภัาพเศิรษฐกิิจจริง ผู้้�ถืุอครองหน่วิยข�อม้ลจึงมีควิามเสี�ยงที�จะส้ญ
เงนิจากิกิารที�มล้คา่ของหนว่ิยข�อมล้ลดีตำ�าลงอยา่งรวิดีเรว็ิ ควิามเสี�ยงจากิกิารถุ้กิขโมย
ข�อม้ล เนื�องจากิข�อม้ลอิเล็กิทรอนิกิส์จะต�องจัดีเกิ็บัไวิ�ในอุปกิรณ์คอมพิวิเตอร์เท่านั�น 
และ ควิามเสี�ยงที�ผู้้�ใชิ�ไม่ไดี�รับักิารคุ�มครอง เนื�องจากิหน่วิยข�อมล้อิเล็กิทรอนิกิส์ดีงักิล่าวิ
ไมไ่ดี�เปน็สื�อกิลางในกิารชิำาระเงนิตามกิฎหมาย ดีงันั�นหากิมกีิารใชิ�เปน็ชิอ่งทางในกิาร
หลอกิลวิงหรือฉ�อโกิง 
  สำานักิงานคณะกิรรมกิารกิำากิับัหลักิทรัพย์และตลาดีหลักิทรัพย์ (กิ.ล.ต.) ไดี�มี
กิารกิำากิบััดีแ้ลสนิทรพัยด์ีจิทิลัภัายใต�กิฎหมายไทย โดียไดี�แบัง่กิลุม่ของสนิทรพัยด์ีจิทิลั
เป็น 3 กิลุ่ม ไดี�แกิ่ 
  1.  ครปิโตเคอรเ์รนซื้ ี(Cryptocurrency) หมายถุงึ หนว่ิยอเิลก็ิทรอนกิิส์ที�สร�าง
เพื�อเป็นสื�อกิลางในกิารแลกิเปลี�ยนสินค�า บัริกิาร สินทรัพย์ดีิจิทัลอื�นๆ และสิทธุิอื�นใดี 
มีลักิษณะสำาคัญคือ ไม่ถุือเป็นตั�วิเงินที�ชิำาระหนี�ไดี�ตามกิฎหมาย (Legal tender) เป็น
สินทรัพย์ที�ซื้ื�อขายแลกิเปลี�ยนไดี� และอาจมีควิามเสี�ยงจากิควิามผู้ันผู้วิน (Volatility) 
  2.  โทเคนดีิจิทัลเพื�อกิารลงทุน (Investment token) หมายถุึง หน่วิย
อิเล็กิทรอนิกิส์ที�สร�างขึ�นเพื�อกิำาหนดีสิทธุิในกิารร่วิมลงทุน 
  3.  โทเคนดิีจิทัลเพื�อกิารใชิ�ประโยชิน์ (Utility token) หมายถุึง หน่วิย
อเิลก็ิทรอนกิิส์ที�สร�างขึ�นเพื�อกิำาหนดีสทิธุใินกิารไดี�รบััสินค�าหรอืบัรกิิารที�เฉพาะเจาะจง 
  ปจัจัยที�สง่ผู้ลตอ่กิารใชิ�เงนิสกุิลดีจิทิลั ประกิอบัดี�วิยหลายปจัจยั ไดี�แกิ ่1) ดี�าน
หน่วิยงาน กิลต. ที�จะส่งผู้ลระบับันิเวิศิของกิารจัดีกิารเงินสกุิลดิีจิทัล ที�ต�องผู่้านกิาร
อนุมัติจากิสำานักิงาน กิลต. รวิมไปถุึงต�องไดี�รับักิารยอมรับัจากิผู้้�ใชิ�และผู้้�ถืุอสกิุลเงิน 
(ผู้้�ออกิเหรียญสกิุลดีิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 3 พฤศิจิกิายน 2563) 2) บัทบัาทจากิทาง
ภัาครัฐที�จะต�องสร�างควิามน่าเชิื�อถืุอให�กัิบัเงินสกุิลเงินดิีจิทัล ให�ผู้้�ใชิ�เห็นถึุงประโยชิน์
ในกิารใชิ�งาน กิารประชิาสัมพันธ์ุให�ประชิาชินทั�วิไปไดี�เข�าถุึง (ที�ปรึกิษากิารลงทุนเงิน
ดีิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 18 ตุลาคม 2563) 3) ดี�านองค์กิรที�ดี้แลสกิุลเงินและร�านค�าที�
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รองรบัักิารใชิ�เงนิสกิลุดีจิทิลัที�จำาเปน็จะต�องมรีะบับัที�รองรับัและสนับัสนุนซื้ึ�งกัินและกินั 
(ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 17 พฤศิจิกิายน 2563) 
  บัทบัาทของเงินสกุิลเงินดิีจิทัลต่อสังคมไทย คือจะมีกิารนำาเงินสกุิลดิีจิทัลมา
ปรับัใชิ�กัิบัธุุรกิรรมต่าง ๆ เพื�อชิ่วิยให�กิารทำาธุุรกิรรมมีประสิทธุิภัาพมากิยิ�งขึ�น สังคม
ไทยจะมีตัวิเลือกิในกิารชิำาระเงินในกิารซื้ื�อขายของออนไลน์ และในที�สุดีกิ็จะปรับัตัวิ
เข�าส้่สังคมไร�เงินสดีอย่างถุาวิร แทนที�เงินตราแบับัเดีิม (ผู้้�ซื้ื�อขายเงินสกิุลดีิจิทัล, ผู้้�ให�
สัมภัาษณ์, 9 ตุลาคม 2563) ซื้ึ�งสิ�งที�เปลี�ยนไปนี�จะส่งผู้ลกิระทบัต่อโครงสร�างพื�นฐาน
ของระบับัเศิรษฐกิิจของประเทศิ โดียกิารสามารถุโอนชิำาระค่าสินค�าและบัริกิารที�มี
ควิามสะดีวิกิ รวิดีเร็วิ และปลอดีภััย อีกิทั�งยังเป็นลดีต�นทุนในกิารทำาธุุรกิรรม จากิกิาร
ลดีค่าใชิ�จ่ายในกิารผู้ลิตและขนส่งธุนบััตรและเหรียญกิษาปณ์ และในมุมของภัาครัฐ
จะสามารถุเกิ็บัภัาษีไดี�อย่างถุ้กิต�อง เป็นธุรรมและสะท�อนรายไดี�ที�แท�จริงของบัุคคล 
(ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 17 พฤศิจิกิายน 2563)
  ควิามซื้ับัซื้�อนและควิามยุ่งยากิในกิารใชิ�เงินดีิจิทัล พบัวิ่า ประชิาชินส่วินใหญ่
ยังคงมีควิามสับัสนในเรื�องของเงินดิีจิทัล ซื้ึ�งผู้ลจากิควิามสับัสนดัีงกิล่าวิอาจทำาให�
มีกิลุ่มผู้้�ไม่หวิังดีีหลอกิลวิงเอาผู้ลประโยชิน์จากิประชิาชินไดี� (นักิวิิเคราะห์ธุนาคาร
แห่งประเทศิไทย, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 15 ตุลาคม 2563) ซื้ึ�งในมิตินี�ภัาครัฐหรือหน่วิยงาน
ที�เกีิ�ยวิข�องจะต�องมีกิารให�ข�อม้ลที�ถุ้กิต�องแกิ่ประชิาชินอย่างทั�วิถุึง เพื�อให�เกิิดีควิาม
ชิัดีเจน และเป็นมาตรฐานที�ประชิาชินสามารถุตรวิจสอบัไดี� (ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, ผู้้�ให�
สัมภัาษณ์, 17 พฤศิจิกิายน 2563) นอกิจากินี�เงินดีิจิทัลยังถุือเป็นเทคโนโลยีที�เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที�อาจจะไม่เหมาะสมกัิบัคนทุกิกิลุ่ม รวิมไปถึุงควิามสามารถุใน
กิารเข�าถุึงเทคโนโลยีของกิลุ่มชินชิั�นล่างในสังคม (ที�ปรึกิษากิารลงทุนเงินดีิจิทัล, ผู้้�ให�
สัมภัาษณ์, 18 ตุลาคม 2563)
  ควิามปลอดีภััยในกิารใชิ�จ่ายหรือถืุอครองเงินดิีจิทัลสกุิลต่างๆ ผู้้�เชิี�ยวิชิาญ
ให�ข�อม้ลที�สอดีคล�องกิันในประเดี็นของควิามปลอดีภััยในตัวิระบับัหรือเทคโนโลยีที�ใชิ�
มีมาตรฐานที�น่าเชิื�อถืุอ (นักิวิิเคราะห์ธุนาคารแห่งประเทศิไทย, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 15 
ตุลาคม 2563) แต่อย่างไรกิ็ตามยังมีควิามเสี�ยงในเรื�องของควิามผู้ันผู้วินของเงินสกิุล
ดีจิทิลัที�ส้งมากิ และในปัจจุบันัยังเน�นเปน็กิารถืุอครองเพื�อเกิง็กิำาไรมากิกิว่ิาเพื�อกิารซืื้�อ
ขายออนไลน์ (ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 17 พฤศิจิกิายน 2563)
  บัทบัาทและนโยบัายของภัาครัฐที�ควิรมีเพื�อรองรับักิารใชิ�งานหรือกิารทำา
ธุุรกิรรมต่างๆ ของเงินดีิจิทัล ให�ข�อม้ลวิ่า เงินดีิจิทัลเป็นสิ�งที�ภัาครัฐควิรให�ควิามสำาคัญ 
เพราะเป็นแนวิโน�มที�เป็นกิระแสในระดีับัโลกิ ผู้่านกิารสนับัสนุนและพัฒนาให�เกิิดีกิาร
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ใชิ�เงนิดีจิทิลัที�ขยายวิงมากิขึ�น (ผู้้�ออกิเหรียญสกุิลดีจิทัิล, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 3 พฤศิจิกิายน 
2563)  รวิมไปถุึงกิารสร�างควิามร่วิมมือกิับัภัาคเอกิชินในกิารพัฒนาระบับัที�เกิี�ยวิข�อง
เพื�อสร�างระบับันิเวิศิที�รองรับัทั�งระบับั ซื้ึ�งดีำาเนินไปพร�อมกัิบักิารให�ควิามร้�ประชิาชิน
ในเรื�องของสกิุลเงินดีิจิทัลไปในขณะเดีียวิกิัน (ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 17 
พฤศิจิกิายน 2563) อย่างไรก็ิตามภัาครัฐกิ็ควิรที�จะมีกิารออกิมาตรกิารกิารใชิ�งาน
เงินดีิจิทัลเพื�อให�เกิิดีประโยชิน์ และสร�างควิามมั�นใจวิ่าเป็นกิารนำาไปใชิ�อย่างถุ้กิต�อง
ภัายในหลักิเกิณฑิ์และมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับัโดียทั�วิไป (นักิวิิเคราะห์ธุนาคารแห่ง
ประเทศิไทย, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 15 ตุลาคม 2563) 
  กิารปรับัตัวิของเทคโนโลยีที�รองรับั ผู้้�เชิี�ยวิชิาญให�ข�อม้ลเพียงเล็กิน�อยใน
ประเด็ีนนี�วิา่ควิรมกีิารพัฒนาระบับัต่างๆ เพื�อรองรับัเทคโนโลยีเงินสกุิลดิีจทัิล รวิมไปถึุง 
ในกิลุ่มของแอพลิเคชิั�น ในกิลุ่ม Social network จะเข�ามามีบัทบัาทเป็นผู้้�เล่นหลักิใน
กิารเล่น Market place ที�มีกิารใชิ�เงินสกิุลดีิจิทัลเป็นสื�อกิลางในกิารชิำาระเงิน (ผู้้�จัดีกิาร
ธุนาคาร, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 17 พฤศิจิกิายน 2563)
  บัทบัาทของกิารธุนาคาร ผู้้�เชิี�ยวิชิาญให�ข�อมล้ว่ิา ธุนาคาจะต�องมีกิารรับัมอืดี�วิย
กิารเตรยีมระบับัไวิ�รองรบัักิารใชิ�เงนิสกิลุดีจิทิลั รวิมไปถุงึรองรบััระบับักิารโอนเงนิโดียใชิ�
เงินดีิจิทัลเป็นสื�อกิลางในกิารแลกิเปลี�ยน (ผู้้�ออกิเหรียญสกิุลดีิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 3 
พฤศิจิกิายน 2563)  และที�สำาคัญธุนาคารจะมีบัทบัาทในมิติของกิารสร�างโครงสร�าง
พื�นฐาน พัฒนาระบับังาน ทำาหน�าที�เป็นผู้้�ดี้แลควิามปลอดีภััยและมาตรฐานในกิาร
ดีำาเนนิกิารอกีิทั�งทำาหน�าที�คอยจดัีกิารแกิ�ปญัหาในระบับักิารชิำาระเงนิ (ผู้้�จดัีกิารธุนาคาร,  
ผู้้�ให�สมัภัาษณ,์ 17 พฤศิจกิิายน 2563) แตอ่ยา่งไรกิต็ามผู้้�เชิี�ยวิชิาญบัางทา่นยงัมองวิ่า
เป็นเรื�องยากิที�ธุนาคารจะนำาระบับัสกุิลเงินดีิจิทัลมาใชิ�แทนตัวิเงินในลักิษณะเดีิม 
(ผู้้�ซื้ื�อขายเงินสกิุลดีิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 9 ตุลาคม 2563)
  ลักิษณะสำาคัญของเงินสกิุลดีิจิทัลในประเทศิไทย ควิรมีลักิษณะสำาคัญคือ
ไม่มีกิารกิำาหนดีม้ลค่าดี�วิยทองคำา หรือสินทรัพย์อื�นในกิารคำ�าประกิันจากิรัฐบัาลกิลาง 
เหมือนกัิบัเงินปกิติ แต่ราคาของเงินสกุิลดีิจิทัลจะถุ้กิกิำาหนดีตามอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดี ราคาต่อหน่วิยของเงินสกิุลดีิจิทัลมีควิามผู้ันผู้วินส้ง อีกิทั�งประชิาชินใน
ประเทศิไทยยังไม่มีควิามมั�นใจในม้ลค่าของเงินสกิุลดีิจิทัลเท่าที�ควิร
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  ผลกระทบจั�กสำกุลเงินำดิจัทิลัตอ่ประเทศไทย่ แย่กเปน็ำประเดน็ำๆ ได ้ดงันีำ�
  1.  ผู้ลกิระทบัตอ่ภัาครฐั โดียจะมกีิารเตรยีมมาตรกิาร กิฎเกิณฑิ ์ข�อกิฎหมาย
เพื�อรองรับั กิารสร�างควิามปลอดีภััยดี�านกิารใชิ�งานเงินสกิุลดีิจิทัล กิารเตรียมควิาม
พร�อมดี�านระบับันิเวิศิของที�รองรับัเงินสกิุลดีิจิทัล รวิมไปถุึงประชิาสัมพันธุ์ข�อม้ลที�
จำาเปน็ให�กัิบัประชิาชินไดี�ทราบัถึุงข�อเทจ็จรงิเกีิ�ยวิกิบััสกิลุเงนิดีจิทิลั (ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, 
ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 17 พฤศิจิกิายน 2563)
   2.  ผู้ลกิระบับัต่อระบับัเศิรษฐกิิจ โดียผู้ลกิระทบัของเงินสกิุลดีิจิทัลต่อระบับั
เศิรษฐกิิจของไทยคือ จะส่งผู้ลกิระทบัต่อโครงสร�างพื�นฐานทางเศิรษฐกิิจของประเทศิ 
ปรับัเปลี�ยนร้ปกิารของกิารชิำาระสินค�าหรือบัริกิารให�เป็นสังคมไร�เงินสดี แทนกิารใชิ�
เงินตรา (เธุียรพจน์ อนุวิุฒินาวิิน, ที�ปรึกิษากิารลงทุนเงินดีิจิทัล) โดียประชิาชินจะ
สามารถุโอนเงิน ชิำาระค่าสินค�าหรือบัริกิารต่างๆ ไดี�ดี�วิยควิามรวิดีเร็วิ ปลอดีภััย และ
ยังเป็นกิารลดีต�นทุนกิารทำาธุุรกิรรมต่างๆ อีกิดี�วิย (ผู้้�จัดีกิารธุนาคาร, ผู้้�ให�สัมภัาษณ์, 
17 พฤศิจิกิายน 2563)
  3. ผู้ลกิระทบัต่อระบับับัริกิารธุุรกิิจ จะช่ิวิยปรับัปรุงกิระบัวินกิาร ขั�นตอน 
และยกิระดัีบัระบับักิารทำาธุุรกิรรมระหว่ิางหน่วิยธุุรกิิจต่างๆ ไดี�มปีระสิทธิุภัาพมากิยิ�งขึ�น 
ดี�านกิารใชิ�ชีิวิิตที�จะชิ่วิยเพิ�มตัวิเลือกิชิ่องทางกิารชิำาระเงินของกิารซื้ื�อขาย ซื้ึ�งจะเป็น
ประโยชิน์ทั�งกิับัตัวิผู้้�ซื้ื�อสินค�าและผู้้�ขายสินค�าดี�วิย นอกิจากินี�กิารใชิ�จ่ายเงินในชีิวิิต
ประจำาวัินสามารถุกิระทำาไดี�สะดีวิกิขึ�น เพราะระบับัของเงินสกิลุดิีจิทัลมคีวิามไม่ยุ่งยากิ 
ประกิอบักัิบัมีจุดีรองรับัสำาหรับักิารแลกิเปลี�ยนเป็นเงินสดีไดี�อย่างสะดีวิกิรวิดีเร็วิ กิาร
ศิึกิษาพัฒนากิารควิามเป็นมาของเงินสกิุลดีิจิทัลในบัริบัทปัจจุบััน พัฒนากิารควิาม
เปน็มาของเงินสกุิลดิีจทิลัเกิิดีขึ�นจากิควิามกิ�าวิหน�าทางเทคโนโลยีที�ส่งผู้ลให�กิารติดีต่อ
สื�อสาร กิารถุ่ายโอนข�อมล้ต่างๆ สามารถุกิระทำาไดี�อย่างรวิดีเร็วิและปลอดีภัยัมากิยิ�งขึ�น 
ส่งผู้ลให�บัทบัาทของธุนาคารในดี�านกิารทำาธุุรกิรรมทางกิารเงินดี�วิยเทคโนโลยี
บัล็อกิเชินไม่จำาเปน็ต�องมีธุนาคารมาเปน็ตัวิกิลางอีกิต่อไป ตอ่มาระบับับัล็อกิเชินไดี�ถุ้กิ
นำามาใชิ�ในระบับักิารเงินมากิขึ�นๆ จนเกิิดีเป็นกิารเข�ารหัสเงินสกุิลดิีจิทัล (Cryptocurrency) 
ซื้ึ�งเปน็แนวิคิดีกิารเข�ารหัสสกุิลเงนิ ผู้ลกิระทบัทางเศิรษฐกิิจจากิสกิลุเงนิดีจิทิลัในบัรบิัท
ต่อสังคมไทย ประกิอบัไปดี�วิยปัจจัยดี�านหน่วิยงานที�เกีิ�ยวิข�อง ล�วินมีบัทบัาทสำาคัญ
ในกิารสร�างระบับันิเวิศิที�รองรับักิารใชิ�กิารเงินสกุิลดีิจิทัลทั�งสิ�น และยังมีปัจจัยที�ชิ่วิย
สนับัสนุนให�เกิิดีกิารใชิ�เงินสกิุลดีิจิทัล เช่ิน ควิามมีเสถีุยรภัาพ กิารมีหลักิประกัินหรือ
สินทรัพย์อ�างอิง และกิารมีกิฎหมายรองสภัาพควิามเป็นเงินของสกิุลเงินดีิจิทัล 
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  4. ผู้ลกิระทบัต่อระบับักิารทำาธุุรกิรรมทางกิารเงิน เงินสกุิลดีิจิทัลจะเข�ามา
ปรับัปรุงระบับักิารทำาธุุรกิรรมทางกิารเงินให�มีประสิทธิุภัาพมากิยิ�งขึ�น จะเกิิดีตัวิเลือกิ
ในกิารชิำาระเงินค่าสินค�าหรือบัริกิารออนไลน์มากิขึ�น และยังเป็นประโยชิน์ในแง่ของ
กิารประหยัดีเวิลา ประหยัดีงบัประมาณดี�านกิารผู้ลิตและขนส่งเงินร้ปแบับัเดีิม และ
ที�สำาคัญยังใชิ�เป็นฐานข�อม้ลที�ถุ้กิต�องสำาหรับักิารจัดีเก็ิบัภัาษขีองทางภัาครัฐ ปัญหาของ
กิารนำาเงินสกุิลดิีจิทัลเข�ามาใชิ�ในประเทศิไทยที�สำาคัญคือ ควิามไม่ร้�ของประชิาชินส่วินใหญ่
ของประเทศิ ที�อาจจะส่งผู้ลให�เกิิดีกิารหลอกิลวิง หรือกิารโกิง จนเกิิดีควิามส้ญเสียไดี� 
นอกิจากินี�ยังมีประเดี็นปัญหาในเรื�องของ ควิามสามารถุในกิารเข�าถุึงเทคโนโลยี
ของคนบัางกิลุ่มที�ไม่มีควิามสามารถุในดี�านนี�อย่างเพียงพอ 
  5. ผู้ลกิระทบัต่อควิามปลอดีภััยและควิามน่าเชิื�อถืุอ ระบับัเทคโนโลยีที�นำา
มาใชิ�ในเงินสกุิลดิีจิทัลมีค่อนข�างส้ง ดีังนั�นจึงค่อนข�างมีควิามปลอดีภััย แต่ยังคงมี
ควิามเสี�ยงในเรื�องของม้ลค่าของเงินสกิุลดีิจิทัลที�มีควิามผู้ันผู้วินที�ส้งมากิ ในประเดี็น
นี�สอดีคล�องกิับักิารศิึกิษาของ เกิียรติกิร เทียนธุรรมชิาติ (2561) ที�ระบัุวิ่า กิลุ่มคนที�
มีแนวิโน�มกิารใชิ�เง ินดีิจิทัลมากิคือกิลุ ่มที�มีบัุคลิกิในกิารยอมรับัควิามเสี�ยงต่อ
ผู้ลประโยชิน์อันเกิิดีจากิควิามผัู้นผู้วินของเงินสกุิลดิีจิทัลไดี� ภัาครัฐควิรให�ควิามสนใจ
ในกิารนำาระบับัเงินสกิลุดิีจิทัลมาใชิ� เพราะเป็นกิระแสระดัีบัโลกิ โดียบัทบัาทของภัาครัฐ
ที�ควิรทำากิ็คือกิารสนับัสนุนและพัฒนาทั�งระบับัโครงสร�างพื�นฐานที�รองรับักิารใชิ�งาน 
ควิามร้�ควิามเข�าใจของประชิาชินที�มีต่อเงินดิีจิทัล อีกิทั�งต�องมีกิารออกิมาตรกิารกิาร
ใชิ�เงินดีิจิทัลอย่างเกิิดีประโยชิน์และสร�างสรรค์ อย่างไรกิ็ตามข�อค�นพบัดีังกิล่าวิ ไม่
สอดีคล�องกิับักิารศิึกิษาของ อลิสา ธุีระศิักิดีาพงษ์ (2559)  ที�ระบัุถุึงปัจจัยหลักิที�ส่งผู้ล
ให�คนส่วินใหญ่เลอืกิใชิ�งาน Bitcoin คอืกิารปราศิจากิารควิบัคุมจากิรัฐ ธุนาคารจำาเปน็
ที�จะต�องรับัมือและเตรียมปรับัตัวิให�รองรับักิับักิารใชิ�เงินสกิุลดีิจิทัล ผู้่านกิลไกิของกิาร
สร�างโครงสร�างพื�นฐาน พัฒนาระบับังาน ทำาหน�าที�ดี้แลควิามปลอดีภััยและมาตรฐาน
ในกิารดีำาเนินกิาร และคอยจัดีกิารปัญหาที�อาจจะเกิิดีขึ�นในระบับักิารชิำาระเงินต่างๆ 
กิารนำาสกิลุเงนิดีจิทิลัมาใชิ�ในประเทศิไทยยงัมคีวิามเสี�ยงจากิควิามผู้นัผู้วินที�ส้งมากิของ
เงินสกิุลดีิจิทัลที�อิงกิับัอุปสงค์อุปทานของตลาดี ผู้้�ลงทุนควิรตระหนักิถุึงควิามสามารถุ
ในรับัควิามเสี�ยงจากิกิรณีดีังกิล่าวิไวิ�เสมอ
  จากิผู้ลกิารศิกึิษาดีงักิลา่วิข�างต�น หากินำากิรอบัแนวิคดิีกิารบัรหิารภัาครฐัสมยั
ใหม่ (New Public Management : NPM) มาอธุิบัายกิารกิ่อเกิิดีของสกิุลเงินดีิจิทัลมา
จากิควิามกิ�าวิหน�าของระบับัดีิจิทัลและระบับัเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผู้ลทำาให�ภัาครัฐ
จะต�องปรับัตัวิกิารบัริหารจัดีกิารภัาครัฐสมัยใหม่บันฐานของกิารเปลี�ยนไปของระบับั
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สภัาพแวิดีล�อมทางสังคม เศิรษฐกิิจ และกิารเงิน ดัีงนั�นกิารบัริหารจัดีกิารภัาครัฐสมัยใหม่
จึงมีควิามยืดีหยุ่น สร�างระบับัให�เป็นที�ยอมรับัและควิามโปร่งใส  รวิมทั�งส่งเสริมให�
ภัาคเอกิชินเข�ามามีบัทบัาทเพิ�มขึ�นลดีควิามเป็นระบับัราชิกิารลงดี�วิยกิารกิระจายอำานาจ
ฐานตลาดี (The market orientation of public services) สะท�อนจากิสำานักิงานคณะ
กิรรมกิารกิำากิบััหลกัิทรพัยแ์ละตลาดีหลักิทรพัย ์(กิ.ล.ต.) และธุนาคารแห่งประเทศิไทย
ไดี�มีกิารเปิดีตัวิระบับักิารให�โอนเงินระหว่ิางสถุาบัันกิารเงินโดียใชิ� CBCD จำาลอง 
(wholesale CBDC) เพื�อเพิ�มประสิทธุิภัาพโครงสร�างพื�นฐานระบับักิารชิำาระเงินสกิุล
เงินดีิจิทัล เป็นสื�อกิลางในกิารแลกิเปลี�ยนซื้ื�อขายสินค�าและบัริกิารโดียเฉพาะกิารซื้ื�อ
ขายผู้่านอินเทอร์เนต็ รวิมทั�งยงัมีกิารโอนให�กินัไดี�โดียอิงสกิลุเงนิดีิจิทลัที�เป็นที�นยิมคอื 
สกิุลเงินบัิทคอยน์ (Bitcoin)

7.  ข้อเสำนำอแนำะ
  ต่อหนำ่วัย่ง�นำภิ�คัรัฐ 
  1.  แนวิโน�มกิารใชิ�เงินสกิุลดีิจิทัลในกิารถุือครองเพื�อเกิ็งกิำาไร ไปส้่กิารขยาย
ตัวิส่้กิารใชิ�งานดี�านกิารทำาธุุรกิรรมในชีิวิิตประจำาวิันมากิขึ�น ผู้้�วิิจัยจึงมีข�อเสนอแนะ
ให�กิับัหน่วิยงานที�เกีิ�ยวิข�องในกิารทำาควิามเข�าใจและเตรียมควิามร้� รวิมไปถึุงระบับั
งาน เทคโนโลยีที�เกีิ�ยวิข�องเพื�อพร�อมรับักิับักิารเข�ามาของสกิุลเงินดีิจิทัล โดียสามารถุ
ใชิ�นวัิตกิรรมทางกิารเงินในกิลุ่มสร�างประโยชิน์และลดีต�นทุนในดี�านต่างๆ ไดี�อย่างมี
ประสิทธุิภัาพ
  2.  ปัจจัยที�ส่งผู้ลต่อกิารใชิ�สกิุลเงินดีิจิทัลในประเทศิไทย ประกิอบัไปดี�วิย
ปจัจัยดี�านหนว่ิยงานที�เกีิ�ยวิข�อง ไดี�แก่ิ หนว่ิยงาน กิลต. ร�านค�า ผู้้�ใชิ� รฐับัาล และองคก์ิร
ที�ดี้แลสกิุลเงินดีิจิทัล ซื้ึ�งทุกิฝ่่ายควิรเข�าใจถึุงบัทบัาทสำาคัญในกิารสร�างระบับันิเวิศิที�
รองรับักิารใชิ�กิารเงินสกิุลดีิจิทัลทั�งสิ�น และยังมีปัจจัยที�ชิ่วิยสนับัสนุนให�เกิิดีกิารใชิ�เงิน
สกิุลดีิจิทัล 
  3.  ปญัหาของกิารนำาเงนิสกุิลดิีจทิลัเข�ามาใชิ�ในประเทศิไทยที�สำาคญัคือ ควิาม
ไม่ร้�ของประชิาชินส่วินใหญ่ของประเทศิ ที�อาจจะส่งผู้ลให�เกิิดีกิารหลอกิลวิง หรือกิาร
โกิง จนเกิิดีควิามส้ญเสียไดี� นอกิจากินี�ยังมีประเดี็นปัญหาในเรื�องของ ควิามสามารถุ
ในกิารเข�าถึุงเทคโนโลยีของคนบัางกิลุม่ที�ไมม่คีวิามสามารถุในดี�านนี�อยา่งเพยีงพอ ใน
ประเดีน็นี�เปน็บัทบัาทของภัาครัฐที�ควิรจะต�องมาตรกิารหรือข�อกิฎหมายเพื�อรองรบััดี�าน
ปลอดีภััย และกิารเข�าถุึงนวิัตกิรรมในกิลุ่มนี�
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  4.  ควิามปลอดีภัยัและควิามนา่เชิื�อถุอืของระบับัหรอืเทคโนโลยทีี�นำามาใชิ�ใน
เงนิสกิลุดีจิทิลัมคีอ่นข�างสง้ ดีงันั�นจงึคอ่นข�างมคีวิามปลอดีภััย แต่ยงัคงมีควิามเสี�ยงใน
เรื�องของม้ลค่าของเงินสกุิลดีิจิทัลที�มีควิามผู้ันผู้วินที�ส้งมากิ ในประเดี็นนี� ผู้้�วิิจัยมี
ข�อเสนอให�ภัาครัฐหรือหน่วิยงานดี�านเศิรษฐกิิจของประเทศิเข�ามามีส่วินร่วิมในกิาร
จัดีกิารระบับักิารใชิ�จ่ายเงินดีิจิทัลให�มีเสถุียรภัาพทั�งในมุมของกิารใชิ�และกิารถุือครอง
เพื�อเกิ็งกิำาไร
  5.  ภัาครัฐควิรให�ควิามสนใจในกิารนำาระบับัเงินสกิุลดีิจิทัลมาใชิ� เพราะเป็น 
กิระแสระดีบััโลกิ โดียบัทบัาทของภัาครัฐที�ควิรทำาก็ิคอืกิารสนับัสนุนและพฒันาทั�งระบับั
โครงสร�างพื�นฐานที�รองรบัักิารใชิ�งาน ควิามร้�ควิามเข�าใจของประชิาชินที�มตีอ่เงนิดีจิทัิล 
อีกิทั�งต�องมีกิารออกิมาตรกิารกิารใชิ�เงินดีิจิทัลอย่างเกิิดีประโยชิน์และสร�างสรรค์ 

  ต่อภิ�คัธีุรกิจั
  1.  ภัาคธุุรกิิจต่างๆ ไดี�ทำาควิามเข�าใจและประยุกิต์ใชิ�เทคโนโลยีหลายตัวิที�ไดี�
พฒันาตัวิเองให�มีระบับัที�รองรับักิารใชิ�เงินสกุิลดิีจทิลั ยกิตวัิอย่างเช่ิน แอพพลเิคชิั�นที�มี
ร้ปแบับัของกิารสร�างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื�อให�เกิิดีกิารพัฒนาทางธุุรกิิจไดี�อย่าง
รวิดีเร็วิและสอดีคล�องกิับัสภัาพกิารใชิ�จ่ายแห่งอนาคต 
  2.  ธุนาคารจำาเป็นที�จะต�องรับัมือและเตรียมปรับัตัวิให�รองรับักิับักิารใชิ�เงิน
สกิุลดีิจิทัล ผู้่านกิลไกิของกิารสร�างโครงสร�างพื�นฐาน พัฒนาระบับังาน ทำาหน�าที�ดี้แล
ควิามปลอดีภัยัและมาตรฐานในกิารดีำาเนนิกิาร และคอยจดัีกิารปญัหาที�อาจจะเกิิดีขึ�น
ในระบับักิารชิำาระเงินต่าง ๆ 
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