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อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

Editor’s Note : บทบรรณาธิการ
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โลกคู่ขนานทางการเงิน
แม้ว่าตลาดเงินดิจิทัลจะเจอมรสุมหลายระลอกจนค่าเงินร่วงระนาว ทั้งจาก
การปฏิเสธของ อีลอน มัสก์ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ด้วยเหตุผลเรื่อง
สิง่ แวดล้อม และการแบนอย่างจริงจังของรัฐบาลจีน ตัง้ แต่การห้ามใช้เหรียญ
ดิจิทัลแทนเงินสด ห้ามสร้างเหรียญขึ้นใหม่ ห้ามสถาบันการเงินซื้อ-ขาย
แลกเปลี่ยน ไปจนถึงการไล่ปิดแอกเคานต์ของกลุ่มนักสื่อสารผู้ทรงอิทธิพล
(Influencer) ใน Weibo ที่พูดถึงประเด็นคริปโตเคอร์เรนซี และล่าสุดยังมี
การสั่งปิดเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเงิน
คริปโตฯ ที่ใช้ซื้อขายกันในโลกถึงร้อยละ 80 ตามมาด้วยรัฐบาลอังกฤษที่
สั่งให้ Binance แอพฯ เทรดคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกยกเลิก
การให้บริการทันที พร้อมห้ามโฆษณาในประเทศ แต่ถึงอย่างนั้นผู้คนใน
แวดวงสกุลเงินดิจทิ ลั ก็ไม่ได้สน้ิ หวังหดหู่ เพราะรากฐานการเกิดของเงินสกุลนี้
ได้ปลดล็อกประตูให้นักสร้างสรรค์เกมการเงินจากทั่วโลกสามารถกระโดด
เข้ามามีบทบาทเสมือนเป็นธนาคารกลางของสกุลเงินตัวเองได้
ภายใต้แนวคิด DeFi หรือ Decentralized Finance ที่เปิดให้คนทั่วไป
สามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ผ่านตัวกลางอย่างเช่น สถาบัน
การเงิน ธนาคาร รวมถึงธนาคารกลางที่ดูแลปริมาณเงินในระบบ โดยอาศัย
เทคโนโลยีบล็อกเชนและ Smart Contract หรือสัญญาอัจฉริยะทีม่ าทำ�หน้าที่
บันทึกและดำ�เนินธุรกรรมแทนตัวกลางได้โดยอัตโนมัติ ด้วยระบบนี้จึง
ทำ�ให้เกิดคริปโตเคอร์เรนซีสกุลต่าง ๆ ที่ใช้ทำ�ธุรกรรมขึ้นที่ใดก็ได้ในโลก
ดังนั้นเมื่อจีนปิดไม่ให้มีการขุดบิตคอยน์ นักขุดเหมืองอาจจะช็อกไปบ้าง
แต่หลังจากนั้นก็แค่เก็บข้าวของย้ายไปขุดเหมืองที่อื่น พร้อมกับเดินหน้า
นวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลใหม่ ๆ จำ�นวนมาก อย่างที่เกิดขึ้นแล้วและ
เป็นประโยชน์ส�ำ หรับนักสร้างสรรค์กเ็ ช่น ตลาด Non- Fungible Token หรือ
NFT ที่เปิดให้นำ�สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น งานศิลปะ ดนตรี
ของสะสม มาแลกเป็นเหรียญดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ศิลปินได้ต่อยอดไปเป็น

ความสร้ า งสรรค์ พิ เ ศษเฉพาะของตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยป้ อ งกั น ปั ญ หา
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือปลอมแปลงผลงานได้ดียิ่งขึ้น
ในอีกทางหนึ่ง นวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ก็เหมือนกับ
โลกการเงินที่เราคุ้นเคย การโจมตีค่าเงินบาทเพื่อทำ�กำ�ไรของจอร์จ โซรอส
หรือการทำ� Short Sell1 ในตลาดหุ้นที่ไม่แตกต่างจากกรณี Flash Loan ที่
นักเก็งกำ�ไรสามารถกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันจากตลาดหนึ่งเพื่อมาซื้อขาย
กินส่วนต่างมูลค่าอีกตลาดหนึง่ ภายในเวลาไม่กวี่ นิ าที ซึง่ ใครก็ตามทีม่ ี Smart
Contract ก็สามารถกู้มาทำ�ได้เช่นกัน จึงทำ�ให้เกิด Flash Loan Attack ที่
ทำ�ให้เกิดความเสียหายในหลายแพลตฟอร์มเป็นมูลค่าสูงถึง 200 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และนำ�ไปสู่การพัฒนาแนวทางการป้องกัน อย่างเช่นการตรวจสอบ
ความเสีย่ งของแพลตฟอร์มเพือ่ ให้ขอ้ มูลกับนักลงทุน และน่าจะมีการต่อยอด
ไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับผลตอบแทนมากขึ้น หรือช่วยค้ำ�ประกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด
เพราะเมื่อเงินดิจิทัลนั้นเริ่มเข้าสู่กระแสเลือดแห่งการทำ�ธุรกรรม
แม้วา่ จะยังเป็นเพียงบางส่วน แต่ภายใต้ระบบทีเ่ ปิดให้ทกุ คนสามารถเข้ามา
เล่นบทบาทเป็นสถาบันการเงิน เป็นนายธนาคารกลางที่พิมพ์เหรียญเองได้
หรือเป็นนักเก็งกำ�ไรทีม่ องเห็นโอกาส การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และช่องทาง
เพื่อให้เงินดิจิทัลงอกเงยก็เพิ่มมากขึ้นไม่แพ้โลกของเงินกระดาษ หรือที่
เรียกว่า สกุลเงินเฟียต (Fiat Currency) ที่กำ�หนดให้ใช้ได้ตามข้อกำ�หนด
ของรัฐบาลหรือกฎหมาย อันเป็นระบบการเงินอีกขั้วของ DeFi แต่ทว่า
เงินจากทั้งสองโลกต่างผูกติดกับธรรมชาติของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นความฝัน
ในการสร้ า งความมั่ ง คั่ ง ความยิ น ดี จ ากผลกำ � ไรและหวาดวิ ต กจาก
ความไม่แน่นอน รวมถึงความต้องการมีหลักประกัน ซึง่ คาถาในการป้องกัน
ที่ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นการทำ�ความเข้าใจว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” ต้อง
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจก่อนการลงทุนเช่นกัน
มนฑิณี ยงวิกุล
บรรณาธิการอำ�นวยการ

1

การทำ�กำ�ไรในช่วงทีป่ ระเมินว่าหุน้ ตัวหนึง่ ๆ จะปรับตัวลง โดยต้องทำ�การยืมหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์มาก่อนเพื่อทำ�การขายออก จากนั้นจึงซื้อหุ้นตัวดังกล่าวกลับคืนมาในราคาที่ต่ำ�กว่า
เพื่อรับผลต่างเป็นกำ�ไร
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Creative Update : คิดทันโลก
Tesla ได้สบาย ๆ และมียอดขายรถกว่า 70 ล้านคันทั่วโลก ซึ่งก็คงจะคิด
มาเป็นอย่างดีแล้วว่า ไอเดียรถพลังงานสะอาดรุน่ นีจ้ ะเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่
ที่ก�ำ ลังเป็นปัญหาอยู่ คิดดูเล่น ๆ ก็คงดีไม่นอ้ ยถ้ารถทุกคันสามารถขุดเหรียญ
ดิจิทัลได้เป็นมิตรต่อโลกมากยิ่งขึ้น

รถไฟฟ้าขุดเหรียญคริปโต
ทางเลือกใหม่ของเหมืองสีเขียว
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

daymakavvenire.com

ที่มา : daymakavvenire.com / บทความ “Daymak Set to Put Bitcoin, Ethereum Mining
Electric Cars on the Roads” (มิถุนายน 2021) จาก binancesocial.com / บทความ
“E-cars mining crypto while parked. Could Tesla Do That?” จาก dailycoin.com

แม้การแก้สมการที่สลับซับซ้อนในโลกคริปโตจะยากเย็นแสนเข็นสักเท่าไร
แต่เงินรางวัลทีต่ บให้อย่างงามก็คมุ้ ค่าเหนือ่ ย ใคร ๆ จึงอยากทำ�อาชีพนักขุด
ในเหมืองเงินดิจทิ ลั แต่ยงิ่ มีนกั ขุดมากเท่าไร สมการทีม่ อี ยูก่ ย็ งิ่ ทวีความยาก
ขึ้นเท่านั้นและมีแต่จะยิ่งทิ้งห่างจากเหรียญรางวัลออกไป
แต่ข่าวดีล่าสุดก็คือ เราอาจจะไม่ต้องมีคนงานเหมืองเพื่อขุดเหรียญ
อีกแล้ว แต่สามารถขุดเหรียญได้ดว้ ย “รถไฟฟ้า” แทน โดย Daymak บริษทั
ผลิตรถไฟฟ้าขนาดเล็ก (LEVs: Light Electric Vehicles) สัญชาติแคนาเดียน
ระดับโลกที่ปักธงธุรกิจตั้งแต่วันแรกเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2001 ได้เปิดตัว
รถไฟฟ้าเวอร์ชันล่าสุดอย่าง Spiritus ให้พร้อมจับจองเป็นเจ้าของถึง 2 รุ่น
คือ Spiritus Deluxe และ Spiritus Ultimate ซึง่ มีฟงั ก์ชนั พิเศษต่างจากรถไฟฟ้า
ทั่วไปตรงที่สามารถขุดเหรียญคริปโตได้
ฟังไม่ผิดแน่ เพราะรถ 3 ล้อ (2 ล้อหน้า บวก 1 ล้อหลัง) สไตล์โกคาร์ต
รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถขุดเหรียญดิจิทัลสกุลต่าง ๆ ได้จริง ตั้งแต่
บิตคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum) โดชคอยน์ (Dogecoin) คาร์ดาโน
(Cardano) และเหรียญอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเจ้ารถคันนี้จะสามารถขุด
เหรียญได้เฉพาะตอนที่มันจอดอยู่เท่านั้น
รถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Daymak Nebula ที่ประกอบไปด้วย Nebula
Miner ฟังก์ชันสำ�หรับการขุดเหรียญระหว่างที่รถจอด และ Nebula Wallet
กระเป๋าเงินคริปโตที่จะช่วยจัดการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
การจัดเก็บใช้จ่าย หรือซื้อขายเหรียญสกุลดิจิทัล โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ใน
สมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว
Spiritus กลายเป็นรถคันแรกในประวัติศาสตร์ที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านเรื่องสกุลเงินดิจทิ ลั อาจจะค่อย ๆ ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าการขุดเหรียญ
คริปโต โดยเฉพาะบิตคอยน์ที่ก�ำ ลังมีขอ้ ถกเถียงกันเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ให้เปลี่ยน
ไปในทางพลังงานสะอาดมากขึน้ ด้วยรถระบบไฟฟ้าทีส่ ามารถชาร์จพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ได้
แม้จะมีความเห็นจากบัญชีทวิตเตอร์ของ Documenting Bitcoin ว่า
การใช้รถเพือ่ ขุดคริปโตอาจจะดูไร้สาระ แต่กย็ อมรับว่าทึง่ กับนวัตกรรมนีใ้ น
เวลาเดียวกัน เพราะ Daymak เป็นถึงบริษัทผลิตรถชั้นนำ�ของโลกที่แข่งกับ

กระเป๋าตังค์คริปโต
ใบไหนที่ใช่กับสายอาร์ตงานครีเอทีฟ
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้สะสมงานอาร์ตที่ต้องการเข้าไปซื้อขาย
เก็บ และสะสมงานในโลกของสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั อย่าง NFTs หรือ Non Fungible
Tokens ก่อนอื่นเลยก็ควรจะมี “กระเป๋าตังค์” ดี ๆ และเหมาะมือสักใบ
กระเป๋าเงินคริปโต หรือ Crypto Wallet โดยทั่วไปในท้องตลาดจะมีทั้ง
แบบออนไลน์หรือที่เรียกว่า กระเป๋าร้อน (Hot Wallet) เช่น ซอฟต์แวร์อย่าง
เดสก์ท็อป มือถือ เว็บไซต์ ที่สามารถเข้าถึงการทำ�ธุรกรรมต่าง ๆ ได้บน
ออนไลน์ทันทีแต่ก็เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมมากกว่า ในขณะที่แบบออฟไลน์
หรือ กระเป๋าเย็น (Cold Wallet) เช่น ฮาร์ดแวร์ (หน้าตาเหมือน USB) และ
กระดาษ จะเหมาะกับการเก็บเหรียญและสินทรัพย์ระยะยาว ทัง้ ยังปลอดภัย
จากแฮกเกอร์บนโลกออนไลน์
โดยกระเป๋าเงินดิจทิ ลั นีจ้ ะมีการเข้ารหัสไว้ และมีชดุ ข้อมูลทีเ่ ป็น “กุญแจ
2 ดอก” หรือหมายเลขไว้ส�ำ หรับทำ�ธุรกรรมทีแ่ บ่งเป็นกุญแจสาธารณะ (Public
Key) ทำ�หน้าที่คล้ายเลขบัญชีธนาคาร และกุญแจส่วนตัว (Private Key) ที่
ทำ�หน้าที่คล้ายกับหมายเลข PIN ของบัตรเครดิตการ์ดนั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะ
มาแนะนำ�กระเป๋าตังค์ทอี่ อกแบบมาเพือ่ รองรับโลกของ NFTs โดยเฉพาะ เพือ่
ให้ได้เก็บ “ผลงานสร้างสรรค์” และ “เหรียญดิจิทัล” ที่ทำ�การซื้อขายเอาไว้
ได้อย่างปลอดภัย อย่างเช่น
			 MetaMask กระเป๋าเงินคริปโตยอดนิยมในหมูเ่ จ้าของ
			
ผลงานคริปโตอาร์ตชาวไทย ซึง่ ใช้งานได้สะดวกเพราะ
			
สามารถเพิ่มส่วนขยายในกูเกิลโครมและใช้งานได้
			
ทันที ล่าสุดยังใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ
ได้ดว้ ย แต่ยงั มีขอ้ จำ�กัดในเรือ่ งค่าธรรมเนียมอยู่ และนอกจากจะเป็นกระเป๋า
ที่เหมาะสำ�หรับ NFTs แล้ว MetaMask ยังสามารถใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
คริปโตอื่น ๆ ได้งา่ ยด้วย
			 Alpha Wallet เกมเมอร์เป็นต้องถูกใจกระเป๋าใบนี้
			
เพราะสามารถซื้อขายโทเคนในเกมได้ท้ังหมด และ
			
นอกจากเกมแล้วยังสนับสนุนด้านธุรกิจที่ เ กี่ ยวกับ
			
เทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยการเป็น “กระเป๋าเงินฉลากขาว
(White-Label Wallet)” ทีเ่ ปิดให้ธรุ กิจสามารถสร้างกระเป๋าเงินและปรับแต่ง
ให้เหมาะกับผู้ใช้งานของตัวเองได้
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			 SIX Wallet กระเป๋าสัญชาติไทยที่เน้นกลุ่มสายงาน
			
ครีเอทีฟเป็นหลักซึ่งมีฟีเจอร์เด็ดคือ MultiSIX หรือ
			
Multi Signature ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
			
บัญชีด้วยการมีกุญแจไขถึง 4 ดอกในการทำ�ธุรกรรม
ซึง่ จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันการถูกโจรกรรม และเพิม่ ฟังก์ชนั @username
ที่สามารถส่งเงินให้กันได้ง่าย ๆ โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้กุญแจสาธารณะ
กระเป๋าใบนี้สามารถเก็บ NFTs ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง งานศิลปะ
และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
การเลือกกระเป๋าตังค์คู่ใจ จึงเป็นเหมือนการเลือกพาร์ตเนอร์ที่จะคอย
ดูแลและช่วยเหลือให้ “ทรัพย์สิน” ที่มีไม่หลุดลอยไปไหน ไม่ว่าจะเป็นรูป
แบบของสะสมหรือตัวเงินก็ตาม
ที่มา : บทความ “A Crypto Wallet Can Help Keep Your Coins Safe. Here’s How to
Decide If You Need One” โดย Kendall Little จาก time.com / บทความ “The Best
Crypto Wallets for NFT Collecting in 2021” (เมษายน 2021) โดย Carl Jackson จาก
culturepledge.com / บทความ “Top Nine Crypto Wallets to Buy and Collect NFT Art”
(มิถนุ ายน 2021) โดย Andy Storey จาก postergrind.com / six.network / metamask.io /
alphawallet.com

เทคโนโลยีบล็อกเชน
กับบทบาทด้านสาธารณสุข

vxpass.com

			 Pillar นั บ ว่ า เป็ น กระเป๋ า ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยกิ ม มิ ก ใน
			
บรรดากระเป๋าทั้งหมดเลยก็วา่ ได้ เพราะมีฟเี จอร์เกม
			
อยูใ่ นกระเป๋าให้ผใู้ ช้งานได้สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับ
			
การซื้อขายและเก็บเหรียญ หนึ่งในนั้นคือระบบตรา
(Badge System) ที่จะมอบให้แก่ผู้ใช้งานที่สามารถปลดล็อกฟีเจอร์ต่าง ๆ
ในกระเป๋าตังค์ได้ ยิ่งปลดได้มากเท่าไร ก็จะได้ตราพิเศษไปสะสมเท่านั้น
อีกฟีเจอร์หนึ่งที่นา่ สนใจก็คอื หวยไม่ขาดทุน (No-Loss Lottery) ทีใ่ ห้ผใู้ ช้งาน
ซือ้ สลากบนโลกดิจทิ ลั โดยการฝากเงินเข้าไปในระบบและมีโอกาสได้ถกู รางวัล
ประจำ�สัปดาห์ โดยสามารถถอนเงินออกเมื่อไรก็ได้

เทคโนโลยีบล็อกเชนของ Bitcoin SV เพื่อช่วยสร้างความอุ่นใจให้ผ้ปู ่วย
ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผใู้ ห้บริการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และคลินกิ
พร้อมทัง้ มอบสิทธิใ์ ห้กบั ผูป้ ว่ ยในการเข้าถึงประวัตกิ ารรักษาส่วนตัวได้ตลอด
เวลาและยังกำ�หนดผู้เข้าดูข้อมูลของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนี้ การรวม
ศูนย์ข้อมูลยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลการรักษาที่ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นประวัติด้านข้อมูลตัวเลขหรือผลรายงานต่าง ๆ
แม้ว่าจะมีข้อดีมากมาย แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนยังเป็นสิ่ ง ใหม่ ที่
ประชาชนส่วนมากไม่เข้าใจ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ถึงความสำ�คัญของการเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้ บริษัท EHR Data จึงได้
เริ่มต้นแคมเปญ “Wavemakers” ในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน และเปิดให้ผู้คนร่วมแชร์ประสบการณ์และปัญหาของ
ระบบการแพทย์ในปัจจุบัน ตั้งแต่เหตุผลที่ควรมีแพลตฟอร์มกลางใน
การเข้าถึงข้อมูล ไปจนถึงการสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องด้านสาธารณสุข
ถึงความสำ�คัญของการมีแพลตฟอร์มที่โปร่งใสและมีชุดข้อมูลที่ถูกต้อง
สำ�หรับการรักษาผู้ป่วย
VXPASS บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล

เรื่อง : นพกร คนไว

การมีทรัพยากรทีช่ ว่ ยจัดการข้อมูลในด้านสาธารณสุขของประชาชนเป็นเรือ่ ง
สำ�คัญไม่แพ้การเข้าถึงเครือ่ งมือทางการแพทย์ หรือความพร้อมด้านบุคลากร
ยิ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่มองเห็นถึงความสำ�คัญในด้านข้อมูลและนำ�เอา
เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้จัดการข้อมูลของคนไข้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ปลอดภัย และเกิดความถูกต้องแม่นยำ�มากที่สุด
EHR Data ระบบเก็บข้อมูลทางการแพทย์ของคนทั้งประเทศ

ปัจจุบนั การเก็บข้อมูลทางการแพทย์นนั้ ค่อนข้างกระจัดกระจาย เพราะแต่ละ
หน่วยงานก็มีระบบการจัดเก็บของตนเอง เช่น แล็บทดลอง โรงพยาบาล
และคลินกิ ซึง่ ไม่ได้ท�ำ งานร่วมกัน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถเข้าถึงประวัตกิ ารรักษา
ของตัวเองได้อย่างครบถ้วน บางกรณีสง่ ผลไปถึงการจ่ายยาของแพทย์ทไี่ ม่มี
ข้อมูลยืนยันประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย
บริษัทสัญชาติอเมริกัน EHR Data จึงได้ริเริ่มการรวมศูนย์ข้อมูลทาง
การแพทย์ของทั้งประเทศเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยเก็บบันทึกด้วย

การรับรองการฉัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบกระดาษนั้นอาจง่าย
ต่อการปลอมแปลงหรือสูญหาย จะดีกว่าไหมหากข้อมูลการฉีดวัคซีนของเรา
ถูกรองรับด้วยระบบดิจิทัลที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแน่นหนา
บริษทั VXPASS ได้พฒั นาแพลตฟอร์มทีช่ ว่ ยเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญนีไ้ ด้อย่าง
ปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้ใช้
บริการ ตั้งแต่ข้อมูลของประเภทวัคซีนที่ได้รับ จำ�นวนโดส วันและเวลาที่ได้
รับการฉีด นอกจากนี้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนในระบบก็จะได้รับโทเคน (Token)
เพือ่ นำ�ไปใช้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มทีส่ องได้ทกุ จุดบริการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
โดยข้อมูลการรับวัคซีนจะถูกบันทึกลงบนระบบบล็อกเชนที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้และมีเพียงเจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่จะเข้าถึง จึงวางใจได้ว่า
แม้แพลตฟอร์มนี้จะเปิดให้รัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะสามารถติดตาม
ยอดการฉีดวัคซีนของประชาชนได้ตลอดเวลา แต่ข้อมูลในระบบก็จะคง
ความโปร่งใสและไม่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแน่นอน
ที่มา : บทความ “CoinGeek Zurich: How blockchain can improve healthcare data
management” โดย Steven Stradbrooke จาก coingeek.com / บทความ “EHR Data
partners with nChain to migrate healthcare data to Bitcoin SV” โดย Steve Kaaru
จาก coingeek.com / บทความ “VXPass opens blockchain-based COVID-19 vaccination
verification program to licensed medical practitioners and their patients” โดย
VXPass จาก prnewswire.com
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด
เรื่อง : ธฤตวัน ไชยวสุ ผจญ แก้วบุญเรือง วิภาวรรณ สุดสง่า และ ขวัญใจ ลือพงศ์ไพจิตร

F EAT U RED ARTICLE
Digital Assets: The NFT Economy
โดย Quentin Humphrey ฐานข้อมูล WGSN
ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่โลกได้เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 จนเกิดการล็อกดาวน์ในหลาย ๆ พื้นที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจในเชิงกายภาพต่างซบเซา ร้านค้าต่างปิดตัวลง
แต่เมื่อโลกแห่งความจริงไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจได้ จะดีกว่าไหมถ้าจะลองลงทุนกับโลกเสมือนดูบ้าง
เมตาเวิร์ส (Metaverse) หรือโลกที่เป็นการผสานกันระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน ทั้งระบบเศรษฐกิจและธุรกิจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
มาจัดการด้านธุรกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดการผ่านแพลตฟอร์ม NFT (Non-Fungible Tokens) ที่เอื้อประโยชน์ให้ครีเอเตอร์ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน
และแบรนด์ต่าง ๆ สามารถสร้างโทเคนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ซ้ำ�กัน ทำ�ให้ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของร่วมและไม่สามารถทดแทนด้วยสินทรัพย์อื่นได้
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทีม่ วี างจำ�หน่ายในโลกเสมือนนัน้ มีตง้ั แต่สนิ ค้าอุปโภคบริโภค เครือ่ งแต่งกาย ของสะสม ผลงานศิลปะ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้
โลกเสมือนยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้า รวมทั้งการใช้โอกาสของโลกเมตาเวิร์สให้เกิดประโยชน์ อย่างการขายผลิตภัณฑ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงให้กับผู้คนในโลกเสมือน ที่สามารถสร้างยอดขายได้มหาศาล แถมยังประหยัดต้นทุนการผลิตและการประชาสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม แม้การทำ�ธุรกิจบนโลกเสมือนจริงจะเป็นการสร้างพรมแดนใหม่สำ�หรับโลกดิจิทัล แต่เทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัยนี้ก็สามารถส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านพลังงาน อีกทั้งความกังวลในเรื่องความปลอดภัย อาชญากรรม รวมถึงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ยัง
คงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นักสร้างสรรค์และผู้ซื้อควรทำ�ความเข้าใจกับความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สอย่างเต็มตัว
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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
คุณมีวิธีจัดการการเงินของคุณอย่างไร หากคุณ
ยั ง ไม่ มีวิ ธีห รื อ ระเบี ย บการจั ดการการเงิ น ที่ ดี
หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้ ด้วยข้อมูลที่
จำ�เป็นสำ�หรับเสริมทักษะการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงให้กับคุณ ประกอบกับกราฟิกที่
ช่วยดึงดูดใจ และเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมี
เอกสารอ้างอิงและเว็บไซต์แนะนำ�ที่จะเป็นประโยชน์
ในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง
หลังจากได้ท�ำ ความเข้าใจพืน้ ฐานต่าง ๆ ในหัวข้อ
ที่สนใจแล้ว ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำ�ลัง
สนใจจะเริ่มลงทุน หนังสือเล่มนี้อาจเป็นคำ�ตอบ
ที่จะช่วยเหลือและให้คำ�แนะนำ�เรื่องการลงทุน
ได้เป็นอย่างดี

The Psychology of Money
โดย Morgan Housel
จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถวางแผนและบริหาร
จัดการการเงินได้ด้วยตัวเอง The Psychology of
Money เป็นหนังสือทีป่ ระกอบด้วยเรือ่ งสัน้ หลาย
ๆ เรื่องที่นำ�เสนอเนื้อหาเชิงจิตวิทยาทางการเงิน
การลงทุน เริ่มจากการสำ�รวจตนเอง พฤติกรรม
กระบวนการทางความคิดในเรื่องการเงิน พร้อม
ทัง้ ยังประกอบด้วยคำ�แนะนำ� เคล็ดลับ และข้อมูล
เชิงลึกทีเ่ ป็นประโยชน์ในเรือ่ งการออมเงิน การใช้
จ่าย รวมไปถึงการลงทุน ผู้อ่านจึงสามารถนำ�
แนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการเงินให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนื้อหาต่าง ๆ ถูก
รวบรวมและเรียบเรียงโดยนักเขียนชื่อดังอย่าง
มอร์แกน ฮูเซล (Morgan Housel) อดีตคอลัมนิสต์
ของ The Wall Street Journal และ The Motley
Fool ที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงประเด็น
ใช้ภาษาอ่านง่าย และสามารถอธิบายเรือ่ งยาก ๆ
ให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเงินเข้าใจและ
สนุกไปกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างดี

พบกับวัตถุดิบทางความคิดเหล่านี้ได้ที่ TCDC Resource Center
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Cryptocurrency:
The Future Of Money?
โดย Paul Vigna & Michael J.Case
คริ ป โตเคอร์ เ รนซี ห รื อ สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล นั้ น เป็ น
ประเด็นที่ถกู พูดถึงมากทีส่ ดุ ในขณะนี้ และยังเป็น
สกุลเงินดิจิทัลที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนมีแนวโน้มในอนาคตที่น่าจับตามอง ถึงขั้นที่
เอสวอร์ ปราแสด (Eswar Prasad) ผูเ้ ขียนหนังสือ
เล่มดังอย่าง The Dollar Trap: How the U.S.
Dollar Tightened Its Grip on Global Finance
กล่าวว่า “ผมนึกไม่ออกจริง ๆ ว่าจะมีอะไรที่ดี
กว่านีใ้ นอนาคต” สกุลเงินดิจทิ ลั กำ�ลังเปลีย่ นแปลง
โลกที่ เ ราอาศั ย อยู่ หากโลกนี้ ไ ม่ มี ธ นาคาร
บัตรเครดิต หรือเงินสกุลของประเทศต่าง ๆ เรา
จะเป็ น อย่ า งไร คริ ป โตเคอร์ เ รนซี จึ ง ถื อ เป็ น
เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้
ให้มีศักยภาพ เป็นทางเลือกใหม่ และเป็นระบบ
ดิจทิ ลั ทีม่ คี วามประชาธิปไตยสูง แม้วา่ ปัจจุบนั จะ
ยังไม่มีกฎหมายรองรับครบถ้วน แต่การเรียนรู้
โลกการเงินยุคใหม่ตั้งแต่ต้นกำ�เนิดทางการเงิน
ไปจนถึงการล่มสลายของเส้นทางสายไหม และ
เรือ่ งราวของบิตคอยน์ทจี่ ะกลายเป็นสกุลเงินใหม่
ในอนาคตจากหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร
มองข้ามเลยทีเดียว

วัสดุทางเลือก

เพื่อการขุดเหมืองบิตคอยน์ที่ยั่งยืน
เรื่อง : มนต์นภา พานิชเกรียงไกร
ว่าด้วยเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ ในยุคนี้ คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อน
ในเรื่องของเหรียญ “บิตคอยน์ (Bitcoin)” สกุลเงินดิจิทัลแรก
ของโลกที่เข้ารหัสแบบไร้ศูนย์กลาง ซึ่งหลายคนอาจก�ำลังสนใจ
ว่าท�ำไมถึงมีกระแสด้านสิง่ แวดล้อมและปมการขัดแย้งระหว่าง
ประเทศทีส่ ง่ ผลต่อการผันผวนของมูลค่าเหรียญชนิดนีท้ ที่ วีคณ
ู
มากขึ้นจนมีมูลค่าสูงสุดกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 1
บิตคอยน์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

มูลค่าทีว่ า่ นัน้ ดึงดูดใจจนเกิดเป็นการแข่งขันลงทุนรูปแบบใหม่เพือ่ เงินรางวัล
ที่ได้รบั จากบิตคอยน์ ซึ่งนิยมเรียกว่า “การขุดเหมือง” ในช่วงแรก นักขุดเหมือง
นิยมใช้การประมวลผลด้วยการใช้การ์ดจอ (GPU) ที่มีความสามารถใน
การค�ำนวณถอดรหัสได้ดีกว่า CPU แต่การ์ดจอชุดเดียวก็ไม่เพียงพอ ท�ำให้
เหมืองแต่ละแห่งต้องใช้การ์ดจอจ�ำนวนมากเชื่อมต่อกันเพื่อช่วยถอดรหัส
ส่งชิงรางวัลให้ทันเวลาก่อนที่ระบบจะสร้างรหัสชุดใหม่ ท�ำให้นักขุดเหมือง
นิยมใช้เครือ่ งมือหลายชุดในการประมวลผลจนเกิดปัญหาการ์ดจอขาดตลาด
โรงงานผลิตได้ไม่ทนั ความต้องการ ผนวกกับปัญหาข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ
และจีนในการซื้อขายแร่หายากอย่างธาตุ Rare Earth อันเป็นวัตถุดิบส�ำคัญ
ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ซ�้ำไปอีก
และไม่ใช่แค่ปัญหาการ์ดจอไม่พอใช้ แต่ผลกระทบรุนแรงที่เห็นได้ชัด
จากการขุดเหมืองบิตคอยน์ก็คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมหาศาล
โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีการเปิดเผยว่า พลังงานไฟฟ้าที่ถูกน�ำมาใช้ใน
การขุดเหมืองรวมกันทั่วโลกอยู่ที่ 129 ล้านล้านวัตต์ชั่วโมง (TWh) ต่อปี
สูงกว่าพลังงานที่ใช้รวมกันทั้งปีของบังกลาเทศที่มีประชากรกว่า 165 ล้าน
คนอยู่เกือบสองเท่าตัว และเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์ข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมต่อ
กันทั่วโลก (All of the World’s Data Centers) ที่ใช้พลังงานรวมกันอยู่ที่

205 TWh ต่อปี จะเห็นได้ว่าการขุดเหมืองบิตคอยน์ซึ่งเป็นเพียงการใช้งาน
ของคนบางกลุ่ม กลับใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมาก แถมปริมาณไฟฟ้า
ทีใ่ ช้สว่ นใหญ่ยงั ผลิตมาจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล ท�ำให้การขุดเหมืองถูกมองว่า
เป็นการท�ำลายสิ่งแวดล้อมโดยตรง และจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาก
เกินไปนี้ ก็ท�ำให้บางประเทศน�ำมาใช้อ้างถึงเพื่อควบคุมสกุลเงินดิจิทัลและ
สั่งปิดเหมืองอีกด้วย
มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้มาว่าปัจจุบันเราเริ่มหาแหล่งพลังงาน
สะอาดทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิม่ เติมได้แล้ว แต่อกี หนึง่ ปัญหาที่
อาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตก็คอื ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนือ่ งจากการซือ้ ขายบิตคอยน์
ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การใช้งานเครื่องมืออย่างหนักทุกวันและ
ตลอดเวลาท�ำให้เกิดความร้อนสะสมมาก ส่งผลให้เครื่องมีอายุการใช้งาน
ลดลง และเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์การขุด อุปกรณ์ชุดเก่าจึงกลายเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งสะสมมากขึ้น ถึงแม้จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ใน
บางส่วน แต่ก็ยังมีหลายส่วนที่ไม่สามารถน�ำกลับมาผลิตใหม่ได้
ล่าสุดบริษทั Gigabyte Technology จึงได้น�ำวัสดุลำ�้ สมัยอย่าง “กราฟีน
(Graphene)” เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตการ์ดจอประสิทธิภาพสูงซีรีส์
RTX 30 ที่ได้พัฒนาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชาล์มเมอร์ส ประเทศสวีเดน ในการใช้ฟิล์มสารเคลือบจากกราฟีนที่
ประกอบไปด้วยเส้นใยคาร์บอนส�ำหรับใช้เป็นท่อน�ำความร้อนขนาดเล็ก
เพือ่ ช่วยลดอุณหภูมแิ ละเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานได้ถงึ 3.5 เท่า เพือ่ ท�ำให้
อุปกรณ์แข็งแรง ระบายความร้อนได้ดขี นึ้ และช่วยยืดอายุการใช้งาน รวมไปถึง
ยั ง ได้ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ เ พิ่ ม เติ ม ร่ ว มกั บ ที ม วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
แคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา ประเทศสหรัฐอเมริกาในการน�ำกราฟีนมาใช้
ในส่วนอื่น ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เช่นเดียวกันกับ บริษัท
Graphene 3D Lab ที่เพิ่งจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีในการน�ำกราฟีนมาใช้
เพื่อดักจับและน�ำพลังงานความร้อนที่ได้จากการขุดเหมืองบิตคอยน์และ
สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนไปใช้งานในระบบท�ำความเย็น อย่างตู้เย็น
และเครือ่ งปรับอากาศ เพือ่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในการประมวลผล
ข้อมูลอีกด้วย
นอกจากความสามารถในการใช้เป็นฉนวนแล้ว กราฟีนยังคงมีคณุ สมบัติ
ที่โดดเด่นและถูกน�ำไปใช้พัฒนาต่อยอดอีกหลากหลายด้าน ทั้งคุณสมบัติ
เรือ่ งนำ�้ หนักเบา ความแข็งแรงทนทาน ความยืดหยุน่ อีกทัง้ ยังถ่ายโอนความร้อน
ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างแบตเตอรีหรือเซ็นเซอร์ได้ ป้องกันแบคทีเรีย และ
น�ำไปรีไซเคิลได้ กราฟีนจึงนับเป็นวัสดุทางเลือกที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกวงการ
อุตสาหกรรม
สุดท้ายแล้ว แม้วา่ ยุคดิจทิ ลั ดิสรัปชันจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวติ ประจ�ำวัน
มากเพียงใด ทุกอย่างถูกเปลีย่ นไปเพือ่ ความสะดวกสบายทีม่ ากขึน้ ขนาดไหน
ก็คงไม่อาจแลกกับสภาพแวดล้อมทีต่ อ้ งสูญเสียไปได้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้
มีมูลค่าในตัวเองและต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่แพ้กัน

ที่มา : บทความ “Visualizing the Power Consumption of Bitcoin Mining” โดย Marcus Lu จาก
visualcapitalist.com บทความ “Graphene makes gaming computers cooler” โดย A.J.
Roan จาก metaltechnews.com และบทความ “Graphene 3D Lab to use graphene to
harvest thermal energy produced in Bitcoin mining” โดย Roni Peleg จาก graphene-info.com
สามารถสืบค้นและพบกับตัวอย่างนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพิม่ เติมได้ทช่ี น้ั 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ
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Photo by Icons8 Team on Unsplash

MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

Creative District : ย่านความคิด

รวมกันเราอยู่!

เมื่อชุมชนจับมือกันช้อป & ใช้ ด้วยสื่อกลางการแลกเปลี่ยนของตนเอง
เรื่อง : รัชดาภรณ์ เหมจินดา

เมื่อไม่นานมานี้จึงเกิดโปรเจ็กต์ทดลองในหลาย
ประเทศทีพ่ ฒั นาขึน้ มาใช้เฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการนำ�สกุลเงิน
ดิจิทัลมาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการจับจ่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะกับธุรกิจ
SME ที่มักจะได้รับผลกระทบก่อนใคร ขณะที่
ร้านค้ารายเล็กรายน้อยเหล่านีก้ ค็ อื ภาพสะท้อนว่า
ชุมชนจะอยู่รอดได้หรือไม่ ซึ่งสกุลเงินที่น่าสนใจ
และอยากจะแนะนำ�ก็คือสกุลเงินดิจิทัลอย่าง
Gyeonggi Money
Gyeonggi Money คือค่าเงินดิจิทัลที่ใช้ใน
จังหวัดคยองกีโด (Gyeonggi-do) ประเทศ
เกาหลีใต้ จังหวัดนีป้ ระกอบไปด้วยเมืองเล็ก ๆ กว่า

31 เมือง สิง่ ทีท่ �ำ ให้ Gyeonggi Money แตกต่าง
จากเงินปกติก็คือ มันเป็นค่าเงินที่จะใช้ได้กับ
ร้านค้ารายย่อยในท้องถิ่นที่ถูกกำ�หนดไว้เท่านั้น
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นธุรกิจขนาดเล็กและกลาง
โดยจะไม่สามาถใช้กับธุรกิจรายใหญ่อื่น ๆ ได้
อ่ า นมาถึ ง ตรงนี้ หลายคนคงสงสั ย ว่ า
แล้วมันจะดีกว่าการใช้เงินสดอย่างไร ต้องตอบว่า
Gyeonggi Money สามารถใช้ซื้อของในร้านค้า
รายย่อยได้ถกู กว่าเงินสด อีกทัง้ ยังสะดวกมาก ๆ
ในการใช้จา่ ย นัน่ คือสามารถซือ้ ได้กบั ทุกร้านทีม่ ี
เครื่องรูดบัตร หรือบางเมืองก็ออกคูปองมาให้ใช้
แทนเงินสด ไปจนถึงมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน
มาเพือ่ ใช้จา่ ยเงินสกุลนีโ้ ดยเฉพาะ ปัจจุบนั ค่าเงิน
ดิจิทัล Gyeonggi Money ได้รับการยอมรับเป็น
วงกว้างมากขึ้น เมื่อรัฐบาลเกาหลีใช้ Gyeonggi
Money เป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในท้องถิน่
โดยการจ่ายเงินชดเชยในกรณีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นค่าเงินที่ว่านี้ ซึ่งก็
หมายความว่า เงินที่รัฐให้แก่ประชาชน (อย่าง
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ถ้วนหน้าไม่วา่ จะรวยหรือเป็นชาวบ้านธรรมดา) นัน้
จะหมุนลงไปยังกลุม่ ธุรกิจรายย่อยเต็ม ๆ นัน่ เอง
ถือได้ว่า Gyeonggi Money เป็นอีกหนึ่ง
โมเดลการช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยทีน่ า่ สนใจและ
เป็นรูปธรรม ด้วยการกำ�หนดระยะเวลาการใช้จา่ ย
30 วัน ทำ�ให้รัฐบาลสามารถวัดผลได้ทันทีว่า
เงินทีจ่ า่ ยไปนัน้ ไปถึงกลุม่ ธุรกิจรายย่อยจริงหรือ
ไม่ นอกเหนือไปจากนั้น Gyeonggi Money ยัง
สร้างแรงจูงใจให้คนหันมาใช้สกุลเงินนีม้ ากขึน้ ๆ
ด้วยการให้สว่ นลด 6% ทุกการใช้จา่ ย หมายความว่า
เงินสด 100 บาท นั้นจะมีค่า 106 บาท ในค่าเงิน
Gyeonggi Money ทันที
“ผูค้ นนอกพืน้ ทีเ่ ดินทางมาทีน่ ี่ พวกเขาอาจ
จะไม่เคยใช้จ่ายหรือรู้จักกับร้านค้าท้องถิ่นเลย
แต่กห็ นั มาใช้จา่ ยกับร้านค้าท้องถิน่ มากขึน้ ” นีค่ อื
หนึ่งในเสียงจากอีชุงฮวาน (Lee Chung-hwan)
หนึง่ ในผูป้ ระกอบการร้านค้าในเมืองซูวอน ซึง่ เป็น
เสมือนสัญญาณดีที่เริ่มเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต
ในขณะนี้

ที่มา : gmoney.or.kr / PageLink.do / voanews.com

Gyeonggi Provincial Government / gyeonggido-korea.com

การเกิดขึ้นของค่าเงินดิจิทัลช่วยให้การ
จั บ จ่ า ยหรือ การท� ำ ธุ ร กรรมนั้น ง่ า ยขึ้น
โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปธนาคาร
แถมยังเป็นวิธกี ารคอนเน็กต์แบบทีไ่ ม่ตอ้ ง
คอนแทกต์ซงึ่ เข้ากับสถานการณ์ที่เรา
ต้องรักษาระยะห่างได้อย่างดี

Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : อินทรพิทักษ์ เจริญรัตน์
หากเราศึกษาย้อนไปถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินโลก จะเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสำ�คัญที่เกิดขึ้นหลายครั้งกว่าจะมาเป็นระบบ
การเงินที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากมองการเปลี่ยนผ่านนั้นอย่างละเอียด เราจะเห็นถึงความสามารถของ
มนุษยชาติทคี่ ดิ ค้นนวัตกรรม สร้างสรรค์แนวคิดในการจัดระเบียบโลกการเงินแบบใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา โดยเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด
ในอดีต นำ�กลับมาพัฒนาปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้น มุ่งสู่การเป็นระบบการเงินที่เราทุกคนมีส่วนร่วมจัดการได้อย่างแท้จริง
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วิวัฒนาการระบบการเงินโลก
ยุคแรกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ก่อนที่จะมีเงินตรา
เกิดขึ้นมานั้น ยังไม่มีการซื้อขายสินค้า มีแต่
การแลกเปลีย่ น โดยเราเรียกระบบการแลกเปลีย่ น
สินค้าต่อสินค้าแบบนี้ว่า “Barter System” ด้วย
ข้อจำ�กัดของการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล
และเป็นมาตรฐาน จึงนำ�ไปสู่การพัฒนาขึ้นมา
อีกขั้น ด้วยการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
โดยในระยะแรก มนุษย์เริ่มต้นจากการหาวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น หอยเบีย้ (Shell Money) มากำ�หนด
เป็นมูลค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากัน
ก้าวหน้าไปกว่านั้น เมื่อระบบการค้าขายของเรา
ซับซ้อนขึน้ มนุษย์เริม่ สังเกตเห็นถึงประโยชน์ของ
แร่ธาตุต่าง ๆ จึงมีความสนใจที่จะนำ�แร่ทองคำ�
(Gold) และแร่เงิน (Silver) มาใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนแทน ซึ่งนวัตกรรมในช่วงนั้น
เป็นที่ยอมรับจากสังคมและถูกนำ�มาใช้กันอย่าง
ยาวนาน เนือ่ งจากแร่โลหะเหล่านีเ้ ป็นสิ่งที่หาได้ยาก
อยากได้ต้องขุด ปลอมแปลงได้ยาก แต่สามารถ
แบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ ได้ นำ�มาสร้างสรรค์
การใช้งานให้เหมาะกับตลาดการค้าที่ซับซ้อนได้
จึงเรียกวิวัฒนาการระบบการเงินในยุคนั้นอย่าง
เป็นทางการว่ายุคมาตรฐานทอง หรือ Gold
Standard
ตัดตอนช่วงเวลาประวัตศิ าสตร์มาสูเ่ หตุการณ์
สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อระเบียบการเงินโลกที่
ถูกนำ�มาใช้จนถึงปัจจุบัน
ค.ศ. 1944 ช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ประเทศต่าง ๆ ล้วนมีสกุลเงินเป็นของตนเอง และ
ต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
ทีผ่ นั ผวน เนือ่ งจากต่างคนต่างกำ�หนดค่าเงินของ
ตัวเองเพื่อประโยชน์ทางการค้า ดังนั้นเพื่อหา
ทางออกในการจัดระเบียบระบบการเงินและการค้า

ระหว่างประเทศใหม่ จึงมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับสูงกว่า 730 คน จาก 44 ประเทศ ขึน้ ณ เมือง
เบรตตัน วูดส์ สหรัฐอเมริกา โดยผลลัพธ์จาก
การประชุมที่ได้ออกมานั้น คือการลงนามใน
“ข้ อ ตกลงเบรตตั น วู ด ส์ (Bretton Woods
Agreement)” ซึ่งประกอบไปด้วยข้อตกลงที่
สำ�คัญ 2 เรื่อง
1) ยกเลิกการกำ�หนดค่าเงินเองหรือการใช้
ทองคำ�หนุนในทุกประเทศ แล้วหันไปผูกติดอัตรา
แลกเปลีย่ นของสกุลเงินของตนกับสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ โดยให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเดียวที่มี
ทองคำ�หนุนหลังธนบัตร
2) การก่อตั้งองค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศขึน้ ใหม่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารโลก
(World Bank) และกองทุ น การเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ (IMF) โดยข้อตกลงดังกล่าวถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
สังคมโลกมาจนถึงทุกวันนี้
ค.ศ. 1971 สหรัฐอเมริกาผู้นำ�ระเบียบ
การเงินโลกในขณะนั้นทำ�สงครามกับเวียดนาม
อเมริกาลงทุนกับการทำ�สงครามไปมาก จนทำ�ให้
ตั๋วดอลลาร์ซึ่งแบ็กด้วยทองคำ�ถูกใช้ไปจนเกือบ
หมดคลั ง และไม่ส ามารถหาทองคำ � มาหนุน
ทดแทนได้ทนั กับความต้องการใช้เงิน อเมริกาจึง
ละเมิดข้อตกลงด้วยการพิมพ์เงินขึน้ มาใช้เองแบบ
ไม่จ�ำ กัด ในช่วงเวลาต่อมา การกระทำ�นีเ้ ริม่ สร้าง
ความสงสัยให้กบั ประเทศสมาชิกอื่น ๆ จึงมีการนำ�
เงินเพื่อมาแลกทองคำ�กลับคืน เหตุการณ์นี้จึงนำ�
ไปสู่การแถลงข่าวที่โด่งดัง ในวันที่ 13 สิงหาคม
1971 เมื่อ ริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ในยุคนั้น ประกาศยกเลิกการผูกตัว๋ ดอลลาร์สหรัฐ
เข้ากับทองคำ� หมายความว่า ตั๋วดอลลาร์ของ
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สหรัฐฯ เป็นอิสระจากทองคำ� และสหรัฐฯ สามารถ
พิมพ์ตั๋วเงินเท่าไรก็ได้ โดยไม่ต้องอิงกับปริมาณ
ทองคำ�ที่มีอยู่ และผู้ครอบครองตั๋วดอลลาร์ก็ไม่
สามารถนำ�ตั๋วกลับไปแลกทองคำ�คืนได้อีกต่อไป
เหตุการณ์ในครั้งนั้น มีชื่อที่เรียกอย่างไม่เป็น
ทางการว่า “Nixon Shock”
ค.ศ. 2008 ผลพวงที่เกิดจากทศวรรษที่
70 นำ�มาสู่ปัญหาวิกฤตซับไพรม์ (Subprime
Mortgage Crisis) ทำ�ให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจ
พิมพ์เงินจำ�นวนมากเข้าระบบใหม่ โดยปราศจาก
การรับประกันใด ๆ เพือ่ นำ�มาใช้โอบอุม้ เศรษฐกิจ
ของประเทศ จากวิกฤตการณ์นี้ ทำ�ให้ผู้คนใน
สั ง คมเริ่ ม ตั้ ง คำ � ถามเกี่ ย วกั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ของระบบการเงินที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลาง
นำ�ไปสู่การเสนอแนวทางการปฏิวัติโลกการเงิน
สมัยใหม่อย่าง “บิตคอยน์ (Bitcoin)” ขึ้น
ความเชื่อมั่นใน “ตัวกลาง”
ทางการเงินแบบรวมศูนย์
เชือ่ ว่าวัยเด็กของทุกคนล้วนได้รบั การปลูกฝังจาก
ครอบครัวให้มีนิสัยรักการออม และสิ่งที่พวกเรา
มักทำ�กันจนเป็นภาพคุ้นชิน คือการอุ้มกระปุก
ออมสินเดินเข้าธนาคาร เปิดบัญชีและฝากเงิน
ก้อนแรกในชีวติ กับสถานทีท่ คี่ นทัว่ ไปเกือบ 100%
คิดว่าเป็นพืน้ ทีท่ ป่ี ลอดภัยทีส่ ดุ ในการเก็บรักษาเงิน
ของเรา และฝันไปถึงเงินที่งอกเงยจากดอกเบี้ย
เงิ น ฝากที่ ถู ก กำ � หนดเป็ น ผลตอบแทนรายปี
ในอดีตดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ของไทย เคยทำ�
สถิติสูงเกิน 10% ต่อปี แต่ปัจจุบันดอกเบี้ยเงิน
ฝากต่�ำ ลงมากจนแทบไม่หลงเหลือแรงจูงใจ และ
สิ่งที่ทำ�ให้เรายังคงเงินไว้กับธนาคาร จึงมีเพียง
แค่ความเชื่อที่ว่า “เงินของเราจะปลอดภัย”
ระบบการเงินที่เราคุ้นชินกันนี้ มีศัพท์เรียก
อย่างเป็นทางการว่า “ซีไฟน์ (CeFi)” หรือ “ระบบ
การเงินที่มีตัวกลาง (Centralized Finance)”
เป็นระบบการเงินทีท่ �ำ งานผ่านตัวกลางทางการเงิน
แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ตัวกลางเหล่านี้
จะยึดโยงกับผู้กำ�กับดูแล เช่น ธนาคารกลาง
ที่ออกกฎเกณฑ์ควบคุมให้ผู้ใช้บริการมั่นใจใน
กลไกการทำ�งานและเสถียรภาพของระบบการเงิน
แบบรวมศูนย์นี้
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สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
ก้าวแรกของการเรียนรู้ โลกการเงิน
ยุคดิจิทัล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบสือ่ สารและ
สมาร์ตโฟน มีผลส่งเสริมให้โลกก้าวเข้าสูก่ ารเป็น
สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ซึ่งเป็น
ยุคทีก่ ารทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือกลายเป็น
เรื่ อ งสามั ญ ธรรมดาของผู้ ค นเกื อ บทั้ ง โลก
ยกตัวอย่างประเทศในเอเชีย เช่น อินเดียมีการ
จัดตั้งโครงการที่ชื่อว่า Cashless India หรือ
Digital India เป็นโครงการหลักของรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศเข้าสู่ Cashless
Society โดยมีเป้าหมายสำ�คัญให้เกิดผลใน 3 ด้าน
คือ Faceless, Paperless และ Cashless ส่งเสริม
การทำ�ธุรกรรมทางการเงินแบบไร้เงินสด โดยเพิม่
รูปแบบและช่องทางการชำ�ระเงินดิจทิ ลั ทีห่ ลากหลาย
แม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ก็มี
ความตื่ น ตั ว ในเรื่ อ งนี้ เ ช่ น กั น โดยนำ � ร่ อ งใช้
Yangon Bus Service (YBS) หรือบัตรชำ�ระเงินที่
ใช้ สำ � หรั บ จ่ า ยค่ า โดยสารในระบบขนส่ ง และ
บริการสาธารณะในนครย่างกุ้งได้โดยไม่ต้องพก
เงินสด
ประเทศไทยเอง ก็เริ่มมีนโยบายเพื่อขับ
เคลื่อนประเทศเข้าสู่ Cashless Society เช่นกัน
ในช่วงแรกหัวเรือใหญ่ของการปรับเปลี่ยนนี้คือ
ธนาคารทีค่ าดหวังว่าระบบ Online/Mobile Banking
จะช่วยลดต้นทุนในการบริการและลดจำ�นวนของ
สาขาได้ จึงได้หันมาลงทุนพัฒนาแอพพลิเคชัน
ในมือถือให้สามารถรองรับการโอนเงินหรือช�ำ ระหนี้
ผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการชำ�ระค่าสินค้าและ
บริการโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ประกอบกับการประกาศ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำ�ธุรกรรมต่างธนาคาร
ผ่าน Online/Mobile Banking ทีล่ ว้ นเป็นสิง่ จูงใจ
ให้ผู้คนหันมาใช้บริการทางการเงินในโลกดิจิทัล
สูงขึน้ โดยเฉพาะในยุคโควิด-19 ทีค่ นยิง่ ต้องการ
หลีกเลีย่ งการสัมผัสและส่งต่อเชือ้ ระหว่างกันผ่าน
เงินสด
ภาครัฐเองก็ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำ�คัญ
เช่นแคมเปญ “คนละครึง่ ” มาตรการเยียวของรัฐ
จากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งส่งให้คนไทยก้าวเข้า
สู่สังคมไร้เงินสดได้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมา
ก่อน ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ที่คนไทยกว่า 40 ล้าน
คนต้องมีตดิ มือถือ (ข้อมูลยอดผูใ้ ช้ ณ เดือน ม.ค.

64) โดยในมุมมองของนักพัฒนาระบบส่วนใหญ่
มองว่าแอพ “เป๋าตัง” ถือเป็น E-wallet ที่มี
ศักยภาพพอทีจ่ ะพัฒนาไปสูก่ ารเป็นซูเปอร์แอพฯ
และเป็น Single Gateway ที่ช่วยให้คนไทยเข้า
ถึงบริการดิจทิ ลั ต่าง ๆ ของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ไม่วา่ จะเป็นการชำ�ระค่าสาธารณูปโภค ชำ�ระภาษี
หรื อ ต่ อ ทะเบี ย น ก่ อ นต่ อ ยอดไปสู่ ก ารเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานด้านการชำ�ระเงินให้กับภาค
ธุรกิจ ลดการพึ่งพาแอพฯ ต่างชาติ
CeFi to DeFi เมื่อระบบการเงิน
แบบรวมศูนย์ถูกท้าทาย
ระเบียบการเงินทีท่ วั่ โลกให้การยอมรับในปัจจุบนั
ไม่ใช่ระบบเปิด คนทั่วไปแทบไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
กระบวนการทำ�งานหรือมีอ�ำ นาจในการตัดสินใจใด ๆ
ในระบบการเงินเลย เพราะอำ�นาจการตัดสินใจนัน้
ถู ก รวมศู น ย์ ไ ว้ ที่ เ ดี ย ว (Centralized) ผ่ า น
ตัวกลางในการกำ�หนดทิศทางการบริหารเงิน
ถึงอย่างนั้นระบบของธนาคารทุกวันนี้ก็ยังพึ่งพิง
ปัจจัยหลายอย่างทีค่ วบคุมได้ยาก ซึง่ มีโอกาสเกิด
ความผิดพลาดได้ตลอดเวลา
ทุกครั้งที่เรามีการลงทุน ทำ�ธุรกรรม หรือ
แม้แต่ฝากเงิน จะเกิดการส่งต่ออำ�นาจการควบคุม
ทรัพย์สนิ ของเราไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงิน
เพือ่ เป็นตัวแทนของเราในการบริหารเงินในตลาด
การเงิน แต่หากธนาคารนำ�เงินของเราไปใช้ในจุด
ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ที่ไร้
ศักยภาพในการชำ�ระหนี้คืนได้ หรือแม้กระทั่ง
การออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ผิดพลาด
ไม่สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ไปจนถึง
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การที่ผู้ใช้จำ�เป็นต้องมอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
การทำ � ธุ ร กรรม และอำ � นาจการตั ด สิ น ใจใน
การบริหารเงินไปอยู่ที่ตัวกลางโดยที่แทบไม่อาจ
คาดเดาล่วงหน้าได้ว่าตัวกลางเหล่านั้นกำ�ลัง
มีแผนจะนำ�เงินหรือข้อมูลของเราไปทำ�อะไร
ก็เป็นเหตุผลให้ผคู้ นเริม่ มองหาหนทางทีต่ อบโจทย์
ความต้องการมากกว่า
เช่นเดียวกับความปลอดภัย ที่เป็นอีกเรื่อง
หนึง่ ทีต่ วั กลางอย่างธนาคารถูกตัง้ คำ�ถาม จากข่าว
การโจรกรรมทางการเงิน หรือการโจรกรรมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่แม้แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ระดับโลกก็ยังถูกคุกคามให้เกิดความเสียหาย
และอาจส่งผลเสียต่อระบบรวมศูนย์ทางการเงิน
ที่ลุกลามไปมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ กระทั่งเกิด
การล่มสลายเช่นเดียวกับตัวอย่างที่มีให้เห็นใน
อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา และซิมบับเว เป็นต้น
“ความน่าเชือ่ ถือ” ของตัวกลางอย่างธนาคาร
จึงอาจกลายเป็นเพียงมายาคติทส่ี ร้างความชอบธรรม
ให้กับระบบการเงินในโลกเก่าได้ใช้เป็นหลักยึด
หรืออ้างสิทธิ์การมีอยู่ของตัวกลางทางการเงิน
กล่ า วได้ ว่ า ธนาคารไม่ ไ ด้ ดำ� รงอยู่ ไ ด้ เ พราะ
ความน่าเชื่อถือของตัวมันเอง แต่ธนาคารดำ�รง
อยู่ได้เพราะ “คน” ยังให้ความเชื่อถืออยู่
เงินคริปโต ความหวังใหม่
ปฏิวัติการเงินโลก
ค.ศ. 2008 มีนักสร้างสรรค์ผู้ไร้ตัวตนนามว่า
ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) ได้
เปิ ดตั ว ไอเดี ย ที่ ห มายมั่ น จะเปลี่ ย นแปลงโลก
ทางการเงิน เขาเรียกมันว่า “บิตคอยน์ (Bitcoin)”

ทีอ่ ยูใ่ นมือเรานัน้ นับกันจริง ๆ ก็อาจมีคา่ เท่ากับ
มูลค่ากระดาษ ค่าแท่นพิมพ์ ค่าหมึกต่าง ๆ ที่
ใช้ผลิตมันเท่านั้นเอง
หลั ง จากที่ บิ ต คอยน์ ผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาว
ผจญกับบททดสอบและการยอมรับของผู้คนมา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบิตคอยน์มีมูลค่าไปแตะ
อยู่ที่ 1 BTC = 1,099,044.22 บาท (ข้อมูล ณ วันที่
24 มิ.ย. 64) และทุกวันนี้หลาย ๆ รัฐบาลทั่วโลก
ประกาศให้การชำ�ระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซี
ถูกกฎหมาย บริษัทยักษ์ใหญ่และร้านค้าหลาย
แห่งทัว่ โลก ยอมรับการใช้จา่ ยด้วยบิตคอยน์ และ
ทีส่ �ำ คัญคือธนาคารชือ่ ดังทัว่ โลกต่างหันมาศึกษา
เทคโนโลยีบล็อกเชนกันมากขึ้น เเละพยายาม
เชื่อมโยงการบริการในโลกคู่ขนานนี้เข้าหากัน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภ์ าพการทำ�งานให้กบั ระบบของ
ธนาคาร กลับมามีความน่าเชื่อถือดังเดิม
ส่องธุรกรรมทางการเงินในโลก DeFi
ความเป็นไปได้ใหม่
คู่ขนานกับโลกการเงินดั้งเดิม
“ดีไฟน์” (Decentralized Finance: DeFi) ใช้
เรียกระบบการเงินแบบกระจายศูนย์อำ�นาจที่
ไม่พึ่งพาตัวกลาง ไม่ต้องมีผู้กำ�กับดูแล เป็นการ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ที่ ง่ า ย ช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้
สามารถควบคุมสินทรัพย์ของตนเองได้โดยตรง
รวมถึงเป็นระบบทีเ่ ปิดกว้างให้ทกุ ๆ คนเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเงิน สร้างความโปร่งใส มีตน้ ทุนต่�ำ
เทคโนโลยีพนื้ ฐานทีร่ องรับ DeFi อย่าง บล็อกเชน
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
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บนแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีอย่างอีเธอเรียม
(Ethereum) โดยแพลตฟอร์มของอีเธอเรียมนั้น
มีแนวคิดพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่การป็น World
Computer โดยอนุญาตให้ใครก็ตามสามารถพัฒนา
Decentralized Application, Smart Contract
หรือแม้กระทัง่ สร้างเหรียญ (Token) ได้ดว้ ยตัวเอง
ปั จ จุ บั น นั ก พั ฒ นาต่ อ ยอดให้ DeFi ทำ �
ธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับทีธ่ นาคารทำ�ได้
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสินทรัพย์ กู้ยืม ค้ำ�ประกัน
แลกเปลี่ยน หรือ โอนทรัพย์สิน เป็นต้น โดย
ตัวอย่างการทำ�ธุรกรรมในโลก DeFi ที่น่าสนใจ
เช่น
Asset Tokenization การแปลงสินทรัพย์
ปกติเป็นโทเคน ก็คอื การเอาสินทรัพย์ตา่ ง ๆ เช่น
ทองคำ� โฉนดที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น หรือ
แม้แต่งานศิลปะ มาแปลงเป็นโทเคนที่อยู่บน
เทคโนโลยี บล็ อ กเชน ซึ่ง สามารถใช้อ้างสิทธิ์
ความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นน้ั ๆ ได้ สามารถ
กำ � หนดประเภทของโทเคนได้ ต ามคุ ณ สมบั ติ
โดยเลือกได้ว่าจะออกโทเคนในรูปแบบใด เช่น
ออกโทเคนที่ทุกเหรียญมีลักษณะเหมือนกัน ใช้
ทดแทนกันได้ เรียกว่าโทเคน ERC-20 สำ�หรับใช้
ในการระดมทุน หรือออกโทเคนทีแ่ ต่ละเหรียญมี
ความแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้
เรียกว่าโทเคน ERC-721 สำ�หรับนำ�มาใช้กับ
สินทรัพย์ที่มีชิ้นเดียว ป้องกันการปลอมแปลง
เช่น อสังหาริมทรัพย์ ผลงานศิลปะ หรือแม้แต่
พระเครื่อง เป็นต้น
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ที่พัฒนาขึ้นด้วยการวางคอนเซ็ปต์ง่าย ๆ คือ
การกระจายศูนย์อำ�นาจ (Decentralized) ที่จะ
ช่ ว ยให้ เ กิ ด สื่ อ กลางการแลกเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์
ระหว่างกันแบบ P2P (Peer-to-Peer) โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งพาตัวกลาง ซาโตชิให้เหตุผลว่าตัวกลางอย่าง
ธนาคารนั้นเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยของระบบ ทำ�ให้
ระบบช้ากว่าที่ควรจะเป็น และทำ�ให้คนต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมสูงเพือ่ ให้ตวั กลางเหล่านัน้ มีรายได้
ข้อมูลการทำ�ธุรกรรมทัง้ หมดของบิตคอยน์จะ
ถูกจัดเก็บลงในเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
และจะไม่มใี ครสามารถทำ�การแก้ไขได้ ยิง่ มีจ�ำ นวน
คนถือข้อมูลในเครือข่ายเยอะเท่าไร ความน่าเชือ่ ถือ
และความปลอดภัยของข้อมูลก็จะยิ่งสูงขึ้น การ
ปลอมแปลงก็จะทำ�ได้ยากขึ้น เชื่อกันว่าซาโตชิ
ตัง้ ใจสร้างบิตคอยน์ขนึ้ มาให้มคี ณุ สมบัตใิ กล้เคียง
กับทองคำ� คือไม่มีการแทรกแซงจากตัวกลาง
ทุกอย่างเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทาน มีจ�ำ นวน
จำ�กัด และเมือ่ เวลาผ่านไป จะหาได้ยากขึน้ เพราะ
บิตคอยน์จะถูกปล่อยออกมาจากระบบน้อยลง
เรือ่ ย ๆ การได้มาซึง่ บิตคอยน์นน้ั ต้องอาศัยการขุด
คล้ายกับการขุดทองคำ� เป็นการแข่งขันกันเพื่อ
แย่งสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมและเป็น
ผู้บันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงลงใน
บล็อกเชน เพราะการที่บิตคอยน์เป็นระบบที่ไม่มี
ตัวกลาง จึงมีการเสนอวิธกี ารใหม่ในการแก้ปญั หา
เรือ่ งความโปร่งใสแบบไร้ศนู ย์กลางผ่านการ “ขุด”
วิธนี จ้ี ะเปิดโอกาสให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นร่วมในระบบบิตคอยน์
ทุกคน มีสิทธิ์เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน และผลลัพธ์จากการตรวจสอบก็จะ
เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกสู่สาธารณะด้วย
ความท้าทายในช่วงเริ่มต้นของบิตคอยน์
ส่วนใหญ่มาจากการโจมตีของกลุ่มคนที่ไม่เชื่อ
ในสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล หรื อ คริ ป โตเคอร์ เ รนซี
(Cryptocurrency) โดยมองว่าเป็นเงินที่ไม่มี
ตัวตน ไม่มีค่า จับต้องไม่ได้ เป็นเพียงแค่รหัสใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เหมือนกับเงินสกุลต่าง ๆ
ทีม่ ธี นบัตรหรือเหรียญทีจ่ บั ต้องได้ มีธนาคารเป็น
ตัวกลางและรับรองโดยรัฐบาล แต่ส�ำ หรับคริปโต
เคอร์ เ รนซี นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ไม่ มี ใ ครเป็ น
ผูก้ �ำ หนดค่าของมันโดยตรง และปราศจากการนำ�
แร่ธาตุมีค่ามาหนุนไว้ ทั้งนี้หากพิจารณากันให้ดี
ทุกวันนี้โลกเราก็ไม่ได้ใช้ระบบการเงินที่อ้างอิง
มาตรฐานทองคำ�แล้ว มูลค่าทีแ่ ท้จริงของธนบัตร
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Stablecoins คือเหรียญอีกรูปแบบหนึ่ง
ในจักรวาลของคริปโตเคอร์เรนซี โดยใช้บล็อกเชน
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความผันผวนของ
ราคา โดยที่ แ ต่ ล ะเหรี ย ญจะมี ก ารอ้ า งอิ ง กั บ
สิ นทรั พ ย์ บ างประเภท เพื่ อ ให้ ร าคาคงที่ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก และไม่เปลี่ยนไปตาม
ความต้องการของตลาด ในวงการเทรดเดอร์มัก
ใช้ประโยชน์จาก Stablecoins ไว้เป็นที่พักเงินใน
ช่วงที่ตลาดผันผวน Stablecoins แบ่งออกเป็น
3 ประเภท ประกอบด้วย (1) Fiat Backed
Stablecoins การผู ก ค่ า เหรี ย ญกั บ เงิ น ตรา
ต่างประเทศ (2) Asset Backed Stablecoins
การผูกค่าเหรียญกับสินทรัพย์มมี ลู ค่าต่าง ๆ เช่น
ทอง น้ำ�มัน หรือเพชร และ (3) Algorithmic
Stablecoins เหรียญที่ถูกพัฒนาขึ้นเอง ไม่ได้อิง
มูลค่ากับสินทรัพย์ใด ๆ
Decentralized Exchanges หรือ DEXs
ตลาดแลกเปลีย่ นแบบไร้ตวั กลาง เป็นแพลตฟอร์ม
เพื่อทำ�การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ
ระหว่างผู้ใช้โดยตรงแบบ P2P (Peer-to-Peer) ที่
ไม่จ�ำ กัดจำ�นวนการโอนเหรียญ และไม่ตอ้ งพึง่ พา
ตัวกลาง ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม
อาทิเช่น Uniswap, Kyber และ Kulap
Lending Platforms คือแพลตฟอร์มบน
DeFi ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้บริการสามารถฝากหรือ
กู้ยืมเหรียญดิจิทัลต่าง ๆ โดยจะใช้สินทรัพย์
ประเภทเงินดิจิทัลเป็นสิ่งค้ำ�ประกัน (จำ�นวนค้ำ�
ต้องมากกว่ากู้) และมีระบบ Smart Contract
คอยจัดการธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มให้
เกิดความเรียบร้อย ซึ่งผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยและผู้
ปล่อยกูก้ ส็ ามารถได้ดอกเบีย้ ทีผ่ กู้ จู้ า่ ย ระบบนีจ้ ะ
คล้ายกับโรงรับจำ�นำ�ที่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์
หนึง่ เป็นอีกแบบหนึง่ ได้ ตัวอย่างเช่น Compound
นอกจากนี้ยังมี MakerDAO ที่เป็น Lending
Platform แบบหนึ่ง ที่ผู้กู้จะได้เหรียญ Dai เป็น
Stablecoin ซึ่งจะมีมูลค่าคงที่อยู่ที่ 1 Dai = 1
ดอลลาร์สหรัฐ โดยผูกมูลค่ากับสกุลเงินดิจิทัล ผู้
กู้สามารถนำ�เหรียญ Dai ไปแลกเปลี่ยนเป็น
สินทรัพย์อื่น ๆ ต่อไปได้ การมาของ Dai ทำ�ให้
เกิดแนวคิดของการสร้าง Virtual Asset ที่รองรับ
ด้วยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ซึง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้สนิ ทรัพย์
ที่มีอยู่จริงอ้างอิง

Crypto Derivatives หรือ การซื้อขาย
เหรียญดิจิทัลบนตลาดอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์
หรือ Derivative เป็นตราสารทางการเงินประเภท
หนึ่ ง ที่ ใ ช้ สำ � หรั บการบริ หารความเสี่ ย ง (Risk
Management, Hedging) หรื อ เก็ ง กำ � ไร
(Speculative) โดยตราสารอนุพันธ์ที่เป็นที่นิยม
ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี มีอยู่แบบเดียว คือ
ตลาด Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Futures Contract) ตลาดการซื้อขายดังกล่าว
เป็นการซือ้ ขายสัญญา ซึง่ ทำ�การตกลงกันระหว่าง
บุคคลหรือสถาบัน 2 ฝ่าย โดยมีฝ่ายของผู้ซื้อ
และฝ่ายของผู้ขาย ทำ�การตกลงกันในสัญญาว่า
จะมีการซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต โดยทั้งผู้ซื้อ
และผู้ ข ายจะมี ภ าระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งทำ � ตาม
สัญญาที่กำ�หนดไว้
ธุ ร กรรมบน DeFi ที่ นำ � มาอธิ บ ายนั้ น
เป็นการนำ�เสนอบริการทางการเงินในโลกดิจิทัล
ที่คล้ายคลึงกับการบริการของสถาบันการเงิน
แบบรวมศูนย์ดั้งเดิม เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ
การทำ�งานอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนมาแทน
ความนิยมของ DeFi และการเติบโตอย่างก้าว
กระโดด อาจวัดได้จากมูลค่าของตลาดที่เกิดขึ้น
ข้อมูลจาก defipulse.com พบว่ามูลค่าของตลาด
DeFi วัดจาก Total Value Locked (TVL) หรือ
มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้บนแพลตฟอร์มของ DeFi
คิดเป็น 51.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า
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1.63 ล้านล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบย้อนกลับไป
ในปลายปี 2019 ถึงต้นปี 2020 การลงทุนใน DeFi
ยังกระจุกตัวอยู่แค่เพียงบางกลุ่ม ในเวลานั้นมี
มูลค่าตลาดเพียง 700-800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เท่านั้น ข้อมูลนี้ช่วยตอกย้ำ�ว่า DeFi ไม่ใช่เรื่อง
เพ้อฝันอีกต่อไป
NFT for Creators: A New Hope
ตลาดขายศิลปะดิจิทัลไม่เคยคึกคักเท่านี้มาก่อน
NFT หรือ Non-Fungible Token คือเบื้องหลัง
ความป็ อ ปในขณะนี้ NFT เป็ น เหรี ย ญดิ จิ ทั ล
รูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถ
ทำ�ซ้ำ�หรือทดแทนกันได้ โดยในแต่ละเหรียญจะ
มีความแตกต่าง มีมูลค่าที่ไม่เท่ากัน สามารถ
อ้างสิทธิ์และพิสูจน์ความเป็น “เจ้าของ” ชิ้นงาน
ศิลปะดิจิทัลได้ เนื่องจากถูกสร้างและจัดเก็บใน
รูปแบบมาตรฐานข้อมูล ERC-721 บน Ethereum
Blockchain ด้วยเหตุนี้ NFT จึงถูกนำ�ไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มสินค้าที่เป็นของหายากหรือมี
จำ�นวนจำ�กัดอย่างเช่น ศิลปะและของสะสม

NFT ดึงดูดความสนใจของศิลปินใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการซื้อง่ายขาย
คล่อง และกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน โดยปัจจุบัน
เกิด NFT Marketplace เพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อย ๆ
และตลาดเหล่านั้นก็มีความหลากหลาย ดึงดูด
ศิลปินหรือนักสะสมให้เลือก Mint (สร้าง) และ
Listing (ขาย) ผลงานได้ตามจริต
NFT ช่วยลดปัญหาในการตรวจสอบสิทธิ์
ความเป็นเจ้าของชิ้นงานศิลปะได้โดยไม่ต้อง
อาศัยคนกลาง เพราะสามารถอ้างสิทธิแ์ ละพิสจู น์
ได้ดว้ ยการตรวจสอบรหัสทีก่ �ำ กับไว้กบั ทุกผลงาน
ศิลปะที่แปลงเป็น NFT จึงช่วยรับประกันและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับศิลปินและผู้อุปถัมภ์ผล
งานศิลปะ
การแชร์ผลงานศิลปะดิจทิ ลั ให้เป็นทีร่ จู้ กั
กับคนในวงกว้าง กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
ศิ ล ปิ น มี อิ ส ระในการเผยแพร่ เ นื้ อ หาให้ กั บ
ผู้สนับสนุนและแฟน ๆ โดยไม่ถูกเซ็นเซอร์หรือ
ถูกควบคุม รวมไปถึงสามารถติดตามผลงานของ
ตนเองได้ว่าตกไปอยู่ในมือของใคร และมีโอกาส
ที่จะได้ติดต่อแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างฐานแฟนของ
ผลงานให้เหนียวแน่นขึ้น
รายรับจากผลงาน NFT นอกจากศิลปิน
จะได้รับเงินจากการขายชิ้นงานในครั้งแรกแล้ว
เนือ่ งจากพืน้ ฐานของ NFT คือสินทรัพย์ทสี่ ามารถ
ซือ้ ขายเปลีย่ นมือกันได้ ศิลปินจึงมีโอกาสทีจ่ ะได้
รับผลตอบแทนเป็นค่าสิทธิ์ (Royalty Fee) จาก
การขายต่องานในแต่ละครั้งได้ต่อเนื่อง
ในอนาคต NFT จะเป็ น ประโยชน์ กั บ
หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งเกม
ดนตรี ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ไม่มีขอบเขตจำ�กัด
หากจิ น ตนาการของศิ ล ปิ น ไปถึ ง ตลาดนี้ ยั ง
เปิดกว้างให้กบั หลากหลายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
อีกมาก เพียงศิลปินกล้าทีจ่ ะแตกต่าง คิดรูปแบบ
การวางตลาดที่ไม่เหมือนกับขนบเดิม ก็อาจ
จุดกระแสใหม่ ๆ ให้กับวงการ NFT ได้ไม่ยาก

NFT กับภาวะฟองสบู่
หากเกาะติดข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง NFT อย่างใกล้ชิด เมื่อทำ�การเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่
การเกิดขึ้นของ NFT ในยุคแรกเมื่อปี 2017 จนถึงปัจจุบันปี 2021 จะพบว่ามีอัตราการเติบโตที่
สูงมาก เมื่อพิจารณาในแง่ของราคาขายผลงานศิลปะดิจิทัลที่โด่งดังติด Top 5 ตลอดกาลอย่าง
CryptoPunk ตัวอย่างผลงานรหัส #7804 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 7.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ไฟล์ดิจิทัล
จึงไม่น่าแปลกใจที่นักเก็งกำ�ไรมองว่า NFT กำ�ลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ ด้วยราคาที่เหลือเชื่อที่จ่ายให้
กับงานดิจิทัลเหล่านั้น นักลงทุนส่วนใหญ่จ้องจะปั่นราคาเพื่อหวังที่จะสร้างความมั่งคั่ง มากกว่า
จะจับจองด้วยความชื่นชอบในผลงาน หรือเพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์จริง
NFT + DeFi อาจเป็นทางออก ด้วยการส่งเสริมให้การถือครอง NFT ถูกนำ�ไปสร้างประโยชน์
มากกว่าการเทรดเพื่อทำ�กำ�ไรแต่เพียงอย่างเดียว โดยการใช้ NFT เป็นหลักประกันในการขอสิน
เชือ่ เพือ่ เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กบั ตลาดศิลปะ โดยปกติตลาดศิลปะทัง้ แบบกายภาพและ
ดิจิทัล การซื้อขายอาจไม่ได้คล่องตัวมากนัก นักสะสมบางคนที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อเก็งกำ�ไรใน
ผลงานชิน้ ใหม่ ๆ ก็มกั จะนำ�ผลงานศิลปะไปค้�ำ ประกันกับสถาบันการเงิน ในกรอบเดียวกันนี้ DeFi
และ NFT สามารถทำ�เรื่องนี้ให้ง่ายขึ้นได้ โดยลดขั้นตอนในการประเมินและตรวจสอบ เพราะทุก
ชิ้นงาน NFT ก็คือเหรียญที่มีมูลค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องให้ตัวกลางใด ๆ มา
ประเมินให้ ปัจจุบนั มีบริษทั สตาร์ตอัพให้บริการในลักษณะนีแ้ ล้ว เช่น NFTfi (nftfi.com) ให้บริการ
สินเชื่อสำ�หรับผู้ถือสิทธิ์ในสินทรัพย์ NFT โดยการวางสินทรัพย์ NFT เป็นหลักประกันเงินกู้
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่สนใจในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ เสนอเงินกู้ และเมื่อทำ�ข้อตกลงกัน
ได้แล้ว ผลงาน NFT จะถูกล็อกในระบบ และจะถูกโอนกลับคืนแก่ผู้กู้เมื่อชำ�ระเงินกู้หมดแล้วตาม
สัญญา
ตามรอบการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์โลก มีหลายคนเชื่อว่าการปฏิวัติระบบการเงินโลก
ครั้งใหญ่ ๆ จะเกิดขึ้นในทุก 50 ปี หากสถิตินี้กลายเป็นเรื่องจริง หรือบังเอิญเกิดขึ้น ปี 2021 ก็ถือ
เป็นการครบปีที่ 50 นับจากเหตุการณ์ “Nixon Shock” ที่เกิดขึ้นในปี 1971 แต่เชื่อเหลือเกินว่าการ
ปฏิวัติระบบการเงินในรอบนี้จะไม่เหมือนกับอดีตที่เป็นมา เพราะโลกของคริปโตเคอร์เรนซีและ DeFi
เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ คนกว่าครึ่งโลกยังไม่เข้าใจและใช้มันอย่างสนิทใจ ทำ�ให้มันยังคงเดินคู่ขนาน
ไปกับระบบการเงินแบบรวมศูนย์ดั้งเดิม พวกเราคงต้องอยู่ให้ทันรอบการปฏิวัติในอีก 50 ปีข้างหน้า
แล้วย้อนกลับมาคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีนี้อีกครั้ง จึงอาจจะเห็นโลกของ DeFi ที่มาแทนที่ CeFi
โดยสมบูรณ์

ที่มา : บทความ “การซือ้ ขายเหรียญ Bitcoin บนตลาดอนุพนั ธ์คอื อะไร” โดย Jiraboon จาก siamblockchain.com / บทความ “ตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative) คืออะไร? I เงินล้านไม่ยาก หากรูจ้ กั
สินทรัพย์ทางการเงิน (ตอนที่ 4)” โดย Investment Reader จาก finnomena.com / บทความ “แนะลุยต่อยอด ‘เป๋าตัง’ สูซ่ เู ปอร์แอพแห่งชาติ” จาก thansettakij.com / บทความ “รูจ้ กั เทคโนโลยี
Defi บริการเงินยุคใหม่บนโลกออนไลน์” โดย Krungsri Plearn จาก krungsri.com / บทความ “สามเส้าที่เข้ากันไม่ได้...ในโลกการเงินไร้ตวั กลาง” จาก bot.or.th / บทความ “สำ�รวจโมเดล Cashless
Society ของต่างประเทศ” โดย Krungsri Guru จาก krungsri.com / บทความ “ห้าอันดับแรก DeFi Trends สำ�หรับปี 2021” จาก moonstats.com / บทความ “เหตุผลที่ Bitcoin ทะลุ $1,000 อธิบาย
Cryptocurrency ในแง่มมุ เศรษฐศาสตร์” โดย Ran Pravithana จาก finnomena.com / บทความ “DeFi คืออะไร? ทำ�ความรูจ้ กั กับโลกการเงิน ทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ ธนาคาร” จาก bitcoinaddict.org / บทความ
“DeFi 101 ทำ�ความเข้าใจสินทรัพย์สงั เคราะห์หรือ Synthetic Asset สกุลเงินดิจทิ ลั ที่ไม่สามารถถูกหยุดยัง้ ได้” โดย Techsauce Team จาก techsauce.co / บทความ “Ethereum คืออะไร? ทำ�ความ
รูจ้ กั Blockchain ทีไ่ ด้รบั ความนิยมที่สุด ในโลก” จาก bitcoinaddict.org / บทความ “Evolution of Money (วิวฒั นาการของเงิน)” โดย Chawakorn Lertrungsi จาก medium.com / บทความ “Stable Coin
กลไกสำ�คัญของ DEFI” โดย วรพจน์ ธาราศิรสิ กุล จาก efinancethai.com / บทความ “Stablecoin หรือ USDT คืออะไร ทำ�ความรูจ้ กั กับเหรียญสกุลเงิน Fiat ของโลกดิจทิ ลั ” จาก bitcoinaddict.org
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

จักรวาลเหรียญดิจิทัล
7 เหรียญที่ต้องรู้จกั
ก่อนเข้าวงการคริปโตเคอร์เรนซี
เรื่อง : ณัฐชา ตะวันนาโชติ
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนในปี 2021 กระแสหนึง่
ที่ ผู้ ค นหั น มาสนใจกั น มากขึ้ น คื อ เรื่ อ งของสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล
การค้นหาคำ�ว่า “Cryptocurrency” และ “Bitcoin” บนกูเกิล
ทั่วโลกพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ในปัจจุบันมูลค่ารวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนั้นอยู่ท่ี
ประมาณ 1.36 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และแม้ว่าบิตคอยน์
จะครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง 46.94%1 แต่จกั รวาลแห่งสกุลเงิน
ดิจิทัลนั้นมีเหรียญประเภทต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 10,000
สกุลเงิน (และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ) ลองมาทำ�ความรู้จัก
กับ 7 เหรียญดิจิทัลและจุดเด่นที่น่าสนใจของแต่ละเหรียญกัน

บิตคอยน์ (Bitcoin) - BTC
ปีที่ก่อตั้ง : 2009
ผู้ก่อตั้ง : ผู้ใช้นามแฝงว่า “ซาโตชิ นากาโมโต” (ขณะนี้
ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตน)

อีเธอเรียม (Ethereum) - ETH
ปีที่ก่อตั้ง : 2013
ผู้ก่อตั้ง : วีตาลิก บูเจริน (Vitalik Buterin) หนึ่งในอดีต
ทีมพัฒนาบิตคอยน์

จุดเด่น :
+ อีเธอเรียมไม่ได้เป็นแค่สกุลเงินเพือ่ ซือ้ ขาย หรือเก็งกำ�ไร

		 เท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มแบบ Open Source ที่สร้าง
		 อยูบ่ นเครือข่ายบล็อกเชน โดยมีอีเธอร์ (Ether) หรือ ETH
		 เป็นสกุลเงินที่ใช้
+ การเป็น Open Source ทำ�ให้ทกุ คนสามารถเข้ามาพัฒนา
		 หรือเขียนข้อมูลได้อย่างอิสระ เราสามารถสร้างแอพพลิเคชัน
		 (Decentralized App หรือ DApp) ขึ้นมาบนเครือข่าย
		 อีเธอเรียมได้
+ มีระบบ Smart Contract ที่ทำ�ให้ผู้ใช้งานสร้างเงื่อนไข
		 ในการทำ�ธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายโดยไม่ต้อง
		 ผ่านตัวกลาง เช่น การซื้อขายสินค้า การชำ�ระค่าเช่า
		 การชำ�ระค่าบัตรเครดิต หรือแม้กระทั่งการสร้างเหรียญ
		 (Token3) ขึ้นมาใหม่
+ ปัจจุบันอีเธอเรียมมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
		 บิตคอยน์

จุดเด่น :
+ เป็นเงินดิจิทัลสกุลแรกที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก

		 มากที่สุด
+ เป็นต้นกำ�เนิดของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่
		 ทำ�ให้การทำ�ธุรกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ
		 ปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารเหมือน
		 ในอดีต
+ เป็นเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดในสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน
+ มีจ�ำ นวนทัง้ หมด 21 ล้านเหรียญ ในปัจจุบนั ถูกขุดออกมา
		 แล้วราว 18.7 ล้านเหรียญ2
1
2
3

ข้อมูลจาก coinmarketcap.com วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ข้อมูลจาก buybitcoinworldwide.com วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สกุลเงินหรือเหรียญทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่เพือ่ ให้ท�ำ งานบนเครือข่าย Blockchain
ที่มีอยู่แล้ว ในที่นี้คือ Ethereum

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

จุดเด่น :
+ เป็นการผสมผสานคริปโตเคอร์เรนซีและสกุลเงินปกติ

		 เข้าด้วยกันโดยอิงราคาจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
+ 1 USDT มีมูลค่าเท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐฯ
+ ถูกเรียกว่าเป็น Stablecoin หรือเหรียญที่มีเสถียรภาพ
		 ด้านราคา จึงไม่ผันผวนมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัล
		 อื่น ๆ
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ไบแนนซ์คอยน์ (Binance Coin) - BNB
ปีที่ก่อตั้ง : 2017
ผู้ก่อตั้ง : ชางเผิง เจา (Changpeng Zhao) หรือ CZ

จุดเด่น :
+ เป็นเหรียญที่สร้างโดยไบแนนซ์ (Binance) แพลตฟอร์ม

		 แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
+ ใช้ซอื้ -ขาย และช่วยลดค่าธรรมเนียมในการเทรดเหรียญ
		 ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Binance ได้
+ มีการ “เผาเหรียญ” ในทุก ๆ ไตรมาสเพื่อทำ�ให้จำ�นวน
		 เหรียญค่อย ๆ ลดลง โดยมีเป้าหมายจาก 200 ล้าน
		 เหรียญให้สุดท้ายเหลือ 100 ล้านเหรียญ โดย Binance
		 จะนำ� 20% ของกำ�ไรมาซื้อเหรียญเพื่อไปทำ�ลายทิ้ง
		 ส่งผลให้ราคา BNB จะเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากเหรียญในระบบ
		 เหลือน้อยลงนั่นเอง

จุดเด่น :
+ สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ สุ นั ข พั น ธุ์ ชิ บ ะอิ นุ จ ากมี ม Doge เป็ น

		 สัญลักษณ์ ทำ�ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ�ได้ง่ายกว่าเหรียญ
		 สกุลอื่น ๆ โดยแรกเริ่มนั้นสร้างขึ้นเพื่อเสียดสีคริปโต
		 เคอร์เรนซี
+ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) นักธุรกิจผู้นำ�ด้านเทคโนโลยี
		 กล่าวถึงโดชคอยน์อยู่หลายครั้งจนเขาได้รับฉายาว่า
		 เป็น Doge Father
+ โดชคอยน์แตกต่างจากเหรียญสกุลอื่น ๆ ตรงที่ไม่มี
		 การจำ�กัดของจำ�นวนเหรียญที่จะถูกสร้างขึ้น

คาร์ดาโน (Cardano) - ADA
ปีที่ก่อตั้ง : 2015
ผู้ก่อตั้ง : ชาร์ลส์ โฮคินสัน (Charles Hoskinson) หนึ่งใน
ผู้ร่วมก่อตั้งอีเธอเรียม

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

		 Lovelace) นักคณิตศาสตร์และนักเขียนชาวอังกฤษ
		 ผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
+ ADA เป็นเหรียญทีเ่ อาไว้ใช้ท�ำ ธุรกรรมบนบล็อกเชน หรือ
		 แพลตฟอร์มของคาร์ดาโน
+ คาร์ ด าโนมี ค วามคล้ า ยกั บ อี เ ธอเรี ย มที่ เ ปิ ด ให้ ทุ ก คน
		 สามารถเข้ามาพัฒนาหรือเขียนข้อมูลได้ โดยมีการเพิม่ เติม
		 ความเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

		 ความยุ่งยากและต้องผ่านตัวกลางเยอะ
+ เป็นเครือข่ายที่ทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำ�ธุรกรรม
		 ระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลก
+ เนื่องจากไม่ต้องผ่านตัวกลาง การทำ�ธุรกรรมผ่าน XRP
		 จึงมีราคาถูกและสามารถทำ�ได้ภายใน 3 - 5 วินาทีเท่านัน้
+ XRP มีจำ�นวนทั้งหมด 1 แสนล้านเหรียญ ซึ่งในปัจจุบัน
		 ถูกนำ�มาหมุนเวียนอยูใ่ นระบบแล้วราว 4 หมืน่ 6 พันล้าน
		 เหรียญ4

จุดเด่น :
+ สกุลเงิน ADA มีที่มาจากชื่อของ เอดา เลิฟเลซ (Ada

4

โดชคอยน์ (Dogecoin) - DOGE
ปีที่ก่อตั้ง : 2013
ผู้ก่อตั้ง : แจ็กสัน พาล์มเมอร์ (Jackson Palmer) วิศวกร
จาก Adobe และ (บิลลี มาร์คัส) Billy Markus วิศวกร
จาก IBM โดยทั้งคู่ใช้นามแฝงว่า “ชิบะโตชิ นากาโมโต”
(Shibetoshi Nakamoto)

ข้อมูลจาก ripple.com วันที่ 13 มิถุนายน 2564

จุดเด่น :
+ สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศที่มี
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

เปิด “เป๋าตัง”

อนาคตซูเปอร์แอพฯ แรกของไทย
เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ I ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภารัตนดิลก
นาทีนเี้ ราเชือ่ ว่าคนไทยแทบทุกคนต้องมีแอพพลิเคชันทีช่ อื่ ว่า “เป๋าตัง” ติดมือถือ เพราะจากตัวเลขล่าสุดในแอพสโตร์และเพลย์สโตร์
ของไทยพบว่ามีจำ�นวนผูท้ ด่ี าวน์โหลดแอพฯ นีไ้ ปติดตัง้ แล้วมากกว่าสิบล้านครัง้ และยังเป็นแอพฯ ด้านการเงินอันดับหนึง่ ของไทยด้วย
แต่ถ้าเราตัดข้อได้เปรียบที่ว่า แอพฯ นี้ถูกนำ�มาใช้เพื่อรองรับการรับสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐจำ�นวนมาก ตั้งแต่
“ชิมช้อปใช้” จนถึง “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ในวันนี้ แอพฯ ที่ว่านี้มีศักยภาพให้เราเชียร์และใช้ต่อมากน้อยแค่ไหนกันแน่
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คุณเก่ง - จักรกฤษณ์ กลิน่ สมิทธิ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทีมนวัตกรรม
และวิจัยทางเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย ผู้ทำ�หน้าที่กุมบังเหียนด้าน
การพัฒนาแพลตฟอร์ม “บริษัทอินฟินิธัส บาย กรุงไทย” ที่แยกตัวออกมา
จากธนาคารเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ให้กับคนไทย มีคำ�ตอบ
ให้เรา
แอพฯ โดยคนไทยเพื่อคนไทย
“จุดเริ่มต้นของเป๋าตังถึงจะเริ่มจากการเป็นแอพฯ ของกรุงไทย แต่เรามี
เป้าหมายที่แตกต่างออกไป เพราะถ้าเป็นโมบายแบงกิงของธนาคาร ปกติ
จะทำ�ขึน้ เพือ่ รองรับการใช้งานของลูกค้าธนาคารเป็นหลัก แต่เป๋าตังมีจดุ เริม่ ต้น
คือเพื่อรองรับผู้ใช้งานมากกว่าแค่ลูกค้าของธนาคาร เราเริ่มต้นที่การทำ�
แอพฯ ทีท่ กุ คน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเซ็กเมนต์ ต้องใช้งานได้ ดังนัน้
เราจึงต้องคิดย้อนกลับไปในหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่การทำ�แอพฯ ที่ต้องอยู่ใน
ระบบปฏิบัติการที่คนทั่วไปใช้งานได้ เป็นแอพฯ ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เกินไป
เพื่อที่จะดาวน์โหลดหรืออัพเดตผ่านมือถือได้เลยโดยไม่ต้องต่อ WiFi ซึ่ง
หลักสำ�คัญของเป๋าตังเลยคือต้องสามารถรองรับการทำ�ธุรกรรมพื้นฐานได้
คือ โอน เติม จ่าย เป็นหลัก”
ถึงแม้จะเป็นเป้าหมายเพื่อรองรับการทำ�ธุรกรรมด้านการเงินแบบ
พืน้ ฐาน แต่ความท้าทายหลักทีจ่ ะต้องตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยทุกคน
ก็ทำ�ให้ทีมทำ�งานต้องคิดอย่างรอบคอบและลงมือทำ�ให้สำ�เร็จในทันที
“เรายึดแนวคิดที่ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐาน เวลา
ทีพ่ ฒั นาแอพฯ จึงต้องมองไปทีค่ วามต้องการของผูใ้ ช้เป็นหลัก การออกแบบ
ประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) ของผู้ใช้ต้องดี ต้องเข้าถึง
เมนูตา่ ง ๆ ได้งา่ ยและรวดเร็ว มี UX/UI ทีต่ อบโจทย์คนไทย ซึง่ ทัง้ หมดเกิดจาก
การทำ�วิจัยและการทดสอบหลายครั้ง เราจึงเห็นว่าเป๋าตังมีการปรับเปลี่ยน
หน้าตาอยูต่ ลอด เพือ่ ให้สบายตา สะอาด ใช้งา่ ย มีความชัดเจนในการสือ่ สาร
และต้องครอบคลุมความต้องการทุกด้านในการใช้งานด้วย”
เป๋าตังที่เก่งขึ้นแบบรอบด้าน
เชื่อหรือไม่ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คนไทยมียอด
การทำ�ธุรกรรมโอน เติม จ่าย บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
นอกจากนี้คนไทยยังมีอัตราการใช้งานโมบายแบงกิ้งมากเป็นอันดับต้นๆ
ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดทีว่ า่ สิงคโปร์ทเี่ ป็นฮับด้านการเงิน
ระดับโลกยังต้องนำ�เอาแนวทางการพัฒนาการจ่ายเงินแบบพร้อมเพย์ของเรา
ไปปรับใช้
“ผมคิดว่าทีไ่ ทยเราก้าวกระโดดอย่างมากเรือ่ งสังคมไร้เงินสด ซึง่ เกิดขึน้
จากความสำ�เร็จตั้งแต่เมื่อเกือบ ๆ สี่ปีที่แล้วที่เรามีโครงการพัฒนาระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) ขึ้นในประเทศ และคนไทยได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้
แพลตฟอร์มจากตรงนัน้ จนนำ�มาสูก่ ารใช้งานฟังก์ชนั อืน่ ๆ บนแอพพลิเคชัน”
จากวันนั้น เราก็มองเห็นวิวัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินอยู่บ่อยครั้ง
ในโลกที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการพัฒนาให้เก่งขึ้นและ
ฉลาดขึน้ ของแอพฯ เป๋าตัง “เป๋าตังมีลกั ษณะเป็นอี-วอลเล็ตหรือกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ความต่างของเป๋าตังกับแอพฯ อืน่ ๆ ในกลุม่ นีก้ ค็ อื การที่
มันมีความเป็น G-Wallet หรือเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึง่ ตรงนี้

เรามองว่าเป๋าตังจะไม่ใช่เพียงแค่แอพฯ
การเงิน แต่ต้องช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทยด้วยเทคโนโลยี เป๋าตังจึงต้อง
เป็นไลฟ์สไตล์แอพฯ ที่ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตได้ครอบคลุม และไม่ถูกจำ�กัดอยู่แค่
บริการด้านการเงิน

ก็เป็นโอกาสทีเ่ ราได้รบั ความไว้วางใจให้ท�ำ หน้าทีช่ ว่ ยให้คนไทยรับสิทธิตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ ‘ชิมช้อปใช้’ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’
มาจนถึง ‘เราชนะ’ ‘ม33เรารักกัน’ จนถึง ‘คนละครึง่ ’ และล่าสุดคือ ‘ยิง่ ใช้
ยิ่งได้’ ซึ่งทั้งหมดทำ�ให้คนไทยเข้าถึงและเข้าใจการใช้งานกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ พ่อค้าแม่คา้ หรือผูส้ งู อายุกใ็ ช้ได้ ช่วยลดข้อจำ�กัดของ
เทคโนโลยีทางการเงินให้ก้าวไปได้เร็วขึ้น ถือเป็นการดิสรัปต์วิธีการใช้ชีวิต
ของคนไทยไปอย่างมาก”
นอกจากเป๋าตังจะเป็นแอพฯ ที่ดิสรัปต์รูปแบบการจับจ่ายของคนไทย
ส่วนใหญ่ ล่าสุดก็ยงั มีบริการใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ตอบโจทย์การชีวติ ให้รอบด้าน
มากขึน้ “เรามีตง้ั แต่การเปิดจำ�หน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ดจิ ทิ ลั ผ่าน ‘วอลเล็ต
สบม.’ ทีท่ �ำ สถิตขิ ายได้หมดในครัง้ แรกเพียง 99 วินาที มีอ-ี คอมเมิรซ์ ที่ชอ่ื ว่า
‘D-Market’ ให้พ่อค้าแม่ขายมาขายสินค้าโดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปซื้อและ
จ่ายบนแอพฯ เป๋าตังได้ทันที และยังมี ‘กระเป๋าสุขภาพ’ ที่รวมสิทธิเรื่อง
การรักษาของสปสช. หรือสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เดิมทีคน
อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิมาก่อนไว้”
อย่างเรื่องการรับลงทะเบียนวัคซีนโควิดก็ถือเป็นเรื่องใหม่ของเป๋าตัง
เช่นกัน “เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินเลย และยังถือเป็นการทำ�งาน
ที่มีแรงกดดันสูงมาก เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำ�คัญและเร่งด่วน
เราก็ไปพัฒนาฟีเจอร์ในการลงทะเบียนรับวัคซีน ซึ่งเปิดพร้อมกับช่องทาง
ของ ‘ไทยร่วมใจ’ ทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ อย่างที่ร้านสะดวกซื้อ
เพือ่ ขยายช่องทางในการลงทะเบียนให้มากที่สดุ และเข้าถึงคนได้มากที่สดุ งานนี้
ก็เป็นงานทีเ่ ราได้เรียนรูเ้ ยอะมาก เพราะต้องทำ�งานให้เร็วทีส่ ดุ และลีน (Lean)
ทีส่ ดุ โดยทีมก็ตอ้ งไปให้บริการที่หน้างาน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนด้วย”
สปริงบอร์ดของสตาร์ตอัพด้านการเงินของไทย
“เรามองว่าเป๋าตังจะไม่ใช่เพียงแค่แอพฯ การเงิน แต่ตอ้ งช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนไทยด้วยเทคโนโลยี เป๋าตังจึงต้องเป็นไลฟ์สไตล์แอพฯ ที่ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตได้ครอบคลุม และไม่ถูกจำ�กัดอยู่แค่บริการด้านการเงิน ซึ่งข้อดี
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ของเป๋าตังคือมีพื้นฐานมาจากแอพฯ ของธนาคาร ฉะนั้นก็จะมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง และเรายังพัฒนาระบบที่เป็นพื้นฐานสำ�หรับการต่อยอด
ไปได้หลายทาง เช่น ระบบจดจำ�ใบหน้า (Facial Recognition) ที่เราทำ�
สำ�เร็จเป็นแอพฯ แรก ๆ ช่วยให้ยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนบน
แพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) หรือการยืนยันตัวตนโดยเสียบ
บัตรประชาชน (Dip Chip) ที่ซับซ้อนและยุ่งยากกว่า นอกจากนี้เรายังมี
การนำ�เทคโนโลยีระดับเวิลด์คลาสเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น ภาษาโปรแกรมเมอร์
ชั้นนำ�อย่างภาษา GO หรือการสร้างระบบโครงการแบบ Cloud Native
รวมทั้งการออกแบบอินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์แบบ Event Driven และ
อื่น ๆ เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำ�นวนมาก ตอนนี้เราคาดหวังว่า
เป๋าตังจะเป็นโอเพ่นแอพฯ สำ�หรับทุกคน และมองต่อไปอีกว่าจะสามารถ
เป็นแพลตฟอร์มในชีวิตประจำ�วันของคนไทยได้”
นอกจากเป้าหมายในการเปิดให้เป๋าตังเป็นแอพฯ สำ�หรับทุกคนทัง้ ในด้าน
การใช้งานและการร่วมพัฒนาแล้ว การมีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่อาจ
เรียกได้วา่ มากทีส่ ดุ ในบรรดาแอพพลิเคชันอืน่ ๆ ของประเทศ ทีมงานเบือ้ งหลัง
ยังได้เตรียมพร้อมเรื่องระบบหลังบ้านที่เชื่อมต่อการทำ�งานกับนักพัฒนา
รายอื่น ๆ ไว้อย่างเพียบพร้อมด้วย “ตอนนี้นอกจากโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ที่เรา
ทำ�อยู่ ส่วนทีเ่ ราให้ความสำ�คัญในการพัฒนาต่อเนือ่ งก็คอื การทำ�ส่วนหลังบ้าน
ให้เชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ ที่สนใจ มีการเปิด Open API ให้นักพัฒนาหรือ
สตาร์ตอัพด้านการเงินรายอืน่ ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนีไ้ ด้อย่าง
อิสระ เพราะเราคาดหวังว่าเป๋าตัวจะเป็นเสมือนสปริงบอร์ดให้กับนักพัฒนา
และสตาร์ตอัพหน้าใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน”
โลกการเงินที่เปลี่ยนไป
แน่นอนว่าเป๋าตังใบเก่งใบนี้จะยังคงได้รับการพัฒนาไปด้วยอัตราเร่งที่ต้อง
ก้าวให้ทนั กับความต้องการของผูใ้ ช้งานและสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
“เราเชื่อว่าประเด็นสำ�คัญที่ทำ�ให้เป๋าตังเป็นแอพฯ ที่คนใช้งาน นอกจากที่
มันจะรองรับโครงการภาครัฐต่าง ๆ และความต้องการด้านไลฟ์สไตล์อื่น ๆ
ที่เราพยายามผสมผสานลงไปแล้ว อีกส่วนก็คือเรื่องของการพัฒนาโปรดักส์
ให้เข้าใจผู้ใช้งานจริง ๆ เราให้ความสำ�คัญกับการดีไซน์หน้าตาของแอพฯ
ตลอดจนวิธีการใช้งานที่เน้นให้ความสำ�คัญกับยูสเซอร์เป็นหลัก รวมถึง
การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานแอพฯ ทุกครั้ง”
ขณะทีก่ ารพัฒนาโปรดักส์ให้ดขี นึ้ และตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้
งานนั้น จำ�เป็นอย่างยิ่งที่เหล่านักพัฒนาต้องติดตามนวัตกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหม่ๆ ให้เท่าทัน เช่น บล็อกเชนหรือแนวคิดทางการเงินรูปแบบใหม่
ที่เรียกว่า DeFi (Decentralized Finance) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน

มาทำ�หน้าทีบ่ นั ทึกและดำ�เนินธุรกรรมแทนตัวกลางอย่างสถาบันการเงินหรือ
ธนาคาร “ผมมองว่าบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำ�คัญที่จะเข้ามาดิสรัปต์
โลกการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมอืน่ ๆ แน่นอน เหมือนกับยุคทีเ่ รามีอนิ เทอร์เน็ต
ที่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ในระดับนั้น แต่ถ้าถามว่า DeFi
จะกระทบกับสถาบันการเงินไหม ก็ต้องบอกว่ากระทบ เพียงแต่การทำ�งาน
ของสถาบันการเงินอย่างธนาคารก็อาจมีมิติที่ครอบคลุมและครบถ้วน
มากกว่า รวมถึงเรามีมาตรฐานในการทำ�งานภายใต้การกำ�กับดูแลของ
ผู้วางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่เราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลีย่ นแปลงด้วย
อย่างแน่นอน ทัง้ การศึกษาทำ�ความเข้าใจ และมองหาโอกาสใหม่ในการดำ�เนิน
ธุรกิจ”
ก้าวต่อไปของเป๋าตัง
ภายใต้บรรยากาศการทำ�งานที่เต็มไปด้วยไทม์ไลน์ที่อัดแน่น แต่สำ�หรับ
ทีมงานเป๋าตังแล้ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีค่ นทำ�งานจะได้ท�ำ งานอย่าง
มีความสุข ยังคงเป็นคีย์เวิร์ดสำ�คัญที่คุณเก่งบอกว่าจะลืมไปไม่ได้
“เราทำ�งานแข่งกับเวลาในหลายโปรเจ็กต์ เพราะต้องสร้างโปรดักส์
ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลง เราจึงยึดการทำ�งานแบบ Agile มีการแบ่งทีม
ทำ�งานเป็นสควอด ทีมละ 9 คน แต่ละคนทำ�งานได้หลายบทบาท มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งรายบุคคลและทีม เพื่อสร้างทีมที่มีคุณภาพ
ให้ ม าร่ ว มกั น ทำ � งาน ที่ นี่ เ ราให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ คนไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า
เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กรค่อนข้าง Flat ไม่มีลำ�ดับชั้นที่เข้าถึงยาก
คนทำ�งานต้องทำ�งานอย่างมีความสุขและภูมิใจกับสิ่งที่ทำ� อย่างเป๋าตัง
เป็นแอพฯ ที่มีคนใช้เยอะ ก็จะต้องยิ่งรับฟีดแบ็กมาก ทุกครั้งที่มีคนแจ้ง
ปัญหามา เราต้องไม่มองว่าเป็นที่ลูกค้ารึเปล่า แต่ต้องมองว่าแอพฯ เรามี
ปัญหาอะไรและรีบแก้ไขทันที เพราะเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่สำ�คัญ
คนที่จะเข้ามาตรงนี้ต้องมีความฝันอยากทำ�ให้ประเทศดีขึ้น ให้ทัดเทียมกับ
ประเทศข้างเคียงให้ได้ ซึ่งเป็นมิชชันที่ท้าทายและยาก ต้องใช้ความอดทน
และความพยายามสูง แต่เราต้องมองข้ามช็อต เพราะเราไม่ได้เป็นแอพฯ ที่
แข่งกับแอพฯ ของธนาคารไหน แต่เรากำ�ลังทำ�งานเพือ่ ช่วยให้คนไทยใช้ชวี ติ
ได้ดีขึ้นในทุกด้านมากกว่า” คุณเก่งทิ้งท้าย

CREATIVE THAILAND I 22

How To : ถอดวิธคี ดิ

PEER-TO-PEER
LENDING
ตัวเลือกใหม่
ของการเข้าถึง
แหล่งทุน
เรื่อง : นพกร คนไว

ปั จ จุ บัน มี ท างเลื อกมากมายสำ�หรับผู้ที่
ต้องการเงินเพือ่ ลงทุนด้านธุรกิจหรือเพือ่
ใช้จ่ายตามความจำ�เป็นต่าง ๆ การกู้เงิน
ออนไลน์ หรือ Digital Lending ได้กลาย
มาเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำ�คัญที่ช่วยทั้ง
ประหยัดเวลา เข้าถึงได้ง่าย ทั้งยังช่วย
สร้ า งโอกาสและทางเลื อ กอี ก มากมาย
โดยหนึ่งในวิธีการกู้เงินออนไลน์ที่กำ�ลัง
ได้รับความนิยมก็คือ Peer-to-Peer
Lending

Peer-to-Peer lending คืออะไร
Peer-to-Peer Lending ก็คอื ธุรกิจสินเชือ่ ระหว่าง
บุคคลกับบุคคล ไม่มีตัวกลางที่เป็นสถาบันทาง
การเงินหรือธนาคาร เหมาะสำ�หรับบุคคลที่ไม่
สามารถกู้ยืมเงิมจากธนาคารได้ ในกรณีที่ไม่มี
รายได้ประจำ�หรือสินทรัพย์ค้ำ�ประกัน ทำ�ให้ไม่
จำ�เป็นต้องไปกูเ้ งินนอกระบบ โดยการกูเ้ งินระบบนี้
จะเป็นการกู้เงินผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลาง
ระหว่างผู้ปล่อยเงินกู้กับผู้กู้ยืม โดยมีข้อกำ�หนด
และกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ให้บริการกำ�หนด

ความได้เปรียบของ Peer-to-Peer lending
คนทั่วไปเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย เพราะเป็นบริการออนไลน์ ตั้งแต่การสมัคร ยืนยัน
ตัวตน จนถึงการอนุมัติและเซ็นสัญญากู้เงิน
มีสญั ญาอัตราดอกเบีย้ ไม่เกิน 15% ต่อปี โดยผูก้ ไู้ ม่จ�ำ เป็นต้องใช้สนิ ทรัพย์ในการค้�ำ ประกัน
ไม่มีการเช็กข้อมูลเครดิตบูโร
สร้างทางเลือกสำ�หรับผู้ให้กู้ในการกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุนไปกับสัญญาและ
ธุรกิจได้หลากหลาย ไม่ตอ้ งแบกรับผลกระทบต่อเงินทุนทัง้ หมดหากเกิดปัญหาต่อธุรกิจ
หรือสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง
ความเสี่ยงที่ควรระวัง
การเป็นแพลตฟอร์มกูย้ มื เงินออนไลน์ อาจทำ�ให้ผใู้ ห้กแู้ ละผูก้ ไู้ ม่รขู้ อ้ มูลของกันและกัน
มากพอ จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกหลอกลวง หรือความเสีย่ งทีผ่ กู้ จู้ ะก่อหนีเ้ กินความสามารถ
ในการชำ�ระ
ผู้ให้กู้ไม่สามารถยกเลิกให้สินเชื่อได้ และไม่สามารถให้ผู้กู้ชำ�ระหนี้ก่อนกำ�หนดได้
นักลงทุนทีใ่ ห้กผู้ า่ นการระบบ Peer-to-Peer ต้องยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ชำ�ระหนี้
หรือดอกเบี้ยตามสัญญา อีกทั้งไม่มีการคุ้มครองเงินลงทุนเนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อ
ไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้กู้ควรคำ�นึงถึงการผ่อนชำ�ระหนี้อย่างละเอียด และระมัดระวังที่จะไม่ก่อหนี้จนเกินตัว
Peer-to-Peer Lending ในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดการทดสอบ Regulatory Sandbox เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์
สำ�หรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจให้บริการประเภท Peer-to-Peer เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี และรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยในประเทศไทย มีบริษัทที่เปิดให้
บริการแล้วอย่าง Nestifly และอีกหลายบริษัทที่กำ�ลังอยู่ในระหว่างการทดสอบ
แม้วา่ บริการ Peer-to-peer ในประเทศไทยทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
จะช่วยสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่แพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการได้ ถึงอย่างนั้นการกู้เงิน
ผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ก็จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียดรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

ที่มา : บทความ “P2P Lending Platform คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง” โดย Donlaya C. จาก moneywecan.com / บทความ “Peer-to-Peer Lending สินเชื่อออนไลน์ระหว่าง
บุคคลรูปแบบใหม่” โดย นางสาวปณิดา ถกลวิโรจน์ จาก bot.or.th / บทความ “แบงก์ชาติ เปิดให้ทดสอบบริการ P2P Lending ภายใต้ Regulatory Sandbox แล้ว” โดย Lupang จาก
marketingoops.com / บทความ “‘แบงก์ชาติ’ มั่นใจปีนี้เริ่มมีบริษัท P2P Lending ออกจากแซนด์บ็อกซ์ทำ�ธุรกิจได้จริง” โดย ชุตินันท์ สงวนประสิทธิ์ จาก thestandard.co
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Creative Place : พื้นที่สร้างสรรค์

เรื่อง : อภิชญ์ บุศยศิริ
ข่าวร้อนแรงทีส่ นั่ สะเทือนวงการตลาดซือ้ ขายงานศิลปะเมือ่ เดือนมีนาคม 2021 ตามรายงานข่าวของ CNN ก็คอื การทีภ่ าพศิลปะดิจทิ ลั
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
สถิติใหม่เป็นผลงานประมูลจากศิลปินที่มีชีวิตอยู่ที่ราคาแพงที่สุดในโลก และจากนั้นก็มีข่าวการขายภาพดิจิทัลในรูปแบบ NFT
อีกเป็นระยะ อาทิ ภาพไอคอนพิกเซลรูปคนสูบไปป์ “CryptoPunk #7804” ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ CryptoPunks ของแมตต์ ฮอลล์
(Matt Hall) และจอห์น วัตกินสัน (John Watkinson) ที่ถูกประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ผลงาน
“The Pixel” ของ Pak ศิลปินแนวดิจิทัลชั้นแนวหน้าผู้ไม่เคยเปิดเผยตัวตน และแม้ผลงานชิ้นนี้จะประกอบด้วยสีเทาเพียงเฉดเดียว
แต่ก็ถูกประมูลไปด้วยมูลค่าสูงถึง 16.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตามข้อมูลของ NonFungible.com ประเมินว่า
ปี 2020 ตลาด NFT มีการเติบโตสูงถึง 299% และ
มีมลู ค่าการซือ้ ขายถึง 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึง
ไม่นา่ แปลกใจทีว่ นั นี้ NFT ได้จดุ ประกายตลาดซือ้
ขายศิลปะ ที่ทั้งศิลปิน นักสะสม และนักลงทุน
ต่ า งหั น มาจั บ จ้ อ งอย่ า งตื่ น เต้ น ราวกั บ ยุ ค ตื่ น
บิตคอยน์

ทั้งที่แต่แรกที่มีระบบบล็อกเชน และ DeFi
ที่เป็นสองระบบตั้งต้นซึ่งทำ�ให้เกิดตลาด NFT
ขึ้นนั้น ก็มีการสันนิษฐานว่าจะเกิดการดิสรัปต์
อย่างรุนแรงต่อตลาดประมูลซื้อขายศิลปะชนิด
พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหรือไม่ แต่หากย้อนกลับ
ไปดูจะเห็นว่า การประมูลงาน NFT ที่มีมูลค่า
สูงนั้นมักจะอยู่ภายใต้การดูแลของ “บริษัทผู้ให้
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บริการประมูล (Auction House)” อย่าง Christie’s
และ Sotheby’s สองบริษัทให้บริการประมูล
รายใหญ่และเก่าแก่ของโลก แต่เหตุใดที่ทั้งสอง
บริษัทตัดสินใจเข้ามาร่วมเล่นในตลาด NFT และ
ต่อจากนี้รูปแบบการซื้อขายงานศิลปะจะเปลี่ยน
ไปในทิศทางใด

sothebys.com

มองภาพความยิ่งใหญ่
ของโลกซื้อขายงานศิลปะ
ก่อนที่จะก้าวสู่อนาคต เราคงต้องย้อนกลับไป
ทำ � ความเข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มของตลาดศิ ล ปะ
เสียก่อน ซึ่งโดยรวมแล้วหัวใจสำ�คัญของตลาด
ศิลปะจะประกอบด้วยศิลปิน บริษัทให้บริการ
ประมูล แกลเลอรี พิพิธภัณฑ์ สถาบัน หรือ
สถานศึกษาศิลปะ สื่อมวลชน และนักสะสม
(Lubytė, 2007) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนั้น
ก็สามารถแตกแยกย่อยไปได้อีกหลายหน่วยงาน
หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ
กระทรวงต่ า ง ๆ ฝ่ า ยประสานงาน ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการสถานที่ ดังนั้นตลาด
ศิลปะจึงไม่ใช่แค่เรือ่ งของศิลปิน ผลงาน และผูซ้ อ้ื
เท่านั้น แต่เปรียบเสมือนโลกธุรกิจอีกใบที่บรรจุ
แน่นด้วยอาชีพและเม็ดเงินมหาศาลซึง่ หมุนเวียน
ถ่ายเทอยู่ภายในนั้น
ในปี 2020 ช่วงที่ทั่วโลกต้องประสบปัญหา
ความยากลำ�บากจากโควิด-19 มูลค่ารวมใน
ตลาดศิลปะแม้จะลดลงจากปี 2019 แต่กย็ งั มีเงิน
หมุนเวียนสูงถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ภาคส่วนธุรกิจที่สำ�คัญที่ขับเคลื่อนให้มูลค่ารวม
ของวงการงานศิลปะสะพัดได้อย่างต่อเนือ่ ง ก็คอื
บรรดาบริษัทให้บริการประมูล ซึ่งในปี 2020
ที่ผา่ นมา เฉพาะในส่วนของ Auction Art Market
หรือตลาดประมูลงานศิลปะอย่างเดียวก็มีเงิน
หมุนเวียนแล้วถึง 7.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ถึงอย่างนัน้ เมือ่ ดูจากตัวเลขแล้ว ตลาด NFT
ยังคงเป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ ทีอ่ ยู่ใต้รม่ เงาถุงเงิน
ขนาดยักษ์ แต่เหตุที่บริษทั ให้บริการประมูลที่ใหญ่

และเก่าแก่ทั้งสองแห่ง (และอีกมากมายที่กำ�ลัง
จะมาร่วมลงในตลาด NFT) สนใจในกระแสศิลปะ
ดิจทิ ลั นี้ แมกซ์ มัวร์ (Max Moore) หัวหน้าฝ่ายขาย
งานศิลปะร่วมสมัยของ Sotheby’s ในนิวยอร์ก
ได้ให้ความเห็นไว้วา่ แม้ผลตอบแทนทางเม็ดเงิน
จะเป็นสิ่งที่สำ�คัญ แต่ความสำ�เร็จในการขายที่
แท้ จ ริ ง ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ จำ � นวนผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มด้ ว ย
ด้วยสือ่ ทีใ่ หม่และศิลปินหน้าใหม่จะสามารถดึงดูด
กลุม่ ลูกค้าใหม่ในตลาดทีม่ อี ายุนอ้ ยได้มากกว่า
NFT คืออะไร
แล้วท�ำไมข้อมูลดิจิทัล
ถึงมีมูลค่าได้มากขนาดนี้
สำ�หรับผูท้ ไี่ ม่ได้อยูใ่ นวงการนักสะสมหรือคลุกคลี
กับงานศิลปะ เมื่ออ่านรายงานข่าวภาพศิลปะ
ดิจิทัล คลิปไวรัล หรือมีม (meme) ต่าง ๆ ที่
แชร์กันโลกโซเชียลที่ดูไร้ราคาและจับต้องไม่ได้
เลยในโลกความเป็นจริง ถูกประมูลซื้อขายกัน
ในราคาทีส่ งู ลิบ ย่อมเป็นธรรมดาทีจ่ ะเกิดคำ�ถาม
ขึน้ ในใจว่า ผูค้ นบนโลกเสียสติกนั ไปแล้วหรือเปล่า
หรือ NFT เป็นการพนัน คล้ายวงแชร์ที่คนลุกช้า
จ่ายรอบวงหรือไม่ แต่ถ้ามองกันให้ดี ๆ ภายใต้
การนำ�เสนอข่าวที่เน้นสร้างสีสันและความฮือฮา
ของตัวเลขซือ้ ขายนัน้ ก็คอื ความจริงจังของศิลปิน
และความรักจริงของบรรดานักสะสมแฟนพันธุแ์ ท้
ไม่ต่างจากตลาดซื้อขายการ์ดสะสมนักเบสบอล
ของสหรัฐอเมริกา หรือการ์ดยูกิโอของญี่ปุ่น
ด้วยเหตุผลบนความหลงใหลเดียวคือ “ของมัน
ต้องมี” และ “สิ่งนี้มีเฉพาะแค่หนึ่งเดียว”
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จุดเริ่มต้นของ NFT เกิดจากเทคโนโลยี
บล็อกเชนซึง่ เป็นระบบดิจทิ ลั ทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ว่าใครสร้าง มีใครถือครองบ้าง มีการซื้อขาย
อย่างไรบ้าง เปรียบเสมือนโฉนดที่มีการการันตี
ด้วยตัวระบบเอง และ (ยัง) ไม่มใี ครสามารถแก้ไข
เปลีย่ นแปลงตัวข้อมูลทีถ่ กู สร้างขึน้ ได้ ด้วยระบบนี้
จึงเปลี่ยนระบบดิจิทัลเดิมที่รวมศูนย์กลางไป
เป็นการกระจายศูนย์ และเกิดเป็นการพัฒนาและ
แตกยอดไปได้ทงั้ คริปโตเคอร์เรนซี Defi และ NFT
NFT หรือ Non-Fungible Token คือข้อมูลที่
ทดแทนค่าไม่ได้ หากจะทำ�ความเข้าใจในระบบนี้
คงต้องย้อนกลับไปทำ�ความเข้าใจข้อมูลแบบ
Fungible Token หรือสิ่งที่แทนค่าได้ เสียก่อน
ยกตัวอย่างเช่น ธนบัตร 100 บาท เราจะหยิบแลก
ของใครมา มูลค่าทีเ่ ราถือก็คอื 100 บาทเหมือนเดิม
สกุลเงินต่าง ๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ เงินดิจทิ ลั ในระบบ
คริปโตเคอร์เรนซีอย่างบิตคอยน์ อีเธอเรียม หรือ
ไบแนนซ์ ก็อยูใ่ นกลุม่ ของ Fungible Token เช่นกัน
ส่วน Non-fungible Token นัน้ จะเป็นข้อมูล
ที่จำ�เพาะมาก เช่น ธนบัตร 100 บาท ที่มี
หมายเลข A00096 มีลายเซ็นของรัฐมนตรีการคลัง
คนนี้ พร้อมทั้งมีโน้ตเขียนข้อความเอาไว้ ดังนั้น
ทุกสิ่งที่สร้างด้วยระบบ NFT จึงมีเอกลักษณ์และ
มีเพียงหนึง่ เดียว หากไฟล์ถกู ทำ�ลายทิง้ ก็เท่ากับศูนย์
ไม่สามารถกูค้ นื หรือทำ�ซ้�ำ ได้อกี ต่อไป ข้อมูลของ
NFT จึงมีความคล้ายคลึงกับใบโฉนดหรือสินค้าที่
มีการจำ�นวนผลิตจำ�กัด
อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวของ NFT เพียว ๆ จะ
เป็ น เพี ย งแค่ ส มการตั ว เลขที่ ไ ม่ มี ห น้ า ตา
เปรี ย บเหมื อ นวิ ญ ญาณที่ ยั ง ไร้ ร่ า ง ดั ง นั้ น
ในการผลิตไฟล์ NFT แต่ละครัง้ จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
พึ่ ง รู ปลั ก ษณ์ ภ ายนอกที่ เ ฉพาะตั ว ด้ วยเช่นกัน
เช่น รูปโมนาลิซา่ หรือคลิปสัน้ หรือคลิปมีม หรือ
อะไรก็ได้บนโลกที่สามารถแปลงเป็นไฟล์ดจิ ทิ ลั ได้
จากนัน้ จึงนำ�ไฟล์ดจิ ทิ ลั นัน้ ไปสร้างข้อมูลให้กระจาย
ออกเป็นโทเคน ใน 1 ไฟล์เราจะกระจายเป็นกี่
โทเคนก็ได้ โดยจะอาศัยตามหลักเศรษฐศาสตร์
ของทีย่ งิ่ มีจ�ำ นวนมาก มูลค่าก็จะยิง่ น้อย จากนัน้
จึงนำ�โทเคนของไฟล์ดิจิทัลนั้นไปประมูลแบบ
เปิดกว้าง ซึง่ ในโลกตลาดดิจทิ ลั จะเรียกสินทรัพย์
ทีซ่ อ้ื ขายกันเหล่านีว้ า่ NFT และซือ้ ขายกันในขณะนี้
ด้วยสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ อย่างอีเธอเรียม และ
ไบแนนซ์

NFTs ก�ำลังน�ำผู้คน
สู่ Virtual Market
ในภาพยนตร์เรื่อง Ready Player One (2018)
ของผู้กำ�กับสตีเวน สปีลเบิร์ก เป็นเรื่องราวของ
โลกในปี 2044 ทีผ่ คู้ นต่างใช้ระบบโลกเสมือนหรือ
Virtual Reality เราจะเห็นตัวละครจากทุกมุมโลก
เข้าถึง “Oasis” หรือโลกจำ�ลองขนาดใหญ่ทเ่ี ข้าไป
ทำ�กิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเล่นเกม
ทำ�ธุรกรรม ใช้จ่าย และทำ�ธุรกิจ แต่ถึงอย่างนั้น
ก็ยงั ดูเหมือนว่าโลกในภาพยนตร์มคี วามแฟนตาซี
อยูพ่ อสมควรทีค่ นทัง้ โลกจะโยกย้ายชีวติ ไปอยูบ่ น
แพลตฟอร์มดิจิทัลได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการดูแลจัดการทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพราะกลไก
ของตลาดย่อมต้องมีผเู้ ล่นทีม่ จี �ำ นวนมากพอและ
เห็นคุณค่าของสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ในทิศทางเดียวกัน
ในเวลาที่ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ตลาดหุ้นหรือตลาดทองคำ� ที่คนทั่วไปมองใน
คุณค่าของตัวเลขหรือสินแร่ซึ่งเป็นสิ่งสมมติไป
ในทิศทางการให้คุณค่า (Value) ในจุดเดียวกัน
ดังนั้นในปี 2018 มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ก็ยัง
คงประเมินว่า Virtual Market ยังอยู่ในฐานะของ
ตลาดทางเลือก หรืองานอดิเรกสำ�หรับกลุ่มคน
จำ�นวนหนึ่งเท่านั้น
กระทั่ ง ในปี 2020 การแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-19 ทำ�ให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำ�งาน
และการทำ � ธุ ร กรรมมาสู่ โ ลกดิ จิ ทั ล มากขึ้ น
ตลาดดิ จิ ทั ล จึ ง ได้ รั บ อานิ ส งส์ ส องเรื่ อ งอย่ า ง
ชัดเจน หนึ่งคือผู้คนต่างเปิดใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติทม่ี ตี อ่ คริปโตเคอร์เรนซีมากขึน้ ซึง่ นำ�ไปสู่
ข้อที่สองคือ การเติบโตของ NFT ที่โตขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดที่ 299% ภายในปีเดียว ทำ�ให้ตลาด
ดิจิทัลเติบโตทั้งด้านการซื้อขายและแลกเปลี่ยน
และคนทั่วไปเริ่มเห็นจิ๊กซอว์ของตลาดเสมือน
ที่ค่อย ๆ เป็นรูปร่างมากขึ้น ทั้งหมดนี้ยิ่งสอดรับ
กับการตัดสินใจของ Christie’s และ Sotheby’s

ภาพผลงาน “Holy Family” หรือ “Doni Tondo” ณ พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

ที่มองการณ์ไกลและลงทุนอย่างชาญฉลาดใน
ตลาดศิลปะดิจิทัลมาตั้งแต่แรก
พื้นที่ประมูลศิลปะที่เริ่ดหรู
ก้าวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
จากความสำ�เร็จอย่างสูงและความฮือฮาของ
การประมูลขายงานศิลปะดิจิทัลตั้งแต่ปี 2021
Christie’s และ Sotheby’s ก็ขับเคี่ยวทุ่มกำ�ลัง
ในการขายผลงานผ่าน NFT อย่างต่อเนื่อง เช่น
เมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา Christie’s สามารถ
ประมูลภาพศิลปะดิจิทัลฝีมือ แอนดี วอร์ฮอล
(Andy Warhol) ศิลปินแนวป็อปอาร์ตชื่อดัง
ซึ่งเขาได้ทำ�และเซฟไว้ในฟลอปปี ดิสก์ เมื่อช่วง
ทศวรรษ 1980 และมาถูกค้นพบในปี 2014
ซึ่งผลงานรูปดิจิทัลของวอร์ฮอลนี้ก็สามารถชนะ
ประมูลที่ 3.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเมื่อ
ต้ น เดื อ นมิ ถุน ายน Sotheby’s ก็ ร ายงานถึ ง
การประมูลขาย “Alien” CryptoPunk#7523 ของ
แมตต์ ฮอลล์ (Matt Hall) และจอห์น วัตกินสัน
(John Watkinson) ทีม่ ลู ค่ากว่า 11.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
นอกจากนี้ บริษทั ให้บริการประมูลยักษ์ใหญ่
อีกแห่งอย่าง Phillips ก็ได้กระโจนลงมายังตลาด
NFT ด้วยเช่นกัน เมือเดือนเมษายนที่ผ่านมา
Phillips ได้ประมูลขายศิลปะดิจิทัลที่ชื่อ Mad
Dog Jones’ REPLICATOR ของศิลปินชาวแคนาดา
ที่มูลค่ามากกว่า 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
ชิน้ งานนีย้ งั มีความแปลกใหม่ทผ่ี สู้ ร้างได้เขียนโค้ด
ให้ชน้ิ งานก็อปปีต้ วั เองได้เหมือนเครือ่ งถ่ายเอกสาร
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ทุก ๆ 28 วัน ซึ่งภาพที่ก็อปปี้ออกมาจะมีตำ�หนิ
และความไม่ ค มชั ด แบบแรนดอมราวกั บ
เครื่องถ่ายเอกสารจริง ผลงานชิ้นนี้จึงกลายเป็น
ที่กล่าวถึงในวงการศิลปะดิจิทัลอย่างมาก ทั้งยัง
จุดประกายมุมมองของ NFT ที่สามารถก้าวจาก
กรอบศิลปะเดิม ๆ ไปได้อย่างไร้ขีดจำ�กัด
พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี
ในกระแส NFTs
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี
ต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเงินจากภาครัฐ และเงิน
จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม การขาดเงิน
หมุนเวียนมาตลอดปี 2020 ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์และ
แกลเลอรีจำ�เป็นต้องหาเงินสนับสนุนทางใหม่
มาทดแทน การนำ�งานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์หรือ
แกลเลอรี ค รอบครองมาแปลงเป็ น โทเคน
ออกประมูลจึงกลายเป็นทางเลือกในการหารายได้
อีกทางหนึ่ง ดังเช่นกรณีของพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ
(Uffizi) ในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีที่ได้นำ�ภาพ
ศิลปะดั้งเดิมอย่างภาพ Doni Tondo ของไมเคิล
แองเจโล (Michelangelo) มาทำ�การประมูลที่
มูลค่ากว่า 140,000 ยูโร เมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมา ซึง่ คาดว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นผลงาน
ศิลปะชื่อดังจากพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีอีกมาก
ที่ทยอยมาลงประมูลในตลาด NFT เช่นกัน
ส่วนในประเทศไทยนั้น ศิลปินไทยก็เริ่มมี
กระแสตืน่ ตัวในเชิงคอมมูนติ ี มีการรวมกลุม่ สร้าง
เพจต่าง ๆ อาทิ NFT_Thailand และ NFT and

Tiziana FABI / AFP

ในวันนี้ตัว NFT ที่ซื้อขายกันจึงทำ�ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึง่ แต่เดิม
จะมีเพียงการเทรดเพื่อเก็งกำ�ไรที่ตัวเงินดิจิทัล
เพียงอย่างเดียว จึงเท่ากับว่า การตลาดซื้อขาย
ในโลกดิจทิ ลั เริม่ มีวงจรแลกเปลีย่ นทีใ่ กล้สมบูรณ์
แบบ และการเกิดตลาดเสมือน (Virtual Market)
ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

Crypto Art Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และคอยให้ความช่วยเหลือศิลปินทีส่ นใจ
ขายผลงานในตลาด NFT ภาพรวมในขณะนี้
ในประเทศไทยมีผู้สร้างผลงาน (Creator) ใน
สัดส่วนที่สูงกว่านักสะสม (Collector) อยู่มาก
อย่างไรก็ตาม ก็มแี นวโน้มทีช่ ดั เจนว่า ตลาด NFT
ในไทยจะเติบโตต่อไปได้ โดยศิลปินบางคนมี
แนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้และการซื้อขาย NFT
มาสร้างเป็นการแลกเปลีย่ นในโลกความจริงมากขึน้
เช่น ผู้ที่ใช้ยูเซอร์เนมว่า Dough Dough ที่ทำ�
ธุรกิจร้านกาแฟ ได้ตง้ั เงือ่ นไขการแลกเปลีย่ นไว้วา่
หากซือ้ โทเคนรูปโดนัทของเขา ก็สามารถมาแลก
เครือ่ งดืม่ เป็นกาแฟฟรีทรี่ า้ นได้ นับเป็นอีกไอเดีย
พลิกแพลงที่ผสมผสานมูลค่า NFT ในโลกดิจิทัล
มาทำ�การตลาดในอีกธุรกิจหนึ่งได้อย่างน่าสนใจ
ตลาด NFT
ประตูแห่งความหวังของศิลปิน
การเข้ า ถึ ง ตลาดประมู ล ขายงานศิ ล ปะที่ ค น
จำ�นวนมากเห็นได้ง่าย คือโอกาสที่มากขึ้นที่
ศิลปินจะได้รับการยอมรับ เพราะหากเป็นศิลปิน
ในอดีต การจะประสบความสำ�เร็จในวิชาชีพได้
ขัน้ แรกอาจจำ�เป็นต้องพึง่ พาสถาบันศิลปะ ต้องมี
การจัดนิทรรศการหรืองานแสดงผลงานเพือ่ ดึงดูด

เหล่านักสะสม ดังนั้นอำ�นาจทางการตลาดงาน
ศิลปะแบบเดิมจึงอยูใ่ นกลุม่ คนของสถาบันศิลปะ
หรือเจ้าของแกลเลอรีที่จะกำ�หนดว่างานนั้น ๆ
เข้าเกณฑ์มาตรฐานความงามทางศิลปะหรือไม่
และทำ�ให้ศลิ ปินบางคนต้องพบกับทางตันในการขาย
ผลงาน
ตลาด NFT จึงเป็นการสร้างตลาดแบบ
ประชาธิปไตย เมือ่ ศิลปินสามารถมีชอ่ งทางนำ�เสนอ
งานให้คนทั้งโลกได้เห็น ขณะเดียวกันคนจาก
ทุกมุมโลกก็จะเป็นผูก้ �ำ หนดทิศทางความงามของ
ศิลปะว่าควรจะไปในทิศทางใด ศิลปะดิจิทัลที่
ซื้อขายในตลาด NFT หากมองผิวเผิน ก็อาจเห็น
เพียงแพลตฟอร์มใหม่ทน่ี า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจในการทำ�เงิน
แต่หากมองในอีกมุม NFT ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
ความขบถของศิลปิน ที่ครั้งหนึ่งผู้คนในโลก
มองว่างานดิจทิ ลั เป็นสิง่ ทีด่ ไู ม่มรี าคาเมือ่ เทียบกับ
งานที่ลงฝีแปรงจริง นั่นเพราะแต่เดิมไฟล์ดิจิทัล
สามารถสร้าง ก็อปปีไ้ ด้ไม่รจู้ บ และยังแชร์ให้ใคร
ต่อใครก็ได้ แต่ในวันนี้ โลกแห่งความสร้างสรรค์
กลับทำ�ให้ไฟล์พิกเซลทั่ว ๆ ไปมีราคามากกว่า
ทองคำ�
ท้ายที่สุด ทุกความสำ�เร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
ชั่วข้ามคืน ตลาด NFT ไม่ใช่ทางลัดที่ส่งให้ศิลปิน
ประสบความสำ�เร็จได้รวดเร็วเพียงเท่านัน้ ศิลปิน
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ที่มา : บทความ “Money Isn’t the Only Reason Auction
House Are Jumping On NFTs” โดย James Tarmy จาก
bloomberg.com / บทความ “NFTs and Museums : a match
made in Blockchain heaven” โดย Stepheer Fans จาก
cointribune.com / บทความ “NFTs Are the Hot Craze in
the Art World. Why Auction House Christie’s Jumped
Into This Wild Market” โดย Avi Salzman จาก barrons.com /
บทความ “What are NFTs and why are some worth
millions?” จาก bbc.com / บทความ “MDJxPhillips : A
Multi-Generational NFT” จาก phillps.com / บทความ
“We talked with Beeple about how NFT mania led to
his $69 million art sale” โดย Joel Stonington และ
Kevin Reil y จาก businessinsider.com / บทความ “Crypto
investor who bought Beeple’s NFT for $69 million says
he would have paid even more” โดย Robert Frank จาก
cnbc.com

Handout / CHRISTIE’S AUCTION HOUSE / AFP

Roslan RAHMAN / AFP
นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ดา้ นบล็อกเชน วิฆเนศ สุนทเรเสน (Vignesh Sundaresan) หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ MetaKovan
กำ�ลังโชว์ภาพผลงาน NFT ที่ชื่อ “Everydays: The First 5,000 days” ของ Beeple ที่เขาชนะการประมูลมา

อย่าง Beeple ไม่ได้กระโดดเข้ามาทำ�งานศิลปะ
ดิจทิ ลั แค่ปสี องปี แต่ท�ำ งานด้านนีม้ านานนับสิบปี
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ขยันลงผลงาน จนเป็น
ที่รู้จัก ความขยัน อดทน มุมานะ มีวินัยในการ
ทำ�งานสม่�ำ เสมอ วันละน้อยนิด ก็จะได้ผลมหาศาล
โดย Beeple เคยให้สมั ภาษณ์ถงึ เบือ้ งหลังการทำ�งาน
ภาพ Everydays: The First 5,000 Days ที่เขา
ลงมือสร้างผลงานภาพดิจิทัลทุกวัน วันละรูป
เป็นเวลานานกว่า 13 ปี ไว้ว่า จุดประสงค์ตั้งต้น
เขาไม่ได้มงุ่ เน้นที่ตวั เงิน หากเกิดจากแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาฝีมอื ของตนเองและความภูมใิ จทีท่ �ำ
ตามเป้าหมายที่ตัวเองเคยวางไว้ที่จะสร้างรูป
วันละรูปทุกวันได้สำ�เร็จ จนกลายเป็นสิ่งที่ทำ�ให้
เขาเป็นเจ้าของภาพประมูลดิจิทัลที่ล้ำ�ค่าที่สุด
ในเวลานี้ ขณะเดี ย วกั น ผู้ ที่ ใ ช้ น ามแฝงว่ า
MetaKovan นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ทชี่ นะประมูลงาน
Beeple ไปในราคากว่า 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำ�ว่า จำ�นวนเงินสำ�หรับ
ภาพดิจทิ ลั ครัง้ นีค้ มุ้ ค่า และหากย้อนเวลากลับไป
ต้องจ่ายมากกว่านีก้ ย็ อม เพราะสิง่ ทีเ่ ขาซือ้ มานัน้
ไม่ใช่แค่ภาพ แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ใช้เวลาถึง
13 ปีในการสร้างขึ้นมา

The Creative : มุมมองของนักคิด

สินทรัพย์ดิจิทัล
เพิ่มค่างานสร้างสรรค์

มุมมองแห่งโอกาสกับ “ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์”
เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ และ เพทาย พลอยสว่าง I ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภารัตนดิลก
ทุกคนคุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตในแง่ของการเป็นสื่อกลางเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่เปิดกว้างหลากหลายในยุค Internet of Information แต่มาวันนี้โลกก้าวไปอีกขั้น
อินเทอร์เน็ตสามารถส่งต่อมูลค่าแสดงความเป็นเจ้าของ ระบุลิขสิทธิ์ข้อมูลและสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้เมือ่ เราเข้าสูย่ คุ Internet of Value สิ่งต่างๆ ในโลกสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์
ดิจิทลั ทีม่ มี ลู ค่า ประกาศความเป็นเจ้าของได้อย่างรัดกุมและปลอดภัย ยิ่งเมือ่ เกิดตลาด
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จึงเป็นโอกาสให้ทุกคนสามารถแปลงสิ่งต่าง ๆ รวมทัง้
ผลงานสร้างสรรค์ ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ก�ำหนดมูลค่าและซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
คล่องตัว โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นตัวก�ำกับและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้
ทุกกิจกรรม
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ด้วยจุดกำ�เนิดทีม่ าจากเหรียญเงินดิจทิ ลั เมือ่ พูดถึง
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั คนจึงมองไปทีบ่ ติ คอยน์ สกุลเงิน
ดิจิทัลที่มีให้เลือกหลากหลาย บิตคอยน์เป็น
ช่องทางการลงทุนที่มาแรงและหลายคนตื่นเต้น
กับมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่มาวันนีเ้ หรียญ
ดิ จิ ทั ล ไม่ ไ ด้ ต อบโจทย์ แ ค่ ด้า นการเงิ น เท่ า นั้ น
แต่มันยังสามารถตอบโจทย์ “งานสร้างสรรค์”
เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในการแปลงผลงาน
สร้างสรรค์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล กำ�หนดมูลค่า

แสดงความเป็นเจ้าของ และซื้อขายแลกเปลี่ยน
ได้อย่างคล่องตัว แต่กระบวนการเหล่านีย้ งั อยูใ่ น
วงจำ�กัด ผู้ที่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ งนี้ยังมีไม่มากนัก
แต่ก็ไม่น้อยเกินไป เพราะมีสมาคมสินทรัพย์
ดิจิทัลเป็นสื่อกลางให้ความรู้ด้านนี้อย่างจริงจัง
ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์
ดิจิทัลไทย ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Bitcast เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักลงทุนสินทรัพย์
ดิจทิ ลั ทัง้ ยังมีมมุ มองทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับโอกาสของ
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พร้อมถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์
แก่ผสู้ นใจ ทัง้ บุคคลทัว่ ไปและองค์กรต่าง ๆ รวมถึง
นิตยสารคิดฉบับนี้ เพือ่ ให้ทกุ คนได้เห็นโอกาสใหม่
ของงานสร้างสรรค์ในโลกของคริปโตเคอเรนซี
ซึง่ จะเป็นอีกก้าวสำ�คัญทีเ่ หล่าครีเอเตอร์นกั สร้างสรรค์
จะสามารถคว้าโอกาสจากความพร้อมของเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัลได้
ก่อนอื่น อยากให้เล่าถึงความเป็นมา
เป็ น ไปของเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนกั บ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้เข้าใจง่าย ๆ
สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นการเดินทางของเทคโนโลยี
เลยครับ ถ้าเรามองย้อนไป 30 ปี เชือ่ ว่าหลายคน
คงไม่คิดหรอกว่าอินเทอร์เน็ต จะเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำ�วันเรามากขนาดนี้ เฟซบุ๊กจะเป็น
ช่ อ งทางสื่ อ สารหลั ก ที่ เ กาะติ ด ชี วิ ต เราทุ ก วั น
ยุคเริม่ แรกอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารเป็นหลัก หรือทีเ่ ราเรียกว่า information
แต่มายุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วย
มันทำ�ให้อนิ เทอร์เน็ตก้าวสูย่ คุ ทีส่ ามารถส่งต่อมูลค่า
หรือ value กันได้ ยุคอินเทอร์เน็ตที่ส่งข้อมูล
มันง่ายที่จะก๊อบปี้ แต่มาในยุคอินเทอร์เน็ตที่
ส่งต่อมูลค่า มันไม่สามารถจะก๊อบปี้กันได้
ผมยกตัวอย่าง เช่นยุคข้อมูลข่าวสาร เมือ่ ผม
ส่งภาพให้บก. ภาพหนึง่ บก. สามารถก๊อบปี้ภาพนี้
เป็น 5 ภาพ 10 ภาพได้เลย แต่มาในยุคบล็อกเชน
เวลาที่เราส่งต่อข้อมูลให้กัน จะมีกระบวนการ
Proof of Ownership เพือ่ ตรวจสอบว่าความเป็น
เจ้าของอยู่ที่ใคร ณ เวลานั้น ถ้าผมโอนให้คนอื่น
สิทธิของผมไม่มแี ล้ว แต่ถา้ เป็นยุคข้อมูล แม้โอนไป
ผมก็ยังเก็บก๊อบปี้ไว้ได้ อันนี้มันเลยทำ�ให้เกิด
การตื่นตัวขึ้นในโลกของบล็อกเชน
ก่ อ นหน้ า นี้ Digital Money มี ปัญ หา
Double Spending1 จนกระทัง่ ซาโตชิ นากาโมโตะ
(Satoshi Nakamoto) เขาคิดโปรโตคอลทีช่ ว่ ยให้

ในโลก Internet of Information หรือยุค
ของการส่งข้อมูลข่าวสาร มันเคยเบียดเบียน
ความสามารถของครีเอเตอร์ เบียดเบียนเรือ่ ง
ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญากั น จนเป็ น เรื่ อ ง
ปกติ พอมายุค Internet of Value มันทำ�ให้
ครีเอเตอร์เริ่มมองเห็นว่าเขาสามารถรักษา
สิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาได้
มากขึ้นได้ยังไง
บิตคอยน์แก้ปัญหานี้ได้ โดยใช้ดาต้าเบสที่เรียกว่าบล็อกเชนมาช่วยเก็บข้อมูลและพิสูจน์ความเป็น
เจ้าของในช่วงระยะเวลานัน้ ๆ ซึง่ ยังไม่เคยเกิดข้อผิดพลาด มันได้รบั การต่อยอดและพัฒนาไปเป็น NFT
หรือ Non-Fungible Token สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถทำ�ซ้ำ�ได้ เราได้เริ่มเข้าสู่
ยุค Internet of Value ที่เราสามารถถ่ายโอนมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลให้กันได้
นั่นจึงท�ำให้เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่เคยถูกลอกเลียนหรือก๊อบปี้
ได้รับประโยชน์มากขึ้น
ใช่ครับ ในโลก Internet of Information หรือยุคของการส่งข้อมูลข่าวสาร มันเคยเบียดเบียน
ความสามารถของครีเอเตอร์ เบียดเบียนเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากันจนเป็นเรื่องปกติ พอมายุค
Internet of Value มันทำ�ให้ครีเอเตอร์เริ่มมองเห็นว่าเขาสามารถรักษาสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของเขาได้มากขึ้นได้ยังไง จากเดิมที่เคยถูกละเมิดด้วยการก๊อบปี้กันได้ง่าย ๆ จนทุกคนเคยชินและ
ทำ�ให้นักสร้างสรรค์ไม่ได้รับผลตอบแทนด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีพอ ทำ�ให้รายได้ของครีเอเตอร์
ไม่เป็นไปอย่างทีค่ วรเป็น แต่มาวันนีก้ ารรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั สามารถทำ�ได้แล้ว
ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มจากภาคการเงิน แต่อะไรทีเ่ ชื่อมโยงและท�ำให้เทคโนโลยีนี้
ไหลเข้ามาในวงการสร้างสรรค์
ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นตัวที่ทลายข้อจำ�กัดอะไรบางอย่าง ในโลกการเงินมีคุณสมบัติที่เรียกว่า
Fungible คือคุณสมบัติที่ใช้ทดแทนกันได้ เช่น เรามีแบงก์ร้อย เราก็ใช้แทนกันได้ เราไม่เคยมาสนใจ
บนเลขบนแบงก์คือเลขอะไร เพราะแบงก์ร้อยทุกใบมีค่าเท่ากัน แต่ในเชิงครีเอเตอร์หรือศิลปิน
มันไม่เท่ากัน งานศิลปะทุกชิ้นมีความแตกต่างกัน เดิมทีเทคโนโลยีนี้เริ่มเข้ามาทางอุตสาหกรรม
เกมก่อน เพราะเขามองว่าบล็อกเชนเป็นดาต้าเบสประเภทหนึ่ง แต่เป็นดาต้าเบสที่เก็บ Single of Truth
หรือความจริงหนึ่งเดียวที่แก้ไขยาก จึงเอาคุณสมบัตินี้มาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น โดยปกติไอเท็ม
ในเกมมีความหลากหลาย มีทงั้ ไอเท็มธรรมดาใช้แทนกันได้เหมือน Fungible แต่กม็ บี างไอเท็มทีห่ ายาก
มีอยู่แค่ 2-3 ไอเท็มในโลก ก็คิดกันว่าจะทำ�อย่างไรให้ไอเท็มเหล่านี้มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จึงพัฒนามาตรฐานที่เรียกว่า Non-Fungible Token หรือ NFT ขึ้นมา

1 เป็นปัญหาที่สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน เนื่องจากเงินในรูปแบบดิจิทัลนั้นสามารถถูกปลอมแปลงหรือทำ�ซ้ำ�เพื่อใช้จ่ายได้มากกว่า 1 ครั้งได้ง่าย
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แปลว่าใคร ๆ ก็สร้างโทเคน และ NFT ได้
แล้วต้องมีเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์อะไร
มาก�ำกับดูแล
ใคร ๆ ก็สร้างโทเคนได้ครับ แต่มันไม่ได้สำ�คัญ
ที่ตอนสร้าง สำ�คัญที่ว่าคุณชูให้คนเห็นประโยชน์
ของโทเคนนีไ้ ด้หรือเปล่า ถ้าทำ�ได้ ตลาดก็ตอบรับ
สิ่งที่คุณนำ�เสนอ ส่วน Non-Fungible Token ก็
เช่นเดียวกัน ใคร ๆ ก็ท�ำ ได้ ด้วยความทีเ่ ป็นโอเพ่น
บล็อกเชน มันจึงเป็นตลาดเสรีทเี่ ปิดให้ใครเข้ามา
ทำ�ก็ได้ ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากำ�กับ ดังนั้น
มันจึงเป็นการขยายโอกาสได้ไม่สิ้นสุด เช่นเมื่อ
ศิลปินทำ�งานศิลปะขึน้ มาเป็นสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั แล้ว
ฐานลูกค้าของเขาจะไม่ใช่แค่ฐานลูกค้าคนไทย
อีกต่อไป แต่จะอยูบ่ นตลาดโลกที่มฐี านลูกค้าเยอะ
มาก ๆ ทีนก้ี อ็ ยูท่ ว่ี า่ จะจับทางได้ไหมว่าคนเขาชอบ
ผลงานศิลปะแบบไหน ซึ่งปัจจุบันมาร์เก็ตเพลส
อย่าง OpenSea ไม่จำ�เป็นต้องยืนยันตัวตนด้วย
ว่าคุณเป็นใครอะไรยังไง แต่ในอนาคตมันอาจมี
การพิสูจน์อะไรบางอย่าง เพราะก็มีการก๊อบปี้
ผลงานไปแอบอ้างเหมือนกัน แต่ถ้าถามว่าใคร
ก็ได้ใช่ไหม ก็ต้องบอกว่าใช่ ไม่มีข้อจำ�กัดใด ๆ
ทั้งสิ้น

เพื่อหาโอกาสบนตลาดใหม่ตอนนี้ ศิลปินก็ควรสร้างงานทีเ่ ป็นรูปแบบดิจิทลั ไว้เพื่อ
ให้สะดวกต่อการเข้าสู่ตลาด NFT
ต้องบอกว่าตลาดดิจทิ ลั รอบการหมุนทางเศรษฐกิจมันง่ายและการเปลีย่ นมือของผลงานมันก็เคลือ่ นไป
ได้เร็วกว่า ซึ่งตรงนี้ย่อมทำ�ให้ส่วนต่างราคามันเติบโตเร็ว การสร้างผลงานเป็นดิจิทัลไว้จึงช่วยใน
เรือ่ งนี้ แต่ถา้ ยังทำ�เป็นรูปแบบเดิมทีจ่ บั ต้องได้ มันก็จะมีแรงเสียดทานมากกว่าทีจ่ ะทำ�งาน Digital ไปเป็น
โทเคนเลย ดังนั้นถ้าจะให้ผมแนะนำ�ก็อยากให้ลองทำ�งานเป็นดิจิทัลไปเลย แล้วเอาไปทำ�ให้เป็นโทเคน
(Tokenize) เป็นสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ก็จะทำ�ให้เกิดการส่งต่อง่าย และก่อให้เกิดการเปลีย่ นมือ ทำ�กำ�ไร และ
ทำ�ให้ตลาดมันโตได้เร็ว หรือถ้าจะเปลีย่ นผลงานศิลปะรูปแบบเดิมมาเป็นดิจทิ ลั ก็ได้ แค่วา่ มันต้องอาศัย
ตัวกลางและความเชื่อใจ สมมติผมซื้อภาพวาด ผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าภาพจะมาถึงมือ การที่ต้องมี
ตัวกลางแปลงเป็นโทเคนนั้น ตัวกลางต้องรับเงินมาก่อน ซึ่งก็จะทำ�ให้การซื้อขายยากขึ้นเพราะต้องรอ
ให้ปลายทางได้รับภาพก่อนแล้วคอนเฟิร์มมาทางตัวกลาง ตัวกลางถึงจะปล่อยเงินให้ครีเอเตอร์ แบบนี้
การหมุนของวงจรก็จะช้าลงหน่อยถ้าเรายังติดกับการทำ�งานในรูปแบบที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพวาด หรืองานปั้น และงานอื่น ๆ
เราเริ่ม เห็ น การเกิ ด ขึ้น ของตลาดประมู ล งานศิ ล ปะหรือ คนกลางที่ เ ข้ า มาดู แ ล
การซื้อขายในระบบ NFT มากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏการณ์นี้มันช่วยเร่งให้ตลาด
โตเร็วขึ้นหรือไม่
ถ้าเป็นในมุมของโอเพ่นมาร์เก็ต ผมคิดว่าสุดท้าย ตลาดจะเป็นคนเลือกเอง ซึ่งถ้าศิลปินมองว่าตลาด
เสรีเป็นโอกาสก็จะไปถึงจุดที่ติดต่อซื้อขายกับลูกค้าได้อยู่ดี แต่ถ้าเขาเลือกที่จะเอางานไปขายผ่าน
คนกลางหรือบริษัทประมูลต่าง ๆ ก็สามารถไปทางนั้นได้เหมือนกัน เพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครกำ�กับใคร
ศิลปินบางคนขายชิ้นเดียว แต่งานดีมากดังมากก็อยู่ได้ยาว เพราะบางคนก็ต้องการสร้างงานคุณภาพ
หรือส่งต่องานทีม่ คี ณุ ภาพจริง ๆ ผมว่าสิง่ สำ�คัญคือศิลปินมีสทิ ธิเลือก เราไม่ได้ถกู บังคับให้ไปตามตลาด
แต่เรามีสิทธิที่จะกำ�หนดทิศทางการทำ�งานของตัวเอง ซึ่งตรงนี้มันเป็นความสวยงามของโลกแบบ
กระจายศูนย์ ที่ทำ�ให้ศิลปินมีสิทธิเลือกที่จะวางผลงานของเขาที่ไหนก็ได้ตามที่พอใจ
มองว่าตลาด NFT หรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่หรือไม่
ไม่มีใครรู้ครับ แต่ต่อให้เป็นฟองสบู่ก็จะเป็นฟองสบู่ที่ทำ�ให้ตลาดได้เรียนรู้อยู่ดี ในโลกของตลาดเสรี
ผมมองว่าทุกอย่างมันคือความสวยงาม มันคือการเรียนรู้ และทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของราคา แต่สิ่งที่
ศิลปินควรโฟกัสก็คือเรื่องของการรังสรรค์งานที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ ตัวอย่างเช่น
ในช่วงแรกของตลาดคริปโตมีเหรียญออกมาเป็นพันเหรียญ หลังจากนั้น 3 ปีผ่านไป มีเหลือรอดไม่ถึง
10% สิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า อะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้เหรียญเหล่านี้อยู่รอด เหมือนบริษัทในธุรกิจแบบเดิม
เราอาจจะมีบริษัทเปิดใหม่ 100 บริษัท แต่ก็เหลือรอดไม่ทั้งหมดเช่นกัน คำ�ถามคือ อะไรที่ทำ�ให้บริษัท
เหล่านัน้ รอด มันคือสิง่ ทีท่ �ำ ให้ตลาดเรียนรู้ ทำ�ให้เขาโฟกัสว่าทำ�อย่างไรลูกค้าถึงจะเชือ่ มัน่ และใช้บริการ
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ผมรู้สึกว่ามันขาดการเชื่อมโยงหรือการรับฟังจาก
กลุม่ ทีเ่ ป็นคอมมูนติ ตี รงนีม้ ากกว่าการออกกฎต่าง ๆ
อย่างในที่ประชุมผมก็เสนอว่าควรจะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมซึง่ ไม่ใช่เราคนเดียว ควรมีสมาคม
การค้าของผูป้ ระกอบการ ควรมีการรวมกลุม่ ของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียหลายฝ่ายทัง้ ที่ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการ
แต่ยังควรมีภาครัฐ นักลงทุน
ถ้าศิลปินไปหลงประเด็นตามกระแส และลืมว่าอะไรคือสิ่งสำ�คัญในผลงานของตัวเอง ก็อาจจะ
ไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่สิ่งที่ควรทำ�คือกลับมาต้องโฟกัสว่าจะส่งมอบอะไรที่เป็นตัวตนของตัวเอง
ให้กับคนที่เสพผลงานมากกว่า ผมมองว่าศิลปินก็เลือกได้ว่าคุณจะรวยเร็วหรือจะรวยนาน ถ้ารวย
เร็วมากตลาดมันล้ม คุณก็ไปต่อไม่ได้ แต่ถา้ คุณเลือกรวยนาน คุณก็จะได้เรือ่ ย ๆ ในตลาดทีช่ อบสไตล์
งานของคุณ อาจจะไม่ได้เงินมากแต่ขายได้เรือ่ ย ๆ ก็เหมือนกับธุรกิจอืน่ ๆ ทีม่ บี างทัง้ ขาขึน้ ขาลง และ
คุณเลือกได้ว่าจะเป็นคนที่ยืนระยะยาวหรือสั้น
ล่าสุดการที่ก.ล.ต. ออกกฎห้ามน�ำโทเคนบางประเภทมาขายบนกระดานที่ได้รับ
อนุญาต จะมีปัญหาอะไรกับระบบของ NFT หรือไม่
จริง ๆ แล้วก.ล.ต. ไม่ได้ห้ามขายนะครับ แต่เขาห้ามลิสต์ ซึ่งมันต่างกัน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่กำ�กับดูแลผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล เทียบง่าย ๆ ว่าในตลาด มีก.ล.ต. เป็นคนคุมตลาด ถ้านับเฉพาะตลาดที่ขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ก็น่าจะมีอยู่ 5-6 ตลาดที่ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตให้ดำ�เนินการได้ ตลาดก็จะมีรายการสินค้าว่าตลาดนี้
ขายอะไรได้บ้าง การที่ก.ล.ต. ออกกฎมาว่าห้ามขายอะไรบ้างนั้น ก็จะมีแต่ตลาดที่ถูกกำ�หนดว่าขาย
ไม่ได้ แต่ถามว่าตลาดที่ก.ล.ต. ไม่กำ�หนด ขายได้ไหม คำ�ตอบก็คือขายได้ เพราะคือไม่ได้คุมทุกตลาด
อย่างทีผ่ มบอกว่าระบบนีม้ นั เป็นโอเพ่นมาร์เก็ต อย่างเช่น OpenSea ก็เป็นหนึง่ ในตลาดระดับโลก
ที่ ก.ล.ต. ไปบังคับไม่ได้ เขาห้ามขายตลาดนี้ ก็ไปขายตลาดอืน่ และจริง ๆ แล้ว การขายโทเคนในตลาด
ระดับโลกจะเป็นโอกาสของคุณมากกว่าด้วยซํ้า แต่การที่ห้ามขายในตลาดไทยมันก็คือการปิดโอกาส
ของผู้ประกอบการเอง แต่ในแง่ของครีเอเตอร์ คุณก็แค่ไปหาตลาดอื่นที่ก.ล.ต. ไม่ได้กำ�กับดูแล ซึ่งมัน
เปิดกว้างกว่าด้วยซํ้าไป และที่จริงก็ยังไม่เคลียร์ว่า NFT ควรจะไปอยู่ตลาดไหนกันแน่ เพราะล่าสุด
ก็เห็นมีคนประกาศว่าจะทำ�มาร์เก็ตเพลสของ NFT ขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยซํ้า เพราะฉะนั้นสำ�หรับคนทำ�
และคนซื้อโทเคนพวกนี้ก็แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย แต่คนที่กระทบจริง ๆ คือผู้ประกอบการที่เขา
ไม่มีสิทธิจะเอาของมาขาย พูดง่ายๆ คือเขาโดนตัดโอกาสจากการซื้อขาย NFT แต่เอาเข้าจริงคนสร้าง
กับคนซื้อก็ยังซื้อขายกันได้อยู่ดี
กลายเป็นว่าการออกกฎบางอย่างส�ำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็อาจกลายเป็น
อุปสรรคมากกว่าการสนับสนุน
ในแง่ของตัวแทนสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยผมมีกังวลเรื่องการกำ�กับดูแลของคนนอกตลาดที่เข้ามา
ตัดสินสิ่งที่คนในตลาดเขาควรจะได้เป็นคนเลือกเหมือนกันนะ สิ่งที่เราพยายามสื่อสารจึงเป็นเรื่อง
การปรับจูนความต้องการและความเข้าใจต่าง ๆ เช่น การออกกฎแบบนี้ จะเป็นประโยชน์หรือคุ้มค่า
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จริง ๆ หรือเปล่า ซึง่ หลังจากนีท้ างสมาคมฯ คงจะ
ออกแถลงการณ์อะไรบางอย่างออกมา แต่เราก็ต้อง
รอให้ทางก.ล.ต. ได้อธิบายในแง่มุมข้อกังวลของ
ฝัง่ เขาออกมาด้วย เพือ่ ทีจ่ ะหาจุดร่วมที่ลงตัวที่สดุ
สิ ่ ง ที่ผ มห่ว งจริ ง ๆ ผมรู้ส ึ ก ว่า มั น ขาด
การเชื่ อ มโยงหรื อ การรั บ ฟั ง จากกลุ่ ม ที่ เ ป็ น
คอมมูนติ ตี รงนีม้ ากกว่าการออกกฎต่าง ๆ อย่าง
ในที่ ป ระชุ ม ผมก็ เ สนอว่ า ควรจะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการร่วมซึ่งไม่ใช่เราคนเดียว ควรมี
สมาคมการค้าของผูป้ ระกอบการ ควรมีการรวมกลุม่
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายทั้งที่ไม่ใช่แค่
ผู้ประกอบการ แต่ยังควรมีภาครัฐ นักลงทุน
เพราะเราก็อยากฟังคนในทุกภาคส่วนทีจ่ ะมาร่วม
นั่งคุยกันเพื่อจะได้อะไรบางอย่างที่ควรจะเป็น
ผมคิดว่าบางทีด้วยความที่เราเป็นห่วง เราก็จะ
ออกกฎมาเพือ่ บีบให้เป็นไปตามทีเ่ ราต้องการหรือ
อยากให้เป็น แต่นนั่ คือความน่ากลัวของความรัก
เพราะมันเป็นรักแบบตามใจฉัน การลงโทษก็
เช่นกัน ถ้าคิดว่ามันผิด คุณต้องเฆีย่ น แต่ทกุ วันนี้
เราออกกฎหมายมา พอคนทำ�ผิดเราก็ไม่เฆี่ยน
แต่กลายเป็นกฎมันดันมาบังคับคนที่เขาไม่ได้
ทำ�ผิด และเป็นการปิดโอกาสไปทั้งหมด
คิดว่าจะท�ำอย่างไรให้ตลาดสินทรัพย์
ดิจิทัลมีความยั่งยืน
ข้อนี้ผมขอตอบในนามส่วนตัวนะครับ อย่างที่
สมาคมฯ เราก็ประกอบด้วยคนหลายเจเนอเรชัน
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งผมเข้าใจทั้งสองฝั่ง เพราะ
เหมือนอยู่ในรุ่นกลาง ๆ แต่จริง ๆ ผมค่อนข้าง
เชือ่ ในมุมเหมือนน้อง ๆ ว่า การมีโอเพ่นมาร์เก็ต
จะเอือ้ ต่อการเกิดนวัตกรรม เอือ้ ต่อการสร้างอะไร
ใหม่ ๆ ถ้าเราสังเกต ธุรกิจจะอยูร่ อดได้ตอ้ งสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพือ่ ให้คนใช้มากขึน้ เพือ่ ให้ตลาดเกิด
แต่พอมีพลังจากนอกตลาดเข้ามากำ�กับดูแลตรงนี้
ก็จะทำ�ให้พลังสร้างสรรค์ลดลง การออกแรง
ในการสร้างสรรค์ผลงานลดลง บางอย่างก็มีกฎ
ออกมาล็อกหรือกันไม่ให้คนตัวเล็ก ๆ สามารถ
สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแข่งขันได้อย่างเสรี
นวัตกรรมกลายเป็นถูกทำ�หมันไปเรียบร้อย แต่ส�ำ หรับ
ตลาดคริปโต ผมอยากให้มันเป็นไปตามกลไก
ตลาดที่จะสร้างนวัตกรรมของมันเอง จึงผลักดัน
ให้เกิดตลาดเสรีระดับหนึ่งที่เราพอรับได้ ถึงแม้
จะไม่ได้เสรี 100% แต่ก็พยายามทำ�ให้มากที่สุด
ที่จะทำ�ได้

มองว่าความเสรีหรือการไม่มกี ฎมาควบคุมจะท�ำให้เกิดความเสีย่ งมากขึ้นหรือเปล่า
ถามว่าความเสี่ยงในตลาดเสรีมีไหม มันมีอยู่แล้วครับ ที่คนที่มีความรู้ย่อมหาประโยชน์จากคนไม่รู้
แต่สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับนักลงทุนคือคุณควรรู้ว่าตัวเองมีทักษะแค่ไหน คนที่มีทักษะดี ก็ควรได้รับ
ผลตอบแทนดี แต่พอมีการกำ�กับดูแลที่มาทำ�ให้ทุกคนเท่ากัน มันก็อาจจะไม่แฟร์เท่าไร ยกตัวอย่าง
คนที่มีสกิลไม่เท่ากันแต่รายได้เท่ากัน มันก็อาจจะทำ�ให้คนไม่ได้อยากจะพัฒนา แต่ตลาดเสรีจะ
ผลักดันให้คนพัฒนาตัวเองเสมอ ถ้าคุณไม่มที กั ษะ ก็ตอ้ งรูว้ า่ จะมาแข่งกับคนเก่งไม่ได้ เพราะตลาดเสรี
มันไม่เท่าเทียมครับ แต่มันเอื้อต่อนวัตกรรมและผลักดันให้คนคิดอะไรใหม่ ๆ
เรามองว่าตลาดเสรีมศี กั ยภาพของการเติบโต เมือ่ เงินทุนเริม่ ไหลเข้า คนทีม่ พี รสวรรค์กจ็ ะเริม่ ไหล
เข้ามาเช่นกัน เกิดการสุมหัวกันของคนทีม่ พี รสวรรค์ ก็ยอ่ มจะทำ�ให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ทีต่ อบสนอง
ความต้องการใหม่ ๆ ออกมา เช่น ตลาดคริปโตวันนี้มันเกิดจากการที่คนเก่งการเงินมาเจอกับคนเก่ง
เทคโนโลยี ก็เลยสามารถคิดค้นโปรโตคอลทีน่ �ำ เสนอคุณค่าใหม่ให้กบั โลกได้ แบบนีผ้ มว่ามันก็คมุ้ ค่าทีเ่ รา
ต้องปล่อยให้ตลาดเติบโตเอง อย่ากลัวแต่ว่าจะเกิดการหลอกลวง (Scam) ท่าเดียว หน้าที่เราคือกำ�จัด
สแกม แต่ตอ้ งไม่ท�ำ ให้ตน้ อ่อนเมล็ดพันธุท์ ดี่ บี อบซํา้ ผมมองว่าควรจะเป็นแนวทางนีม้ ากกว่าทีจ่ ะยัง่ ยืน
ถ้าอย่างนั้นมันจะน่ากลัวไหม กับการที่คนเก่งมาเจอกับคนที่อาจจะไม่ได้มีทักษะ
เพียงพอและก็จะถูกเอาเปรียบ
โลกนี้มันมีอยู่แล้วครับ มีทุกยุคสมัย แต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องน่ากลัว เพราะสมัยก่อนข้อมูลมัน
ถูกเลือกให้เราเสพเท่าที่เขาต้องการให้เราเสพ แต่พอมาอยู่บนโลกบล็อกเชน ทุกอย่างตรวจสอบได้
ตลาดจะได้รบั รูเ้ รือ่ งพวกนี้ ทุกอย่างถูกเปิดเผยบนเน็ตเวิรก์ ซึง่ เมือ่ คุณรู้ คุณหาข้อมูลได้ทง้ั หมด ก็เป็นสิง่ ที่
ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหน ผมเคารพในความคิดของคนทุกคน ส่วนจะรูม้ ากรูน้ อ้ ย ทุกคนฝึกฝนได้
แต่ถา้ สร้างไม่ได้จริง ๆ คุณก็อาจจะไม่เหมาะกับตลาดนี้ ก็สามารถไปตลาดอืน่ ทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่ กว่าได้
เหมือนคุณเลือกว่าจะฝากธนาคารหรือเทรดหุ้น ก็เป็นไปตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน
อยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ผมอยากบอกว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์อย่างเดียว แต่มันอยู่ที่ตัวคนด้วย เช่น รถยนต์สองคัน
ความเร็ว 200 กม./ชม. กับความเร็ว 60 กม./ชม. ถ้าคนขับรถไม่เป็น คุณใช้ความเร็วแค่ 60 ก็เสีย่ งอยูด่ ี
แต่กลับกัน ถ้าคุณขับเป็น ความเร็ว 200 ก็อาจจะไม่เสี่ยงเท่า ฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเรียนรู้และ
เข้าใจมันแค่ไหน คุณจะหาประโยชน์กบั มันได้ขนาดไหน สิง่ ทีอ่ ยากบอกคือถ้าคุณมีทกั ษะในการเรียนรู้
ตลาดเสรีจะทำ�ให้คุณมีสกิลได้มากที่สุด
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ความสร้างสรรค์ทปี่ ระทับใจในตลาด
สินทรัพย์ดจิ ิทลั
ที่ชอบมากคือ แฟลชโลน (Flash Loan)
ตอนได้ยินครั้งแรกผมยังคิดว่าทำ�ไปทำ�ไม
การกูแ้ ล้วคืนในคราวเดียว แต่พอเข้าไปศึกษา
เทคโนโลยีนี้จริง ๆ ผมคิดว่ามันเจ๋งมากที่
ทลายข้ อ จำ � กั ดที่ ไ ม่ เ คยทำ � ได้ ม าก่ อ น
เรียกว่ามันทลายทฤษฎีไฟแนนซ์เก่าไปเลย
หรือการที่ DeFi จะต่อยอดให้เขียน Smart
Contract ที่จัดเก็บภาษีเข้าสรรพากรได้
ทันที ซึ่งมันสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้
เพียงแต่ตอนนี้เราอาจจะมองกันคนละมุม
หลายคนยั ง ตั้ ง ข้ อ สงสั ย ว่ า ตลาดดิ จิ ทั ล
ไม่ช่วยอะไรประเทศในภาพรวม
ถ้าเลือกได้ อยากคุยกับใครมากทีส่ ดุ
ผมอยากคุยกับเด็ก ๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่
เพราะคนกลุ ่ ม นี้ ไ ม่ มี ก รอบความส�ำเร็ จ
พวกเขาจะเปิดกว้างที่จะสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เสมอ ผมเชื่อว่าวิธีการสร้างไอเดีย
ที่ดี คือการสร้างหลาย ๆ ไอเดีย แล้วเลือก
ไอเดียที่ดีที่สุด หน้าที่ของผู้ใหญ่จึงควร
สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็ก ๆ เกิดไอเดีย
ที่ดีที่สุดมากกว่า
บทบาททีม่ คี วามสุขทีจ่ ะท�ำมากทีส่ ดุ
ผมชอบตัวเองในบทบาทของคนที่ให้ความรู้
ผมคิดว่าผมพูด 10 นาที ถ้าผ่านหู 10 คน
ก็จะกลายเป็น 100 นาที ผมจึงชอบไป
ค้นคว้าหาความรู้มาเล่าให้คนฟัง และถ้า
คนอืน่ ได้ประโยชน์จากสิง่ ทีเ่ ราทำ� ก็จะช่วย
ขับเคลือ่ นให้เราอยากทำ�มากขึน้ กำ�ไรของผม
จึงเป็นการทำ�ให้คนได้ความรู้ และผมเชือ่ ว่า
คอมมูนติ จี ะโตได้กด็ ว้ ยความรู้ ถ้าปราศจาก
ความรู้ ตลาดจะถูกขับเคลือ่ นด้วยความโลภ
แล้วมันจะโตได้ไม่นานก็จบ

NFT Master Class:

the guide for CREATOR

NFT ศิลปะดิจ�ทัลแหงอนาคต

ชองทางทำเง�นในตลาดออนไลนสำหรับศิลปน
NFT (Non-fungible Token) กำลังอยู ในกระแสความสนใจของ
นักสรางสรรคทั่วโลก และมีแนวโนมจะพัฒนาตอยอดและนำไปใช ใน
หลากหลายวงการ CEA Online Academy เห็นถึงประโยชนที่จะ
ชวยติดอาวุธใหกับนักสรางสรรค ไทย มีความรูเทาทันเทคโนโลยีและ
ตลาดใหมนี้จึงพัฒนาหลักสูตร “NFT Master Class: the guide for
CREATOR” เพ�่อใหความรูในระดับพ�้นฐานของเทคโนโลยีเบื้องหลัง
กอนจะมาเปน NFT ไปจนถึงการแนะนำตลาดและขั้นตอนการซื้อขาย
ทั้งการประเมินมูลคา และงานลิขสิทธิ์ิของชิ�นงานสรางสรรคเพ�่อให
ศิลปนหร�อนักสรางสรรคของไทย มีความรูความเขาใจสามารถนํา
ผลงานไปลงขายจร�งในตลาดได

อดใจรอเพ�่อเร�ยนรู ไปพรอมกัน
เดือนตุลาคม 2564
ทาง CEA ONLINE ACADEMY
HTTPS://ACADEMY.CEA.OR.TH

Creative Solution : คิดทางออก

“นักขุด” ปะทะ “นักตีเหล็ก”
กับศึกสิ่งแวดล้อมในโลกคริปโต
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

เมื่อเจ้าพ่อวงการเทคโนโลยีอย่างอีลอน มัสก์ ประกาศกร้าว
ลงทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าจะไม่รับบิตคอยน์ในการท�ำธุรกรรมกับ
บริษัท Tesla โดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายบิตคอยน์กระทบต่อ
สิ่ง แวดล้ อ ม ไม่ เ พีย งท� ำ ให้ ต ลาดคริป โตสวิง และราคาสกุ ล
บิ ต คอยน์ ต กฮวบ แต่ ยั ง ท� ำ ให้ ห ลายคนได้ ก ลั บ มามองถึ ง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขุดบิตคอยน์ แม้แต่ บิล เกตส์
นั ก ธุ ร กิ จ ชื่อ ดั ง ผู ้ ก ่ อ ตั้ง Microsoft ที่ ผั น ตั ว มาท�ำ งานสาย
สิ่งแวดล้อมก็ยงั ออกมายืนยันอีกเสียงว่าการขุดบิตคอยน์มสี ว่ น
ท�ำให้โลกร้อนขึ้นจริง

เว็บไซต์ digiconomist.net ระบุว่า การท�ำธุรกรรมบิตคอยน์เพียงครั้งเดียว
ใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยกว่า
55 วัน คือ 1,612.30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) แถมคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ปล่อย
ออกมากว่า 765.84 กิโลคาร์บอนยังเทียบเท่ากับการช�ำระเงินด้วยบัตรวีซ่า
กว่า 1,697,368 ครั้ง หรือเท่ากับการดูยูทูบถึง 127,640 ชั่วโมงทีเดียว
ทว่าสิ่งที่ท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานของบิตคอยน์มิใช่การใช้เทคโนโลยี
อย่างบล็อกเชนที่หลายคนอาจเข้าใจ แต่คือระบบการท�ำงาน นั่นแปลว่า
ไม่ใช่เหรียญดิจิทัลทุกสกุลจะกินพลังงานมากไปเสียทั้งหมด
สกุลเงินต้นต�ำรับอย่างบิตคอยน์ใช้ระบบอัลกอริธมึ ฉันทามติ (Consensus
Algorithm)1 ประเภท Proof of Work หรือ PoW ที่หมายถึงการพิสูจน์
ด้วยการลงแรง ซึ่งจะมี “นักขุด” (Miner) ที่ต้องแข่งกันแก้ไขสมการทาง
คณิตศาสตร์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิยนื ยันการท�ำธุรกรรมในชุดนัน้ ๆ ในแต่ละครัง้
(นักขุดคนแรกที่แก้สมการได้เท่านั้นจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญดิจิทัลไป)
ตรงนี้แหละที่ท�ำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจ�ำนวนมหาศาล เพราะต้องใช้
คอมพิวเตอร์สเปกแรงนับร้อยเครื่องในการแก้สมการอันยุ่งยากต่อการขุด
บิตคอยน์เพียง 1 เหรียญ

1

แต่นอกจาก PoW แล้ว ประเภทยอดฮิตรองลงมาก็คือการพิสูจน์
ด้วยก�ำลังทรัพย์ (Proof of Stake หรือ PoS) ที่แม้ปลายทางจะเหมือนกัน
แต่ขั้นตอนนั้นแตกต่าง ระบบนี้ไม่ได้ใช้นักขุด แต่มีผู้ยืนยันเข้ามาแทน
(Validator) หรือที่เรียกว่า “นักตีเหล็ก” เพราะจ�ำนวณเหรียญดิจิทัลจะ
ถูกก�ำหนดมาตั้งแต่ต้น ซึ่งต้องอาศัยการวางเหรียญเดิมพันในระบบเพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือ พูดง่าย ๆ คือ ความร�่ำรวยของผู้ถือเหรียญจะเป็น
ตัวก�ำหนดการสิทธิวา่ ใครจะเป็นนักตีเหล็กคนต่อไปในการยืนยันการท�ำธุรกรรม
(ยิ่งลงเงินมาก ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นนักตีเหล็กสูง เพราะอัลกอริธึมใช้ระบบสุ่ม)
และเมื่อไม่มีการแข่งกันขุดก็จะไม่มีรางวัลส�ำหรับการขุดด้วย แต่รางวัลจะ
มาในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเหรียญแทน
การที่ระบบ PoS ไม่ต้องขุดหาเหรียญจะช่วยให้การซื้อขายใช้พลังงาน
น้อยกว่าการใช้ระบบ PoW เหมือนกับที่อีเธอเรียม (Ethereum) สกุลเงินที่
เป็นผูเ้ ล่นรายใหญ่อนั ดับสองก�ำลังเตรียมตัวเปลีย่ นจากระบบ PoW มาเป็น
PoS เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือเงินดิจิทัลใหม่ ๆ
หลายสกุ ล ก็ เ กิ ด มาโดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะ เช่ น
โซลาร์คอยน์ (SolarCoin: SLR) ที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนและ
สร้างเหรียญจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือบิตกรีน (BitGreen: BITG)
เหรียญที่สนับสนุนการกระท�ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้บริการ
ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Carpool) หรือซือ้ กาแฟที่มาจากแหล่งผลิตทีย่ งั่ ยืน
เป็นต้น
แม้ว่าระบบการเงินจะต้องอิง “ความน่าเชื่อถือ” เป็นส�ำคัญ แต่ก็เลี่ยง
ไม่ได้กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตามมา เพราะหากสาวไปถึงสกุลเงิน
อย่างเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร จนมาถึงเหรียญดิจิทัลในปัจจุบัน ต่างก็มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น ดังนั้นการท�ำ
อาชีพ “นักขุด” ในระบบ PoW ทีม่ คี วามมัน่ คงและปลอดภัยก็อาจจะแพ้ทาง
“นักตีเหล็ก” จากระบบ PoS ในแง่สิ่งแวดล้อม แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นสกุล
คริปโตทีม่ ากไปด้วยนวัตกรรมแล้ว ก็เชือ่ ว่าโลกนีย้ งั คงต้องแสวงหาวิธพี ฒั นา
ที่สร้างสรรค์และดีต่อโลกยิ่ง ๆ ขึ้นได้ต่อไป

ที่มา : บทความ “The 16 Most Sustainable Cryptocurrencies for 2021” (มิถนุ ายน 2021)
จาก leafscore.com / บทความ “Proof of Work vs Proof of Stake สิ่งที่นักขุดควรจะรู้
ก่อนเริม่ ขุด” (สิงหาคม 2017) จาก siamblockchain.com / บทวิเคราะห์ “Bitcoin Energy
Consumption Index” จาก digiconomist.net
อัลกอริธมึ ฉันทามติ (Consensus Algorithm) คือระบบทีเ่ ป็นหัวใจสำ�คัญในเครือข่ายบล็อกเชน เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานและเครือ่ งมือต่าง ๆ ทำ�งานร่วมกันได้ในระบบแบบกระจาย (Decentralized)
ให้ตรวจสอบและสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือของธุรกรรมนั้น ๆ ได้ ที่มา : academy.binance.com
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HIGHLIGHT
SHOWCASE
& EXHIBITION
3 - 11 July

Bangkok Design Week x
ISSARAPHAP

art4d

Creative Virus

Chana Mahayosanun

Academic Showcase & Exhibition: Mask Future

Samyan Mitrtown

lowerline studio
muta v2

Mæwtāy x Cloud-floor x
SP/N x NOSEstory x Decus
Hotel in•ter•rim

TCDC, Gallery, Fl.1 (Back Building)

Court at Soi Chula 50

Josh Hotel

Creative Economy Agency (CEA) x
Cloud-floor x UCCN, BKK City of Design
Common Air-rea | 5 - 11 July 2021

Samyan Mitrtown

SONTANA

Skywall

Samyan Mitrtown

TOMORROW LOW CARBON

The shophouse 1527

TODO DESIGN
(fabricated by Duriflex Co.Ltd)

verasustudio x userfriendly x PINE

Faiyen Design Studio X skiixy X Stew
X Napat Charitbutra X Parn Nattanun
X uk.avant.garde

Thong-Ek neighbourhood

The Direct Approach

AriAround

CHAO PHO SUEA SHRINE Samyan

FEAST
Ratchakru

GroundPlay

OPEN... to the new possibilities

ลานจอดรถ INDA

Thonglor - Ekkamai District

