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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

แม้ว่�ตล�ดเงินดิจิทัลจะเจอมรสุมหล�ยระลอกจนค่�เงินร่วงระน�ว ทั้งจ�ก

ก�รปฏิเสธของ อีลอน มัสก์ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้� Tesla ด้วยเหตุผลเรื่อง 

สิง่แวดลอ้ม และก�รแบนอย�่งจริงจงัของรัฐบ�ลจนี  ต้ังแต่ก�รห�้มใช้เหรียญ

ดิจิทัลแทนเงินสด ห้�มสร้�งเหรียญข้ึนใหม่ ห้�มสถ�บันก�รเงินซื้อ-ข�ย 

แลกเปลี่ยน ไปจนถึงก�รไล่ปิดแอกเค�นต์ของกลุ่มนักสื่อส�รผู้ทรงอิทธิพล 

(Influencer) ใน Weibo ที่พูดถึงประเด็นคริปโตเคอร์เรนซี และล่�สุดยังมี

ก�รสั่งปิดเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเงิน 

คริปโตฯ ที่ใช้ซื้อข�ยกันในโลกถึงร้อยละ 80 ต�มม�ด้วยรัฐบ�ลอังกฤษที่ 

สั่งให้ Binance แอพฯ เทรดคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกยกเลิก 

ก�รให้บริก�รทันที พร้อมห้�มโฆษณ�ในประเทศ แต่ถึงอย่�งน้ันผู้คนใน

แวดวงสกุลเงินดิจิทัลก็ไม่ได้ส้ินหวังหดหู่ เพร�ะร�กฐ�นก�รเกิดของเงินสกุลน้ี

ได้ปลดล็อกประตูให้นักสร้�งสรรค์เกมก�รเงินจ�กทั่วโลกส�ม�รถกระโดด

เข้�ม�มีบทบ�ทเสมือนเป็นธน�ค�รกล�งของสกุลเงินตัวเองได้  

 ภ�ยใต้แนวคิด DeFi หรือ Decentralized Finance ที่เปิดให้คนทั่วไป

ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินได้โดยไม่ผ่�นตัวกล�งอย่�งเช่น สถ�บัน 

ก�รเงิน ธน�ค�ร รวมถึงธน�ค�รกล�งที่ดูแลปริม�ณเงินในระบบ โดยอ�ศัย

เทคโนโลยบีลอ็กเชนและ Smart Contract หรือสญัญ�อจัฉริยะทีม่�ทำ�หน้�ที่

บันทึกและดำ�เนินธุรกรรมแทนตัวกล�งได้โดยอัตโนมัติ ด้วยระบบน้ีจึง 

ทำ�ให้เกิดคริปโตเคอร์เรนซีสกุลต่�ง ๆ ที่ใช้ทำ�ธุรกรรมข้ึนที่ใดก็ได้ในโลก  

ดังน้ันเมื่อจีนปิดไม่ให้มีก�รขุดบิตคอยน์ นักขุดเหมืองอ�จจะช็อกไปบ้�ง  

แต่หลังจ�กน้ันก็แค่เก็บข้�วของย้�ยไปขุดเหมืองที่อื่น พร้อมกับเดินหน้�

นวัตกรรมท�งก�รเงินดิจิทัลใหม่ ๆ จำ�นวนม�ก อย่�งที่เกิดข้ึนแล้วและ 

เปน็ประโยชน์สำ�หรับนักสร�้งสรรคก็์เช่น ตล�ด Non- Fungible Token หรือ 

NFT ที่เปิดให้นำ�สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพ�ะ เช่น ง�นศิลปะ ดนตรี 

ของสะสม ม�แลกเป็นเหรียญดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ศิลปินได้ต่อยอดไปเป็น 

คว�มสร้�งสรรค์พิเศษเฉพ�ะของตนเอง อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญห� 

ก�รละเมิดลิขสิทธิ์หรือปลอมแปลงผลง�นได้ดียิ่งขึ้น 

 ในอีกท�งหน่ึง นวัตกรรมท�งก�รเงินดิจิทัลที่พัฒน�ข้ึน ก็เหมือนกับ

โลกก�รเงินที่เร�คุ้นเคย ก�รโจมตีค่�เงินบ�ทเพื่อทำ�กำ�ไรของจอร์จ โซรอส 

หรือก�รทำ� Short Sell1 ในตล�ดหุ้นที่ไม่แตกต่�งจ�กกรณี Flash Loan ที่ 

นักเก็งกำ�ไรส�ม�รถกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันจ�กตล�ดหน่ึงเพื่อม�ซื้อข�ย

กนิสว่นต�่งมลูค�่อกีตล�ดหน่ึงภ�ยในเวล�ไมก่ีว่นิ�ท ีซึง่ใครก็ต�มทีม่ ีSmart 

Contract ก็ส�ม�รถกู้ม�ทำ�ได้เช่นกัน จึงทำ�ให้เกิด Flash Loan Attack ที่

ทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยในหล�ยแพลตฟอร์มเปน็มลูค�่สงูถงึ 200 ล�้นเหรียญ

สหรัฐฯ และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แนวท�งก�รป้องกัน อย่�งเช่นก�รตรวจสอบ

คว�มเส่ียงของแพลตฟอร์มเพ่ือให้ข้อมูลกับนักลงทุน และน่�จะมีก�รต่อยอด

ไปถึงก�รออกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลตอบแทนม�กข้ึน หรือช่วยค้ำ�ประกัน 

คว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คตอย่�งไม่สิ้นสุด 

 เพร�ะเมื่อเงินดิจิทัลน้ันเร่ิมเข้�สู่กระแสเลือดแห่งก�รทำ�ธุรกรรม 

แม้ว�่จะยงัเปน็เพยีงบ�งสว่น แตภ่�ยใตร้ะบบทีเ่ปดิใหท้กุคนส�ม�รถเข�้ม�

เล่นบทบ�ทเป็นสถ�บันก�รเงิน เป็นน�ยธน�ค�รกล�งที่พิมพ์เหรียญเองได้ 

หรือเปน็นักเกง็กำ�ไรทีม่องเหน็โอก�ส ก�รสร้�งสรรคผ์ลติภัณฑแ์ละช่องท�ง

เพื่อให้เงินดิจิทัลงอกเงยก็เพิ่มม�กข้ึนไม่แพ้โลกของเงินกระด�ษ หรือที่ 

เรียกว่� สกุลเงินเฟียต (Fiat Currency) ที่กำ�หนดให้ใช้ได้ต�มข้อกำ�หนด

ของรัฐบ�ลหรือกฎหม�ย อันเป็นระบบก�รเงินอีกข้ัวของ DeFi แต่ทว่� 

เงินจ�กทั้งสองโลกต่�งผูกติดกับธรรมช�ติของคนเร� ไม่ว่�จะเป็นคว�มฝัน

ในก�รสร้�งคว�มมั่งคั่ง คว�มยินดีจ�กผลกำ�ไรและหว�ดวิตกจ�ก 

คว�มไม่แน่นอน รวมถงึคว�มตอ้งก�รมีหลกัประกัน ซึง่ค�ถ�ในก�รปอ้งกนั

ที่ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่� “ก�รลงทุนมีคว�มเสี่ยง” ต้อง

ศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจก่อนก�รลงทุนเช่นกัน 

1 ก�รทำ�กำ�ไรในช่วงท่ีประเมินว่�หุ้นตัวหน่ึง ๆ จะปรับตัวลง โดยต้องทำ�ก�รยืมหุ้นจ�กบริษัทหลักทรัพย์ม�ก่อนเพื่อทำ�ก�รข�ยออก จ�กนั้นจึงซื้อหุ้นตัวดังกล่�วกลับคืนม�ในร�ค�ที่ต่ำ�กว่� 
 เพื่อรับผลต่�งเป็นกำ�ไร
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Creative Update : คิดทันโลก 

แม้ก�รแก้สมก�รที่สลับซับซ้อนในโลกคริปโตจะย�กเย็นแสนเข็นสักเท่�ไร 

แต่เงินร�งวัลท่ีตบให้อย่�งง�มก็คุ้มค่�เหน่ือย ใคร ๆ จึงอย�กทำ�อ�ชีพนักขุด

ในเหมอืงเงินดจิทิลั แตย่ิง่มนัีกขุดม�กเท�่ไร สมก�รทีม่อียูก่ย็ิง่ทวคีว�มย�ก

ขึ้นเท่�นั้นและมีแต่จะยิ่งทิ้งห่�งจ�กเหรียญร�งวัลออกไป

 แต่ข่�วดีล่�สุดก็คือ เร�อ�จจะไม่ต้องมีคนง�นเหมืองเพื่อขุดเหรียญ 

อกีแลว้ แตส่�ม�รถขุดเหรียญไดด้ว้ย “รถไฟฟ�้” แทน โดย Daymak บริษทั

ผลิตรถไฟฟ้�ขน�ดเล็ก (LEVs: Light Electric Vehicles) สัญช�ติแคน�เดียน 

ระดับโลกที่ปักธงธุรกิจตั้งแต่วันแรกเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2001 ได้เปิดตัว

รถไฟฟ้�เวอร์ชันล่�สุดอย่�ง Spiritus ให้พร้อมจับจองเป็นเจ้�ของถึง 2 รุ่น 

คอื Spiritus Deluxe และ Spiritus Ultimate ซึง่มฟีงักชั์นพเิศษต�่งจ�กรถไฟฟ�้

ทั่วไปตรงที่ส�ม�รถขุดเหรียญคริปโตได้

 ฟังไม่ผิดแน่ เพร�ะรถ 3 ล้อ (2 ล้อหน้� บวก 1 ล้อหลัง) สไตล์โกค�ร์ต 

รุ่นนี้ถูกออกแบบม�ให้ส�ม�รถขุดเหรียญดิจิทัลสกุลต่�ง ๆ ได้จริง ตั้งแต่

บิตคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum) โดชคอยน์ (Dogecoin) ค�ร์ด�โน 

(Cardano) และเหรียญอื่น ๆ อีกม�กม�ย โดยเจ้�รถคันนี้จะส�ม�รถขุด

เหรียญได้เฉพ�ะตอนที่มันจอดอยู่เท่�นั้น 

 รถรุ่นนี้จะม�พร้อมกับ Daymak Nebula ที่ประกอบไปด้วย Nebula 

Miner ฟังก์ชันสำ�หรับก�รขุดเหรียญระหว่�งที่รถจอด และ Nebula Wallet 

กระเป๋�เงินคริปโตที่จะช่วยจัดก�รธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รจัดเก็บใช้จ่�ย หรือซื้อข�ยเหรียญสกุลดิจิทัล โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ใน

สม�ร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว

 Spiritus กล�ยเป็นรถคันแรกในประวัติศ�สตร์ที่มีคว�มส�ม�รถ 

เฉพ�ะด้�นเร่ืองสกุลเงินดิจิทัล อ�จจะค่อย ๆ  ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้�ก�รขุดเหรียญ 

คริปโต โดยเฉพ�ะบิตคอยน์ที่กำ�ลังมีข้อถกเถียงกันเร่ืองส่ิงแวดล้อม ให้เปลี่ยน

ไปในท�งพลงัง�นสะอ�ดม�กข้ึนดว้ยรถระบบไฟฟ�้ทีส่�ม�รถช�ร์จพลังง�น

จ�กแสงอ�ทิตย์ได้

 แม้จะมีคว�มเห็นจ�กบัญชีทวิตเตอร์ของ Documenting Bitcoin ว่� 

ก�รใช้รถเพือ่ขุดคริปโตอ�จจะดไูร้ส�ระ แตก่ย็อมรับว�่ทึง่กบันวัตกรรมน้ีใน

เวล�เดียวกัน เพร�ะ Daymak เป็นถึงบริษัทผลิตรถชั้นนำ�ของโลกที่แข่งกับ 

กระเป๋าตังค์คริปโต
ใบไหนที่ใช่กับสายอาร์ตงานครีเอทีฟ
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ไม่ว่�คุณจะเป็นผู้สร้�งหรือเป็นผู้สะสมง�นอ�ร์ตที่ต้องก�รเข้�ไปซื้อข�ย 

เก็บ และสะสมง�นในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่�ง NFTs หรือ Non Fungible 

Tokens ก่อนอื่นเลยก็ควรจะมี “กระเป๋�ตังค์” ดี ๆ และเหม�ะมือสักใบ

 กระเป๋�เงินคริปโต หรือ Crypto Wallet โดยทั่วไปในท้องตล�ดจะมีทั้ง

แบบออนไลน์หรือที่เรียกว่� กระเป๋�ร้อน (Hot Wallet) เช่น ซอฟต์แวร์อย่�ง

เดสก์ท็อป มือถือ เว็บไซต์ ที่ส�ม�รถเข้�ถึงก�รทำ�ธุรกรรมต่�ง ๆ ได้บน

ออนไลน์ทันทีแต่ก็เสี่ยงต่อก�รถูกโจรกรรมม�กกว่� ในขณะที่แบบออฟไลน์ 

หรือ กระเป๋�เย็น (Cold Wallet) เช่น ฮ�ร์ดแวร์ (หน้�ต�เหมือน USB) และ

กระด�ษ จะเหม�ะกบัก�รเกบ็เหรียญและสนิทรัพยร์ะยะย�ว ทัง้ยงัปลอดภัย

จ�กแฮกเกอร์บนโลกออนไลน์ 

 โดยกระเป�๋เงินดจิทิลัน้ีจะมกี�รเข้�รหสัไว ้และมีชุดขอ้มูลทีเ่ปน็ “กุญแจ 

2 ดอก” หรือหม�ยเลขไว้สำ�หรับทำ�ธุรกรรมท่ีแบ่งเป็นกุญแจส�ธ�รณะ (Public 

Key) ทำ�หน้�ที่คล้�ยเลขบัญชีธน�ค�ร และกุญแจส่วนตัว (Private Key) ที่

ทำ�หน้�ที่คล้�ยกับหม�ยเลข PIN ของบัตรเครดิตก�ร์ดนั่นเอง ซึ่งวันนี้เร�จะ

ม�แนะนำ�กระเป�๋ตงัคท์ีอ่อกแบบม�เพือ่รองรับโลกของ NFTs โดยเฉพ�ะ เพือ่

ให้ได้เก็บ “ผลง�นสร้�งสรรค์” และ “เหรียญดิจิทัล” ที่ทำ�ก�รซื้อข�ยเอ�ไว้

ได้อย่�งปลอดภัย อย่�งเช่น 

 

   MetaMask กระเป๋�เงินคริปโตยอดนิยมในหมู่เจ้�ของ 
   ผลง�นคริปโตอ�ร์ตช�วไทย ซึง่ใช้ง�นไดส้ะดวกเพร�ะ 

   ส�ม�รถเพิ่มส่วนขย�ยในกูเกิลโครมและใช้ง�นได้ 

   ทันที ล่�สุดยังใช้ง�นผ่�นแอพพลิเคชันบนมือถือ 

ได้ด้วย แต่ยังมีข้อจำ�กัดในเร่ืองค่�ธรรมเนียมอยู่ และนอกจ�กจะเป็นกระเป๋� 

ที่เหม�ะสำ�หรับ NFTs แล้ว MetaMask ยังส�ม�รถใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

คริปโตอื่น ๆ ได้ง่�ยด้วย

 

   Alpha Wallet เกมเมอร์เป็นต้องถูกใจกระเป๋�ใบน้ี  
   เพร�ะส�ม�รถซ้ือข�ยโทเคนในเกมได้ท้ังหมด และ 

   นอกจ�กเกมแล้วยังสนับสนุนด้�นธุรกิจที่เกี่ยวกับ 

   เทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยก�รเป็น “กระเป๋�เงินฉล�กข�ว 

(White-Label Wallet)” ทีเ่ปดิใหธุ้รกจิส�ม�รถสร้�งกระเป�๋เงินและปรับแตง่

ให้เหม�ะกับผู้ใช้ง�นของตัวเองได้

รถไฟฟ้าขุดเหรียญคริปโต
ทางเลือกใหม่ของเหมืองสีเขียว
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

Tesla ได้สบ�ย ๆ และมียอดข�ยรถกว่� 70 ล้�นคันทั่วโลก ซึ่งก็คงจะคิด

ม�เปน็อย�่งดแีลว้ว�่ ไอเดยีรถพลงัง�นสะอ�ดรุ่นน้ีจะเข้�ม�ช่วยอดุช่องโหว่

ที่กำ�ลังเป็นปัญห�อยู่ คิดดูเล่น ๆ  ก็คงดีไม่น้อยถ้�รถทุกคันส�ม�รถขุดเหรียญ

ดิจิทัลได้เป็นมิตรต่อโลกม�กยิ่งขึ้น

ที่ม� : daymakavvenire.com / บทคว�ม “Daymak Set to Put Bitcoin, Ethereum Mining 
Electric Cars on the Roads” (มิถุน�ยน 2021) จ�ก binancesocial.com / บทคว�ม 
“E-cars mining crypto while parked. Could Tesla Do That?” จ�ก dailycoin.com
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เทคโนโลยีบล็อกเชน
กับบทบาทด้านสาธารณสุข
เรื่อง : นพกร คนไว

ก�รมทีรัพย�กรทีช่่วยจดัก�รข้อมลูในด�้นส�ธ�รณสขุของประช�ชนเปน็เร่ือง

สำ�คญัไมแ่พก้�รเข้�ถงึเคร่ืองมอืท�งก�รแพทย ์หรือคว�มพร้อมด�้นบคุล�กร 

ยิ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่มองเห็นถึงคว�มสำ�คัญในด้�นข้อมูลและนำ�เอ�

เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้�ม�ใช้จัดก�รข้อมูลของคนไข้ เพื่อให้เกิดคว�ม

โปร่งใส ปลอดภัย และเกิดคว�มถูกต้องแม่นยำ�ม�กที่สุด

 
EHR Data ระบบเก็บข้อมูลทางการแพทย์ของคนทั้งประเทศ
ปจัจบุนัก�รเกบ็ข้อมลูท�งก�รแพทยนั์น้คอ่นข้�งกระจดักระจ�ย เพร�ะแตล่ะ

หน่วยง�นก็มีระบบก�รจัดเก็บของตนเอง เช่น แล็บทดลอง โรงพย�บ�ล 

และคลินิก ซ่ึงไม่ได้ทำ�ง�นร่วมกัน ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ส�ม�รถเข้�ถึงประวัติก�รรักษ�

ของตวัเองไดอ้ย�่งครบถว้น บ�งกรณีสง่ผลไปถงึก�รจ�่ยย�ของแพทยท์ีไ่ม่มี

ข้อมูลยืนยันประวัติก�รแพ้ย�ของผู้ป่วย

 บริษัทสัญช�ติอเมริกัน EHR Data จึงได้ริเริ่มก�รรวมศูนย์ข้อมูลท�ง 

ก�รแพทย์ของทั้งประเทศเอ�ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยเก็บบันทึกด้วย

ที่ม� : บทคว�ม “A Crypto Wallet Can Help Keep Your Coins Safe. Here’s How to 
Decide If You Need One” โดย Kendall Little จ�ก time.com / บทคว�ม “The Best 
Crypto Wallets for NFT Collecting in 2021” (เมษ�ยน 2021) โดย Carl Jackson จ�ก 
culturepledge.com / บทคว�ม “Top Nine Crypto Wallets to Buy and Collect NFT Art” 
(มิถุน�ยน 2021) โดย Andy Storey จ�ก postergrind.com / six.network / metamask.io / 
alphawallet.com

   Pillar นับว่�เป็นกระเป๋�ที่เต็มไปด้วยกิมมิกใน 

   บรรด�กระเป๋�ทั้งหมดเลยก็ว่�ได้ เพร�ะมีฟีเจอร์เกม 

   อยู่ในกระเป๋�ให้ผู้ใช้ง�นได้สนุกสน�นไปพร้อม ๆ กับ 

   ก�รซื้อข�ยและเก็บเหรียญ หน่ึงในน้ันคือระบบตร� 

(Badge System) ที่จะมอบให้แก่ผู้ใช้ง�นที่ส�ม�รถปลดล็อกฟีเจอร์ต่�ง ๆ 

ในกระเป๋�ตังค์ได้ ยิ่งปลดได้ม�กเท่�ไร ก็จะได้ตร�พิเศษไปสะสมเท่�น้ัน 

อีกฟีเจอร์หน่ึงที่น่�สนใจก็คือ หวยไม่ข�ดทุน (No-Loss Lottery) ท่ีให้ผู้ใช้ง�น

ซ้ือสล�กบนโลกดจิทิลัโดยก�รฝ�กเงนิเข้�ไปในระบบและมโีอก�สไดถ้กูร�งวลั

ประจำ�สัปด�ห์ โดยส�ม�รถถอนเงินออกเมื่อไรก็ได้

 

   SIX Wallet กระเป๋�สัญช�ติไทยที่เน้นกลุ่มส�ยง�น 

   ครีเอทีฟเป็นหลักซึ่งมีฟีเจอร์เด็ดคือ MultiSIX หรือ  

   Multi Signature ที่จะช่วยเพิ่มคว�มปลอดภัยให้กับ 

   บัญชีด้วยก�รมีกุญแจไขถึง 4 ดอกในก�รทำ�ธุรกรรม 

ซึง่จะเปน็เหมอืนเกร�ะปอ้งกนัก�รถกูโจรกรรม และเพิม่ฟงักชั์น @username 

ที่ส�ม�รถส่งเงินให้กันได้ง่�ย ๆ โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้กุญแจส�ธ�รณะ 

กระเป๋�ใบนี้ส�ม�รถเก็บ NFTs ได้ไม่ว่�จะเป็นภ�พยนตร์ เพลง ง�นศิลปะ 

และทรัพย์สินท�งปัญญ�อื่น ๆ

 ก�รเลือกกระเป๋�ตังค์คู่ใจ จึงเป็นเหมือนก�รเลือกพ�ร์ตเนอร์ที่จะคอย

ดูแลและช่วยเหลือให้ “ทรัพย์สิน” ที่มีไม่หลุดลอยไปไหน ไม่ว่�จะเป็นรูป

แบบของสะสมหรือตัวเงินก็ต�ม

เทคโนโลยีบล็อกเชนของ Bitcoin SV เพื่อช่วยสร้�งคว�มอุ่นใจให้ผู้ป่วย 

ในก�รเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริก�รด้�นส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ล และคลนิิก 

พร้อมทัง้มอบสทิธ์ิใหก้บัผูป้ว่ยในก�รเข้�ถงึประวติัก�รรักษ�สว่นตวัไดต้ลอด

เวล�และยังกำ�หนดผู้เข้�ดูข้อมูลของตนเองได้อีกด้วย นอกจ�กนี้ ก�รรวม

ศูนย์ข้อมูลยังช่วยให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์เข้�ถึงข้อมูลก�รรักษ�ที่ถูกต้อง 

ไม่ว่�จะเป็นประวัติด้�นข้อมูลตัวเลขหรือผลร�ยง�นต่�ง ๆ 

 แม้ว่�จะมีข้อดีม�กม�ย แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนยังเป็นสิ่งใหม่ที่ 

ประช�ชนส่วนม�กไม่เข้�ใจ ดังนั้นเพื่อให้ประช�ชนเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ถึงคว�มสำ�คัญของก�รเก็บข้อมูลในรูปแบบน้ี บริษัท EHR Data จึงได้ 

เริ่มต้นแคมเปญ “Wavemakers” ในโซเชียลมีเดียเพื่อให้คว�มรู้ด้�นก�รใช้

เทคโนโลยีบล็อกเชน และเปิดให้ผู้คนร่วมแชร์ประสบก�รณ์และปัญห�ของ

ระบบก�รแพทย์ในปัจจุบัน ตั้งแต่เหตุผลที่ควรมีแพลตฟอร์มกล�งใน 

ก�รเข้�ถงึข้อมลู ไปจนถงึก�รสร้�งคว�มเข�้ใจกบัผูเ้กีย่วข้องด�้นส�ธ�รณสขุ 

ถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีแพลตฟอร์มที่โปร่งใสและมีชุดข้อมูลที่ถูกต้อง

สำ�หรับก�รรักษ�ผู้ป่วย

VXPASS บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล
ก�รรับรองก�รฉัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบกระด�ษน้ันอ�จง่�ย 

ตอ่ก�รปลอมแปลงหรือสญูห�ย จะดกีว�่ไหมห�กข้อมลูก�รฉดีวคัซนีของเร�

ถูกรองรับด้วยระบบดิจิทัลที่มีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูลแน่นหน� 

บริษทั VXPASS ไดพ้ฒัน�แพลตฟอร์มทีช่่วยเกบ็รักษ�เอกส�รสำ�คญัน้ีไดอ้ย�่ง

ปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนรวบรวมข้อมูลก�รฉีดวัคซีนของผู้ใช้

บริก�ร ตั้งแต่ข้อมูลของประเภทวัคซีนที่ได้รับ จำ�นวนโดส วันและเวล�ที่ได้

รับก�รฉีด นอกจ�กนี้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนในระบบก็จะได้รับโทเคน (Token) 

เพือ่นำ�ไปใช้เข้�รับก�รฉดีวัคซนีเข็มทีส่องไดท้กุจดุบริก�รทีเ่ข้�ร่วมโครงก�ร 

โดยข้อมูลก�รรับวัคซีนจะถูกบันทึกลงบนระบบบล็อกเชนที่ไม่ส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงได้และมีเพียงเจ้�ของข้อมูลเท่�น้ันที่จะเข้�ถึง จึงว�งใจได้ว่� 

แม้แพลตฟอร์มน้ีจะเปิดให้รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นส�ธ�รณะส�ม�รถติดต�ม

ยอดก�รฉีดวัคซีนของประช�ชนได้ตลอดเวล� แต่ข้อมูลในระบบก็จะคง 

คว�มโปร่งใสและไม่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่�งแน่นอน

ที่ม� : บทคว�ม “CoinGeek Zurich: How blockchain can improve healthcare data 
management” โดย Steven Stradbrooke จ�ก coingeek.com / บทคว�ม “EHR Data 
partners with nChain to migrate healthcare data to Bitcoin SV” โดย Steve Kaaru 
จ�ก coingeek.com / บทคว�ม “VXPass opens blockchain-based COVID-19 vaccination 
verification program to licensed medical practitioners and their patients” โดย 
VXPass จ�ก prnewswire.com
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ธฤตวัน ไชยวสุ ผจญ แก้วบุญเรือง วิภ�วรรณ สุดสง่� และ ขวัญใจ ลือพงศ์ไพจิตร

FEAT U RED ARTICLE
Digital Assets: The NFT Economy
โดย Quentin Humphrey ฐ�นข้อมูล WGSN

ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่โลกได้เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 จนเกิดก�รล็อกด�วน์ในหล�ย ๆ พื้นที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจในเชิงก�ยภ�พต่�งซบเซ� ร้�นค้�ต่�งปิดตัวลง 

แต่เมื่อโลกแห่งคว�มจริงไม่ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้ จะดีกว่�ไหมถ้�จะลองลงทุนกับโลกเสมือนดูบ้�ง

 เมต�เวิร์ส (Metaverse) หรือโลกที่เป็นก�รผส�นกันระหว่�งโลกจริงและโลกเสมือน ทั้งระบบเศรษฐกิจและธุรกิจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 

ม�จัดก�รด้�นธุรกรรมออนไลน์ โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รผ่�นแพลตฟอร์ม NFT (Non-Fungible Tokens) ที่เอื้อประโยชน์ให้ครีเอเตอร์ นักสร้�งสรรค์ ศิลปิน 

และแบรนด์ต่�ง ๆ ส�ม�รถสร้�งโทเคนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ซ้ำ�กัน ทำ�ให้ไม่มีใครส�ม�รถเป็นเจ้�ของร่วมและไม่ส�ม�รถทดแทนด้วยสินทรัพย์อื่นได้  

 สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีว�งจำ�หน่�ยในโลกเสมือนน้ัน มีต้ังแต่สินค้�อุปโภคบริโภค เคร่ืองแต่งก�ย ของสะสม ผลง�นศิลปะ ไปจนถึงอสังห�ริมทรัพย์ นอกจ�กน้ี

โลกเสมือนยังเป็นอีกช่องท�งหน่ึงในก�รโฆษณ�สินค้� รวมทั้งก�รใช้โอก�สของโลกเมต�เวิร์สให้เกิดประโยชน์ อย่�งก�รข�ยผลิตภัณฑ์ในโลกแห่ง 

คว�มเป็นจริงให้กับผู้คนในโลกเสมือน ที่ส�ม�รถสร้�งยอดข�ยได้มห�ศ�ล แถมยังประหยัดต้นทุนก�รผลิตและก�รประช�สัมพันธ์

 อย่�งไรก็ต�ม แม้ก�รทำ�ธุรกิจบนโลกเสมือนจริงจะเป็นก�รสร้�งพรมแดนใหม่สำ�หรับโลกดิจิทัล แต่เทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัยน้ีก็ส�ม�รถส่งผลเสียต่อ 

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพ�ะผลกระทบท�งด้�นพลังง�น อีกทั้งคว�มกังวลในเรื่องคว�มปลอดภัย อ�ชญ�กรรม รวมถึงปัญห�ก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� ที่ยัง

คงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นักสร้�งสรรค์และผู้ซื้อควรทำ�คว�มเข้�ใจกับคว�มเสี่ยงและผลกระทบต่�ง ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นก่อนก้�วเข้�สู่โลกเมต�เวิร์สอย่�งเต็มตัว
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BOOK
The Infographic Guide
To Personal Finance:
A Visual Reference For Everything 
You Need To Know 
โดย Michele Cagan CPA, Elisabeth Lariviere

คุณมีวิธีจัดก�รก�รเงินของคุณอย่�งไร ห�กคุณ

ยังไม่มีวิธีหรือระเบียบก�รจัดก�รก�รเงินที่ดี 

หนังสือเล่มน้ีส�ม�รถช่วยคุณได้ ด้วยข้อมูลที่

จำ�เป็นสำ�หรับเสริมทักษะก�รเงินส่วนบุคคลเพื่อ

เพิ่มคว�มมั่นคงให้กับคุณ ประกอบกับกร�ฟิกที่

ช่วยดึงดูดใจ และเข้�ใจได้ง่�ย นอกจ�กนี้ ยังมี

เอกส�รอ้�งอิงและเว็บไซต์แนะนำ�ที่จะเป็นประโยชน์ 

ในก�รค้นคว้�เพ่ือห�ข้อมูลเพ่ิมเติมในภ�ยหลัง 

หลังจ�กได้ทำ�คว�มเข้�ใจพืน้ฐ�นต�่ง ๆ  ในหวัข้อ

ที่สนใจแล้ว ดังน้ัน ห�กคุณเป็นคนหน่ึงที่กำ�ลัง

สนใจจะเริ่มลงทุน หนังสือเล่มนี้อ�จเป็นคำ�ตอบ

ที่จะช่วยเหลือและให้คำ�แนะนำ�เร่ืองก�รลงทุน 

ได้เป็นอย่�งดี

The Psychology of Money 
โดย Morgan Housel

จะดีแค่ไหน ถ้�เร�ส�ม�รถว�งแผนและบริห�ร

จัดก�รก�รเงินได้ด้วยตัวเอง The Psychology of 

Money เปน็หนังสอืทีป่ระกอบดว้ยเรือ่งสัน้หล�ย 

ๆ เรื่องที่นำ�เสนอเนื้อห�เชิงจิตวิทย�ท�งก�รเงิน

ก�รลงทุน เริ่มจ�กก�รสำ�รวจตนเอง พฤติกรรม 

กระบวนก�รท�งคว�มคิดในเรื่องก�รเงิน พร้อม

ทัง้ยงัประกอบดว้ยคำ�แนะนำ� เคลด็ลบั และข้อมูล

เชิงลกึทีเ่ปน็ประโยชน์ในเร่ืองก�รออมเงิน ก�รใช้

จ่�ย รวมไปถึงก�รลงทุน ผู้อ่�นจึงส�ม�รถนำ�

แนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในก�รว�งแผนก�รเงินให้

เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด โดยเน้ือห�ต่�ง ๆ ถูก

รวบรวมและเรียบเรียงโดยนักเขียนช่ือดังอย่�ง 

มอร์แกน ฮูเซล (Morgan Housel) อดีตคอลัมนิสต์

ของ The Wall Street Journal และ The Motley 

Fool ที่ถ่�ยทอดออกม�ได้อย่�งตรงประเด็น 

ใช้ภ�ษ�อ�่นง�่ย และส�ม�รถอธิบ�ยเร่ืองย�ก ๆ  

ให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐ�นท�งด้�นก�รเงินเข้�ใจและ

สนุกไปกับก�รอ่�นหนังสือเล่มนี้ได้อย่�งดี

Cryptocurrency:
The Future Of Money?  
โดย Paul Vigna & Michael J.Case

คริปโตเคอร์เรนซีหรือสกุลเงินดิจิทัลน้ันเป็น

ประเด็นที่ถูกพูดถึงม�กท่ีสุดในขณะน้ี และยังเป็น 

สกุลเงินดิจิทัลที่มีก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง ตลอด

จนมีแนวโน้มในอน�คตที่น่�จับต�มอง ถึงข้ันที่ 

เอสวอร์ ปร�แสด (Eswar Prasad) ผูเ้ขียนหนังสอื

เล่มดังอย่�ง The Dollar Trap: How the U.S. 

Dollar Tightened Its Grip on Global Finance 

กล่�วว่� “ผมนึกไม่ออกจริง ๆ ว่�จะมีอะไรที่ดี

กว่�น้ีในอน�คต” สกุลเงินดิจิทัลกำ�ลังเปล่ียนแปลง

โลกที่ เร�อ�ศัยอยู่ ห�กโลกน้ีไม่มีธน�ค�ร  

บัตรเครดิต หรือเงินสกุลของประเทศต่�ง ๆ  เร�

จะเป็นอย่�งไร คริปโตเคอร์เรนซีจึงถือเป็น

เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้�ม�เปลี่ยนแปลงยุคสมัยน้ี

ให้มีศักยภ�พ เป็นท�งเลือกใหม่ และเป็นระบบ

ดจิทิลัทีม่คีว�มประช�ธิปไตยสงู แมว้�่ปจัจบุนัจะ

ยังไม่มีกฎหม�ยรองรับครบถ้วน แต่ก�รเรียนรู้

โลกก�รเงินยุคใหม่ตั้งแต่ต้นกำ�เนิดท�งก�รเงิน 

ไปจนถึงก�รล่มสล�ยของเส้นท�งส�ยไหม และ

เร่ืองร�วของบติคอยน์ทีจ่ะกล�ยเปน็สกลุเงนิใหม่

ในอน�คตจ�กหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเร่ืองที่ไม่ควร

มองข้�มเลยทีเดียว
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

ส�ม�รถสืบค้นและพบกับตัวอย่�งนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพ่ิมเติมได้ท่ีช้ัน 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ

205 TWh ต่อปี จะเห็นได้ว่�ก�รขุดเหมืองบิตคอยน์ซึ่งเป็นเพียงก�รใช้ง�น

ของคนบ�งกลุ่ม กลับใช้พลังง�นไฟฟ้�เป็นจำ�นวนม�ก แถมปริม�ณไฟฟ้�

ทีใ่ช้ส่วนใหญ่ยังผลติม�จ�กเชือ้เพลิงฟอสซลิ ทำ�ให้ก�รขุดเหมืองถกูมองว่�

เป็นก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมโดยตรง และจ�กก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ที่ม�ก 

เกินไปนี้ ก็ทำ�ให้บ�งประเทศนำ�ม�ใช้อ้�งถึงเพื่อควบคุมสกุลเงินดิจิทัลและ

สั่งปิดเหมืองอีกด้วย 

 ม�ถึงตรงน้ีหล�ยคนอ�จจะรู้ม�ว่�ปัจจุบันเร�เร่ิมห�แหล่งพลังง�น

สะอ�ดท�งเลอืกในก�รผลติพลงัง�นไฟฟ้�เพิม่เตมิได้แล้ว แต่อกีหนึง่ปัญห�ที่ 

อ�จเกดิข้ึนได้ในอน�คตก็คอื ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจ�กก�รซือ้ข�ยบติคอยน์ 

ยังได้รับคว�มนิยมอย่�งต่อเน่ือง ก�รใช้ง�นเคร่ืองมืออย่�งหนักทุกวันและ

ตลอดเวล�ทำ�ให้เกิดคว�มร้อนสะสมม�ก ส่งผลให้เคร่ืองมีอ�ยุก�รใช้ง�น

ลดลง และเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ก�รขุด อุปกรณ์ชุดเก่�จึงกล�ยเป็นขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งสะสมม�กข้ึน ถึงแม้จะเข้�สู่กระบวนก�รรีไซเคิลได้ใน 

บ�งส่วน แต่ก็ยังมีหล�ยส่วนที่ไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ผลิตใหม่ได้ 

 ล่�สดุบริษัท Gigabyte Technology จึงได้นำ�วสัดลุำ�้สมยัอย่�ง “กร�ฟีน  

(Graphene)” เข้�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตก�ร์ดจอประสิทธิภ�พสูงซีรีส์ 

RTX 30 ที่ได้พัฒน�ร่วมกับนักวิทย�ศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี 

ช�ล์มเมอร์ส ประเทศสวีเดน ในก�รใช้ฟิล์มส�รเคลือบจ�กกร�ฟีนที ่

ประกอบไปด้วยเส้นใยค�ร์บอนสำ�หรับใช้เป็นท่อนำ�คว�มร้อนขน�ดเล็ก  

เพือ่ช่วยลดอณุหภมูแิละเพิม่ประสทิธิภ�พก�รทำ�ง�นได้ถงึ 3.5 เท่� เพือ่ทำ�ให้

อปุกรณ์แข็งแรง ระบ�ยคว�มร้อนได้ดข้ึีน และช่วยยดือ�ยกุ�รใช้ง�น รวมไปถึง 

ยังได้ศึกษ�คว�มเป็นไปได้เพิ่มเติมร่วมกับทีมวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัย

แคลฟิอร์เนยี ซ�นต�บ�ร์บ�ร� ประเทศสหรัฐอเมริก�ในก�รนำ�กร�ฟีนม�ใช้ 

ในส่วนอื่น ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เช่นเดียวกันกับ บริษัท 

Graphene 3D Lab ที่เพิ่งจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีในก�รนำ�กร�ฟีนม�ใช้

เพื่อดักจับและนำ�พลังง�นคว�มร้อนที่ได้จ�กก�รขุดเหมืองบิตคอยน์และ

สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนไปใช้ง�นในระบบทำ�คว�มเย็น อย่�งตู้เย็น 

และเคร่ืองปรับอ�ก�ศ เพือ่ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในก�รประมวลผล 

ข้อมูลอีกด้วย 

 นอกจ�กคว�มส�ม�รถในก�รใช้เป็นฉนวนแล้ว กร�ฟีนยังคงมคีณุสมบติั 

ที่โดดเด่นและถูกนำ�ไปใช้พัฒน�ต่อยอดอีกหล�กหล�ยด้�น ทั้งคุณสมบัติ

เร่ืองนำ�้หนักเบ� คว�มแข็งแรงทนท�น คว�มยดืหยุน่ อกีทัง้ยงัถ่�ยโอนคว�มร้อน 

ไปเป็นพลงัง�นไฟฟ้�อย่�งแบตเตอรีหรือเซน็เซอร์ได้ ป้องกนัแบคทเีรีย และ

นำ�ไปรีไซเคิลได้ กร�ฟีนจึงนับเป็นวัสดุท�งเลือกที่ยั่งยืนสำ�หรับทุกวงก�ร

อุตส�หกรรม 

 สดุท้�ยแล้ว แม้ว่�ยคุดจิทิลัดสิรัปชันจะเข้�ม�มบีทบ�ทต่อชีวติประจำ�วนั

ม�กเพยีงใด ทกุอย่�งถกูเปลีย่นไปเพือ่คว�มสะดวกสบ�ยทีม่�กข้ึนขน�ดไหน  

กค็งไม่อ�จแลกกบัสภ�พแวดล้อมทีต้่องสญูเสยีไปได้ เพร�ะทกุสิง่ทกุอย่�งน้ัน 

มีมูลค่�ในตัวเองและต้องก�รก�รดูแลเอ�ใจใส่ไม่แพ้กัน 

มลูค่�ทีว่่�น้ันดงึดดูใจจนเกิดเป็นก�รแข่งขันลงทนุรูปแบบใหม่เพือ่เงินร�งวลั

ที่ได้รับจ�กบติคอยน์ ซึ่งนิยมเรียกว่� “ก�รขุดเหมอืง” ในช่วงแรก นกัขุดเหมอืง

นิยมใช้ก�รประมวลผลด้วยก�รใช้ก�ร์ดจอ (GPU) ที่มีคว�มส�ม�รถใน 

ก�รคำ�นวณถอดรหัสได้ดีกว่� CPU แต่ก�ร์ดจอชุดเดียวก็ไม่เพียงพอ ทำ�ให้

เหมืองแต่ละแห่งต้องใช้ก�ร์ดจอจำ�นวนม�กเช่ือมต่อกันเพื่อช่วยถอดรหัส

ส่งชิงร�งวัลให้ทันเวล�ก่อนที่ระบบจะสร้�งรหัสชุดใหม่ ทำ�ให้นักขุดเหมือง

นิยมใช้เคร่ืองมอืหล�ยชุดในก�รประมวลผลจนเกดิปัญห�ก�ร์ดจอข�ดตล�ด 

โรงง�นผลติได้ไม่ทนัคว�มต้องก�ร ผนวกกบัปัญห�ข้อพพิ�ทระหว่�งสหรัฐฯ 

และจีนในก�รซื้อข�ยแร่ห�ย�กอย่�งธ�ตุ Rare Earth อันเป็นวัตถุดิบสำ�คัญ

ในก�รผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ซ�้�ไปอีก

 และไม่ใช่แค่ปัญห�ก�ร์ดจอไม่พอใช้ แต่ผลกระทบรุนแรงที่เห็นได้ชัด

จ�กก�รขุดเหมืองบิตคอยน์ก็คือ ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ในปริม�ณมห�ศ�ล 

โดยเมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ มีก�รเปิดเผยว่� พลังง�นไฟฟ้�ที่ถูกนำ�ม�ใช้ใน 

ก�รขุดเหมืองรวมกันทั่วโลกอยู่ที่ 129 ล้�นล้�นวัตต์ชั่วโมง (TWh) ต่อปี  

สูงกว่�พลังง�นที่ใช้รวมกันทั้งปีของบังกล�เทศที่มีประช�กรกว่� 165 ล้�น

คนอยู่เกือบสองเท่�ตัว และเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์ข้อมูลดิจิทัลที่เช่ือมต่อ

กันทั่วโลก (All of the World’s Data Centers) ที่ใช้พลังง�นรวมกันอยู่ที่ 

เรื่อง : มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไกร

ว่าด้วยเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ ในยุคนี้ คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อน
ในเรื่องของเหรียญ “บิตคอยน์ (Bitcoin)” สกุลเงินดิจิทัลแรก
ของโลกท่ีเข้ารหัสแบบไร้ศูนย์กลาง ซึ่งหลายคนอาจก�าลังสนใจ
ว่าท�าไมถึงมีกระแสด้านสิง่แวดล้อมและปมการขัดแย้งระหว่าง
ประเทศท่ีส่งผลต่อการผนัผวนของมูลค่าเหรียญชนดิน้ีทีท่วีคณู
มากขึ้นจนมีมูลค่าสูงสุดกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 1 
 บิตคอยน์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

วัสดุทางเลือก
เพ่ือการขุดเหมืองบิตคอยน์ที่ย่ังยืน

ที่ม� : บทคว�ม “Visualizing the Power Consumption of Bitcoin Mining” โดย Marcus Lu จ�ก 
visualcapitalist.com บทคว�ม “Graphene makes gaming computers cooler” โดย A.J. 
Roan จ�ก metaltechnews.com และบทคว�ม “Graphene 3D Lab to use graphene to 
harvest thermal energy produced in Bitcoin mining” โดย Roni Peleg จ�ก graphene-info.com
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Creative District : ย่านความคิด

เรื่อง : รัชด�ภรณ์ เหมจินด�
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การเกิดขึ้นของค่าเงินดิจิทัลช่วยให้การ 
จับจ่ายหรือการท�าธุรกรรมน้ันง่ายขึ้น
โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปธนาคาร  
แถมยังเป็นวิธีการคอนเน็กต์แบบท่ีไม่ต้อง
คอนแทกต์ซึง่เข้ากับสถานการณ์ท่ีเรา
ต้องรักษาระยะห่างได้อย่างดี

เมื่อไม่น�นม�น้ีจึงเกิดโปรเจ็กต์ทดลองในหล�ย

ประเทศท่ีพัฒน�ข้ึนม�ใช้เฉพ�ะในช่วงสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโควดิ-19 ดว้ยก�รนำ�สกลุเงิน

ดิจิทัลม�ใช้เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือเพื่อกระตุ้นให้

เกิดก�รจับจ่�ยในท้องถิ่น โดยเฉพ�ะกับธุรกิจ 

SME ที่มักจะได้รับผลกระทบก่อนใคร ขณะที่ 

ร้�นค�้ร�ยเล็กร�ยน้อยเหล�่น้ีก็คอืภ�พสะทอ้นว่�

ชุมชนจะอยู่รอดได้หรือไม่ ซ่ึงสกุลเงินท่ีน่�สนใจ

และอย�กจะแนะนำ�ก็คือสกุลเงินดิจิทัลอย่�ง 

Gyeonggi Money

 Gyeonggi Money คือค่�เงินดิจิทัลที่ใช้ใน

จังหวัดคยองกีโด (Gyeonggi-do) ประเทศ

เก�หลีใต้ จังหวัดน้ีประกอบไปด้วยเมืองเล็ก ๆ  กว่� 

31 เมอืง สิง่ทีท่ำ�ให ้Gyeonggi Money แตกต�่ง

จ�กเงินปกติก็คือ มันเป็นค่�เงินที่จะใช้ได้กับ 

ร้�นค้�ร�ยย่อยในท้องถิ่นที่ถูกกำ�หนดไว้เท่�น้ัน 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นธุรกิจขน�ดเล็กและกล�ง 

โดยจะไม่ส�ม�ถใช้กับธุรกิจร�ยใหญ่อื่น ๆ ได้

 อ่�นม�ถึงตรงนี้ หล�ยคนคงสงสัยว่�  

แล้วมันจะดีกว่�ก�รใช้เงินสดอย่�งไร ต้องตอบว่� 

Gyeonggi Money ส�ม�รถใช้ซื้อของในร้�นค้�

ร�ยยอ่ยไดถ้กูกว�่เงินสด อกีทัง้ยังสะดวกม�ก ๆ  

ในก�รใช้จ�่ย น่ันคอืส�ม�รถซือ้ไดก้บัทกุร้�นทีมี่

เครื่องรูดบัตร หรือบ�งเมืองก็ออกคูปองม�ให้ใช้

แทนเงินสด ไปจนถึงมีก�รพัฒน�แอพพลิเคชัน 

ม�เพือ่ใช้จ�่ยเงินสกลุน้ีโดยเฉพ�ะ ปจัจบุนัค�่เงิน

ดิจิทัล Gyeonggi Money ได้รับก�รยอมรับเป็น

วงกว้�งม�กขึ้น เมื่อรัฐบ�ลเก�หลีใช้ Gyeonggi 

Money เป็นหน่ึงในกลไกสำ�คัญในก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจ และสนับสนุนร้�นค้�ร�ยย่อยในท้องถ่ิน 

โดยก�รจ่�ยเงินชดเชยในกรณีได้รับผลกระทบ

จ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 เป็นค่�เงินที่ว่�นี้ ซึ่งก็

หม�ยคว�มว่� เงินที่รัฐให้แก่ประช�ชน (อย่�ง

ถ้วนหน้�ไม่ว่�จะรวยหรือเป็นช�วบ้�นธรรมด�) น้ัน 

จะหมุนลงไปยงักลุ่มธุรกจิร�ยยอ่ยเตม็ ๆ  น่ันเอง

 ถือได้ว่� Gyeonggi Money เป็นอีกหนึ่ง

โมเดลก�รช่วยเหลอืธุรกจิร�ยยอ่ยทีน่�่สนใจและ

เป็นรูปธรรม ด้วยก�รกำ�หนดระยะเวล�ก�รใช้จ่�ย 

30 วัน ทำ�ให้รัฐบ�ลส�ม�รถวัดผลได้ทันทีว่� 

เงนิทีจ่�่ยไปน้ัน ไปถงึกลุม่ธุรกจิร�ยยอ่ยจริงหรือ

ไม่ นอกเหนือไปจ�กนั้น Gyeonggi Money ยัง

สร้�งแรงจงูใจใหค้นหนัม�ใช้สกลุเงินน้ีม�กข้ึน ๆ  

ด้วยก�รให้ส่วนลด 6% ทุกก�รใช้จ่�ย หม�ยคว�มว่� 

เงินสด 100 บ�ท นั้นจะมีค่� 106 บ�ท ในค่�เงิน 

Gyeonggi Money ทันที 

 “ผูค้นนอกพืน้ทีเ่ดนิท�งม�ทีน่ี่ พวกเข�อ�จ

จะไม่เคยใช้จ่�ยหรือรู้จักกับร้�นค้�ท้องถิ่นเลย 

แต่ก็หันม�ใช้จ่�ยกับร้�นค้�ท้องถ่ินม�กข้ึน” น่ีคือ

หนึ่งในเสียงจ�กอีชุงฮว�น (Lee Chung-hwan) 

หน่ึงในผู้ประกอบก�รร้�นค้�ในเมืองซูวอน ซ่ึงเป็น

เสมือนสัญญ�ณดีที่เร่ิมเกิดข้ึนท่�มกล�งวิกฤต 

ในขณะนี้ 

ที่ม� : gmoney.or.kr / PageLink.do / voanews.com

รวมกันเราอยู่!
เมื่อชุมชนจับมือกันช้อป & ใช้ ด้วยส่ือกลางการแลกเปล่ียนของตนเอง
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Cover Story : เรื่องจากปก

หากเราศึกษาย้อนไปถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินโลก จะเห็นถึงการเปล่ียนผ่านส�าคัญที่เกิดขึ้นหลายครั้งกว่าจะมาเป็นระบบ 
การเงินท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงหากมองการเปล่ียนผ่านน้ันอย่างละเอียด เราจะเห็นถึงความสามารถของ
มนษุยชาตทิีค่ดิคน้นวตักรรม สรา้งสรรคแ์นวคดิในการจดัระเบยีบโลกการเงินแบบใหม ่ๆ  อยูต่ลอดเวลา โดยเรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาด
ในอดีต น�ากลับมาพัฒนาปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้น มุ่งสู่การเป็นระบบการเงินที่เราทุกคนมีส่วนร่วมจัดการได้อย่างแท้จริง

เรื่อง : อินทรพิทักษ์ เจริญรัตน์
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วิวัฒนาการระบบการเงินโลก
ยุคแรกของเผ่�พันธ์ุมนุษย์ ก่อนที่จะมีเงินตร� 

เกิดข้ึนม�น้ัน ยังไม่มีก�รซื้อข�ยสินค้� มีแต่ 

ก�รแลกเปล่ียน โดยเร�เรียกระบบก�รแลกเปล่ียน

สินค้�ต่อสินค้�แบบนี้ว่� “Barter System” ด้วย

ข้อจำ�กัดของก�รประเมินมูลค่�ที่สมเหตุสมผล

และเป็นม�ตรฐ�น จึงนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ข้ึนม� 

อีกข้ัน ด้วยก�รใช้ส่ือกล�งในก�รแลกเปลี่ยน 

โดยในระยะแรก มนุษย์เร่ิมต้นจ�กก�รห�วัสดุ

ธรรมช�ติ เช่น หอยเบ้ีย (Shell Money) ม�กำ�หนด

เป็นมูลค่�ในก�รแลกเปลี่ยนซื้อข�ยสินค้�กัน 

ก้�วหน้�ไปกว่�นั้น เมื่อระบบก�รค้�ข�ยของเร�

ซบัซอ้นขึน้ มนษุยเ์ร่ิมสงัเกตเหน็ถงึประโยชนข์อง

แร่ธ�ตุต่�ง ๆ จึงมีคว�มสนใจที่จะนำ�แร่ทองคำ� 

(Gold) และแร่เงิน (Silver) ม�ใช้เป็นสื่อกล�ง 

ในก�รแลกเปลี่ยนแทน ซึ่งนวัตกรรมในช่วงน้ัน

เป็นที่ยอมรับจ�กสังคมและถูกนำ�ม�ใช้กันอย่�ง

ย�วน�น เน่ืองจ�กแร่โลหะเหล่�น้ีเป็นสิ่งที่ห�ได้ย�ก 

อย�กได้ต้องขุด ปลอมแปลงได้ย�ก แต่ส�ม�รถ

แบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ ได้ นำ�ม�สร้�งสรรค์ 

ก�รใช้ง�นให้เหม�ะกับตล�ดก�รค้�ที่ซับซ้อนได้ 

จึงเรียกวิวัฒน�ก�รระบบก�รเงินในยุคน้ันอย่�ง

เป็นท�งก�รว่�ยุคม�ตรฐ�นทอง หรือ Gold 

Standard 

 ตัดตอนช่วงเวล�ประวัติศ�สตร์ม�สู่เหตุก�รณ์

สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อระเบียบก�รเงินโลกที่ 

ถูกนำ�ม�ใช้จนถึงปัจจุบัน

  ค.ศ. 1944 ช่วงปล�ยสงคร�มโลกคร้ังทีส่อง 

ประเทศต่�ง ๆ  ล้วนมีสกุลเงินเป็นของตนเอง และ

ต่�งก็ประสบปัญห�ในเร่ืองของอัตร�แลกเปลี่ยน

ทีผ่นัผวน เน่ืองจ�กต�่งคนต�่งกำ�หนดค�่เงนิของ

ตัวเองเพื่อประโยชน์ท�งก�รค้� ดังน้ันเพื่อห�

ท�งออกในก�รจัดระเบียบระบบก�รเงินและก�รค้�

ระหว่�งประเทศใหม่ จึงมีก�รจัดประชุมเจ้�หน้�ท่ี

ระดับสูงกว่� 730 คน จ�ก 44 ประเทศ ข้ึน ณ เมือง

เบรตตัน วูดส์ สหรัฐอเมริก� โดยผลลัพธ์จ�ก 

ก�รประชุมที่ได้ออกม�น้ัน คือก�รลงน�มใน  

“ข้อตกลงเบรตตัน วูดส์ (Bretton Woods  

Agreement)” ซึ่งประกอบไปด้วยข้อตกลงที่

สำ�คัญ 2 เรื่อง 

 1) ยกเลิกก�รกำ�หนดค่�เงินเองหรือก�รใช้

ทองคำ�หนุนในทกุประเทศ แลว้หนัไปผกูติดอตัร�

แลกเปล่ียนของสกุลเงินของตนกับสกุลเงินดอลล�ร์

สหรัฐ โดยให้ดอลล�ร์สหรัฐเป็นสกุลเดียวที่มี

ทองคำ�หนุนหลังธนบัตร 

 2) ก�รก่อตั้งองค์กรท�งก�รเงินระหว่�ง

ประเทศข้ึนใหม่ 2 หน่วยง�น ได้แก่ ธน�ค�รโลก 

(World Bank) และกองทุนก�รเงินระหว่�ง

ประเทศ (IMF) โดยข้อตกลงดังกล่�วถือว่�เป็น 

จุดเร่ิมต้นที่ก่อให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงด้�น

คว�มสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่�งประเทศใน

สังคมโลกม�จนถึงทุกวันนี้

  ค.ศ. 1971 สหรัฐอเมริก�ผู้นำ�ระเบียบ

ก�รเงินโลกในขณะน้ันทำ�สงคร�มกับเวียดน�ม 

อเมริก�ลงทนุกบัก�รทำ�สงคร�มไปม�ก จนทำ�ให้

ตั๋วดอลล�ร์ซึ่งแบ็กด้วยทองคำ�ถูกใช้ไปจนเกือบ

หมดคลัง และไม่ส�ม�รถห�ทองคำ�ม�หนุน

ทดแทนไดท้นักบัคว�มตอ้งก�รใช้เงิน อเมริก�จึง

ละเมดิข้อตกลงดว้ยก�รพมิพเ์งินข้ึนม�ใช้เองแบบ

ไม่จำ�กัด ในช่วงเวล�ต่อม� ก�รกระทำ�น้ีเร่ิมสร้�ง

คว�มสงสัยให้กับประเทศสม�ชิกอื่น ๆ  จึงมีก�รนำ�

เงินเพื่อม�แลกทองคำ�กลับคืน เหตุก�รณ์นี้จึงนำ�

ไปสู่ก�รแถลงข่�วที่โด่งดัง ในวันที่ 13 สิงห�คม 

1971 เมื่อ ริช�ร์ด นิกสัน ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ 

ในยุคนั้น ประก�ศยกเลิกก�รผูกต๋ัวดอลล�ร์สหรัฐ

เข้�กับทองคำ� หม�ยคว�มว่� ตั๋วดอลล�ร์ของ

สหรัฐฯ เป็นอิสระจ�กทองคำ� และสหรัฐฯ ส�ม�รถ

พิมพ์ตั๋วเงินเท่�ไรก็ได้ โดยไม่ต้องอิงกับปริม�ณ

ทองคำ�ที่มีอยู่ และผู้ครอบครองต๋ัวดอลล�ร์ก็ไม่

ส�ม�รถนำ�ตั๋วกลับไปแลกทองคำ�คืนได้อีกต่อไป 

เหตุก�รณ์ในคร้ังน้ัน มีช่ือที่เรียกอย่�งไม่เป็น

ท�งก�รว่� “Nixon Shock”

  ค.ศ. 2008 ผลพวงที่เกิดจ�กทศวรรษที่ 

70 นำ�ม�สู่ปัญห�วิกฤตซับไพรม์ (Subprime 

Mortgage Crisis) ทำ�ให้สหรัฐอเมริก�ตัดสินใจ

พมิพเ์งนิจำ�นวนม�กเข้�ระบบใหม ่โดยปร�ศจ�ก

ก�รรับประกนัใด ๆ  เพือ่นำ�ม�ใช้โอบอุม้เศรษฐกจิ

ของประเทศ จ�กวิกฤตก�รณ์น้ี ทำ�ให้ผู้คนใน

สังคมเร่ิมตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มน่�เช่ือถือ 

ของระบบก�รเงินที่ถูกควบคุมโดยรัฐบ�ลกล�ง 

นำ�ไปสู่ก�รเสนอแนวท�งก�รปฏิวัติโลกก�รเงิน

สมัยใหม่อย่�ง “บิตคอยน์ (Bitcoin)” ขึ้น

ความเชื่อมั่นใน “ตัวกลาง”
ทางการเงินแบบรวมศูนย์
เช่ือว�่วัยเดก็ของทกุคนลว้นไดรั้บก�รปลกูฝงัจ�ก

ครอบครัวให้มีนิสัยรักก�รออม และสิ่งที่พวกเร�

มักทำ�กันจนเป็นภ�พคุ้นชิน คือก�รอุ้มกระปุก

ออมสินเดินเข้�ธน�ค�ร เปิดบัญชีและฝ�กเงิน

กอ้นแรกในชีวติ กบัสถ�นทีท่ีค่นทัว่ไปเกือบ 100% 

คิดว่�เป็นพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุดในก�รเก็บรักษ�เงิน

ของเร� และฝันไปถึงเงินที่งอกเงยจ�กดอกเบี้ย

เงินฝ�กที่ถูกกำ�หนดเป็นผลตอบแทนร�ยปี  

ในอดีตดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ของไทย เคยทำ�

สถิติสูงเกิน 10% ต่อปี แต่ปัจจุบันดอกเบี้ยเงิน

ฝ�กต่ำ�ลงม�กจนแทบไม่หลงเหลอืแรงจงูใจ และ

สิ่งที่ทำ�ให้เร�ยังคงเงินไว้กับธน�ค�ร จึงมีเพียง

แค่คว�มเชื่อที่ว่� “เงินของเร�จะปลอดภัย” 

 ระบบก�รเงินที่เร�คุ้นชินกันนี้ มีศัพท์เรียก

อย�่งเปน็ท�งก�รว�่ “ซไีฟน์ (CeFi)” หรือ “ระบบ

ก�รเงินที่มีตัวกล�ง (Centralized Finance)”  

เป็นระบบก�รเงินท่ีทำ�ง�นผ่�นตัวกล�งท�งก�รเงิน

แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธน�ค�รพ�ณิชย์ 

สถ�บันก�รเงิน หรือผู้ให้บริก�รท�งก�รเงินที่

ไม่ใช่สถ�บันก�รเงิน (Non-Bank) ตัวกล�งเหล่�น้ี

จะยึดโยงกับผู้กำ�กับดูแล เช่น ธน�ค�รกล�ง 

ที่ออกกฎเกณฑ์ควบคุมให้ผู้ใช้บริก�รมั่นใจใน

กลไกก�รทำ�ง�นและเสถียรภ�พของระบบก�รเงิน

แบบรวมศูนย์นี้
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สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
ก้าวแรกของการเรียนรู ้ โลกการเงิน
ยุคดิจิทัล
คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีของระบบส่ือส�รและ

สม�ร์ตโฟน มผีลสง่เสริมใหโ้ลกก�้วเข้�สูก่�รเปน็

สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ซึ่งเป็น

ยุคท่ีก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินผ่�นมือถือกล�ยเป็น

เ ร่ืองส�มัญธรรมด�ของผู้คนเกือบทั้ ง โลก 

ยกตัวอย่�งประเทศในเอเชีย เช่น อินเดียมีก�ร

จัดตั้งโครงก�รที่ช่ือว่� Cashless India หรือ 

Digital India เป็นโครงก�รหลักของรัฐบ�ล 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมประเทศเข้�สู่ Cashless 

Society โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญให้เกิดผลใน 3 ด้�น 

คือ Faceless, Paperless และ Cashless ส่งเสริม

ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงนิแบบไร้เงินสด โดยเพิม่

รูปแบบและช่องท�งก�รช��ระเงินดิจิทัลทีห่ล�กหล�ย 

แม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งเมียนม�ร์ ก็มี

คว�มตื่นตัวในเร่ืองน้ีเช่นกัน โดยนำ�ร่องใช้  

Yangon Bus Service (YBS) หรือบัตรช��ระเงินที่

ใช้สำ�หรับจ่�ยค่�โดยส�รในระบบขนส่งและ

บริก�รส�ธ�รณะในนครย่�งกุ้งได้โดยไม่ต้องพก

เงินสด

 ประเทศไทยเอง ก็เร่ิมมีนโยบ�ยเพื่อขับ

เคลื่อนประเทศเข้�สู่ Cashless Society เช่นกัน 

ในช่วงแรกหัวเรือใหญ่ของก�รปรับเปลี่ยนน้ีคือ

ธน�ค�รท่ีค�ดหวังว่�ระบบ Online/Mobile Banking 

จะชว่ยลดตน้ทนุในก�รบริก�รและลดจำ�นวนของ

ส�ข�ได้ จึงได้หันม�ลงทุนพัฒน�แอพพลิเคชัน

ในมือถือให้ส�ม�รถรองรับก�รโอนเงินหรือช��ระหน้ี

ผ่�นท�งออนไลน์ รวมถึงก�รช��ระค่�สินค้�และ

บริก�รโดยสแกนคิวอ�ร์โค้ด ประกอบกับก�รประก�ศ

ยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รทำ�ธุรกรรมต่�งธน�ค�ร

ผ�่น Online/Mobile Banking ทีล่ว้นเปน็สิง่จงูใจ

ให้ผู้คนหันม�ใช้บริก�รท�งก�รเงินในโลกดิจิทัล

สงูข้ึน โดยเฉพ�ะในยคุโควดิ-19 ทีค่นยิง่ต้องก�ร

หลกีเลีย่งก�รสมัผสัและสง่ตอ่เช้ือระหว�่งกนัผ�่น

เงินสด 

 ภ�ครัฐเองก็ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำ�คัญ

เช่นแคมเปญ “คนละคร่ึง” ม�ตรก�รเยยีวของรัฐ

จ�กผลกระทบโควิด-19 ซึ่งส่งให้คนไทยก้�วเข้�

สู่สังคมไร้เงินสดได้ม�กข้ึนอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�

ก่อน ผ่�นแอพฯ “เป๋�ตัง” ที่คนไทยกว่� 40 ล้�น

คนตอ้งมตีดิมอืถอื (ขอ้มลูยอดผูใ้ช้ ณ เดอืน ม.ค. 

64) โดยในมุมมองของนักพัฒน�ระบบส่วนใหญ่

มองว่�แอพ “เป๋�ตัง” ถือเป็น E-wallet ที่มี

ศกัยภ�พพอทีจ่ะพฒัน�ไปสูก่�รเปน็ซเูปอร์แอพฯ 

และเป็น Single Gateway ที่ช่วยให้คนไทยเข้�

ถงึบริก�รดจิทิลัต่�ง ๆ  ของทัง้ภ�ครัฐและเอกชน 

ไมว่่�จะเปน็ก�รช��ระค�่ส�ธ�รณูปโภค ช��ระภ�ษี 

หรือ ต่อทะเบียน ก่อนต่อยอดไปสู่ก�รเป็น

โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รช��ระเงินให้กับภ�ค

ธุรกิจ ลดก�รพึ่งพ�แอพฯ ต่�งช�ติ

CeFi to DeFi เมื่อระบบการเงิน
แบบรวมศูนย์ถูกท้าทาย
ระเบยีบก�รเงินทีท่ัว่โลกใหก้�รยอมรับในปจัจบุนั 

ไม่ใช่ระบบเปิด คนทั่วไปแทบไม่มีสิทธ์ิเข้�ถึง

กระบวนก�รทำ�ง�นหรือมีอำ�น�จในก�รตัดสินใจใด ๆ   

ในระบบก�รเงินเลย เพร�ะอำ�น�จก�รตัดสินใจน้ัน

ถูกรวมศูนย์ไว้ที่เดียว (Centralized) ผ่�น

ตัวกล�งในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รบริห�รเงิน 

ถึงอย่�งน้ันระบบของธน�ค�รทุกวันน้ีก็ยังพึ่งพิง

ปจัจยัหล�ยอย่�งทีค่วบคมุไดย้�ก ซึง่มโีอก�สเกดิ

คว�มผิดพล�ดได้ตลอดเวล�

 ทุกคร้ังที่เร�มีก�รลงทุน ทำ�ธุรกรรม หรือ

แม้แต่ฝ�กเงิน จะเกิดก�รส่งต่ออำ�น�จก�รควบคุม

ทรัพย์สินของเร�ไปยังธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงิน 

เพือ่เปน็ตัวแทนของเร�ในก�รบริห�รเงนิในตล�ด

ก�รเงนิ แตห่�กธน�ค�รนำ�เงินของเร�ไปใช้ในจดุ

ที่มีคว�มเสี่ยงสูง เช่น ปล่อยกู้ให้กับลูกหน้ีที่ไร้

ศักยภ�พในก�รช��ระหน้ีคืนได้ หรือแม้กระทั่ง 

ก�รออกม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่ผิดพล�ด 

ไมส่อดรับกบัสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกจิ ไปจนถงึ

ก�รที่ผู้ใช้จำ�เป็นต้องมอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล

ก�รทำ�ธุรกรรม และอำ�น�จก�รตัดสินใจใน 

ก�รบริห�รเงินไปอยู่ที่ตัวกล�งโดยที่แทบไม่อ�จ

ค�ดเด�ล่วงหน้�ได้ว่�ตัวกล�งเหล่�น้ันกำ�ลัง 

มีแผนจะนำ�เงินหรือข้อมูลของเร�ไปทำ�อะไร 

ก็เป็นเหตุผลให้ผู้คนเร่ิมมองห�หนท�งท่ีตอบโจทย์

คว�มต้องก�รม�กกว่� 

 เช่นเดียวกับคว�มปลอดภัย ที่เป็นอีกเร่ือง

หน่ึงท่ีตัวกล�งอย่�งธน�ค�รถูกต้ังคำ�ถ�ม จ�กข่�ว

ก�รโจรกรรมท�งก�รเงนิ หรือก�รโจรกรรมข้อมลู

ส่วนบุคคลที่แม้แต่ธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงิน

ระดับโลกก็ยังถูกคุกค�มให้เกิดคว�มเสียห�ย 

และอ�จส่งผลเสียต่อระบบรวมศูนย์ท�งก�รเงิน

ที่ลุกล�มไปมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ กระทั่งเกิด

ก�รล่มสล�ยเช่นเดียวกับตัวอย่�งที่มีให้เห็นใน

อ�ร์เจนติน� เวเนซุเอล� และซิมบับเว เป็นต้น 

 “คว�มน่�เช่ือถือ” ของตัวกล�งอย่�งธน�ค�ร 

จึงอ�จกล�ยเป็นเพียงม�ย�คติทีส่ร้�งคว�มชอบธรรม 

ให้กับระบบก�รเงินในโลกเก่�ได้ใช้เป็นหลักยึด 

หรืออ้�งสิทธ์ิก�รมีอยู่ของตัวกล�งท�งก�รเงิน 

กล่�วได้ว่� ธน�ค�รไม่ได้ดำ�รงอยู่ได้เพร�ะ 

คว�มน่�เช่ือถือของตัวมันเอง แต่ธน�ค�รดำ�รง

อยู่ได้เพร�ะ “คน” ยังให้คว�มเชื่อถืออยู่

เงินคริปโต ความหวังใหม่
ปฏิวัติการเงินโลก
ค.ศ. 2008 มีนักสร้�งสรรค์ผู้ไร้ตัวตนน�มว่� 

ซ�โตชิ น�ก�โมโตะ (Satoshi Nakamoto) ได้

เปิดตัวไอเดียที่หม�ยมั่นจะเปลี่ยนแปลงโลก

ท�งก�รเงิน เข�เรียกมนัว�่ “บติคอยน์ (Bitcoin)” 
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ที่พัฒน�ขึ้นด้วยก�รว�งคอนเซ็ปต์ง่�ย ๆ คือ

ก�รกระจ�ยศูนย์อำ�น�จ (Decentralized) ที่จะ

ช่วยให้เกิดสื่อกล�งก�รแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ระหว�่งกนัแบบ P2P (Peer-to-Peer) โดยไมต่อ้ง

พึ่งพ�ตัวกล�ง ซ�โตชิให้เหตุผลว่�ตัวกล�งอย่�ง

ธน�ค�รนั้นเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยของระบบ ทำ�ให้ 

ระบบช้�กว่�ที่ควรจะเป็น และทำ�ให้คนต้องเสีย

ค�่ธรรมเนยีมสงูเพือ่ใหต้วักล�งเหล�่น้ันมรี�ยได ้

 ข้อมูลก�รทำ�ธุรกรรมท้ังหมดของบิตคอยน์จะ

ถูกจัดเก็บลงในเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 

และจะไม่มีใครส�ม�รถทำ�ก�รแก้ไขได้ ย่ิงมีจำ�นวน

คนถือข้อมูลในเครือข่�ยเยอะเท่�ไร คว�มน่�เช่ือถือ

และคว�มปลอดภัยของข้อมูลก็จะยิ่งสูงขึ้น ก�ร

ปลอมแปลงก็จะทำ�ได้ย�กข้ึน เช่ือกันว่�ซ�โตชิ

ตัง้ใจสร้�งบติคอยน์ข้ึนม�ใหม้คีณุสมบตัใิกลเ้คยีง

กับทองคำ� คือไม่มีก�รแทรกแซงจ�กตัวกล�ง 

ทกุอย�่งเปน็ไปต�มอปุสงคแ์ละอปุท�น มจีำ�นวน

จำ�กัด และเม่ือเวล�ผ่�นไป จะห�ได้ย�กข้ึน เพร�ะ

บิตคอยน์จะถูกปล่อยออกม�จ�กระบบน้อยลง

เร่ือย ๆ  ก�รได้ม�ซ่ึงบิตคอยน์น้ันต้องอ�ศัยก�รขุด 

คล้�ยกับก�รขุดทองคำ� เป็นก�รแข่งขันกันเพื่อ

แย่งสิทธ์ิในก�รเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมและเป็น

ผู้บันทึกธุรกรรมท�งก�รเงินที่เกิดข้ึนจริงลงใน

บล็อกเชน เพร�ะก�รที่บิตคอยน์เป็นระบบที่ไม่มี

ตัวกล�ง จึงมีก�รเสนอวิธีก�รใหม่ในก�รแก้ปัญห�

เร่ืองคว�มโปร่งใสแบบไร้ศูนย์กล�งผ่�นก�ร “ขุด” 

วิธีน้ีจะเปิดโอก�สให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในระบบบิตคอยน์

ทุกคน มีสิทธ์ิเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมได้อย่�ง 

เท่�เทียมกัน และผลลัพธ์จ�กก�รตรวจสอบก็จะ

เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกสู่ส�ธ�รณะด้วย

 คว�มท้�ท�ยในช่วงเร่ิมต้นของบิตคอยน์ 

ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รโจมตีของกลุ่มคนที่ไม่เช่ือ 

ในสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี  

(Cryptocurrency) โดยมองว่�เป็นเงินที่ไม่มี 

ตัวตน ไม่มีค่� จับต้องไม่ได้ เป็นเพียงแค่รหัสใน

ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เหมือนกับเงินสกุลต่�ง ๆ 

ทีม่ธีนบตัรหรือเหรียญทีจ่บัต้องได ้มธีน�ค�รเปน็

ตวักล�งและรับรองโดยรฐับ�ล แต่สำ�หรับครปิโต

เคอร์เรนซี น้ัน อ�จกล่�วได้ว่�ไม่มีใครเป็น 

ผูก้ำ�หนดค�่ของมนัโดยตรง และปร�ศจ�กก�รนำ�

แร่ธ�ตุมีค่�ม�หนุนไว้ ทั้งนี้ห�กพิจ�รณ�กันให้ดี 

ทุกวันน้ีโลกเร�ก็ไม่ได้ใช้ระบบก�รเงินที่อ้�งอิง

ม�ตรฐ�นทองคำ�แลว้ มลูค�่ทีแ่ทจ้ริงของธนบตัร

ทีอ่ยูใ่นมอืเร�น้ัน นับกนัจริง ๆ  ก็อ�จมคี�่เท�่กบั

มูลค่�กระด�ษ ค่�แท่นพิมพ์ ค่�หมึกต่�ง ๆ ที่

ใช้ผลิตมันเท่�นั้นเอง

 หลังจ�กที่บิตคอยน์ผ่�นร้อนผ่�นหน�ว 

ผจญกับบททดสอบและก�รยอมรับของผู้คนม�

อย่�งต่อเน่ือง ปัจจุบันบิตคอยน์มีมูลค่�ไปแตะ 

อยู่ที่ 1 BTC = 1,099,044.22 บ�ท (ข้อมูล ณ วันท่ี 

24 มิ.ย. 64) และทุกวันนี้หล�ย ๆ  รัฐบ�ลทั่วโลก

ประก�ศให้ก�รช��ระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซี 

ถูกกฎหม�ย บริษัทยักษ์ใหญ่และร้�นค้�หล�ย

แหง่ทัว่โลก ยอมรับก�รใช้จ�่ยดว้ยบติคอยน์ และ

ทีส่ำ�คญัคอืธน�ค�รช่ือดงัทัว่โลกต่�งหนัม�ศกึษ�

เทคโนโลยีบล็อกเชนกันม�กข้ึน เเละพย�ย�ม

เช่ือมโยงก�รบริก�รในโลกคู่ขน�นน้ีเข้�ห�กัน 

เพือ่เพิม่ประสทิธ์ิภ�พก�รทำ�ง�นใหกั้บระบบของ

ธน�ค�ร กลับม�มีคว�มน่�เชื่อถือดังเดิม

 

ส่องธุรกรรมทางการเงินในโลก DeFi 
ความเป็นไปได้ใหม่
คู่ขนานกับโลกการเงินดั้งเดิม
“ดีไฟน์” (Decentralized Finance: DeFi) ใช้

เรียกระบบก�รเงินแบบกระจ�ยศูนย์อำ�น�จที่ 

ไม่พึ่งพ�ตัวกล�ง ไม่ต้องมีผู้กำ�กับดูแล เป็นก�ร

เข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินที่ง่�ย ช่วยให้ผู้ใช้

ส�ม�รถควบคุมสินทรัพย์ของตนเองได้โดยตรง 

รวมถึงเป็นระบบท่ีเปิดกว้�งให้ทุก ๆ คนเข้�ม�มี

ส่วนร่วมท�งก�รเงิน สร้�งคว�มโปร่งใส มีต้นทุนต่ำ� 

เทคโนโลยพีืน้ฐ�นทีร่องรับ DeFi อย�่ง บลอ็กเชน

ได้รับก�รพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะ 

บนแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีอย่�งอีเธอเรียม 

(Ethereum) โดยแพลตฟอร์มของอีเธอเรียมน้ัน 

มีแนวคิดพ้ืนฐ�นท่ีจะพัฒน�ไปสู่ก�รป็น World 

Computer โดยอนุญ�ตให้ใครก็ต�มส�ม�รถพัฒน�  

Decentralized Application, Smart Contract 

หรือแม้กระท่ังสร้�งเหรียญ (Token) ได้ด้วยตัวเอง 

 ปัจจุบันนักพัฒน�ต่อยอดให้ DeFi ทำ�

ธุรกรรมท�งก�รเงินไดเ้หมือนกบัทีธ่น�ค�รทำ�ได ้

ไม่ว่�จะเป็นก�รสร้�งสินทรัพย์ กู้ยืม ค้ำ�ประกัน 

แลกเปลี่ยน หรือ โอนทรัพย์สิน เป็นต้น โดย

ตัวอย่�งก�รทำ�ธุรกรรมในโลก DeFi ที่น่�สนใจ 

เช่น

  Asset Tokenization ก�รแปลงสนิทรัพย์

ปกตเิปน็โทเคน กค็อืก�รเอ�สนิทรัพยต์�่ง ๆ  เช่น 

ทองคำ� โฉนดที่ดิน อสังห�ริมทรัพย์ หุ้น หรือ

แม้แต่ง�นศิลปะ ม�แปลงเป็นโทเคนที่อยู่บน

เทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงส�ม�รถใช้อ้�งสิทธ์ิ 

คว�มเป็นเจ�้ของของสนิทรัพยน์ัน้ ๆ  ได ้ส�ม�รถ

กำ�หนดประเภทของโทเคนได้ต�มคุณสมบัติ  

โดยเลือกได้ว่�จะออกโทเคนในรูปแบบใด เช่น 

ออกโทเคนที่ทุกเหรียญมีลักษณะเหมือนกัน ใช้

ทดแทนกันได้ เรียกว่�โทเคน ERC-20 สำ�หรับใช้

ในก�รระดมทนุ หรือออกโทเคนทีแ่ต่ละเหรียญมี

คว�มแตกต่�งกัน ไม่ส�ม�รถใช้ทดแทนกันได้ 

เรียกว่�โทเคน ERC-721 สำ�หรับนำ�ม�ใช้กับ

สินทรัพย์ที่มีช้ินเดียว ป้องกันก�รปลอมแปลง 

เช่น อสังห�ริมทรัพย์ ผลง�นศิลปะ หรือแม้แต่

พระเครื่อง เป็นต้น
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  Stablecoins คือเหรียญอีกรูปแบบหนึ่ง

ในจกัรว�ลของคริปโตเคอร์เรนซ ีโดยใช้บลอ็กเชน

ที่ถูกออกแบบม�เพื่อแก้ปัญห�คว�มผันผวนของ

ร�ค� โดยที่แต่ละเหรียญจะมีก�รอ้�งอิงกับ

สินทรัพย์บ�งประเภท เพื่อให้ร�ค�คงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงน้อยม�ก และไม่เปลี่ยนไปต�ม

คว�มต้องก�รของตล�ด ในวงก�รเทรดเดอร์มัก

ใช้ประโยชน์จ�ก Stablecoins ไว้เป็นที่พักเงินใน

ช่วงที่ตล�ดผันผวน Stablecoins แบ่งออกเป็น  

3 ประเภท ประกอบด้วย (1) Fiat Backed  

Stablecoins ก�รผูกค่�เหรียญกับเงินตร� 

ต่�งประเทศ (2) Asset Backed Stablecoins 

ก�รผกูค�่เหรียญกบัสนิทรัพยม์มีลูค�่ต�่ง ๆ  เช่น 

ทอง น้ำ�มัน หรือเพชร และ (3) Algorithmic 

Stablecoins เหรียญที่ถูกพัฒน�ขึ้นเอง ไม่ได้อิง

มูลค่�กับสินทรัพย์ใด ๆ

  Decentralized Exchanges หรือ DEXs 

ตล�ดแลกเปล่ียนแบบไร้ตัวกล�ง เป็นแพลตฟอร์ม

เพื่อทำ�ก�รแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่�ง ๆ 

ระหว่�งผู้ใช้โดยตรงแบบ P2P (Peer-to-Peer) ที่

ไมจ่ำ�กดัจำ�นวนก�รโอนเหรียญ และไมต้่องพึง่พ�

ตัวกล�ง ตัวอย่�งแพลตฟอร์มที่ได้รับคว�มนิยม 

อ�ทิเช่น Uniswap, Kyber และ Kulap

  Lending Platforms คือแพลตฟอร์มบน 

DeFi ทีเ่ปดิโอก�สใหผู้ใ้ช้บริก�รส�ม�รถฝ�กหรือ

กู้ยืมเหรียญดิจิทัลต่�ง ๆ โดยจะใช้สินทรัพย์

ประเภทเงินดิจิทัลเป็นสิ่งค้ำ�ประกัน (จำ�นวนค้ำ�

ต้องม�กกว่�กู้) และมีระบบ Smart Contract 

คอยจัดก�รธุรกรรมที่เกิดข้ึนบนแพลตฟอร์มให้

เกิดคว�มเรียบร้อย ซึ่งผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยและผู้

ปลอ่ยกูก้ส็�ม�รถไดด้อกเบีย้ทีผู่กู้จ้�่ย ระบบนีจ้ะ

คล้�ยกับโรงรับจำ�นำ�ที่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์

หน่ึงเปน็อกีแบบหนึง่ได ้ตวัอย�่งเช่น Compound 

นอกจ�กน้ียังมี MakerDAO ที่เป็น Lending 

Platform แบบหนึ่ง ที่ผู้กู้จะได้เหรียญ Dai เป็น 

Stablecoin ซึ่งจะมีมูลค่�คงที่อยู่ที่ 1 Dai = 1 

ดอลล�ร์สหรัฐ โดยผูกมูลค่�กับสกุลเงินดิจิทัล ผู้

กู้ส�ม�รถนำ�เหรียญ Dai ไปแลกเปลี่ยนเป็น

สินทรัพย์อื่น ๆ ต่อไปได้ ก�รม�ของ Dai ทำ�ให้

เกิดแนวคิดของก�รสร้�ง Virtual Asset ที่รองรับ

ดว้ยสนิทรัพยด์จิทิลั ซึง่ไมจ่ำ�เปน็ต้องใช้สนิทรัพย์

ที่มีอยู่จริงอ้�งอิง

  Crypto Derivatives หรือ ก�รซื้อข�ย

เหรียญดิจิทัลบนตล�ดอนุพันธ์ ตร�ส�รอนุพันธ์ 

หรือ Derivative เปน็ตร�ส�รท�งก�รเงินประเภท

หนึ่งที่ใช้สำ�หรับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk 

Management, Hedging) หรือเก็งกำ�ไร 

(Speculative) โดยตร�ส�รอนุพันธ์ที่เป็นที่นิยม

ในตล�ดคริปโตเคอร์เรนซี มีอยู่แบบเดียว คือ 

ตล�ด Futures หรือ สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 

(Futures Contract) ตล�ดก�รซื้อข�ยดังกล่�ว

เปน็ก�รซือ้ข�ยสญัญ� ซึง่ทำ�ก�รตกลงกันระหว�่ง

บุคคลหรือสถ�บัน 2 ฝ่�ย โดยมีฝ่�ยของผู้ซื้อ 

และฝ่�ยของผู้ข�ย ทำ�ก�รตกลงกันในสัญญ�ว่� 

จะมีก�รซื้อข�ยสินทรัพย์ในอน�คต โดยทั้งผู้ซื้อ

และผู้ข�ยจะมีภ�ระผูกพันที่จะต้องทำ�ต�ม

สัญญ�ที่กำ�หนดไว้ 

 ธุรกรรมบน DeFi ที่นำ�ม�อธิบ�ยน้ัน 

เป็นก�รนำ�เสนอบริก�รท�งก�รเงินในโลกดิจิทัล

ที่คล้�ยคลึงกับก�รบริก�รของสถ�บันก�รเงิน

แบบรวมศูนย์ดั้งเดิม เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ 

ก�รทำ�ง�นอ�ศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนม�แทน 

คว�มนิยมของ DeFi และก�รเติบโตอย่�งก้�ว

กระโดด อ�จวัดได้จ�กมูลค่�ของตล�ดที่เกิดขึ้น 

ข้อมลูจ�ก defipulse.com พบว�่มลูค�่ของตล�ด 

DeFi วัดจ�ก Total Value Locked (TVL) หรือ 

มูลค่�รวมที่ถูกล็อกไว้บนแพลตฟอร์มของ DeFi 

คิดเป็น 51.33 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ หรือกว่� 

1.63 ล้�นล้�นบ�ท เมื่อเปรียบเทียบย้อนกลับไป

ในปล�ยป ี2019 ถงึตน้ป ี2020 ก�รลงทนุใน DeFi 

ยังกระจุกตัวอยู่แค่เพียงบ�งกลุ่ม ในเวล�น้ันมี

มูลค่�ตล�ดเพียง 700-800 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

เท่�นั้น ข้อมูลนี้ช่วยตอกย้ำ�ว่� DeFi ไม่ใช่เรื่อง

เพ้อฝันอีกต่อไป 

NFT for Creators: A New Hope
ตล�ดข�ยศิลปะดิจิทัลไม่เคยคึกคักเท่�นี้ม�ก่อน 

NFT หรือ Non-Fungible Token คือเบื้องหลัง 

คว�มป็อปในขณะน้ี NFT เป็นเหรียญดิจิทัล 

รูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ซ้ำ�หรือทดแทนกันได้ โดยในแต่ละเหรียญจะ

มีคว�มแตกต่�ง มีมูลค่�ที่ไม่เท่�กัน ส�ม�รถ 

อ้�งสิทธิ์และพิสูจน์คว�มเป็น “เจ้�ของ” ชิ้นง�น

ศิลปะดิจิทัลได้ เนื่องจ�กถูกสร้�งและจัดเก็บใน

รูปแบบม�ตรฐ�นข้อมูล ERC-721 บน Ethereum 

Blockchain ด้วยเหตุน้ี NFT จึงถูกนำ�ไปใช้

ประโยชน์กับกลุ่มสินค้�ที่เป็นของห�ย�กหรือมี

จำ�นวนจำ�กัดอย่�งเช่น ศิลปะและของสะสม 
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  NFT ดึงดูดคว�มสนใจของศิลปินใน

อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ ด้วยก�รซื้อง่�ยข�ย

คล่อง และกระบวนก�รที่ไม่ซับซ้อน โดยปัจจุบัน

เกิด NFT Marketplace เพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อย ๆ 

และตล�ดเหล่�น้ันก็มีคว�มหล�กหล�ย ดึงดูด

ศิลปินหรือนักสะสมให้เลือก Mint (สร้�ง) และ 

Listing (ข�ย) ผลง�นได้ต�มจริต 

  NFT ช่วยลดปญัห�ในก�รตรวจสอบสทิธ์ิ

คว�มเป็นเจ้�ของช้ินง�นศิลปะได้โดยไม่ต้อง

อ�ศัยคนกล�ง เพร�ะส�ม�รถอ�้งสทิธ์ิและพสิจูน์

ไดด้ว้ยก�รตรวจสอบรหสัทีก่ำ�กบัไว้กับทกุผลง�น

ศิลปะที่แปลงเป็น NFT จึงช่วยรับประกันและ 

สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับศิลปินและผู้อุปถัมภ์ผล

ง�นศิลปะ 

  ก�รแชร์ผลง�นศลิปะดจิทิลัใหเ้ปน็ทีรู้่จกั

กับคนในวงกว้�ง กล�ยเป็นเร่ืองง่�ยกว่�ที่เคย 

ศิลปินมีอิสระในก�รเผยแพร่เ น้ือห�ให้กับ 

ผู้สนับสนุนและแฟน ๆ โดยไม่ถูกเซ็นเซอร์หรือ

ถกูควบคมุ รวมไปถงึส�ม�รถติดต�มผลง�นของ

ตนเองได้ว่�ตกไปอยู่ในมือของใคร และมีโอก�ส

ที่จะได้ติดต่อแลกเปลี่ยนเพื่อสร้�งฐ�นแฟนของ

ผลง�นให้เหนียวแน่นขึ้น

  ร�ยรับจ�กผลง�น NFT นอกจ�กศิลปิน

จะได้รับเงินจ�กก�รข�ยช้ินง�นในคร้ังแรกแล้ว 

เน่ืองจ�กพืน้ฐ�นของ NFT คอืสนิทรัพยท์ีส่�ม�รถ

ซือ้ข�ยเปลีย่นมอืกันได ้ศลิปนิจงึมโีอก�สทีจ่ะได้

รับผลตอบแทนเป็นค่�สิทธิ์ (Royalty Fee) จ�ก

ก�รข�ยต่อง�นในแต่ละครั้งได้ต่อเนื่อง 

 

 ในอน�คต NFT จะเป็นประโยชน์กับ 

หล�กหล�ยกลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ ทั้งเกม 

ดนตรี ภ�พยนตร์ และอื่น ๆ  ไม่มีขอบเขตจำ�กัด

ห�กจินตน�ก�รของศิลปินไปถึง ตล�ดน้ียัง 

เปดิกว้�งใหก้บัหล�กหล�ยผลติภณัฑห์รือบริก�ร

อกีม�ก เพยีงศลิปนิกล้�ทีจ่ะแตกต่�ง คดิรูปแบบ

ก�รว�งตล�ดที่ไม่เหมือนกับขนบเดิม ก็อ�จ 

จุดกระแสใหม่ ๆ ให้กับวงก�ร NFT ได้ไม่ย�ก

NFT กับภาวะฟองสบู่ 
ห�กเก�ะติดข่�วคว�มเคลื่อนไหวในแวดวง NFT อย่�งใกล้ชิด เมื่อทำ�ก�รเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่

ก�รเกิดขึ้นของ NFT ในยุคแรกเมื่อปี 2017 จนถึงปัจจุบันปี 2021 จะพบว่�มีอัตร�ก�รเติบโตที่ 

สูงม�ก เมื่อพิจ�รณ�ในแง่ของร�ค�ข�ยผลง�นศิลปะดิจิทัลที่โด่งดังติด Top 5 ตลอดก�ลอย่�ง 

CryptoPunk ตัวอย่�งผลง�นรหัส #7804 ที่มีมูลค่�อยู่ที่ 7.56 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐต่อ 1 ไฟล์ดิจิทัล 

จึงไม่น่�แปลกใจที่นักเก็งกำ�ไรมองว่� NFT กำ�ลังเข้�สู่ภ�วะฟองสบู่ ด้วยร�ค�ที่เหลือเชื่อที่จ่�ยให้

กับง�นดิจิทัลเหล่�นั้น นักลงทุนส่วนใหญ่จ้องจะปั่นร�ค�เพื่อหวังที่จะสร้�งคว�มมั่งคั่ง ม�กกว่�

จะจับจองด้วยคว�มชื่นชอบในผลง�น หรือเพื่อก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์จริง

 NFT + DeFi อ�จเป็นท�งออก ด้วยก�รส่งเสริมให้ก�รถือครอง NFT ถูกนำ�ไปสร้�งประโยชน์

ม�กกว่�ก�รเทรดเพื่อทำ�กำ�ไรแต่เพียงอย่�งเดียว โดยก�รใช้ NFT เป็นหลักประกันในก�รขอสิน

เช่ือเพือ่เสริมสภ�พคลอ่งท�งก�รเงินใหก้บัตล�ดศลิปะ โดยปกตติล�ดศลิปะทัง้แบบก�ยภ�พและ

ดิจิทัล ก�รซื้อข�ยอ�จไม่ได้คล่องตัวม�กนัก นักสะสมบ�งคนที่ต้องก�รเงินลงทุนเพื่อเก็งกำ�ไรใน

ผลง�นช้ินใหม ่ๆ  ก็มกัจะนำ�ผลง�นศลิปะไปค้ำ�ประกนักบัสถ�บนัก�รเงิน ในกรอบเดยีวกันน้ี DeFi 

และ NFT ส�ม�รถทำ�เรื่องนี้ให้ง่�ยขึ้นได้ โดยลดขั้นตอนในก�รประเมินและตรวจสอบ เพร�ะทุก

ช้ินง�น NFT ก็คือเหรียญที่มีมูลค่�ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องให้ตัวกล�งใด ๆ ม�

ประเมนิให ้ปจัจบุนัมบีริษทัสต�ร์ตอพัใหบ้ริก�รในลกัษณะนีแ้ลว้ เช่น NFTfi (nftfi.com) ใหบ้ริก�ร

สินเช่ือสำ�หรับผู้ถือสิทธิ์ในสินทรัพย์ NFT โดยก�รว�งสินทรัพย์ NFT เป็นหลักประกันเงินกู้  

เปิดโอก�สให้ผู้ใช้ร�ยอื่น ๆ ที่สนใจในผลง�นศิลปะชิ้นนั้น ๆ เสนอเงินกู้ และเมื่อทำ�ข้อตกลงกัน

ได้แล้ว ผลง�น NFT จะถูกล็อกในระบบ และจะถูกโอนกลับคืนแก่ผู้กู้เมื่อช��ระเงินกู้หมดแล้วต�ม

สัญญ�

 ต�มรอบก�รเปลี่ยนแปลงของประวัติศ�สตร์โลก มีหล�ยคนเชื่อว่�ก�รปฏิวัติระบบก�รเงินโลก 

ครั้งใหญ่ ๆ จะเกิดขึ้นในทุก 50 ปี ห�กสถิตินี้กล�ยเป็นเรื่องจริง หรือบังเอิญเกิดขึ้น ปี 2021 ก็ถือ

เป็นก�รครบปีที่ 50 นับจ�กเหตุก�รณ์ “Nixon Shock” ที่เกิดขึ้นในปี 1971 แต่เชื่อเหลือเกินว่�ก�ร

ปฏิวัติระบบก�รเงินในรอบน้ีจะไม่เหมือนกับอดีตที่เป็นม� เพร�ะโลกของคริปโตเคอร์เรนซีและ DeFi 

เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ คนกว่�ครึ่งโลกยังไม่เข้�ใจและใช้มันอย่�งสนิทใจ ทำ�ให้มันยังคงเดินคู่ขน�น

ไปกับระบบก�รเงินแบบรวมศูนย์ดั้งเดิม พวกเร�คงต้องอยู่ให้ทันรอบก�รปฏิวัติในอีก 50 ปีข้�งหน้� 

แล้วย้อนกลับม�คิดทบทวนถึงเหตุก�รณ์ในปีนี้อีกครั้ง จึงอ�จจะเห็นโลกของ DeFi ที่ม�แทนที่ CeFi 

โดยสมบูรณ์ 

ที่ม� : บทคว�ม “ก�รซ้ือข�ยเหรียญ Bitcoin บนตล�ดอนุพันธ์คืออะไร” โดย Jiraboon จ�ก siamblockchain.com / บทคว�ม “ตร�ส�รอนุพันธ์ (Derivative) คืออะไร? I เงินล้�นไม่ย�ก ห�กรู้จัก 
สินทรัพย์ท�งก�รเงิน (ตอนที่ 4)” โดย Investment Reader จ�ก finnomena.com / บทคว�ม “แนะลุยต่อยอด ‘เป๋�ตัง’ สู่ซูเปอร์แอพแห่งช�ติ” จ�ก thansettakij.com / บทคว�ม “รู้จักเทคโนโลยี 
Defi บริก�รเงินยุคใหม่บนโลกออนไลน์” โดย Krungsri Plearn จ�ก krungsri.com / บทคว�ม “ส�มเส้�ที่เข้�กันไม่ได้...ในโลกก�รเงินไร้ตัวกล�ง” จ�ก bot.or.th / บทคว�ม “สำ�รวจโมเดล Cashless 
Society ของต่�งประเทศ” โดย Krungsri Guru จ�ก krungsri.com / บทคว�ม “ห้�อันดับแรก DeFi Trends สำ�หรับปี 2021” จ�ก moonstats.com / บทคว�ม “เหตุผลที่ Bitcoin ทะลุ $1,000 อธิบ�ย  
Cryptocurrency ในแง่มุมเศรษฐศ�สตร์” โดย Ran Pravithana จ�ก finnomena.com / บทคว�ม “DeFi คืออะไร? ทำ�คว�มรู้จักกับโลกก�รเงิน ท่ีไม่ต้องพ่ึงธน�ค�ร” จ�ก bitcoinaddict.org / บทคว�ม 
“DeFi 101 ทำ�คว�มเข้�ใจสินทรัพย์สังเคร�ะห์หรือ Synthetic Asset สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ส�ม�รถถูกหยุดย้ังได้” โดย Techsauce Team จ�ก techsauce.co / บทคว�ม “Ethereum คืออะไร? ทำ�คว�ม
รู้จัก Blockchain ทีไ่ดรั้บคว�มนิยมที่สุดในโลก” จ�ก bitcoinaddict.org / บทคว�ม “Evolution of Money (วิวัฒน�ก�รของเงิน)” โดย Chawakorn Lertrungsi จ�ก medium.com / บทคว�ม “Stable Coin 
กลไกสำ�คัญของ DEFI” โดย วรพจน์ ธ�ร�ศิริสกุล จ�ก efinancethai.com / บทคว�ม “Stablecoin หรือ USDT คืออะไร ทำ�คว�มรู้จักกับเหรียญสกุลเงิน Fiat ของโลกดิจิทัล” จ�ก bitcoinaddict.org
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

จักรวาลเหรียญดิจิทัล 
7 เหรียญที่ต้องรู้จัก
ก่อนเข้าวงการคริปโตเคอร์เรนซี
เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

ท่ามกลางบรรยากาศแหง่ความไม่แน่นอนในปี 2021 กระแสหนึง่
ท่ีผู้คนหันมาสนใจกันมากขึ้นคือเรื่องของสกุลเงินดิจิ ทัล  
การค้นหาค�าว่า “Cryptocurrency” และ “Bitcoin” บนกูเกิล
ท่ัวโลกพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  
 ในปัจจุบันมูลค่ารวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีน้ันอยู่ที่
ประมาณ 1.36 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และแม้ว่าบิตคอยน์ 
จะครองสว่นแบ่งตลาดมากถึง 46.94%1 แตจ่กัรวาลแหง่สกุลเงนิ
ดิจิทัลนั้นมีเหรียญประเภทต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 10,000  
สกุลเงิน (และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ) ลองมาท�าความรู้จัก
กับ 7 เหรียญดิจิทัลและจุดเด่นที่น่าสนใจของแต่ละเหรียญกัน

เทเธอร์ (Tether) - USDT
 ปีที่ก่อตั้ง : 2014
 ผู้ก่อตั้ง : บริษัท เทเทอร์ ลิมิเต็ด (Tether Limited)

 จุดเด่น : 
 + เป็นก�รผสมผส�นคริปโตเคอร์เรนซีและสกุลเงินปกติ 

  เข้�ด้วยกันโดยอิงร�ค�จ�กเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ

 + 1 USDT มีมูลค่�เท่�กับ 1 เหรียญสหรัฐฯ

 + ถูกเรียกว่�เป็น Stablecoin หรือเหรียญที่มีเสถียรภ�พ 

  ด้�นร�ค� จึงไม่ผันผวนม�กเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัล 

  อื่น ๆ 

อีเธอเรียม (Ethereum) - ETH
 ปีที่ก่อตั้ง : 2013
 ผู้ก่อตั้ง : วีต�ลิก บูเจริน (Vitalik Buterin) หนึ่งในอดีต 

 ทีมพัฒน�บิตคอยน์ 

 จุดเด่น :
 + อเีธอเรียมไมไ่ดเ้ปน็แคส่กลุเงนิเพือ่ซือ้ ข�ย หรือเกง็กำ�ไร 

  เท่�นั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มแบบ Open Source ที่สร้�ง 

  อยู่บนเครือข่�ยบล็อกเชน โดยมีอีเธอร์ (Ether) หรือ ETH  

  เป็นสกุลเงินที่ใช้ 

 + ก�รเปน็ Open Source ทำ�ใหท้กุคนส�ม�รถเข้�ม�พฒัน� 

  หรือเขียนข้อมูลได้อย่�งอิสระ เร�ส�ม�รถสร้�งแอพพลิเคชัน 

  (Decentralized App หรือ DApp) ขึ้นม�บนเครือข่�ย  

  อีเธอเรียมได้

 + มีระบบ Smart Contract ที่ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นสร้�งเงื่อนไข 

  ในก�รทำ�ธุรกรรมต่�ง ๆ  ได้อย่�งหล�กหล�ยโดยไม่ต้อง 

  ผ่�นตัวกล�ง เช่น ก�รซื้อข�ยสินค้� ก�รช��ระค่�เช่� 

  ก�รช��ระค่�บัตรเครดิต หรือแม้กระทั่งก�รสร้�งเหรียญ  

  (Token3) ขึ้นม�ใหม่ 

 + ปัจจุบันอีเธอเรียมมีมูลค่�สูงเป็นอันดับที่ 2 รองจ�ก 

  บิตคอยน์

บิตคอยน์ (Bitcoin) - BTC
 ปีที่ก่อตั้ง : 2009
 ผู้ก่อตั้ง : ผู้ใช้น�มแฝงว่� “ซ�โตชิ น�ก�โมโต” (ขณะนี้ 

 ยังไม่มีก�รเปิดเผยตัวตน)

 จุดเด่น : 
 + เป็นเงินดิจิทัลสกุลแรกที่ได้รับคว�มนิยมและเป็นที่รู้จัก 

  ม�กที่สุด 

 + เป็นต้นกำ�เนิดของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่ 

  ทำ�ให้ก�รทำ�ธุรกรรมต่�ง ๆ เกิดขึ้นได้อย่�งรวดเร็วและ 

  ปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่�นตัวกล�งอย่�งธน�ค�รเหมือน 

  ในอดีต

 + เป็นเหรียญที่มีร�ค�สูงที่สุดในสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน 

 + มีจำ�นวนท้ังหมด 21 ล้�นเหรียญ ในปัจจุบันถูกขุดออกม� 

  แล้วร�ว 18.7 ล้�นเหรียญ2 

1 ข้อมูลจ�ก coinmarketcap.com วันที่ 25 มิถุน�ยน 2564
2 ข้อมูลจ�ก buybitcoinworldwide.com วันที่ 25 มิถุน�ยน 2564
3 สกุลเงินหรือเหรียญท่ีสร้�งข้ึนม�ใหม่เพ่ือให้ทำ�ง�นบนเครือข่�ย Blockchain
 ที่มีอยู่แล้ว ในที่นี้คือ Ethereum
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ไบแนนซ์คอยน์ (Binance Coin) - BNB 

 ปีที่ก่อตั้ง : 2017
 ผู้ก่อตั้ง : ช�งเผิง เจ� (Changpeng Zhao) หรือ CZ 

 จุดเด่น : 
 + เป็นเหรียญที่สร้�งโดยไบแนนซ์ (Binance) แพลตฟอร์ม 

  แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 + ใช้ซือ้-ข�ย และช่วยลดค�่ธรรมเนียมในก�รเทรดเหรียญ 

  ต่�ง ๆ บนแพลตฟอร์ม Binance ได้

 + มีก�ร “เผ�เหรียญ” ในทุก ๆ ไตรม�สเพื่อทำ�ให้จำ�นวน 

  เหรียญค่อย ๆ ลดลง โดยมีเป้�หม�ยจ�ก 200 ล้�น 

  เหรียญให้สุดท้�ยเหลือ 100 ล้�นเหรียญ โดย Binance  

  จะนำ� 20% ของกำ�ไรม�ซื้อเหรียญเพื่อไปทำ�ล�ยทิ้ง 

  สง่ผลใหร้�ค� BNB จะเพิม่สงูข้ึนเน่ืองจ�กเหรยีญในระบบ 

  เหลือน้อยลงนั่นเอง

คาร์ดาโน (Cardano) - ADA
 ปีที่ก่อตั้ง : 2015
 ผู้ก่อตั้ง : ช�ร์ลส์ โฮคินสัน (Charles Hoskinson) หนึ่งใน 

 ผู้ร่วมก่อตั้งอีเธอเรียม

 จุดเด่น : 
 + สกุลเงิน ADA มีที่ม�จ�กชื่อของ เอด� เลิฟเลซ (Ada  

  Lovelace) นักคณิตศ�สตร์และนักเขียนช�วอังกฤษ 

  ผู้ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

 + ADA เปน็เหรียญทีเ่อ�ไวใ้ช้ทำ�ธรุกรรมบนบลอ็กเชน หรือ 

  แพลตฟอร์มของค�ร์ด�โน

 + ค�ร์ด�โนมีคว�มคล้�ยกับอีเธอเรียมที่เปิดให้ทุกคน 

  ส�ม�รถเข้�ม�พัฒน�หรือเขียนข้อมูลได้ โดยมีก�รเพ่ิมเติม 

  คว�มเร็วและมีค่�ใช้จ่�ยที่ถูกกว่�

โดชคอยน์ (Dogecoin) - DOGE
 ปีที่ก่อตั้ง : 2013
 ผู้ก่อตั้ง : แจ็กสัน พ�ล์มเมอร์ (Jackson Palmer) วิศวกร 

 จ�ก Adobe และ (บิลลี ม�ร์คัส) Billy Markus วิศวกร 

 จ�ก IBM โดยทั้งคู่ใช้น�มแฝงว่� “ชิบะโตชิ น�ก�โมโต”  

 (Shibetoshi Nakamoto)

 จุดเด่น : 
 + สกุลเงินที่ใช้สุนัขพันธ์ุชิบะอินุจ�กมีม Doge เป็น 

  สัญลักษณ์ ทำ�ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ�ได้ง่�ยกว่�เหรียญ 

  สกุลอื่น ๆ โดยแรกเร่ิมน้ันสร้�งขึ้นเพื่อเสียดสีคริปโต 

  เคอร์เรนซี

 + อีลอน มัสก์ (Elon Musk) นักธุรกิจผู้นำ�ด้�นเทคโนโลยี 

  กล่�วถึงโดชคอยน์อยู่หล�ยคร้ังจนเข�ได้รับฉ�ย�ว่� 

  เป็น Doge Father 

 + โดชคอยน์แตกต่�งจ�กเหรียญสกุลอื่น ๆ ตรงที่ไม่มี 

  ก�รจำ�กัดของจำ�นวนเหรียญที่จะถูกสร้�งขึ้น

ริปเปิล (Ripple) – XRP
 ปีที่ก่อตั้ง : 2018
 ผู้ก่อตั้ง : บริษัท ริปเปิล แล็บส์ (Ripple Labs)
 จุดเด่น : 

 + สร้�งข้ึนเพื่อแก้ปัญห�ก�รโอนเงินระหว่�งประเทศที่มี 

  คว�มยุ่งย�กและต้องผ่�นตัวกล�งเยอะ 

 + เป็นเครือข่�ยที่ทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�รทำ�ธุรกรรม 

  ระหว่�งธน�ค�รและสถ�บันก�รเงินทั่วโลก

 + เน่ืองจ�กไม่ต้องผ่�นตัวกล�ง ก�รทำ�ธุรกรรมผ่�น XRP  

  จงึมรี�ค�ถกูและส�ม�รถทำ�ไดภ้�ยใน 3 - 5 วิน�ทเีท�่น้ัน

 + XRP มีจำ�นวนทั้งหมด 1 แสนล้�นเหรียญ ซึ่งในปัจจุบัน 

  ถกูนำ�ม�หมนุเวยีนอยูใ่นระบบแลว้ร�ว 4 หม่ืน 6 พนัล�้น 

  เหรียญ4

4 ข้อมูลจ�ก ripple.com วันที่ 13 มิถุน�ยน 2564
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

นาทีนีเ้ราเชือ่ว่าคนไทยแทบทกุคนตอ้งมีแอพพลิเคชนัท่ีชือ่ว่า “เป๋าตงั” ตดิมือถือ เพราะจากตัวเลขล่าสดุในแอพสโตรแ์ละเพลยส์โตร์
ของไทยพบว่ามีจ�านวนผู้ท่ีดาวน์โหลดแอพฯ น้ีไปติดต้ังแล้วมากกว่าสิบล้านคร้ัง และยังเป็นแอพฯ ด้านการเงินอันดับหน่ึงของไทยด้วย 
แต่ถ้าเราตัดข้อได้เปรียบท่ีว่า แอพฯ น้ีถูกน�ามาใช้เพื่อรองรับการรับสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐจ�านวนมาก ตั้งแต่ 
“ชิมช้อปใช้” จนถึง “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ในวันนี้ แอพฯ ที่ว่านี้มีศักยภาพให้เราเชียร์และใช้ต่อมากน้อยแค่ไหนกันแน่

เปิด “เป๋าตัง”
อนาคตซูเปอร์แอพฯ แรกของไทย

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ I ภ�พ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก
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คณุเก่ง - จกัรกฤษณ์ กลิน่สมทิธ์ิ ผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่ทมีนวตักรรม

และวิจัยท�งเทคโนโลยี ธน�ค�รกรุงไทย ผู้ทำ�หน้�ที่กุมบังเหียนด้�น 

ก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม “บริษัทอินฟินิธัส บ�ย กรุงไทย” ที่แยกตัวออกม�

จ�กธน�ค�รเพื่อสร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินใหม่ๆ ให้กับคนไทย มีคำ�ตอบ

ให้เร�

แอพฯ โดยคนไทยเพื่อคนไทย
“จุดเร่ิมต้นของเป๋�ตังถึงจะเร่ิมจ�กก�รเป็นแอพฯ ของกรุงไทย แต่เร�มี 

เป้�หม�ยที่แตกต่�งออกไป เพร�ะถ้�เป็นโมบ�ยแบงกิงของธน�ค�ร ปกติ

จะทำ�ข้ึนเพ่ือรองรับก�รใช้ง�นของลูกค้�ธน�ค�รเป็นหลัก แต่เป๋�ตังมีจุดเร่ิมต้น

คือเพื่อรองรับผู้ใช้ง�นม�กกว่�แค่ลูกค้�ของธน�ค�ร เร�เร่ิมต้นที่ก�รทำ�

แอพฯ ท่ีทุกคน ทุกอ�ชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเซ็กเมนต์ ต้องใช้ง�นได้ ดังน้ัน

เร�จึงต้องคิดย้อนกลับไปในหล�ย ๆ ส่วน ตั้งแต่ก�รทำ�แอพฯ ที่ต้องอยู่ใน

ระบบปฏิบัติก�รที่คนทั่วไปใช้ง�นได้ เป็นแอพฯ ที่ไม่ได้มีขน�ดใหญ่เกินไป

เพื่อที่จะด�วน์โหลดหรืออัพเดตผ่�นมือถือได้เลยโดยไม่ต้องต่อ WiFi ซึ่ง 

หลักสำ�คัญของเป๋�ตังเลยคือต้องส�ม�รถรองรับก�รทำ�ธุรกรรมพื้นฐ�นได้ 

คือ โอน เติม จ่�ย เป็นหลัก”

 ถึงแม้จะเป็นเป้�หม�ยเพื่อรองรับก�รทำ�ธุรกรรมด้�นก�รเงินแบบ 

พ้ืนฐ�น แต่คว�มท้�ท�ยหลักท่ีจะต้องตอบโจทย์ก�รใช้ง�นของคนไทยทุกคน 

ก็ทำ�ให้ทีมทำ�ง�นต้องคิดอย่�งรอบคอบและลงมือทำ�ให้สำ�เร็จในทันที  

“เร�ยึดแนวคิดที่ว่� เร�จะไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง นั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐ�น เวล�

ทีพ่ฒัน�แอพฯ จงึตอ้งมองไปทีค่ว�มต้องก�รของผูใ้ช้เปน็หลกั ก�รออกแบบ

ประสบก�รณ์ก�รใช้ง�น (User Experience) ของผู้ใช้ต้องดี ต้องเข้�ถึง 

เมนูต่�ง ๆ  ได้ง่�ยและรวดเร็ว มี UX/UI ท่ีตอบโจทย์คนไทย ซ่ึงท้ังหมดเกิดจ�ก 

ก�รทำ�วิจัยและก�รทดสอบหล�ยครั้ง เร�จึงเห็นว่�เป๋�ตังมีก�รปรับเปลี่ยน

หน้�ต�อยูต่ลอด เพือ่ใหส้บ�ยต� สะอ�ด ใช้ง่�ย มคีว�มชัดเจนในก�รสือ่ส�ร 

และต้องครอบคลุมคว�มต้องก�รทุกด้�นในก�รใช้ง�นด้วย” 

เป๋าตังที่เก่งขึ้นแบบรอบด้าน
เชื่อหรือไม่ว่�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 คนไทยมียอด

ก�รทำ�ธุรกรรมโอน เติม จ่�ย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ม�กข้ึนอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

นอกจ�กน้ีคนไทยยังมีอัตร�ก�รใช้ง�นโมบ�ยแบงกิ้งม�กเป็นอันดับต้นๆ 

ของภมูภิ�คเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ขน�ดทีว่่�สงิคโปร์ทีเ่ปน็ฮับด�้นก�รเงนิ

ระดบัโลกยงัตอ้งนำ�เอ�แนวท�งก�รพฒัน�ก�รจ�่ยเงินแบบพร้อมเพยข์องเร�

ไปปรับใช้ 

 “ผมคิดว่�ท่ีไทยเร�ก้�วกระโดดอย่�งม�กเร่ืองสังคมไร้เงินสด ซ่ึงเกิดข้ึน

จ�กคว�มสำ�เร็จต้ังแต่เมื่อเกือบ ๆ สี่ปีที่แล้วที่เร�มีโครงก�รพัฒน�ระบบ

พร้อมเพย์ (PromptPay) ขึ้นในประเทศ และคนไทยได้เรียนรู้พื้นฐ�นก�รใช้

แพลตฟอร์มจ�กตรงน้ันจนนำ�ม�สูก่�รใช้ง�นฟงักชั์นอืน่ ๆ  บนแอพพลเิคชัน”

จ�กวันน้ัน เร�ก็มองเห็นวิวัฒน�ก�รของนวัตกรรมท�งก�รเงินอยู่บ่อยคร้ัง

ในโลกที่ก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี เช่นเดียวกับก�รพัฒน�ให้เก่งข้ึนและ 

ฉล�ดข้ึนของแอพฯ เป�๋ตัง “เป�๋ตังมลีกัษณะเปน็อ-ีวอลเลต็หรือกระเป�๋เงนิ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงคว�มต่�งของเป๋�ตังกับแอพฯ อ่ืน ๆ ในกลุ่มน้ีก็คือ ก�รท่ี 

มันมีคว�มเป็น G-Wallet หรือเป็นกระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ ซ่ึงตรงน้ี 

กเ็ปน็โอก�สทีเ่ร�ไดรั้บคว�มไวว้�งใจใหท้ำ�หน้�ทีช่่วยใหค้นไทยรับสทิธิต�ม

ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจต่�ง ๆ ได้ตั้งแต่ ‘ชิมช้อปใช้’ ‘เร�เที่ยวด้วยกัน’ 

ม�จนถึง ‘เร�ชนะ’ ‘ม33เร�รักกัน’ จนถึง ‘คนละคร่ึง’ และล่�สุดคือ ‘ย่ิงใช้ 

ยิ่งได้’ ซึ่งทั้งหมดทำ�ให้คนไทยเข้�ถึงและเข้�ใจก�รใช้ง�นกระเป๋�เงิน

อเิลก็ทรอนิกสม์�กข้ึน พอ่ค�้แมค่�้หรือผูส้งูอ�ยุกใ็ช้ได ้ช่วยลดข้อจำ�กดัของ

เทคโนโลยีท�งก�รเงินให้ก้�วไปได้เร็วข้ึน ถือเป็นก�รดิสรัปต์วิธีก�รใช้ชีวิต

ของคนไทยไปอย่�งม�ก” 

 นอกจ�กเป๋�ตังจะเป็นแอพฯ ที่ดิสรัปต์รูปแบบก�รจับจ่�ยของคนไทย

ส่วนใหญ่ ล่�สุดก็ยังมีบริก�รใหม่ ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบโจทย์ก�รชีวิตให้รอบด้�น

ม�กข้ึน “เร�มีต้ังแต่ก�รเปิดจำ�หน่�ยพันธบัตรออมทรัพย์ดิจิทัลผ่�น ‘วอลเล็ต 

สบม.’ ท่ีทำ�สถิติข�ยได้หมดในคร้ังแรกเพียง 99 วิน�ที มีอี-คอมเมิร์ซที่ช่ือว่� 

‘D-Market’ ให้พ่อค้�แม่ข�ยม�ข�ยสินค้�โดยที่ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ไปซื้อและ

จ่�ยบนแอพฯ เป๋�ตังได้ทันที และยังมี ‘กระเป๋�สุขภ�พ’ ที่รวมสิทธิเรื่อง 

ก�รรักษ�ของสปสช. หรือสิทธิต�มหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ที่เดิมทีคน

อ�จจะไม่รู้ว่�ตัวเองมีสิทธิม�ก่อนไว้” 

 อย่�งเร่ืองก�รรับลงทะเบียนวัคซีนโควิดก็ถือเป็นเรื่องใหม่ของเป๋�ตัง

เช่นกัน “เพร�ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับก�รเงินเลย และยังถือเป็นก�รทำ�ง�น

ที่มีแรงกดดันสูงม�ก เพร�ะเป็นเร่ืองที่ทุกคนให้คว�มสำ�คัญและเร่งด่วน 

เร�ก็ไปพัฒน�ฟีเจอร์ในก�รลงทะเบียนรับวัคซีน ซึ่งเปิดพร้อมกับช่องท�ง

ของ ‘ไทยร่วมใจ’ ท�งเว็บไซต์ และช่องท�งอื่น ๆ อย่�งที่ร้�นสะดวกซื้อ 

เพ่ือขย�ยช่องท�งในก�รลงทะเบียนให้ม�กที่สดุและเข้�ถึงคนได้ม�กที่สุด ง�นน้ี 

ก็เป็นง�นท่ีเร�ได้เรียนรู้เยอะม�ก เพร�ะต้องทำ�ง�นให้เร็วท่ีสุด และลีน (Lean) 

ท่ีสุด โดยทีมก็ต้องไปให้บริก�รที่หน้�ง�น ณ จุดให้บริก�รฉีดวัคซีนด้วย” 

  

สปริงบอร์ดของสตาร์ตอัพด้านการเงินของไทย
“เร�มองว�่เป�๋ตงัจะไมใ่ช่เพยีงแคแ่อพฯ ก�รเงิน แตต่อ้งช่วยพฒัน�คณุภ�พ

ชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยี เป๋�ตังจึงต้องเป็นไลฟ์สไตล์แอพฯ ที่ตอบโจทย์

ก�รใช้ชีวิตได้ครอบคลุม และไม่ถูกจำ�กัดอยู่แค่บริก�รด้�นก�รเงิน ซึ่งข้อดี

เรามองว่าเป๋าตังจะไม่ใช่เพียงแค่แอพฯ 
การเงิน แต่ต้องช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทยด้วยเทคโนโลยี เป๋าตังจึงต้อง
เป็นไลฟ์สไตล์แอพฯ ที่ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตได้ครอบคลุม และไม่ถูกจำากัดอยู่แค่
บริการด้านการเงิน
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ม�ทำ�หน้�ทีบ่นัทกึและดำ�เนินธรุกรรมแทนตวักล�งอย�่งสถ�บนัก�รเงินหรือ

ธน�ค�ร “ผมมองว่�บล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำ�คัญที่จะเข้�ม�ดิสรัปต์

โลกก�รเงิน รวมถึงอุตส�หกรรมอ่ืน ๆ  แน่นอน เหมือนกับยุคท่ีเร�มีอินเทอร์เน็ต 

ที่น่�จะสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ในระดับน้ัน แต่ถ้�ถ�มว่� DeFi  

จะกระทบกับสถ�บันก�รเงินไหม ก็ต้องบอกว่�กระทบ เพียงแต่ก�รทำ�ง�น

ของสถ�บันก�รเงินอย่�งธน�ค�รก็อ�จมีมิติที่ครอบคลุมและครบถ้วน

ม�กกว่� รวมถึงเร�มีม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ 

ผู้ว�งกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่เร�ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับคว�มเปล่ียนแปลงด้วย

อย่�งแน่นอน ท้ังก�รศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจ และมองห�โอก�สใหม่ในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ”

ก้าวต่อไปของเป๋าตัง
ภ�ยใต้บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่เต็มไปด้วยไทม์ไลน์ที่อัดแน่น แต่สำ�หรับ 

ทมีง�นเป�๋ตงัแลว้ ก�รสร้�งวฒันธรรมองคก์รทีค่นทำ�ง�นจะไดท้ำ�ง�นอย�่ง

มีคว�มสุข ยังคงเป็นคีย์เวิร์ดสำ�คัญที่คุณเก่งบอกว่�จะลืมไปไม่ได้ 

 “เร�ทำ�ง�นแข่งกับเวล�ในหล�ยโปรเจ็กต์ เพร�ะต้องสร้�งโปรดักส์ 

ที่ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลง เร�จึงยึดก�รทำ�ง�นแบบ Agile มีก�รแบ่งทีม 

ทำ�ง�นเป็นสควอด ทีมละ 9 คน แต่ละคนทำ�ง�นได้หล�ยบทบ�ท มีก�ร 

ส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พทั้งร�ยบุคคลและทีม เพื่อสร้�งทีมที่มีคุณภ�พ

ให้ม�ร่วมกันทำ�ง�น ที่ น่ีเร�ให้คว�มสำ�คัญกับคนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�

เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กรค่อนข้�ง Flat ไม่มีลำ�ดับช้ันที่เข้�ถึงย�ก  

คนทำ�ง�นต้องทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุขและภูมิใจกับสิ่งที่ทำ� อย่�งเป๋�ตัง 

เป็นแอพฯ ที่มีคนใช้เยอะ ก็จะต้องย่ิงรับฟีดแบ็กม�ก ทุกคร้ังที่มีคนแจ้ง

ปัญห�ม� เร�ต้องไม่มองว่�เป็นที่ลูกค้�รึเปล่� แต่ต้องมองว่�แอพฯ เร�มี

ปัญห�อะไรและรีบแก้ไขทันที เพร�ะเร�ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง ที่สำ�คัญ

คนที่จะเข้�ม�ตรงนี้ต้องมีคว�มฝันอย�กทำ�ให้ประเทศดีขึ้น ให้ทัดเทียมกับ

ประเทศข้�งเคียงให้ได้ ซึ่งเป็นมิชชันที่ท้�ท�ยและย�ก ต้องใช้คว�มอดทน

และคว�มพย�ย�มสูง แต่เร�ต้องมองข้�มช็อต เพร�ะเร�ไม่ได้เป็นแอพฯ ที่

แข่งกบัแอพฯ ของธน�ค�รไหน แต่เร�กำ�ลงัทำ�ง�นเพือ่ช่วยใหค้นไทยใช้ชีวติ

ได้ดีขึ้นในทุกด้�นม�กกว่�” คุณเก่งทิ้งท้�ย 

ของเป๋�ตังคือมีพื้นฐ�นม�จ�กแอพฯ ของธน�ค�ร ฉะน้ันก็จะมีม�ตรฐ�น

คว�มปลอดภัยสูง และเร�ยังพัฒน�ระบบที่เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รต่อยอด

ไปได้หล�ยท�ง เช่น ระบบจดจำ�ใบหน้� (Facial Recognition) ที่เร�ทำ�

สำ�เร็จเป็นแอพฯ แรก ๆ ช่วยให้ยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องผ่�นขั้นตอนบน

แพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) หรือก�รยืนยันตัวตนโดยเสียบ 

บัตรประช�ชน (Dip Chip) ที่ซับซ้อนและยุ่งย�กกว่� นอกจ�กน้ีเร�ยังมี

ก�รนำ�เทคโนโลยีระดับเวิลด์คล�สเข้�ม�ประยุกต์ใช้ เช่น ภ�ษ�โปรแกรมเมอร์ 

ช้ันนำ�อย่�งภ�ษ� GO หรือก�รสร้�งระบบโครงก�รแบบ Cloud Native  

รวมทั้งก�รออกแบบอินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์แบบ Event Driven และ

อื่น ๆ เพื่อรองรับปริม�ณผู้ใช้ง�นเป็นจำ�นวนม�ก ตอนนี้เร�ค�ดหวังว่� 

เป๋�ตังจะเป็นโอเพ่นแอพฯ สำ�หรับทุกคน และมองต่อไปอีกว่�จะส�ม�รถ

เป็นแพลตฟอร์มในชีวิตประจำ�วันของคนไทยได้”

 นอกจ�กเป้�หม�ยในก�รเปิดให้เป๋�ตังเป็นแอพฯ สำ�หรับทุกคนท้ังในด้�น

ก�รใช้ง�นและก�รร่วมพัฒน�แล้ว ก�รมีข้อมูลของกลุ่มเป้�หม�ยที่อ�จ 

เรียกได้ว่�ม�กท่ีสุดในบรรด�แอพพลิเคชันอ่ืน ๆ  ของประเทศ ทีมง�นเบ้ืองหลัง

ยังได้เตรียมพร้อมเร่ืองระบบหลังบ้�นที่เช่ือมต่อก�รทำ�ง�นกับนักพัฒน� 

ร�ยอื่น ๆ ไว้อย่�งเพียบพร้อมด้วย “ตอนนี้นอกจ�กโปรเจ็กต์ต่�ง ๆ ที่เร�

ทำ�อยู่ ส่วนท่ีเร�ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ต่อเน่ืองก็คือ ก�รทำ�ส่วนหลังบ้�น

ให้เชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ ที่สนใจ มีก�รเปิด Open API ให้นักพัฒน�หรือ 

สต�ร์ตอัพด้�นก�รเงินร�ยอ่ืน ๆ  เข้�ม�ใช้ประโยชน์จ�กแพลตฟอร์มน้ีได้อย่�ง

อิสระ เพร�ะเร�ค�ดหวังว่�เป๋�ตัวจะเป็นเสมือนสปริงบอร์ดให้กับนักพัฒน�

และสต�ร์ตอัพหน้�ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ไปด้วยกัน” 

โลกการเงินที่เปล่ียนไป
แน่นอนว่�เป๋�ตังใบเก่งใบน้ีจะยังคงได้รับก�รพัฒน�ไปด้วยอัตร�เร่งที่ต้อง

ก้�วให้ทันกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�นและสถ�นก�รณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

“เร�เช่ือว่�ประเด็นสำ�คัญที่ทำ�ให้เป๋�ตังเป็นแอพฯ ที่คนใช้ง�น นอกจ�กที่

มันจะรองรับโครงก�รภ�ครัฐต่�ง ๆ  และคว�มต้องก�รด้�นไลฟ์สไตล์อื่น ๆ  

ที่เร�พย�ย�มผสมผส�นลงไปแล้ว อีกส่วนก็คือเรื่องของก�รพัฒน�โปรดักส์

ให้เข้�ใจผู้ใช้ง�นจริง ๆ เร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดีไซน์หน้�ต�ของแอพฯ 

ตลอดจนวิธีก�รใช้ง�นที่เน้นให้คว�มสำ�คัญกับยูสเซอร์เป็นหลัก รวมถึง 

ก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีในก�รใช้ง�นแอพฯ ทุกครั้ง”

 ขณะทีก่�รพฒัน�โปรดกัสใ์หด้ข้ึีนและตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�รของผูใ้ช้

ง�นน้ัน จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่เหล่�นักพัฒน�ต้องติดต�มนวัตกรรมท�งก�รเงิน

รูปแบบใหม่ๆ  ใหเ้ท�่ทนั เชน่ บลอ็กเชนหรือแนวคดิท�งก�รเงนิรูปแบบใหม่

ที่เรียกว่� DeFi (Decentralized Finance) ซึ่งอ�ศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน 
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How To : ถอดวิธีคิด

ปัจจุบันมีทางเลือกมากมายส�าหรับผู้ท่ี
ตอ้งการเงนิเพือ่ลงทนุดา้นธรุกิจหรอืเพือ่
ใช้จ่ายตามความจ�าเป็นต่าง ๆ การกู้เงิน
ออนไลน์ หรอื Digital Lending ไดก้ลาย
มาเป็นอีกหนึ่งช่องทางส�าคัญที่ช่วยทั้ง
ประหยัดเวลา เข้าถึงได้ง่าย ท้ังยังช่วย
สร้างโอกาสและทางเลือกอีกมากมาย  
โดยหนึ่งในวิธีการกู้เงินออนไลน์ท่ีก�าลัง 
ได้รับความนิยมก็คือ Peer-to-Peer 
Lending

Peer-to-Peer Lending ในประเทศไทย
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดก�รทดสอบ Regulatory Sandbox เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์

สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รประกอบธุรกิจให้บริก�รประเภท Peer-to-Peer เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่มีคุณภ�พ 

มีคว�มปลอดภัยด้�นเทคโนโลยี และรักษ�ข้อมูลของผู้ใช้บริก�ร โดยในประเทศไทย มีบริษัทที่เปิดให้

บริก�รแล้วอย่�ง Nestifly และอีกหล�ยบริษัทที่กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รทดสอบ

 แมว้�่บริก�ร Peer-to-peer ในประเทศไทยทีอ่ยูภ่�ยใตก้�รกำ�กบัดแูลของธน�ค�รแหง่ประเทศไทย

จะช่วยสร้�งคว�มมั่นใจและคว�มน่�เชื่อถือให้แก่แพลตฟอร์มที่เปิดให้บริก�รได้ ถึงอย่�งนั้นก�รกู้เงิน

ผ่�นระบบออนไลน์ที่มีคว�มสะดวกและรวดเร็ว ก็จำ�เป็นอย่�งย่ิงที่ผู้ใช้บริก�รต้องศึกษ�ข้อมูลอย่�ง

ละเอียดรอบคอบเพื่อลดคว�มเสี่ยงและปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นได้ในภ�ยหลัง 

ความได้เปรียบของ Peer-to-Peer lending
 คนทั่วไปเข้�ถึงแหล่งทุนได้ง่�ย เพร�ะเป็นบริก�รออนไลน์ ตั้งแต่ก�รสมัคร ยืนยัน 

 ตัวตน จนถึงก�รอนุมัติและเซ็นสัญญ�กู้เงิน

 มีสัญญ�อัตร�ดอกเบ้ียไม่เกิน 15% ต่อปี โดยผู้กู้ไม่จำ�เป็นต้องใช้สินทรัพย์ในก�รค้ำ�ประกัน

 ไม่มีก�รเช็กข้อมูลเครดิตบูโร

 สร้�งท�งเลือกสำ�หรับผู้ให้กู้ในก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงของเงินลงทุนไปกับสัญญ�และ 

 ธุรกจิไดห้ล�กหล�ย ไมต่อ้งแบกรับผลกระทบตอ่เงนิทนุทัง้หมดห�กเกดิปญัห�ตอ่ธุรกจิ 

 หรือสัญญ�ฉบับใดฉบับหนึ่ง

 
ความเส่ียงที่ควรระวัง
 ก�รเปน็แพลตฟอร์มกูยื้มเงนิออนไลน์ อ�จทำ�ใหผู้ใ้หกู้แ้ละผูกู้ไ้มรู้่ข้อมูลของกนัและกนั 

 ม�กพอ จึงมีคว�มเส่ียงท่ีจะถูกหลอกลวง หรือคว�มเส่ียงท่ีผู้กู้จะก่อหน้ีเกินคว�มส�ม�รถ 

 ในก�รช��ระ 

 ผู้ให้กู้ไม่ส�ม�รถยกเลิกให้สินเชื่อได้ และไม่ส�ม�รถให้ผู้กู้ช��ระหนี้ก่อนกำ�หนดได้

 นักลงทุนท่ีให้กู้ผ่�นก�รระบบ Peer-to-Peer ต้องยอมรับคว�มเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับช��ระหน้ี 

 หรือดอกเบี้ยต�มสัญญ� อีกทั้งไม่มีก�รคุ้มครองเงินลงทุนเน่ืองจ�กเป็นก�รให้สินเช่ือ  

 ไม่ใช่ก�รฝ�กเงิน

 ผู้กู้ควรคำ�นงึถึงก�รผ่อนช��ระหนี้อย่�งละเอียด และระมัดระวังที่จะไม่ก่อหนี้จนเกินตัว

ที่ม� : บทคว�ม “P2P Lending Platform คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่�งไรบ้�ง” โดย Donlaya C. จ�ก moneywecan.com / บทคว�ม “Peer-to-Peer Lending สินเชื่อออนไลน์ระหว่�ง
บุคคลรูปแบบใหม่” โดย น�งส�วปณิด� ถกลวิโรจน์ จ�ก bot.or.th / บทคว�ม “แบงก์ช�ติ เปิดให้ทดสอบบริก�ร P2P Lending ภ�ยใต้ Regulatory Sandbox แล้ว” โดย Lupang จ�ก 
marketingoops.com / บทคว�ม “‘แบงก์ช�ติ’ มั่นใจปีนี้เริ่มมีบริษัท P2P Lending ออกจ�กแซนด์บ็อกซ์ทำ�ธุรกิจได้จริง” โดย ชุตินันท์ สงวนประสิทธิ์ จ�ก thestandard.co

PEER-TO-PEER
LENDING
ตัวเลือกใหม่
ของการเข้าถึง
แหล่งทุน

Peer-to-Peer lending คืออะไร
Peer-to-Peer Lending กค็อืธุรกิจสนิเช่ือระหว่�ง

บุคคลกับบุคคล ไม่มีตัวกล�งท่ีเป็นสถ�บันท�ง 

ก�รเงินหรือธน�ค�ร เหม�ะสำ�หรับบุคคลที่ไม่

ส�ม�รถกู้ยืมเงิมจ�กธน�ค�รได้ ในกรณีที่ไม่มี

ร�ยได้ประจำ�หรือสินทรัพย์ค้ำ�ประกัน ทำ�ให้ไม่

จำ�เป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบ โดยก�รกู้เงินระบบน้ี

จะเป็นก�รกู้เงินผ่�นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกล�ง

ระหว่�งผู้ปล่อยเงินกู้กับผู้กู้ยืม โดยมีข้อกำ�หนด

และกฎเกณฑ์ต�มที่ผู้ให้บริก�รกำ�หนด 

เรื่อง : นพกร คนไว



Creative Place : พื้นท่ีสร้างสรรค์
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ขา่วรอ้นแรงท่ีสัน่สะเทอืนวงการตลาดซือ้ขายงานศิลปะเม่ือเดอืนมนีาคม 2021 ตามรายงานขา่วของ CNN ก็คอืการท่ีภาพศิลปะดิจทิลั
ชื่อ “Everydays: The First 5,000 Days” ของไมก์ โจเซฟ วินเคลแมนน์ (Mike Joseph Winkelmann) หรือชื่อในแวดวงศิลปะ
ดิจิทัลคือ Beeple ถูกประมูลขายในรูปแบบ NFT ไปเป็นมูลค่าถึง 69,346,250 เหรียญสหรัฐฯ (ราว 2.24 พันล้านบาท) จนสร้าง
สถิติใหม่เป็นผลงานประมูลจากศิลปินท่ีมีชีวิตอยู่ท่ีราคาแพงที่สุดในโลก และจากนั้นก็มีข่าวการขายภาพดิจิทัลในรูปแบบ NFT  
อีกเป็นระยะ อาทิ ภาพไอคอนพิกเซลรูปคนสูบไปป์ “CryptoPunk #7804” ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ CryptoPunks ของแมตต์ ฮอลล์ 
(Matt Hall) และจอห์น วัตกินสัน (John Watkinson) ท่ีถูกประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ผลงาน  
“The Pixel” ของ Pak ศิลปินแนวดิจิทัลชั้นแนวหน้าผู้ไม่เคยเปิดเผยตัวตน และแม้ผลงานชิ้นนี้จะประกอบด้วยสีเทาเพียงเฉดเดียว 
แต่ก็ถูกประมูลไปด้วยมูลค่าสูงถึง 16.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ต�มข้อมูลของ NonFungible.com ประเมินว่� 

ปี 2020 ตล�ด NFT มีก�รเติบโตสูงถึง 299% และ

มมีลูค�่ก�รซือ้ข�ยถึง 250 ล�้นเหรียญสหรัฐฯ จงึ

ไมน่่�แปลกใจทีว่นัน้ี NFT ไดจ้ดุประก�ยตล�ดซือ้

ข�ยศิลปะ ที่ทั้งศิลปิน นักสะสม และนักลงทุน 

ต่�งหันม�จับจ้องอย่�งต่ืนเต้นร�วกับยุคต่ืน 

บิตคอยน์ 

 ทั้งที่แต่แรกที่มีระบบบล็อกเชน และ DeFi 

ที่เป็นสองระบบตั้งต้นซึ่งทำ�ให้เกิดตล�ด NFT  

ข้ึนน้ัน ก็มีก�รสันนิษฐ�นว่�จะเกิดก�รดิสรัปต์

อย่�งรุนแรงต่อตล�ดประมูลซื้อข�ยศิลปะชนิด

พลิกฟ้�พลิกแผ่นดินหรือไม่ แต่ห�กย้อนกลับ 

ไปดูจะเห็นว่� ก�รประมูลง�น NFT ที่มีมูลค่� 

สูงน้ันมักจะอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ “บริษัทผู้ให้

บริก�รประมูล (Auction House)” อย่�ง Christie’s 

และ Sotheby’s สองบริษัทให้บริก�รประมูล 

ร�ยใหญ่และเก่�แก่ของโลก แต่เหตุใดที่ทั้งสอง

บริษัทตัดสินใจเข้�ม�ร่วมเล่นในตล�ด NFT และ

ต่อจ�กน้ีรูปแบบก�รซื้อข�ยง�นศิลปะจะเปลี่ยน

ไปในทิศท�งใด
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มองภาพความยิ่งใหญ่
ของโลกซื้อขายงานศิลปะ
ก่อนที่จะก้�วสู่อน�คต เร�คงต้องย้อนกลับไป

ทำ�คว�มเข้�ใจสิ่งแวดล้อมของตล�ดศิลปะ 

เสียก่อน ซึ่งโดยรวมแล้วหัวใจสำ�คัญของตล�ด

ศิลปะจะประกอบด้วยศิลปิน บริษัทให้บริก�ร

ประมูล แกลเลอรี พิพิธภัณฑ์ สถ�บัน หรือ 

สถ�นศึกษ�ศิลปะ สื่อมวลชน และนักสะสม 

(Lubytė, 2007) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบน้ัน  

ก็ส�ม�รถแตกแยกย่อยไปได้อีกหล�ยหน่วยง�น

หล�ยภ�คส่วน ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน อ�ทิ 

กระทรวงต่�ง ๆ ฝ่�ยประส�นง�น ฝ่�ย

ประช�สัมพันธ์ ฝ่�ยจัดก�รสถ�นที่ ดังนั้นตล�ด

ศิลปะจึงไม่ใช่แค่เร่ืองของศิลปิน ผลง�น และผู้ซ้ือ

เท่�น้ัน แต่เปรียบเสมือนโลกธุรกิจอีกใบที่บรรจุ

แน่นดว้ยอ�ชีพและเมด็เงนิมห�ศ�ลซึง่หมนุเวยีน

ถ่�ยเทอยู่ภ�ยในนั้น 

 ในปี 2020 ช่วงที่ทั่วโลกต้องประสบปัญห�

คว�มย�กลำ�บ�กจ�กโควิด-19 มูลค่�รวมใน

ตล�ดศลิปะแมจ้ะลดลงจ�กป ี2019 แตก่ย็งัมเีงิน

หมุนเวียนสูงถึง 5 หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐฯ และ

ภ�คส่วนธุรกิจที่สำ�คัญที่ขับเคลื่อนให้มูลค่�รวม

ของวงก�รง�นศลิปะสะพดัไดอ้ย�่งตอ่เน่ือง กค็อื

บรรด�บริษัทให้บริก�รประมูล ซึ่งในปี 2020  

ที่ผ่�นม� เฉพ�ะในส่วนของ Auction Art Market 

หรือตล�ดประมูลง�นศิลปะอย่�งเดียวก็มีเงิน

หมุนเวียนแล้วถึง 7.96 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ

 ถงึอย�่งนัน้เมือ่ดจู�กตัวเลขแลว้ ตล�ด NFT 

ยังคงเป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ  ท่ีอยู่ใต้ร่มเง�ถุงเงิน

ขน�ดยักษ์ แต่เหตุที่บริษัทให้บริก�รประมูลที่ใหญ่

และเก่�แก่ทั้งสองแห่ง (และอีกม�กม�ยที่กำ�ลัง

จะม�ร่วมลงในตล�ด NFT) สนใจในกระแสศลิปะ

ดิจิทัลน้ี แมกซ์ มัวร์ (Max Moore) หัวหน้�ฝ่�ยข�ย

ง�นศิลปะร่วมสมัยของ Sotheby’s ในนิวยอร์ก 

ได้ให้คว�มเห็นไว้ว่� แม้ผลตอบแทนท�งเม็ดเงิน

จะเป็นสิ่งที่สำ�คัญ แต่คว�มสำ�เร็จในก�รข�ยที่ 

แท้จริงต้องขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้ที่ เข้�ร่วมด้วย  

ดว้ยสือ่ทีใ่หม่และศลิปนิหน้�ใหม่จะส�ม�รถดึงดูด

กลุ่มลูกค้�ใหม่ในตล�ดท่ีมีอ�ยุน้อยได้ม�กกว่�

 
NFT คืออะไร
แล้วท�าไมข้อมูลดิจิทัล
ถึงมีมูลค่าได้มากขนาดนี้   
สำ�หรับผูท้ีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นวงก�รนักสะสมหรือคลกุคลี

กับง�นศิลปะ เมื่ออ่�นร�ยง�นข่�วภ�พศิลปะ

ดิจิทัล คลิปไวรัล หรือมีม (meme) ต่�ง ๆ ที่

แชร์กันโลกโซเชียลที่ดูไร้ร�ค�และจับต้องไม่ได้

เลยในโลกคว�มเป็นจริง ถูกประมูลซื้อข�ยกัน 

ในร�ค�ทีส่งูลบิ ยอ่มเปน็ธรรมด�ทีจ่ะเกดิคำ�ถ�ม

ข้ึนในใจว่� ผู้คนบนโลกเสียสติกันไปแล้วหรือเปล่� 

หรือ NFT เป็นก�รพนัน คล้�ยวงแชร์ที่คนลุกช้�

จ่�ยรอบวงหรือไม่ แต่ถ้�มองกันให้ดี ๆ ภ�ยใต้

ก�รนำ�เสนอข่�วที่เน้นสร้�งสีสันและคว�มฮือฮ�

ของตัวเลขซือ้ข�ยน้ัน กค็อืคว�มจริงจงัของศลิปนิ

และคว�มรักจริงของบรรด�นักสะสมแฟนพนัธุแ์ท ้

ไม่ต่�งจ�กตล�ดซื้อข�ยก�ร์ดสะสมนักเบสบอล

ของสหรัฐอเมริก� หรือก�ร์ดยูกิโอของญี่ปุ่น  

ด้วยเหตุผลบนคว�มหลงใหลเดียวคือ “ของมัน

ต้องมี” และ “สิ่งนี้มีเฉพ�ะแค่หนึ่งเดียว” 

 จุดเร่ิมต้นของ NFT เกิดจ�กเทคโนโลยี 

บลอ็กเชนซึง่เปน็ระบบดจิทิลัทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ว่�ใครสร้�ง มีใครถือครองบ้�ง มีก�รซื้อข�ย

อย่�งไรบ้�ง เปรียบเสมือนโฉนดที่มีก�รก�รันตี

ดว้ยตัวระบบเอง และ (ยงั) ไมม่ใีครส�ม�รถแกไ้ข

เปล่ียนแปลงตัวข้อมูลท่ีถูกสร้�งข้ึนได้ ด้วยระบบน้ี 

จึงเปลี่ยนระบบดิจิทัลเดิมที่รวมศูนย์กล�งไป

เปน็ก�รกระจ�ยศนูย ์และเกิดเปน็ก�รพฒัน�และ

แตกยอดไปไดท้ัง้คริปโตเคอร์เรนซ ีDefi และ NFT

NFT หรือ Non-Fungible Token คือข้อมูลที่

ทดแทนค่�ไม่ได้ ห�กจะทำ�คว�มเข้�ใจในระบบน้ี 

คงต้องย้อนกลับไปทำ�คว�มเข้�ใจข้อมูลแบบ 

Fungible Token หรือสิ่งที่แทนค่�ได้ เสียก่อน 

ยกตัวอย่�งเช่น ธนบัตร 100 บ�ท เร�จะหยิบแลก

ของใครม� มูลค่�ท่ีเร�ถือก็คือ 100 บ�ทเหมือนเดิม 

สกลุเงินต�่ง ๆ  ทัว่โลก รวมทัง้เงินดจิทิลัในระบบ

คริปโตเคอร์เรนซีอย่�งบิตคอยน์ อีเธอเรียม หรือ

ไบแนนซ์ ก็อยู่ในกลุ่มของ Fungible Token เช่นกัน

 สว่น Non-fungible Token นัน้จะเปน็ข้อมลู

ที่จำ�เพ�ะม�ก เช่น ธนบัตร 100 บ�ท ที่มี

หม�ยเลข A00096 มีล�ยเซ็นของรัฐมนตรีก�รคลัง

คนนี้ พร้อมทั้งมีโน้ตเขียนข้อคว�มเอ�ไว้ ดังนั้น

ทุกสิ่งที่สร้�งด้วยระบบ NFT จึงมีเอกลักษณ์และ

มีเพียงหน่ึงเดียว ห�กไฟล์ถูกทำ�ล�ยท้ิงก็เท่�กับศูนย์ 

ไม่ส�ม�รถกูค้นืหรือทำ�ซ้ำ�ไดอ้กีตอ่ไป ข้อมลูของ 

NFT จงึมีคว�มคล�้ยคลงึกบัใบโฉนดหรือสนิค�้ที่

มีก�รจำ�นวนผลิตจำ�กัด

 อย่�งไรก็ต�ม ด้วยตัวของ NFT เพียว ๆ  จะ

เป็น เ พียงแค่สมก�รตั ว เลขที่ ไ ม่มีห น้�ต�  

เป รียบเหมือนวิญญ�ณที่ยั งไ ร้ ร่�ง ดัง น้ัน 

ในก�รผลติไฟล ์NFT แตล่ะคร้ังจงึจำ�เปน็ทีจ่ะต้อง

พึ่งรูปลักษณ์ภ�ยนอกที่เฉพ�ะตัวด้วยเช่นกัน  

เช่น รูปโมน�ลซิ�่ หรือคลปิสัน้ หรือคลปิมมี หรือ

อะไรก็ได้บนโลกที่ส�ม�รถแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ 

จ�กน้ันจึงนำ�ไฟล์ดิจิทัลน้ันไปสร้�งข้อมูลให้กระจ�ย

ออกเป็นโทเคน ใน 1 ไฟล์เร�จะกระจ�ยเป็นก่ี 

โทเคนก็ได้ โดยจะอ�ศัยต�มหลักเศรษฐศ�สตร์ 

ของทีย่ิง่มจีำ�นวนม�ก มูลค�่กจ็ะยิง่น้อย จ�กน้ัน

จึงนำ�โทเคนของไฟล์ดิจิทัลน้ันไปประมูลแบบ 

เปดิกว�้ง ซึง่ในโลกตล�ดดจิิทลัจะเรียกสนิทรัพย์

ท่ีซ้ือข�ยกันเหล่�น้ีว่� NFT และซ้ือข�ยกันในขณะน้ี

ด้วยสกุลเงินดิจิทัลต่�ง ๆ อย่�งอีเธอเรียม และ

ไบแนนซ์
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 ในวันน้ีตัว NFT ที่ซื้อข�ยกันจึงทำ�ให้เกิด 

ก�รแลกเปลี่ยนในตล�ดคริปโตเคอร์เรนซี ซ่ึงแต่เดิม

จะมีเพียงก�รเทรดเพื่อเก็งกำ�ไรที่ตัวเงินดิจิทัล

เพียงอย่�งเดียว จึงเท่�กับว่� ก�รตล�ดซื้อข�ย

ในโลกดจิทิลัเร่ิมมวีงจรแลกเปลีย่นทีใ่กลส้มบรูณ์

แบบ และก�รเกิดตล�ดเสมือน (Virtual Market) 

ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อม 

NFTs ก�าลังน�าผู้คน
สู่ Virtual Market 
ในภ�พยนตร์เรื่อง Ready Player One (2018) 

ของผู้กำ�กับสตีเวน สปีลเบิร์ก เป็นเรื่องร�วของ

โลกในป ี2044 ทีผู่ค้นต�่งใชร้ะบบโลกเสมอืนหรือ 

Virtual Reality เร�จะเหน็ตัวละครจ�กทกุมมุโลก

เข้�ถึง “Oasis” หรือโลกจำ�ลองขน�ดใหญ่ท่ีเข้�ไป

ทำ�กิจกรรมได้หล�กหล�ยรูปแบบ ทั้งเล่นเกม  

ทำ�ธุรกรรม ใช้จ่�ย และทำ�ธุรกิจ แต่ถึงอย่�งนั้น 

กย็งัดเูหมอืนว�่โลกในภ�พยนตร์มคีว�มแฟนต�ซี

อยูพ่อสมควรทีค่นทัง้โลกจะโยกย�้ยชีวิตไปอยูบ่น

แพลตฟอร์มดิจิทัลได้ทั้งหมด โดยเฉพ�ะในเรื่อง

ของก�รดแูลจดัก�รทรัพยส์นิต�่ง ๆ  เพร�ะกลไก

ของตล�ดยอ่มตอ้งมผีูเ้ลน่ทีม่จีำ�นวนม�กพอและ

เหน็คุณค�่ของสนิทรัพยด์จิทิลัในทศิท�งเดยีวกนั 

ในเวล�ที่พร้อมเพรียงกัน อย่�งที่เกิดข้ึนใน 

ตล�ดหุ้นหรือตล�ดทองคำ� ที่คนทั่วไปมองใน

คุณค่�ของตัวเลขหรือสินแร่ซึ่งเป็นสิ่งสมมติไป 

ในทิศท�งก�รให้คุณค่� (Value) ในจุดเดียวกัน 

ดังนั้นในปี 2018 มุมมองท�งเศรษฐศ�สตร์ก็ยัง

คงประเมินว่� Virtual Market ยังอยู่ในฐ�นะของ

ตล�ดท�งเลือก หรือง�นอดิเรกสำ�หรับกลุ่มคน

จำ�นวนหนึ่งเท่�นั้น

 กระทั่งในปี 2020 ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โควิด-19 ทำ�ให้หน่วยง�นท้ังภ�ครัฐและภ�คธุรกิจ

เอกชนจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รทำ�ง�น

และก�รทำ�ธุรกรรมม�สู่ โลกดิจิทัลม�กข้ึน  

ตล�ดดิจิทัลจึงได้รับอ�นิสงส์สองเร่ืองอย่�ง

ชัดเจน หน่ึงคือผู้คนต่�งเปิดใจและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติทีมี่ต่อคริปโตเคอร์เรนซีม�กข้ึน ซ่ึงนำ�ไปสู่

ข้อที่สองคือ ก�รเติบโตของ NFT ที่โตข้ึนอย่�ง 

ก้�วกระโดดที่ 299% ภ�ยในปีเดียว ทำ�ให้ตล�ด

ดิจิทัลเติบโตทั้งด้�นก�รซื้อข�ยและแลกเปลี่ยน 

และคนทั่วไปเร่ิมเห็นจิ๊กซอว์ของตล�ดเสมือน 

ที่ค่อย ๆ  เป็นรูปร่�งม�กขึ้น ทั้งหมดนี้ยิ่งสอดรับ

กับก�รตัดสินใจของ Christie’s และ Sotheby’s 

ที่มองก�รณ์ไกลและลงทุนอย่�งช�ญฉล�ดใน

ตล�ดศิลปะดิจิทัลม�ตั้งแต่แรก

พื้นที่ประมูลศิลปะที่เริ่ดหรู
ก้าวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
จ�กคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงและคว�มฮือฮ�ของ 

ก�รประมูลข�ยง�นศิลปะดิจิทัลตั้งแต่ปี 2021 

Christie’s และ Sotheby’s ก็ขับเคี่ยวทุ่มกำ�ลัง 

ในก�รข�ยผลง�นผ่�น NFT อย่�งต่อเนื่อง เช่น 

เมือ่เดอืนพฤษภ�คมทีผ่�่นม� Christie’s ส�ม�รถ

ประมูลภ�พศิลปะดิจิทัลฝีมือ แอนดี วอร์ฮอล 

(Andy Warhol) ศิลปินแนวป็อปอ�ร์ตช่ือดัง  

ซึ่งเข�ได้ทำ�และเซฟไว้ในฟลอปปี ดิสก์ เมื่อช่วง

ทศวรรษ 1980 และม�ถูกค้นพบในปี 2014  

ซึ่งผลง�นรูปดิจิทัลของวอร์ฮอลน้ีก็ส�ม�รถชนะ

ประมูลที่ 3.37 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ต่อม�เมื่อ 

ต้นเดือนมิถุน�ยน Sotheby’s ก็ร�ยง�นถึง 

ก�รประมลูข�ย “Alien” CryptoPunk#7523 ของ

แมตต์ ฮอลล์ (Matt Hall) และจอห์น วัตกินสัน 

(John Watkinson) ทีม่ลูค�่กว�่ 11.7 ล�้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

 นอกจ�กน้ี บริษทัใหบ้ริก�รประมลูยกัษใ์หญ่

อีกแห่งอย่�ง Phillips ก็ได้กระโจนลงม�ยังตล�ด 

NFT ด้วยเช่นกัน เมือเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม� 

Phillips ได้ประมูลข�ยศิลปะดิจิทัลที่ช่ือ Mad 

Dog Jones’ REPLICATOR ของศิลปินช�วแคน�ด� 

ที่มูลค่�ม�กกว่� 4.1 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ โดย 

ช้ินง�นน้ียังมีคว�มแปลกใหม่ท่ีผู้สร้�งได้เขียนโค้ด

ให้ช้ินง�นก็อปป้ีตัวเองได้เหมือนเคร่ืองถ่�ยเอกส�ร

ทุก ๆ 28 วัน ซึ่งภ�พที่ก็อปปี้ออกม�จะมีตำ�หนิ

และคว�มไ ม่คมชัดแบบแรนดอมร�ว กับ 

เครื่องถ่�ยเอกส�รจริง ผลง�นชิ้นนี้จึงกล�ยเป็น

ที่กล่�วถึงในวงก�รศิลปะดิจิทัลอย่�งม�ก ทั้งยัง

จุดประก�ยมุมมองของ NFT ที่ส�ม�รถก้�วจ�ก

กรอบศิลปะเดิม ๆ ไปได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด

พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี
ในกระแส NFTs
โควิด-19 สง่ผลกระทบต่อหล�ยองคก์รทัง้ภ�ครัฐ

และเอกชน รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี

ต่�ง ๆ ที่ต้องอ�ศัยเงินจ�กภ�ครัฐ และเงิน 

จ�กนักท่องเที่ยวที่เข้�ม�เยี่ยมชม ก�รข�ดเงิน

หมุนเวียนม�ตลอดปี 2020 ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์และ

แกลเลอรีจำ�เป็นต้องห�เงินสนับสนุนท�งใหม่ 

ม�ทดแทน ก�รนำ�ง�นศิลปะที่พิพิธภัณฑ์หรือ

แกลเลอรีครอบครองม�แปลงเป็นโทเคน 

ออกประมูลจึงกล�ยเป็นท�งเลือกในก�รห�ร�ยได้

อีกท�งหน่ึง ดังเช่นกรณีของพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ 

(Uffizi) ในเมืองฟลอเรนซ์ของอิต�ลีที่ได้นำ�ภ�พ

ศิลปะดั้งเดิมอย่�งภ�พ Doni Tondo ของไมเคิล

แองเจโล (Michelangelo) ม�ทำ�ก�รประมูลที่

มูลค่�กว่� 140,000 ยูโร เมื่อเดือนพฤษภ�คมที่

ผ�่นม� ซึง่ค�ดว่�อกีไมน่�นเร�กจ็ะไดเ้หน็ผลง�น

ศิลปะช่ือดังจ�กพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีอีกม�ก

ที่ทยอยม�ลงประมูลในตล�ด NFT เช่นกัน

 ส่วนในประเทศไทยนั้น ศิลปินไทยก็เร่ิมมี

กระแสตืน่ตวัในเชิงคอมมนิูต ีมกี�รรวมกลุม่สร้�ง

เพจต่�ง ๆ อ�ทิ NFT_Thailand และ NFT and 

ภ�พผลง�น “Holy Family” หรือ “Doni Tondo” ณ พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิต�ลี Tiz
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Crypto Art Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่�วส�ร และคอยใหค้ว�มช่วยเหลอืศลิปนิทีส่นใจ

ข�ยผลง�นในตล�ด NFT ภ�พรวมในขณะน้ี 

ในประเทศไทยมีผู้สร้�งผลง�น (Creator) ใน

สัดส่วนที่สูงกว่�นักสะสม (Collector) อยู่ม�ก 

อย�่งไรกต็�ม กม็แีนวโนม้ทีชั่ดเจนว่� ตล�ด NFT 

ในไทยจะเติบโตต่อไปได้ โดยศิลปินบ�งคนมี

แนวคิดสร้�งสรรค์ในก�รใช้และก�รซื้อข�ย NFT 

ม�สร้�งเป็นก�รแลกเปล่ียนในโลกคว�มจริงม�กข้ึน 

เช่น ผู้ที่ใช้ยูเซอร์เนมว่� Dough Dough ที่ทำ�

ธุรกิจร้�นก�แฟ ได้ต้ังเง่ือนไขก�รแลกเปล่ียนไว้ว่� 

ห�กซือ้โทเคนรูปโดนัทของเข� กส็�ม�รถม�แลก

เคร่ืองดืม่เปน็ก�แฟฟรีทีร้่�นได ้นับเปน็อกีไอเดยี

พลิกแพลงที่ผสมผส�นมูลค่� NFT ในโลกดิจิทัล 

ม�ทำ�ก�รตล�ดในอีกธุรกิจหนึ่งได้อย่�งน่�สนใจ

 
ตลาด NFT
ประตูแห่งความหวังของศิลปิน 

ก�รเข้�ถึงตล�ดประมูลข�ยง�นศิลปะที่คน

จำ�นวนม�กเห็นได้ง่�ย คือโอก�สที่ม�กข้ึนที่

ศิลปินจะได้รับก�รยอมรับ เพร�ะห�กเป็นศิลปิน

ในอดีต ก�รจะประสบคว�มสำ�เร็จในวิช�ชีพได้ 

ข้ันแรกอ�จจำ�เป็นต้องพ่ึงพ�สถ�บันศิลปะ ต้องมี

ก�รจดันิทรรศก�รหรอืง�นแสดงผลง�นเพือ่ดงึดดู

เหล่�นักสะสม ดังน้ันอำ�น�จท�งก�รตล�ดง�น

ศลิปะแบบเดมิจงึอยูใ่นกลุม่คนของสถ�บนัศลิปะ 

หรือเจ้�ของแกลเลอรีที่จะกำ�หนดว่�ง�นน้ัน ๆ 

เข้�เกณฑ์ม�ตรฐ�นคว�มง�มท�งศิลปะหรือไม่ 

และทำ�ให้ศิลปินบ�งคนต้องพบกับท�งตันในก�รข�ย

ผลง�น 

 ตล�ด NFT จึงเป็นก�รสร้�งตล�ดแบบ

ประช�ธิปไตย เม่ือศิลปินส�ม�รถมีช่องท�งนำ�เสนอ

ง�นให้คนทั้งโลกได้เห็น ขณะเดียวกันคนจ�ก 

ทกุมมุโลกกจ็ะเปน็ผูก้ำ�หนดทศิท�งคว�มง�มของ

ศิลปะว่�ควรจะไปในทิศท�งใด ศิลปะดิจิทัลที่ 

ซื้อข�ยในตล�ด NFT ห�กมองผิวเผิน ก็อ�จเห็น

เพียงแพลตฟอร์มใหม่ท่ีน่�ต่ืนต�ต่ืนใจในก�รทำ�เงิน 

แต่ห�กมองในอีกมุม NFT ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ

คว�มขบถของศิลปิน ที่คร้ังหน่ึงผู้คนในโลก 

มองว�่ง�นดจิิทลัเปน็สิง่ทีด่ไูมม่รี�ค�เมือ่เทยีบกบั

ง�นที่ลงฝีแปรงจริง นั่นเพร�ะแต่เดิมไฟล์ดิจิทัล

ส�ม�รถสร้�ง กอ็ปปีไ้ดไ้มรู้่จบ และยงัแชร์ใหใ้คร

ต่อใครก็ได้ แต่ในวันนี้ โลกแห่งคว�มสร้�งสรรค์

กลับทำ�ให้ไฟล์พิกเซลทั่ว ๆ ไปมีร�ค�ม�กกว่�

ทองคำ�

 ท้�ยที่สุด ทุกคว�มสำ�เร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียง

ชั่วข้�มคืน ตล�ด NFT ไม่ใช่ท�งลัดที่ส่งให้ศิลปิน

ประสบคว�มสำ�เร็จไดร้วดเร็วเพยีงเท�่น้ัน ศลิปนิ

อย่�ง Beeple ไม่ได้กระโดดเข้�ม�ทำ�ง�นศิลปะ

ดิจิทัลแค่ปีสองปี แต่ทำ�ง�นด้�นน้ีม�น�นนับสิบปี 

เก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ ขยันลงผลง�น จนเป็น 

ที่รู้จัก คว�มขยัน อดทน มุม�นะ มีวินัยในก�ร

ทำ�ง�นสม่ำ�เสมอ วันละน้อยนิด ก็จะได้ผลมห�ศ�ล 

โดย Beeple เคยให้สัมภ�ษณ์ถึงเบ้ืองหลังก�รทำ�ง�น

ภ�พ Everydays: The First 5,000 Days ที่เข�

ลงมือสร้�งผลง�นภ�พดิจิทัลทุกวัน วันละรูป  

เป็นเวล�น�นกว่� 13 ปี ไว้ว่� จุดประสงค์ตั้งต้น

เข�ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวเงิน ห�กเกิดจ�กแรงบันด�ลใจ

ในก�รพฒัน�ฝมืีอของตนเองและคว�มภูมใิจทีท่ำ�

ต�มเป้�หม�ยที่ตัวเองเคยว�งไว้ที่จะสร้�งรูป 

วันละรูปทุกวันได้สำ�เร็จ จนกล�ยเป็นสิ่งที่ทำ�ให้

เข�เป็นเจ้�ของภ�พประมูลดิจิทัลที่ล้ำ�ค่�ที่สุด 

ในเวล�น้ี ขณะเดียวกันผู้ที่ ใ ช้น�มแฝงว่�  

MetaKovan นักธุรกิจช�วสิงคโปร์ทีช่นะประมูลง�น 

Beeple ไปในร�ค�กว่� 69 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ 

ก็ได้ให้สัมภ�ษณ์เน้นย้ำ�ว่� จำ�นวนเงินสำ�หรับ

ภ�พดจิทิลัคร้ังน้ีคุม้ค�่ และห�กยอ้นเวล�กลบัไป

ตอ้งจ�่ยม�กกว�่นีก้ย็อม เพร�ะสิง่ทีเ่ข�ซือ้ม�น้ัน

ไม่ใช่แค่ภ�พ แต่เป็นประวัติศ�สตร์ที่ใช้เวล�ถึง 

13 ปีในก�รสร้�งขึ้นม� 

ที่ม� : บทคว�ม “Money Isn’t the Only Reason Auction 
House Are Jumping On NFTs” โดย James Tarmy จ�ก 
bloomberg.com / บทคว�ม “NFTs and Museums : a match 
made in Blockchain heaven” โดย Stepheer Fans จ�ก 
cointribune.com / บทคว�ม “NFTs Are the Hot Craze in 
the Art World. Why Auction House Christie’s Jumped 
Into This Wild Market” โดย Avi Salzman จ�ก barrons.com / 
บทคว�ม “What are NFTs and why are some worth 
millions?” จ�ก bbc.com / บทคว�ม “MDJxPhillips : A 
Multi-Generational NFT” จ�ก phillps.com / บทคว�ม 
“We talked with Beeple about how NFT mania led to 
his $69 million art sale” โดย Joel Stonington และ 
Kevin Reilly จ�ก businessinsider.com / บทคว�ม “Crypto 
investor who bought Beeple’s NFT for $69 million says 
he would have paid even more” โดย Robert Frank จ�ก 
cnbc.com
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นักธุรกิจช�วสิงคโปร์ด้�นบล็อกเชน วิฆเนศ สุนทเรเสน (Vignesh Sundaresan) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ MetaKovan 
กำ�ลังโชว์ภ�พผลง�น NFT ที่ชื่อ “Everydays: The First 5,000 days” ของ Beeple ที่เข�ชนะก�รประมูลม�



CREATIVE THAILAND  I  28

The Creative : มุมมองของนักคิด

สินทรัพย์ดิจิทัล
 
เพิ่มค่างานสร้างสรรค์
มุมมองแห่งโอกาสกับ “ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์”

ทุกคนคุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตในแง่ของการเป็นส่ือกลางเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ที่เปิดกว้างหลากหลายในยุค Internet of Information แต่มาวันนี้โลกก้าวไปอีกขั้น 
อินเทอร์เน็ตสามารถส่งต่อมูลค่าแสดงความเป็นเจ้าของ ระบุลิขสิทธิ์ข้อมูลและสิ่งของ 
ต่าง ๆ  ได้เม่ือเราเข้าสูย่คุ Internet of Value สิ่งต่างๆ ในโลกสามารถแปลงเป็นสนิทรพัย์
ดจิิทลัทีมี่มูลค่า ประกาศความเป็นเจ้าของได้อย่างรดักุมและปลอดภยั ยิ่งเม่ือเกิดตลาด
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จึงเป็นโอกาสให้ทุกคนสามารถแปลงสิ่งต่าง ๆ รวมทัง้ 
ผลงานสร้างสรรค์ ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีก�าหนดมูลค่าและซื้อขายแลกเปล่ียนได้ 
คล่องตัว โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นตัวก�ากับและติดตามการเปล่ียนแปลงได้ 
ทุกกิจกรรม

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ และ เพท�ย พลอยสว่�ง I ภ�พ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ด้วยจุดกำ�เนิดทีม่�จ�กเหรียญเงินดิจิทัล เม่ือพูดถึง 

สนิทรัพยด์จิทิลัคนจึงมองไปทีบ่ติคอยน์ สกลุเงนิ

ดิจิทัลที่มีให้เลือกหล�กหล�ย บิตคอยน์เป็น 

ช่องท�งก�รลงทุนที่ม�แรงและหล�ยคนต่ืนเต้น

กบัมลูค�่ทีเ่พิม่ข้ึนอย�่งรวดเร็ว แตม่�วนัน้ีเหรียญ

ดิจิทัลไม่ได้ตอบโจทย์แค่ด้�นก�รเงินเท่�น้ัน  

แต่มันยังส�ม�รถตอบโจทย์ “ง�นสร้�งสรรค์” 

เป็นท�งเลือกใหม่ที่น่�สนใจในก�รแปลงผลง�น

สร้�งสรรค์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล กำ�หนดมูลค่� 
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แสดงคว�มเป็นเจ้�ของ และซื้อข�ยแลกเปลี่ยน

ไดอ้ย�่งคลอ่งตวั แตก่ระบวนก�รเหล�่น้ียงัอยูใ่น

วงจำ�กัด ผู้ที่มีประสบก�รณ์ในเร่ืองนี้ยังมีไม่ม�กนัก 

แต่ก็ไม่น้อยเกินไป เพร�ะมีสม�คมสินทรัพย์

ดิจิทัลเป็นสื่อกล�งให้คว�มรู้ด้�นนี้อย่�งจริงจัง 

 ศุภกฤษฎ ์บญุสาตร์ น�ยกสม�คมสนิทรัพย์

ดิจิทัลไทย ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Bitcast เป็นผู้ที่มี

ประสบก�รณ์ตรงจ�กก�รเป็นนักลงทุนสินทรัพย์

ดจิทิลั ทัง้ยงัมมีมุมองทีชั่ดเจนเกีย่วกบัโอก�สของ

สินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมถ่�ยทอดคว�มรู้ประสบก�รณ์ 

แก่ผู้สนใจ ท้ังบุคคลท่ัวไปและองค์กรต่�ง ๆ รวมถึง 

นิตยส�รคิดฉบับน้ี เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นโอก�สใหม่

ของง�นสร้�งสรรค์ในโลกของคริปโตเคอเรนซี   

ซ่ึงจะเป็นอีกก้�วสำ�คัญทีเ่หล่�ครีเอเตอร์นักสร้�งสรรค์

จะส�ม�รถคว้�โอก�สจ�กคว�มพร้อมของเทคโนโลยี

ในยุคดิจิทัลได้

ก่อนอื่น อยากให้เล่าถึงความเป็นมา
เป็นไปของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้เข้าใจง่าย ๆ 
สรุปสั้น ๆ ได้ว่�เป็นก�รเดินท�งของเทคโนโลยี

เลยครับ ถ้�เร�มองย้อนไป 30 ปี เช่ือว่�หล�ยคน

คงไม่คิดหรอกว่�อินเทอร์เน็ต จะเกี่ยวข้องกับ 

ชีวิตประจำ�วันเร�ม�กขน�ดน้ี เฟซบุ๊กจะเป็น 

ช่องท�งสื่อส�รหลักที่เก�ะติดชีวิตเร�ทุกวัน  

ยุคเร่ิมแรกอินเทอร์เน็ตมีบทบ�ทในก�รส่งต่อข้อมูล

ข่�วส�รเป็นหลัก หรือท่ีเร�เรียกว่� information  

แต่ม�ยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วย  

มันทำ�ให้อินเทอร์เน็ตก้�วสู่ยุคท่ีส�ม�รถส่งต่อมูลค่� 

หรือ value กันได้ ยุคอินเทอร์เน็ตที่ส่งข้อมูล 

มันง่�ยที่จะก๊อบปี้ แต่ม�ในยุคอินเทอร์เน็ตที่ 

ส่งต่อมูลค่� มันไม่ส�ม�รถจะก๊อบปี้กันได้ 

 ผมยกตัวอย่�ง เช่นยุคข้อมูลข่�วส�ร เม่ือผม

ส่งภ�พให้บก. ภ�พหน่ึง บก. ส�ม�รถก๊อบปี้ภ�พน้ี

เป็น 5 ภ�พ 10 ภ�พได้เลย แต่ม�ในยุคบล็อกเชน 

เวล�ที่เร�ส่งต่อข้อมูลให้กัน จะมีกระบวนก�ร 

Proof of Ownership เพ่ือตรวจสอบว่�คว�มเป็น

เจ้�ของอยู่ที่ใคร ณ เวล�นั้น ถ้�ผมโอนให้คนอื่น 

สิทธิของผมไม่มแีล้ว แต่ถ้�เป็นยุคข้อมูล แม้โอนไป 

ผมก็ยังเก็บก๊อบปี้ไว้ได้ อันน้ีมันเลยทำ�ให้เกิด 

ก�รตื่นตัวขึ้นในโลกของบล็อกเชน

 ก่อนหน้�น้ี Digital Money มีปัญห� 

Double Spending1 จนกระท่ัง ซ�โตชิ น�ก�โมโตะ  

(Satoshi Nakamoto) เข�คิดโปรโตคอลท่ีช่วยให้

บิตคอยน์แก้ปัญห�นี้ได้ โดยใช้ด�ต้�เบสที่เรียกว่�บล็อกเชนม�ช่วยเก็บข้อมูลและพิสูจน์คว�มเป็น 

เจ้�ของในช่วงระยะเวล�น้ัน ๆ ซ่ึงยังไม่เคยเกิดข้อผิดพล�ด มันได้รับก�รต่อยอดและพัฒน�ไปเป็น NFT 

หรือ Non-Fungible Token สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพ�ะตัวไม่ส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้ เร�ได้เริ่มเข้�สู่

ยุค Internet of Value ที่เร�ส�ม�รถถ่�ยโอนมูลค่�สินทรัพย์ดิจิทัลให้กันได้ 

น่ันจึงท�าให้เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่เคยถูกลอกเลียนหรือก๊อบปี้ 
ได้รับประโยชน์มากขึ้น
ใช่ครับ ในโลก Internet of Information หรือยุคของก�รส่งข้อมูลข่�วส�ร มันเคยเบียดเบียน 

คว�มส�ม�รถของครีเอเตอร์ เบียดเบียนเร่ืองของทรัพย์สินท�งปัญญ�กันจนเป็นเร่ืองปกติ พอม�ยุค 

Internet of Value มันทำ�ให้ครีเอเตอร์เริ่มมองเห็นว่�เข�ส�ม�รถรักษ�สิทธิที่เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�

ของเข�ได้ม�กขึ้นได้ยังไง จ�กเดิมที่เคยถูกละเมิดด้วยก�รก๊อบปี้กันได้ง่�ย ๆ จนทุกคนเคยชินและ

ทำ�ให้นักสร้�งสรรค์ไม่ได้รับผลตอบแทนด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ดีพอ ทำ�ให้ร�ยได้ของครีเอเตอร์ 

ไมเ่ปน็ไปอย่�งทีค่วรเปน็ แตม่�วนัน้ีก�รรักษ�ทรัพยส์นิท�งปญัญ�ในสนิทรัพยด์จิทิลัส�ม�รถทำ�ไดแ้ลว้ 

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน  

 

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มจากภาคการเงิน แต่อะไรทีเ่ชื่อมโยงและท�าให้เทคโนโลยนีี้
ไหลเข้ามาในวงการสร้างสรรค์ 
ด้วยคว�มที่เทคโนโลยีเป็นตัวที่ทล�ยข้อจำ�กัดอะไรบ�งอย่�ง ในโลกก�รเงินมีคุณสมบัติที่เรียกว่�  

Fungible คือคุณสมบัติที่ใช้ทดแทนกันได้ เช่น เร�มีแบงก์ร้อย เร�ก็ใช้แทนกันได้ เร�ไม่เคยม�สนใจ 

บนเลขบนแบงก์คือเลขอะไร เพร�ะแบงก์ร้อยทุกใบมีค่�เท่�กัน แต่ในเชิงครีเอเตอร์หรือศิลปิน 

มันไม่เท่�กัน ง�นศิลปะทุกช้ินมีคว�มแตกต่�งกัน เดิมทีเทคโนโลยีน้ีเร่ิมเข้�ม�ท�งอุตส�หกรรม 

เกมก่อน เพร�ะเข�มองว่�บล็อกเชนเป็นด�ต้�เบสประเภทหนึ่ง แต่เป็นด�ต้�เบสที่เก็บ Single of Truth 

หรือคว�มจริงหน่ึงเดียวที่แก้ไขย�ก จึงเอ�คุณสมบัติน้ีม�ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น โดยปกติไอเท็ม 

ในเกมมคีว�มหล�กหล�ย มทีัง้ไอเทม็ธรรมด�ใช้แทนกนัไดเ้หมือน Fungible แตก่มี็บ�งไอเทม็ทีห่�ย�ก 

มีอยู่แค่ 2-3 ไอเท็มในโลก ก็คิดกันว่�จะทำ�อย่�งไรให้ไอเท็มเหล่�นี้มันมีคว�มเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว 

จึงพัฒน�ม�ตรฐ�นที่เรียกว่� Non-Fungible Token หรือ NFT ขึ้นม�

ในโลก Internet of Information หรือยุค
ของการส่งข้อมูลข่าวสาร มันเคยเบียดเบียน 
ความสามารถของครีเอเตอร์ เบียดเบียนเร่ือง
ของทรัพย์สินทางปัญญากันจนเป็นเรื่อง 
ปกติ พอมายุค Internet of Value มันทำาให้ 
ครีเอเตอร์เริ่มมองเห็นว่าเขาสามารถรักษา
สิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาได้
มากขึ้นได้ยังไง

1 เป็นปัญห�ที่สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�เทคโนโลยีบล็อกเชน เนื่องจ�กเงินในรูปแบบดิจิทัลนั้นส�ม�รถถูกปลอมแปลงหรือทำ�ซ้ำ�เพื่อใช้จ่�ยได้ม�กกว่� 1 ครั้งได้ง่�ย
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แปลว่าใคร ๆ  กส็ร้างโทเคน และ  NFT ได้  
แล้วต้องมีเงือ่นไขหรือกฎเกณฑ์อะไร
มาก�ากับดูแล  
ใคร ๆ ก็สร้�งโทเคนได้ครับ แต่มันไม่ได้สำ�คัญ

ที่ตอนสร้�ง สำ�คัญที่ว่�คุณชูให้คนเห็นประโยชน์

ของโทเคนน้ีได้หรือเปล่� ถ้�ทำ�ได้ ตล�ดก็ตอบรับ

สิ่งที่คุณนำ�เสนอ ส่วน Non-Fungible Token ก็ 

เช่นเดียวกัน ใคร ๆ  ก็ทำ�ได้ ด้วยคว�มทีเ่ป็นโอเพ่น 

บลอ็กเชน มนัจงึเปน็ตล�ดเสรีทีเ่ปดิใหใ้ครเข้�ม�

ทำ�ก็ได้ ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรม�กำ�กับ ดังน้ัน 

มันจึงเป็นก�รขย�ยโอก�สได้ไม่สิ้นสุด เช่นเมื่อ

ศลิปนิทำ�ง�นศลิปะข้ึนม�เปน็สนิทรัพยดิ์จิทัลแล้ว 

ฐ�นลูกค้�ของเข�จะไม่ใช่แค่ฐ�นลูกค้�คนไทย 

อีกต่อไป แต่จะอยู่บนตล�ดโลกที่มีฐ�นลูกค้�เยอะ

ม�ก ๆ  ทีน้ีก็อยู่ท่ีว่�จะจับท�งได้ไหมว่�คนเข�ชอบ 

ผลง�นศิลปะแบบไหน ซึ่งปัจจุบันม�ร์เก็ตเพลส

อย่�ง OpenSea ไม่จำ�เป็นต้องยืนยันตัวตนด้วย

ว่�คุณเป็นใครอะไรยังไง แต่ในอน�คตมันอ�จมี

ก�รพิสูจน์อะไรบ�งอย่�ง เพร�ะก็มีก�รก๊อบปี้ 

ผลง�นไปแอบอ้�งเหมือนกัน แต่ถ้�ถ�มว่�ใคร

ก็ได้ใช่ไหม ก็ต้องบอกว่�ใช่ ไม่มีข้อจำ�กัดใด ๆ 

ทั้งสิ้น

เพื่อหาโอกาสบนตลาดใหม่ตอนนี ้ศิลปินก็ควรสร้างงานทีเ่ป็นรปูแบบดิจิทลัไว้เพื่อ
ให้สะดวกต่อการเข้าสู่ตลาด NFT 
ต้องบอกว่�ตล�ดดจิทิลัรอบก�รหมนุท�งเศรษฐกจิมนัง�่ยและก�รเปลีย่นมอืของผลง�นมันกเ็คลือ่นไป

ได้เร็วกว่� ซึ่งตรงน้ีย่อมทำ�ให้ส่วนต่�งร�ค�มันเติบโตเร็ว ก�รสร้�งผลง�นเป็นดิจิทัลไว้จึงช่วยใน 

เร่ืองน้ี แต่ถ้�ยังทำ�เป็นรูปแบบเดิมท่ีจับต้องได้ มันก็จะมีแรงเสียดท�นม�กกว่�ท่ีจะทำ�ง�น Digital ไปเป็น 

โทเคนเลย ดังนั้นถ้�จะให้ผมแนะนำ�ก็อย�กให้ลองทำ�ง�นเป็นดิจิทัลไปเลย แล้วเอ�ไปทำ�ให้เป็นโทเคน 

(Tokenize) เปน็สนิทรัพยด์จิทิลั กจ็ะทำ�ใหเ้กดิก�รสง่ตอ่ง่�ย และกอ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นมอื ทำ�กำ�ไร และ

ทำ�ใหต้ล�ดมนัโตไดเ้ร็ว หรือถ้�จะเปลีย่นผลง�นศลิปะรูปแบบเดมิม�เปน็ดจิทิลักไ็ด ้แคว่่�มนัต้องอ�ศัย

ตัวกล�งและคว�มเชื่อใจ สมมติผมซื้อภ�พว�ด ผมจะมั่นใจได้อย่�งไรว่�ภ�พจะม�ถึงมือ ก�รที่ต้องมี

ตัวกล�งแปลงเป็นโทเคนนั้น ตัวกล�งต้องรับเงินม�ก่อน ซึ่งก็จะทำ�ให้ก�รซื้อข�ยย�กขึ้นเพร�ะต้องรอ

ให้ปล�ยท�งได้รับภ�พก่อนแล้วคอนเฟิร์มม�ท�งตัวกล�ง ตัวกล�งถึงจะปล่อยเงินให้ครีเอเตอร์ แบบนี้

ก�รหมุนของวงจรก็จะช้�ลงหน่อยถ้�เร�ยังติดกับก�รทำ�ง�นในรูปแบบที่จับต้องได้ ไม่ว่�จะเป็น 

ภ�พว�ด หรือง�นปั้น และง�นอื่น ๆ 

เราเริ่มเห็นการเกิดขึ้นของตลาดประมูลงานศิลปะหรือคนกลางที่เข้ามาดูแล 
การซ้ือขายในระบบ NFT มากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏการณ์นี้มันช่วยเร่งให้ตลาด 
โตเร็วขึ้นหรือไม่  
ถ้�เป็นในมุมของโอเพ่นม�ร์เก็ต ผมคิดว่�สุดท้�ย ตล�ดจะเป็นคนเลือกเอง ซึ่งถ้�ศิลปินมองว่�ตล�ด

เสรีเป็นโอก�สก็จะไปถึงจุดที่ติดต่อซื้อข�ยกับลูกค้�ได้อยู่ดี แต่ถ้�เข�เลือกที่จะเอ�ง�นไปข�ยผ่�น

คนกล�งหรือบริษัทประมูลต่�ง ๆ  ก็ส�ม�รถไปท�งนั้นได้เหมือนกัน เพร�ะสุดท้�ยก็ไม่มีใครกำ�กับใคร 

ศิลปินบ�งคนข�ยชิ้นเดียว แต่ง�นดีม�กดังม�กก็อยู่ได้ย�ว เพร�ะบ�งคนก็ต้องก�รสร้�งง�นคุณภ�พ

หรือสง่ตอ่ง�นทีม่คีณุภ�พจริง ๆ  ผมว�่สิง่สำ�คญัคอืศลิปนิมสีทิธิเลอืก เร�ไมไ่ดถู้กบงัคบัใหไ้ปต�มตล�ด  

แต่เร�มีสิทธิที่จะกำ�หนดทิศท�งก�รทำ�ง�นของตัวเอง ซึ่งตรงน้ีมันเป็นคว�มสวยง�มของโลกแบบ

กระจ�ยศูนย์ ที่ทำ�ให้ศิลปินมีสิทธิเลือกที่จะว�งผลง�นของเข�ที่ไหนก็ได้ต�มที่พอใจ 

มองว่าตลาด NFT หรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่หรือไม่
ไม่มีใครรู้ครับ แต่ต่อให้เป็นฟองสบู่ก็จะเป็นฟองสบู่ที่ทำ�ให้ตล�ดได้เรียนรู้อยู่ดี ในโลกของตล�ดเสรี 

ผมมองว่�ทุกอย่�งมันคือคว�มสวยง�ม มันคือก�รเรียนรู้ และทุกอย่�งไม่ใช่แค่เรื่องของร�ค� แต่สิ่งที่

ศิลปินควรโฟกัสก็คือเร่ืองของก�รรังสรรค์ง�นที่มีคุณภ�พและตอบโจทย์ลูกค้�ให้ได้ ตัวอย่�งเช่น  

ในช่วงแรกของตล�ดคริปโตมีเหรียญออกม�เป็นพันเหรียญ หลังจ�กนั้น 3 ปีผ่�นไป มีเหลือรอดไม่ถึง 

10% สิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่� อะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้เหรียญเหล่�นี้อยู่รอด เหมือนบริษัทในธุรกิจแบบเดิม 

เร�อ�จจะมีบริษัทเปิดใหม่ 100 บริษัท แต่ก็เหลือรอดไม่ทั้งหมดเช่นกัน คำ�ถ�มคือ อะไรที่ทำ�ให้บริษัท

เหล�่น้ันรอด มนัคอืสิง่ทีท่ำ�ใหต้ล�ดเรียนรู้ ทำ�ใหเ้ข�โฟกสัว�่ทำ�อย�่งไรลกูค�้ถึงจะเช่ือมัน่และใช้บริก�ร 
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 ถ้�ศิลปินไปหลงประเด็นต�มกระแส และลืมว่�อะไรคือสิ่งสำ�คัญในผลง�นของตัวเอง ก็อ�จจะ 

ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ แต่สิ่งที่ควรทำ�คือกลับม�ต้องโฟกัสว่�จะส่งมอบอะไรที่เป็นตัวตนของตัวเอง 

ให้กับคนที่เสพผลง�นม�กกว่� ผมมองว่�ศิลปินก็เลือกได้ว่�คุณจะรวยเร็วหรือจะรวยน�น ถ้�รวย 

เร็วม�กตล�ดมนัลม้ คณุกไ็ปต่อไมไ่ด ้แต่ถ�้คณุเลอืกรวยน�น คณุกจ็ะไดเ้ร่ือย ๆ  ในตล�ดทีช่อบสไตล์

ง�นของคณุ อ�จจะไมไ่ดเ้งินม�กแต่ข�ยไดเ้ร่ือย ๆ  ก็เหมอืนกับธรุกจิอืน่ ๆ  ทีมี่บ�งทัง้ข�ขึน้ข�ลง และ 

คุณเลือกได้ว่�จะเป็นคนที่ยืนระยะย�วหรือสั้น 

 

ล่าสุดการที่ก.ล.ต. ออกกฎห้ามน�าโทเคนบางประเภทมาขายบนกระดานที่ได้รับ
อนุญาต จะมีปัญหาอะไรกับระบบของ NFT หรือไม่ 
จริง ๆ แล้วก.ล.ต. ไม่ได้ห้�มข�ยนะครับ แต่เข�ห้�มลิสต์ ซึ่งมันต่�งกัน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์มีหน้�ที่กำ�กับดูแลผู้ที่ได้รับใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล เทียบง่�ย ๆ ว่�ในตล�ด มีก.ล.ต. เป็นคนคุมตล�ด ถ้�นับเฉพ�ะตล�ดที่ข�ยสินทรัพย์ดิจิทัล 

ก็น่�จะมีอยู่ 5-6 ตล�ดที่ก.ล.ต. ออกใบอนุญ�ตให้ดำ�เนินก�รได้ ตล�ดก็จะมีร�ยก�รสินค้�ว่�ตล�ดนี้

ข�ยอะไรได้บ้�ง ก�รที่ก.ล.ต. ออกกฎม�ว่�ห้�มข�ยอะไรบ้�งนั้น ก็จะมีแต่ตล�ดที่ถูกกำ�หนดว่�ข�ย 

ไม่ได้ แต่ถ�มว่�ตล�ดที่ก.ล.ต. ไม่กำ�หนด ข�ยได้ไหม คำ�ตอบก็คือข�ยได้ เพร�ะคือไม่ได้คุมทุกตล�ด 

 อย�่งทีผ่มบอกว�่ระบบน้ีมนัเปน็โอเพน่ม�ร์เกต็ อย�่งเชน่ OpenSea กเ็ปน็หน่ึงในตล�ดระดบัโลก

ท่ี ก.ล.ต. ไปบังคับไม่ได้ เข�ห้�มข�ยตล�ดน้ี ก็ไปข�ยตล�ดอ่ืน และจริง ๆ แล้ว ก�รข�ยโทเคนในตล�ด

ระดับโลกจะเป็นโอก�สของคุณม�กกว่�ด้วยซ�้� แต่ก�รที่ห้�มข�ยในตล�ดไทยมันก็คือก�รปิดโอก�ส 

ของผู้ประกอบก�รเอง แต่ในแง่ของครีเอเตอร์ คุณก็แค่ไปห�ตล�ดอื่นที่ก.ล.ต. ไม่ได้กำ�กับดูแล ซึ่งมัน

เปิดกว้�งกว่�ด้วยซ�้�ไป และที่จริงก็ยังไม่เคลียร์ว่� NFT ควรจะไปอยู่ตล�ดไหนกันแน่ เพร�ะล่�สุด 

ก็เห็นมีคนประก�ศว่�จะทำ�ม�ร์เก็ตเพลสของ NFT ขึ้นม�โดยเฉพ�ะด้วยซ�้� เพร�ะฉะนั้นสำ�หรับคนทำ�

และคนซื้อโทเคนพวกนี้ก็แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย แต่คนที่กระทบจริง ๆ คือผู้ประกอบก�รที่เข�

ไม่มีสิทธิจะเอ�ของม�ข�ย พูดง่�ยๆ คือเข�โดนตัดโอก�สจ�กก�รซื้อข�ย NFT แต่เอ�เข้�จริงคนสร้�ง 

กับคนซื้อก็ยังซื้อข�ยกันได้อยู่ดี 

กลายเป็นว่าการออกกฎบางอย่างส�าหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็อาจกลายเป็น
อุปสรรคมากกว่าการสนับสนุน 
ในแง่ของตัวแทนสม�คมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยผมมีกังวลเร่ืองก�รกำ�กับดูแลของคนนอกตล�ดที่เข้�ม�

ตัดสินสิ่งที่คนในตล�ดเข�ควรจะได้เป็นคนเลือกเหมือนกันนะ สิ่งที่เร�พย�ย�มสื่อส�รจึงเป็นเร่ือง 

ก�รปรับจูนคว�มต้องก�รและคว�มเข้�ใจต่�ง ๆ เช่น ก�รออกกฎแบบนี้ จะเป็นประโยชน์หรือคุ้มค่�

จริง ๆ  หรือเปล่� ซ่ึงหลังจ�กน้ีท�งสม�คมฯ คงจะ 

ออกแถลงก�รณ์อะไรบ�งอย่�งออกม� แต่เร�ก็ต้อง

รอให้ท�งก.ล.ต. ได้อธิบ�ยในแง่มุมข้อกังวลของ

ฝ่ังเข�ออกม�ด้วย เพ่ือท่ีจะห�จุดร่วมที่ลงตัวที่สดุ 

 สิ ่งที่ผมห่วงจริง ๆ ผมรู้ส ึกว่�มันข�ด 

ก�รเช่ือมโยงหรือก�รรับฟังจ�กกลุ่มที่ เป็น 

คอมมนูติตีรงน้ีม�กกว�่ก�รออกกฎต�่ง ๆ   อย�่ง

ในที่ประชุมผมก็เสนอว่�ควรจะมีก�รจัดต้ัง 

คณะกรรมก�รร่วมซึ่งไม่ใช่เร�คนเดียว ควรมี

สม�คมก�รค้�ของผู้ประกอบก�ร ควรมีก�รรวมกลุ่ม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยฝ่�ยทั้งที่ไม่ใช่แค่ 

ผู้ประกอบก�ร แต่ยังควรมีภ�ครัฐ นักลงทุน 

เพร�ะเร�กอ็ย�กฟงัคนในทกุภ�คสว่นทีจ่ะม�ร่วม

น่ังคุยกันเพื่อจะได้อะไรบ�งอย่�งที่ควรจะเป็น 

ผมคิดว่�บ�งทีด้วยคว�มที่เร�เป็นห่วง เร�ก็จะ

ออกกฎม�เพือ่บบีใหเ้ปน็ไปต�มทีเ่ร�ตอ้งก�รหรือ

อย�กใหเ้ปน็ แตน่ั่นคอืคว�มน�่กลวัของคว�มรัก

เพร�ะมันเป็นรักแบบต�มใจฉัน ก�รลงโทษก็ 

เช่นกัน ถ้�คิดว่�มันผิด คุณต้องเฆ่ียน แต่ทุกวันน้ี

เร�ออกกฎหม�ยม� พอคนทำ�ผิดเร�ก็ไม่เฆี่ยน 

แต่กล�ยเป็นกฎมันดันม�บังคับคนที่เข�ไม่ได้ 

ทำ�ผิด และเป็นก�รปิดโอก�สไปทั้งหมด 

คิดว่าจะท�าอย่างไรให้ตลาดสินทรัพย์
ดิจิทัลมีความยั่งยืน 
ข้อน้ีผมขอตอบในน�มส่วนตัวนะครับ อย่�งที่ 

สม�คมฯ เร�ก็ประกอบด้วยคนหล�ยเจเนอเรชัน 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งผมเข้�ใจทั้งสองฝั่ง เพร�ะ

เหมือนอยู่ในรุ่นกล�ง ๆ แต่จริง ๆ ผมค่อนข้�ง

เชือ่ในมมุเหมอืนนอ้ง ๆ  ว�่ ก�รมโีอเพ่นม�รเ์กต็

จะเอือ้ต่อก�รเกดินวตักรรม เอือ้ตอ่ก�รสร้�งอะไร

ใหม ่ๆ  ถ�้เร�สงัเกต ธุรกจิจะอยูร่อดไดต้อ้งสร้�ง

นวัตกรรมใหม่เพ่ือให้คนใช้ม�กข้ึน เพ่ือให้ตล�ดเกิด 

แต่พอมีพลังจ�กนอกตล�ดเข้�ม�กำ�กับดูแลตรงน้ี

ก็จะทำ�ให้พลังสร้�งสรรค์ลดลง ก�รออกแรง 

ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นลดลง บ�งอย่�งก็มีกฎ

ออกม�ล็อกหรือกันไม่ให้คนตัวเล็ก ๆ ส�ม�รถ

สร้�งนวัตกรรมข้ึนม�เพื่อแข่งขันได้อย่�งเสรี 

นวัตกรรมกล�ยเป็นถูกทำ�หมันไปเรียบร้อย แต่สำ�หรับ 

ตล�ดคริปโต ผมอย�กให้มันเป็นไปต�มกลไก

ตล�ดที่จะสร้�งนวัตกรรมของมันเอง จึงผลักดัน

ให้เกิดตล�ดเสรีระดับหน่ึงที่เร�พอรับได้ ถึงแม้

จะไม่ได้เสรี 100% แต่ก็พย�ย�มทำ�ให้ม�กที่สุด

ที่จะทำ�ได้ 

ผมรู้สึกว่ามันขาดการเชื่อมโยงหรือการรับฟังจาก
กลุ่มท่ีเป็นคอมมูนิตีตรงน้ีมากกว่าการออกกฎต่าง ๆ  
อย่างในท่ีประชุมผมก็เสนอว่าควรจะมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการร่วมซ่ึงไม่ใช่เราคนเดียว ควรมีสมาคม
การค้าของผู้ประกอบการ ควรมีการรวมกลุ่มของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายท้ังที่ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการ 
แต่ยังควรมีภาครัฐ นักลงทุน
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มองว่าความเสรีหรือการไม่มีกฎมาควบคมุจะท�าให้เกิดความเส่ียงมากขึ้นหรือเปล่า
ถ�มว่�คว�มเสี่ยงในตล�ดเสรีมีไหม มันมีอยู่แล้วครับ ที่คนที่มีคว�มรู้ย่อมห�ประโยชน์จ�กคนไม่รู้  

แต่สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับนักลงทุนคือคุณควรรู้ว่�ตัวเองมีทักษะแค่ไหน คนที่มีทักษะดี ก็ควรได้รับ 

ผลตอบแทนดี แต่พอมีก�รกำ�กับดูแลที่ม�ทำ�ให้ทุกคนเท่�กัน มันก็อ�จจะไม่แฟร์เท่�ไร ยกตัวอย่�ง 

คนที่มีสกิลไม่เท่�กันแต่ร�ยได้เท่�กัน มันก็อ�จจะทำ�ให้คนไม่ได้อย�กจะพัฒน� แต่ตล�ดเสรีจะ 

ผลกัดนัใหค้นพฒัน�ตวัเองเสมอ ถ�้คณุไมม่ทีกัษะ กต็อ้งรู้ว่�จะม�แข่งกบัคนเกง่ไมไ่ด ้เพร�ะตล�ดเสรี

มันไม่เท่�เทียมครับ แต่มันเอื้อต่อนวัตกรรมและผลักดันให้คนคิดอะไรใหม่ ๆ 

 เร�มองว�่ตล�ดเสรีมศีกัยภ�พของก�รเตบิโต เมือ่เงินทนุเร่ิมไหลเข้� คนทีมี่พรสวรรคก็์จะเร่ิมไหล

เข้�ม�เช่นกัน เกิดก�รสุมหัวกันของคนท่ีมีพรสวรรค์ ก็ย่อมจะทำ�ให้เกิดก�รสร้�งสรรค์ใหม่ ๆ  ท่ีตอบสนอง

คว�มต้องก�รใหม่ ๆ ออกม� เช่น ตล�ดคริปโตวันนี้มันเกิดจ�กก�รที่คนเก่งก�รเงินม�เจอกับคนเก่ง

เทคโนโลยี ก็เลยส�ม�รถคิดค้นโปรโตคอลท่ีนำ�เสนอคุณค่�ใหม่ให้กับโลกได้ แบบน้ีผมว่�มันก็คุ้มค่�ท่ีเร�

ต้องปล่อยให้ตล�ดเติบโตเอง อย่�กลัวแต่ว่�จะเกิดก�รหลอกลวง (Scam) ท่�เดียว หน้�ที่เร�คือกำ�จัด

สแกม แตต่อ้งไมท่ำ�ใหต้น้ออ่นเมลด็พนัธุท์ีด่บีอบซ��้ ผมมองว่�ควรจะเปน็แนวท�งนีม้�กกว�่ทีจ่ะยัง่ยนื 

ถ้าอย่างนั้นมันจะน่ากลัวไหม กับการที่คนเก่งมาเจอกับคนที่อาจจะไม่ได้มีทักษะ
เพียงพอและก็จะถูกเอาเปรียบ 
โลกน้ีมันมีอยู่แล้วครับ มีทุกยุคสมัย แต่ผมไม่ได้มองว่�เป็นเร่ืองน่�กลัว เพร�ะสมัยก่อนข้อมูลมัน 

ถูกเลือกให้เร�เสพเท่�ที่เข�ต้องก�รให้เร�เสพ แต่พอม�อยู่บนโลกบล็อกเชน ทุกอย่�งตรวจสอบได้  

ตล�ดจะได้รับรู้เร่ืองพวกน้ี ทุกอย่�งถูกเปิดเผยบนเน็ตเวิร์ก ซ่ึงเม่ือคุณรู้ คุณห�ข้อมูลได้ท้ังหมด ก็เป็นส่ิงท่ี

ต้องตัดสินใจว่�จะเลือกแบบไหน ผมเค�รพในคว�มคิดของคนทุกคน ส่วนจะรู้ม�กรู้น้อย ทุกคนฝึกฝนได้ 

แต่ถ้�สร้�งไม่ได้จริง ๆ คุณก็อ�จจะไม่เหม�ะกับตล�ดน้ี ก็ส�ม�รถไปตล�ดอ่ืนท่ีมีคว�มเส่ียงตำ�่กว่�ได้ 

เหมือนคุณเลือกว่�จะฝ�กธน�ค�รหรือเทรดหุ้น ก็เป็นไปต�มคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน 

อยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ผมอย�กบอกว่�คว�มเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์อย่�งเดียว แต่มันอยู่ที่ตัวคนด้วย เช่น รถยนต์สองคัน

คว�มเร็ว 200 กม./ชม. กับคว�มเร็ว 60 กม./ชม. ถ้�คนขับรถไม่เป็น คุณใช้คว�มเร็วแค่ 60 ก็เส่ียงอยู่ดี 

แต่กลับกัน ถ้�คุณขับเป็น คว�มเร็ว 200 ก็อ�จจะไม่เสี่ยงเท่� ฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่�คุณจะเรียนรู้และ

เข้�ใจมันแค่ไหน คุณจะห�ประโยชน์กับมันได้ขน�ดไหน ส่ิงท่ีอย�กบอกคือถ้�คุณมีทักษะในก�รเรียนรู้ 

ตล�ดเสรีจะทำ�ให้คุณมีสกิลได้ม�กที่สุด 

ความสร้างสรรค์ท่ีประทับใจในตลาด
สนิทรพัย์ดจิิทัล
ที่ชอบม�กคือ แฟลชโลน (Flash Loan)  

ตอนได้ยินคร้ังแรกผมยังคิดว่�ทำ�ไปทำ�ไม 

ก�รกู้แล้วคืนในคร�วเดียว แต่พอเข้�ไปศึกษ�

เทคโนโลยีนี้จริง ๆ ผมคิดว่�มันเจ๋งม�กท่ี

ทล�ยข้อจำ� กัดที่ ไ ม่ เคยทำ�ไ ด้ม�ก่อน  

เรียกว่�มันทล�ยทฤษฎีไฟแนนซ์เก่�ไปเลย 

หรือก�รท่ี DeFi จะต่อยอดให้เขียน Smart 

Contract ที่จัดเก็บภ�ษีเข้�สรรพ�กรได้

ทันที ซึ่งมันสร้�งประโยชน์ให้ประเทศได้ 

เพียงแต่ตอนน้ีเร�อ�จจะมองกันคนละมุม 

หล�ยคนยังตั้งข้อสงสัยว่�ตล�ดดิจิทัล 

ไม่ช่วยอะไรประเทศในภ�พรวม

ถ้าเลือกได้ อยากคยุกับใครมากทีส่ดุ
ผมอย�กคุยกับเด็ก ๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

เพร�ะคนกลุ ่มน้ีไม่มีกรอบคว�มสำ�เร็จ  

พวกเข�จะเปิดกว้�งที่จะสร้�งนวัตกรรม

ใหม่ ๆ เสมอ ผมเชื่อว่�วิธีก�รสร้�งไอเดีย 

ที่ดี คือก�รสร้�งหล�ย ๆ  ไอเดีย แล้วเลือก

ไอเดียที่ดีที่สุด หน้�ที่ของผู ้ใหญ่จึงควร

สร้�งสภ�พแวดล้อมให้เด็ก ๆ เกิดไอเดีย

ที่ดีที่สุดม�กกว่� 

บทบาททีมี่ความสขุทีจ่ะท�ามากท่ีสดุ
ผมชอบตัวเองในบทบ�ทของคนที่ให้คว�มรู้ 

ผมคิดว่�ผมพูด 10 น�ที ถ้�ผ่�นหู 10 คน 

ก็จะกล�ยเป็น 100 น�ที ผมจึงชอบไป

ค้นคว้�ห�คว�มรู้ม�เล่�ให้คนฟัง และถ้� 

คนอืน่ไดป้ระโยชน์จ�กส่ิงทีเ่ร�ทำ� กจ็ะช่วย

ขับเคล่ือนให้เร�อย�กทำ�ม�กข้ึน กำ�ไรของผม

จึงเป็นก�รทำ�ให้คนได้คว�มรู้ และผมเช่ือว่� 

คอมมูนิตีจะโตได้ก็ด้วยคว�มรู้ ถ้�ปร�ศจ�ก 

คว�มรู้ ตล�ดจะถูกขับเคล่ือนด้วยคว�มโลภ 

แล้วมันจะโตได้ไม่น�นก็จบ
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NFT ศิลปะดิจ�ทัลแห�งอนาคต 
ช�องทางทำเง�นในตลาดออนไลน�สำหรับศิลป�น 

NFT (Non-fungible Token) กำลังอยูในกระแสความสนใจของ
นักสรางสรรคทั่วโลก และมีแนวโนมจะพัฒนาตอยอดและนำไปใชใน
หลากหลายวงการ CEA Online Academy เห็นถึงประโยชนที่จะ
ชวยติดอาวุธใหกับนักสรางสรรค ไทย มีความรูเทาทันเทคโนโลยีและ
ตลาดใหมนี้จึงพัฒนาหลักสูตร “NFT Master Class: the guide for 
CREATOR” เพ�่อใหความรูในระดับพ�้นฐานของเทคโนโลยีเบื้องหลัง 
กอนจะมาเปน NFT ไปจนถึงการแนะนำตลาดและขั้นตอนการซื้อขาย 
ทั้งการประเมินมูลคา และงานลิขสิทธิ์ิ์ของชิ�นงานสรางสรรคเพ�่อให
ศิลปนหร�อนักสรางสรรคของไทย มีความรูความเขาใจสามารถนํา

ผลงานไปลงขายจร�งในตลาดได

อดใจรอเพ�่อเร�ยนรูไปพรอมกัน 
เดือนตุลาคม 2564 
ทาง CEA ONLINE ACADEMY 
HTTPS://ACADEMY.CEA.OR.TH
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 แต่นอกจ�ก PoW แล้ว ประเภทยอดฮิตรองลงม�ก็คือก�รพิสูจน์

ด้วยกำ�ลังทรัพย์ (Proof of Stake หรือ PoS) ที่แม้ปล�ยท�งจะเหมือนกัน  

แต่ข้ันตอนน้ันแตกต่�ง ระบบน้ีไม่ได้ใช้นักขุด แต่มีผู้ยืนยันเข้�ม�แทน 

(Validator) หรือที่เรียกว่� “นักตีเหล็ก” เพร�ะจำ�นวณเหรียญดิจิทัลจะ

ถูกกำ�หนดม�ตั้งแต่ต้น ซึ่งต้องอ�ศัยก�รว�งเหรียญเดิมพันในระบบเพื่อ

เพิ่มคว�มน่�เชื่อถือ พูดง่�ย ๆ คือ คว�มรำ่�รวยของผู้ถือเหรียญจะเป็น 

ตวักำ�หนดก�รสทิธิว่�ใครจะเป็นนักตเีหลก็คนต่อไปในก�รยนืยนัก�รทำ�ธุรกรรม 

(ยิ่งลงเงินม�ก ก็ยิ่งมีโอก�สเป็นนักตีเหล็กสูง เพร�ะอัลกอริธึมใช้ระบบสุ่ม) 

และเมื่อไม่มีก�รแข่งกันขุดก็จะไม่มีร�งวัลสำ�หรับก�รขุดด้วย แต่ร�งวัลจะ

ม�ในรูปแบบค่�ธรรมเนียมในก�รซื้อข�ยเหรียญแทน 

 ก�รที่ระบบ PoS ไม่ต้องขุดห�เหรียญจะช่วยให้ก�รซื้อข�ยใช้พลังง�น

น้อยกว่�ก�รใช้ระบบ PoW เหมือนกับที่อีเธอเรียม (Ethereum) สกุลเงินที่ 

เป็นผูเ้ล่นร�ยใหญ่อนัดบัสองกำ�ลงัเตรียมตัวเปลีย่นจ�กระบบ PoW ม�เป็น 

PoS เพร�ะเล็งเห็นถึงปัญห�ใหญ่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือเงินดิจิทัลใหม่ ๆ  

หล�ยสกุลก็เกิดม�โดยมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพ�ะ เช่น 

โซล�ร์คอยน์ (SolarCoin: SLR) ที่มีนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อมชัดเจนและ 

สร้�งเหรียญจ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ หรือบิตกรีน (BitGreen: BITG) 

เหรียญที่สนับสนุนก�รกระทำ�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก�รใช้บริก�ร 

ท�งเดยีวกนัไปด้วยกนั (Carpool) หรือซือ้ก�แฟที่ม�จ�กแหล่งผลติทีย่ัง่ยืน  

เป็นต้น 

 แม้ว่�ระบบก�รเงินจะต้องอิง “คว�มน่�เชื่อถือ” เป็นสำ�คัญ แต่ก็เลี่ยง

ไม่ได้กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต�มม� เพร�ะห�กส�วไปถึงสกุลเงิน

อย่�งเหรียญกษ�ปณ์ ธนบัตร จนม�ถึงเหรียญดิจิทัลในปัจจุบัน ต่�งก็มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมในกระบวนก�รผลิตทั้งสิ้น ดังน้ันก�รทำ�

อ�ชีพ “นักขุด” ในระบบ PoW ทีม่คีว�มมัน่คงและปลอดภัยกอ็�จจะแพ้ท�ง 

“นักตีเหล็ก” จ�กระบบ PoS ในแง่สิ่งแวดล้อม แต่เมื่อได้ช่ือว่�เป็นสกุล 

คริปโตทีม่�กไปด้วยนวตักรรมแล้ว กเ็ชือ่ว่�โลกน้ียงัคงต้องแสวงห�วธีิพฒัน�

ที่สร้�งสรรค์และดีต่อโลกยิ่ง ๆ ขึ้นได้ต่อไป 

เว็บไซต์ digiconomist.net ระบุว่� ก�รทำ�ธุรกรรมบิตคอยน์เพียงครั้งเดียว

ใช้พลังง�นไฟฟ้�เทียบเท่�กับก�รใช้ไฟฟ้�ในครัวเรือนสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยกว่� 

55 วัน คือ 1,612.30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) แถมค�ร์บอนฟุตพรินต์ที่ปล่อย

ออกม�กว่� 765.84 กิโลค�ร์บอนยังเทียบเท่�กับก�รช��ระเงินด้วยบัตรวีซ่�

กว่� 1,697,368 ครั้ง หรือเท่�กับก�รดูยูทูบถึง 127,640 ชั่วโมงทีเดียว

 ทว่�สิ่งที่ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังง�นของบิตคอยน์มิใช่ก�รใช้เทคโนโลยี

อย่�งบล็อกเชนที่หล�ยคนอ�จเข้�ใจ แต่คือระบบก�รทำ�ง�น น่ันแปลว่�

ไม่ใช่เหรียญดิจิทัลทุกสกุลจะกินพลังง�นม�กไปเสียทั้งหมด 

 สกุลเงนิต้นตำ�รับอย่�งบติคอยน์ใช้ระบบอลักอริธึมฉนัท�มต ิ(Consensus 

Algorithm)1 ประเภท Proof of Work หรือ PoW ที่หม�ยถึงก�รพิสูจน์

ด้วยก�รลงแรง ซึ่งจะมี “นักขุด” (Miner) ที่ต้องแข่งกันแก้ไขสมก�รท�ง

คณิตศ�สตร์เพือ่ให้ได้ม�ซึง่สทิธิยนืยนัก�รทำ�ธุรกรรมในชุดน้ัน ๆ ในแต่ละครัง้  

(นักขุดคนแรกที่แก้สมก�รได้เท่�น้ันจะได้รับร�งวัลเป็นเหรียญดิจิทัลไป) 

ตรงน้ีแหละที่ทำ�ให้ต้องใช้พลังง�นไฟฟ้�จำ�นวนมห�ศ�ล เพร�ะต้องใช้

คอมพิวเตอร์สเปกแรงนับร้อยเคร่ืองในก�รแก้สมก�รอันยุ่งย�กต่อก�รขุด

บิตคอยน์เพียง 1 เหรียญ

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

เม่ือเจ้าพ่อวงการเทคโนโลยีอย่างอีลอน มัสก์ ประกาศกร้าว
ลงทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าจะไม่รับบิตคอยน์ในการท�าธุรกรรมกับ
บริษัท Tesla โดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายบิตคอยน์กระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ไม่เพียงท�าให้ตลาดคริปโตสวิงและราคาสกุล 
บิตคอยน์ตกฮวบ แต่ยังท�าให้หลายคนได้กลับมามองถึง 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขดุบติคอยน์ แม้แต่ บิล เกตส์ 
นักธุรกิจชื่อดังผู ้ก่อตั้ง Microsoft ที่ผันตัวมาท�างานสาย 
สิ่งแวดล้อมก็ยงัออกมายนืยนัอกีเสยีงว่าการขดุบิตคอยน์มีส่วน
ท�าให้โลกร้อนขึ้นจริง 

“นักขดุ” ปะทะ “นกัตเีหล็ก”
  กับศึกสิ่งแวดล้อมในโลกคริปโต

ที่ม� : บทคว�ม “The 16 Most Sustainable Cryptocurrencies for 2021” (มิถุน�ยน 2021) 
จ�ก leafscore.com / บทคว�ม “Proof of Work vs Proof of Stake สิ่งที่นักขุดควรจะรู้
ก่อนเร่ิมขุด” (สิงห�คม 2017) จ�ก siamblockchain.com / บทวิเคร�ะห์ “Bitcoin Energy 
Consumption Index” จ�ก digiconomist.net

1 อัลกอริธึมฉันท�มติ (Consensus Algorithm) คือระบบท่ีเป็นหัวใจสำ�คัญในเครือข่�ยบล็อกเชน เพ่ือให้ผู้ใช้ง�นและเคร่ืองมือต่�ง ๆ ทำ�ง�นร่วมกันได้ในระบบแบบกระจ�ย (Decentralized)  
 ให้ตรวจสอบและส�ม�รถยืนยันคว�มน่�เชื่อถือของธุรกรรมนั้น ๆ ได้  ที่ม� : academy.binance.com
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Faiyen Design Studio X skiixy X Stew 
X Napat Charitbutra X Parn Nattanun 
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AriAround
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