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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอ แนวคิดเรื่อง “บิทคอยน์ กับเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล” ซึ่งจะกล่าวถึงความเป็นมาของบิทคอยน์ และบล็อกเชน วิเคราะห์บิทคอยน์ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ และนัก
ลงทุน โอกาสและอุปสรรคของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นทางเลือกใหม่ของมิติทางเศรษฐกิจของ
ประไทยในการตัดสินใจน าเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้ และพร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับความเจริญด้านสังคม ธุรกิจ และสร้าง
นวัตกรรมควบคู่กันไป สิ่งที่เห็นคือ เศรษฐกิจดิจิทัลไม่จ าเป็นต้องแยกออกจากเศรษฐกิจปกติ เพียงแต่เศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็น
กลไกส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องเริ่มจาก
การมีผู้น าที่ดี สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีที่เป็นความท้าทายทั้ง 7 ประเด็นคือ โมบิลิตี้, โซเชียล เว็บ, บิ๊กดาต้า, 

อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที), คลาวด์, แมชชีน และโดรนกับหุ่นยนต์  ส าหรับประเทศไทยมีโอกาสก้าวกระโดดไปข้างหน้าแต่
ต้องอาศัยนโยบายจากการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 2. รูปแบบธุรกิจใหม่ 3.อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ 4.โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัล 5.รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 6. การหลีกเลี่ยงด้านมืด และ 7.เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจ าเป็นต้องรวมถึงการท างานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งการวางโครงสร้างทั้งหมดต้องมีความแข็งแรงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  
ค าส าคัญ: บิทคอยน;์ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
 

Abstract 
 Articles of this literature review is to propose the concept of " Bitcoin of Digital Economy" which 
discusses the history of Bitcoin and Blockchain  such as analyzing Bitcoin in view of economists and 
investment opportunities. and obstruction of the digital economy of the future. This is the new way of the 
economic dimension of the decision in Thailand led to the digital economy. And Thailand, 4.0 to leverage 
the growth of social business and innovation together. What you see is Digital economy need not be 
separated from the regular economy. But the digital economy It is an important mechanism to change 
every part of the economy and society. Key issues in the development of the digital economy. To start 
from a good leader. Strategies can the technology is a challenge for the 7 issues. Is mobility, social web, 
big data, Internet of Things (IoT) ,cloud ,machine and robot drones. In Thailand, a leap forward, but it 
requires a change of policy by the government. The digital economy is a truly are.1. Drivers for the Digital 
Economy 2. New Business Models 3.The New Technology Industries 4.The Digital Economy 
Infrastructure 5.Government in the Digital Economy 6. Avoiding The Dark Side and 7.Leadership for 
Transformation Such modifications have included work with state agencies. The structure must be strong 
infrastructure. 
Keywords: bitcoin; digital economy 
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1. บทน า 
ปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าโลกเทคโนโลยีนั้น

พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีมากมายเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีของโลกการเงินที่ได้มีการพลิกโฉม
อย่างมากมายเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้ใช้บริการ และเมื่อพูดถึงเทคโนโลยี
ทางด้านการเงินนั้น จะไม่พูดถึงสองเทคโนโลยีที่พลิกโฉม
โลกการเงินอย่าง บล็อกเชน และ บิทคอยน์ ไม่ได้ เมื่อไม่กี่
ปีมานี้สกุลเงินบิทคอยน์ สกุลเงินดิจิตอลชนิดหนึ่ง ได้รับ
ความนิยมเป็นอันมาก จนท าให้มีราคาทะยานขึ้นสูงหลาย
ร้อยเท่าตัว เรียกได้ว่าหากลงทุนในบิทคอยน์นั้นได้ก าไร 
มากกกว่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หลายร้อยเท่าตัวเลยทีเดียว ทั้งนี้ความ
นิยมของสกุลเงินบิทคอยน์นั้นเกิดจากความสะดวก 
ปลอดภัย และใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเดินทาง นอกจากนี้ยัง
มีการเสริมทัพด้วย เทคโนโลยีบล็อกเชนที่จัดได้ว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่แห่งโลกการเงินที่จะช่วยให้การจัดการกับ
สกุลเงินบิทคอยน์ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
มากยิ่งขึ้นอีก เทคโนโลยีบล็อกเชน มีจุดเด่นที่ความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในวงกว้าง จึงท าให้
เกิดความเช่ือถือเป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูก
สร้างขึ้นจากไอเดียของ Satoshi Nakamoto คือผู้คิดค้น
สกุลเ งินดิจิตอลบิทคอยน์ ดังนั้นทั้งสองระบบจึงถูก
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและเรียบง่าย ด้วยจุดเด่นของ
การเข้าถึงข้อมูลการโอนอย่างง่ายดาย และมีความ
น่าเช่ือถือที่สูงเพราะผู้ใช้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้สกุลเงินดิจิตอลบิท
คอยน์ได้เอง โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ นอกจากนี้
เ ท ค โน โ ล ยี บ ล็ อ ก เ ชน ยั ง มี จุ ด เ ด่ น คื อ ช่ ว ยก า จั ด
ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้บุคคลที่สามผู้ตรวจสอบ
สถานการณ์โอนและรับเงินอย่างธนาคาร ท าให้การท า
ธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ผ่านเทคโนโลยี
บล็อกเชนนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 
จึงเป็นท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  

Bitcoin (บิทคอยน์) เกิดขึ้นเมื่อ ปี 2008 และ
ไ ด้ รั บ ค ว า มนิ ย ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ กปี  เ นื่ อ ง จ ากค วาม มี
ประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมการเงิน โดยผู้ใช้สามารถที่
จะส่งเงินให้กันได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้รหัสของบัตร
เครดิต จึงเป็นที่นิยมในเรื่องของความปลอดภัยจากการ
โจรกรรมข้อมูล และเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ยังช่วย
อ านวยความสะดวกในการโอนเงินสกุลเงินบิทคอยน์ไปยัง

ผู้รับต่าง ๆ โดยมีการยืนยันจากผู้ใช้ และระบบจะมีการ
บันทึกข้อมูลไว้เป็นสาธารณะจึงยากต่อการที่จะแก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ (Davidson, De Filippit, 
& Potts, 2016) 

Bitcoin (บิทคอยน์) คือสกุลเงินในรูปแบบของ
ดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็น
เจ้าของ บิทคอยน์ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้
เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท บิทคอยน์ถูกสร้าง
ขึ้นมาด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัท
ใหญ่ๆทั่ ว โลก โดยระบบของบิทคอยน์ถู กรั น โดย
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานท่ัวโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ใน
การถอดสมการคณิตศาสตร์ บิทคอยน์ถือเป็นสกุลเงินแรก
ของโลกที่ถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) 
(Siambc, 2017) 

Bitcoin (บิทคอยน์) คือการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ชนิดหนึ่ง ท่ีเป็นสกุลเงินในโลกดิจิตอล โดยผู้รับและผู้จ่าย
จะสามารถท าการโอนเงินตราได้ด้วยการเข้ารหัสโดยไม่
ต้องมีตัวกลาง หรืออาจผ่านตัวประสานของรับที่เป็นแบบ 
เรียลไทม์ หรือที่เรารู้จักกันในช่ือของเทคโนโลยี “บล็อก
เชน” (Blockchain)  

Blockchain (บล็อกเชน) คือเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การท าธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม หรือไม่ต้อง
ผ่านคนกลาง ด้วยแนวคือที่ว่าการท าธุรกรรมการเงินที่ไม่
ต้องผ่านคนกลางนั้นจะมีความน่าเช่ือถือได้มากกว่าซึ่งการ
ใช้บล็อกเชนนั้นจะท าให้การท าธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ
เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยบล็อกเชนก็
เปรียบเสมือนการเก็บข้อมูลแบบหน่ึงซึ่งสามารถแชร์ไปได้
เป็นห่วงโซ่ หรือ chain โดยที่ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ
ของข้อมูลนั้น ๆค่ะ ดังนั้นเมื่อข้อมูลถูกบันทึกไว้ในบล็อก
เชนแล้วจึงยากต่อการเปลี่ยนแปลงหรือถูกแก้ไข โดย
บล็อกเชนถูกน ามาใช้อย่างกว้าวขวางในการจัดการสกุล
เงินบิทคอยน์หรือสกุลเงินในโลกดิจิตอล เพราะความ
เช่ือถือในเรื่องความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง (Siambc, 
2017) 

ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า บิทคอยน์กับบล็อกเชนนั้นไม่ใช่
สิ่งเดียวกันแต่ก็มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยกับการจัดการสกุลเงินบิทคอยน์ โดยการจัดการ
สกุลเงินบิทคอยน์ เพื่อความปลอดภัยนั้นจะช่วยเพิ่มความ
มั่นใจให้กับผู้ใช้ โดยการใช้การโอนรับด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน และอาจใช้กระเป๋าสตางค์เก็บสกุลเงินบิท
คอยน์อย่าง Ledger Nano S Ledger Blue, Trezor 
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หรือ KeepKey Hardware Wallet ไปให้ผู้รับได้โดยตรง
โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางค่ะ จึงถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่าง
มากในยุค Fintech และ E-Commerce ที่การท า
ธุรกรรมต่าง ๆทางการเงินนั้นท าได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
คลิก ทั้งยังมีการป้องกันในความปลอดภัยของการโอนเงิน
ได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเอง และยังช่วยในการเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งการที่
เลือกใช้หลายๆเทคโนโลยีร่วมกันก็จะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการมาก
ขึ้นได้อีกด้วยผู้ใช้บริการสามารถที่จะโอนเงินสกุลเงิน 
(Siambc, 2017) 

Bitcoin  คือสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคิดค้นขึ้นมา 
เพื่อใช้จ่ายเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าแบบใหม่ แทนที่
เงินตราสกุลดังเดิมต่าง ๆที่เราเคยใช้เป็นเวลานานแล้ว 
เช่น สกุลเงินดอลล่าสหรัฐ  สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น สกุลเงิน
ยูโร หรือเงินบาทของไทย ซึ่งปกติแล้วหน้าที่ของเงินคือ
เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ่งเงินตราใน
รูปแบบใหม่ สกุลเงินบิทคอยน์ นี้ก็ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
สิ่งที่เงินตราต่าง ๆ ที่เคยท ามา เพียงแต่จะมีความแตกต่าง
จากระบบเดิมอย่างชัดเจน หลักการพื้นฐานของเงิน จะ
ทราบว่าโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถท าหน้าที่
เป็นเงินได้ เช่น แร่ธาตุบางชนิด หรือสิ่งของที่หายากโดย
สิ่งเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. เป็นสิ่งที่ทุก
ฝ่ายยอมรับในมูลค่า  2. ยากในการปลอมแปลง 3. 
สามารถส่งต่อได้เปลี่ยนมือได้ 4.คงทนไม่เสียหายง่าย
เกินไป ซึ่งบิทคอยน์ ถูกออกแบบมาในระบบการเงิน
ออนไลน์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครบถ้วน เช่นเดียวกัน
กับระบบเงินตราแบบดั้งเดิม อีกหนึ่งคุณสมบัติที่บิทคอยน์
ต่างจากระบบเงินตราอื่นคือ บิทคอยน์เป็นระบบที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลโดยธนาคารหรือรัฐบาลใดๆ แต่อยู่
ไ ด้ ด้ วยข้ อตกลงของผู้ ใ ช้  และความซั บซ้ อนของ
คณิตศาสตร์เพียงเท่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติของบิท
คอยน์ ที่ไม่ได้บังคับตัวเองให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
องค์กรธนาคารขนาดใหญ่ หรือภาครัฐ ท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารปริมาณเงินนี้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม
ลดน้อยลงจากการใช้สกุลเงินตราแบบดั้งเดิมอย่างมาก 
บิทคอยน์ คือข้อตกลงของผู้ที่จะใช้ข้อมูลที่เข้ารหัสทาง
คณิตศาสตร์  21  ล้ านชุด  ว่ าจะ เป็นสิ่ งที่ เ รา ไว้ ใ ช้
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแทนเงินสกุลแบบดั้งเดิม โดย
ที่แต่ละบิทคอยน์ จะไม่สามารถปลอมแปลงได้ แต่ละบิท
คอยน์จะถูกสร้างเข้าสู่ระบบโดยซอฟแวร์ที่ เรียกว่า 
bitcoin mining ที่จะใช้สูตรค านวณทางคณิตศาสตร์ขั้น

ซับซ้อนที่ท าขณะนี้มีการค้นพบบิทคอยน์ ใหม่ๆเข้าสู่
ระบบจากทั่วโลกในอัตรา 6 บล็อก/ช่ัวโมง โดยที่แต่ละ
บล็อกเท่ากับ 25 บิทคอยน์ ในท้ายที่สุดแล้วจ านวนบิท
คอยน์ที่จะมีในระบบได้แค่ 21 ล้านชุดเท่านั้น โดยที่ใน
บล็อกแรกของบิทคอยน์ถูกสร้างขึ้นจากบุคคลลึกลับที่ใช้
ช่ือว่า Satoshi Nakamto (www.bitcoin.org) ในวันที่ 3 
มกราคม 2552  จึงได้มีการตั้งช่ือหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสกุล
เงินบิทคอยน์ว่า 1 Satoshi  ระยะที่ผ่านมาได้เริ่มน าเงิน
บิทคอยน์มาใช้เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไป
และร้านค้าออนไลน์มากขึ้น เช่น www.overstock.com 
ของสหรัฐ ร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่แห่งแรกที่เปิดใช้บิท
คอยน์ รวมถึงร้านอาหารและโรงแรมบางแห่งเป็นต้น 
นอกจากนี้มีการน าบิทคอยน์ไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน
จริ งและมีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองภายใน
เครือข่าย ด้วยเหตุนี้บิทคอยน์จึงเป็นช่องทางในการเก็ง
ก าไรในรูปแบบใหม่ที่เย้ายวนให้นักเก็งก าไรเข้ามาสนใน
ลงทุนในบิทคอยน์เพิ่มมากขึ้น 

เราควรรับมือกับบิทคอยน์ อย่างไร บิทคอยน์จะ
มาแทนที่ดอลลาร์ ยูโร บาทหรือเปล่า นายดอน แท็ปส
ก๊อตต์ กล่าวว่า ผมคิดว่า ในช่วงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
เราะจะมีสกุลเงินกระดาษ และก็จะมีสกุลเงินเข้ารหัส
ใหม่ๆ อีกมากมายอย่าง Bitcoin ,Etherium และอื่นๆ 
อย่างเช่น มีแม่บ้านคนหนึ่งช่ือ แอนนา ลี โดมิงโก เป็น
เวลา 20 ปีที่เธอไปที่ธนาคาร น าเช็คมาขึ้นเงินขึ้นรถ
โดยสารกลับ แล้วไปยังส านักงานของ Western Union ที่
ซึ่งเธอจะส่งเงินไม่กี่ร้อยดอลล่าร์ไปให้แม่ที่มะนิลา เงินใช้
เวลา 4 – 7 วันกว่าจะไปถึง แม่ไม่เคยรู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อ
ไร่ เงินที่เธอได้รับจะถูกชาร์จราว 10 เปอร์เซ็นต์ โดย 
Western Union และต้องใช้เวลางานไป 5 ช่ัวโมง ในการ
เดินทางไปรับเงิน แต่ปัจจุบันนี้ แอนนา ลี โดมิงโก มีบัญชี
มือถือ กระเป๋าเงินในมือถือที่ช่ือว่า Abra และ Abra นี้ใช้
ในการส่งเงินกลับบ้าน เมื่อ 6 เดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกที่
เธอกดเงิน 300 ดอลล่าร์สหรัฐ มันได้สร้างกุญแจเข้ารหัส
และเธอส่งเงินดังกล่าว แบบ peer-to-peer ไปยังอุปกรณ์
มือถือของแม่ โดยไม่ผ่านธนาคารมันใช้เวลาไม่ถึงวินาที 
ไม่ใช่ 4 – 7 วัน เหมือนเมื่อก่อน มันใช้เวลาราว 10 นาที 
เพื่อให้บล็อกสร้างขึ้นจากนั้นแม่จะได้เงินแปโซฟิลิปปินส์
มาได้อย่างไร จากนั้น แม่มองในอุปกรณ์มือถือ มันจะ
คล้ายๆกับ Uber คือจะมีรถจ านวนมากวิ่งอยู่ในพื้นที่ ซึ่ง
เรียกว่า Abra Teller และพนักงานจะฝากถอนเงินระดับ 
5 ดาวนี้ เขาอยู่ห่างออกไปแค่ 5 นาทีเธอคลิ๊กเข้าไป เจ้า
หนุ่มคนนั้นก็มา เอาเงินแปโซฟิลิปปินส์มาให้และเธอเอา
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มันใส่กระเป๋า ทั้งหมดนี้ใช้ค่าใช้จ่าย 1.2 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
Western Union ต้องเปลี่ยนแปลง อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ในหลายๆ ตัวอย่างท่ีแสดงว่าสกุลเงินที่เข้ารหัสดิจิทัลมีผล
ทางบวกอย่างไร แต่เงินกระดาษจะยังมีอยู่ตราบเท่าที่ชาติ
รัฐยังคงมีอยู่ และชาติรัฐก็จะยังคงอยู่ในอนาคตที่ยังคง
มองเห็นได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ ถ้าสกุลเงินอย่าง 
Etherium ,Bitcoin หรืออะไรก็ตาม กลายเป็นสกุลเงินที่
คนมีใช้อย่างกว้างขวาง และธนาคารกลางที่ฉลาด ก็จะน า
มันมารวมด้วยในฐานะสกุลเ งินทางเลือกในระบบ
เศรษฐกิจ เรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสมากมายในตอนนี้และ
แอนนาลี โดมิงโก ตอนนี้ได้เวลากลับคืนมา 5 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ และแม่ของเธอรู้ว่าเงินจะไปถึงเมื่อไร และไม่ต้อง
เสียเงินที่มีค่าของเธอ 10 เปอร์เซ็น และนั่นก็เป็นหนึ่งใน
หลายสิบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็มีความท้าทาย
หรืออุปสรรคมากมายอยู่ เช่นบางทีรัฐบาลอาจจะปิดกั้น 
บางทีคนไม่ดีอาจจะใช้ประโยชน์มัน บางทีชุมชนเองก็
อาจจะไม่หาวิธีที่จะก ากับดูแลตัวเอง เหมือนที่ชุมชน
อินเตอร์เน็ตแต่เดิมนั้นท า  ยังมีปัญหาใหญ่มากมายที่เรา
ต้องเผชิญ (Richteam, 2016) 

หากมองบิทคอยน์ผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์ 
ขอเริ่มต้นในเรื่องของเงินเฟ้อ เพราะ เงินเฟ้อคือการที่
ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้เงินที่เรามีซ้ือ
ของได้ลดลง เช่น เรามีเงินหนึ่งร้อยบาท ข้าวกะเพราไก่
จานละ 25 บาท เราซื้อได้ 4 จาน แต่พอข้าวขึ้นราคาเป็น 
50 บาท เราก็ซื้อได้แค่ 2 จาน เป็นต้น ภาวะเงินเฟ้อนี้เป็น
สิ่งที่เกือบทุกประเทศต้องประสบพบเจอ ไม่พ้นแม้กระทั่ง
ประเทศไทยหรือยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกา ทุกคนคงเคยได้
ยินข่าวการอัดฉีดเงินเข้าระบบของประเทศต่าง ๆ การเพิ่ม
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุหนึ่งของการเกิดเงิน
เฟ้อ หากคิดง่ายๆ ถ้าผลิตเงินกันออกมามาก ๆ เงินก็หาได้
ง่ายๆ แบบนี้ก็ไม่มีค่าแล้ว เช่นในซิบบับเวย์ที่มีการผลิต
เงินออกมาเพื่อจ่ายหนี้จ านวนมาก จนท าให้สุดท้ายแล้ว
เงินนั้นกลับกลายเป็นไม่มีค่าไปเลย บิทคอยน์เองถูก
ออกแบบมาโดยเลี่ยงปัญหา บิทคอยน์นั้นมีจ านวนจ ากัด
อยู่ท่ี 21 ล้านบิทคอยน์ ทุก ๆ 4 ปี จ านวนบิทคอยน์จะถูก
ผลิตหรือขุดออกมาลดลงครึ่งหนึ่งด้วย ท าให้เราสามารถ
ค านวนได้เลยว่า ณ ปีไหน จะมีบิทคอยน์จ านวนเท่าไหร่ 
โดยบิทคอยน์จะถูกผลิตออกมาครบ 21 ล้านบิทคอยน์ใน
ปี 2140 การจะขุดบิทคอยน์นั้นเกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์รันเพ่ือแก้สมการทางคณิตศาสตร์อัน
ซับซ้อน นี่หมายความว่าอยู่ดี ๆ ใครจะมาผลิตบิทคอยน์
ออกมาเองไม่ได้ อัดฉีดบิทคอยน์เข้าระบบตามใจไม่ได้ ถือ

ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้บิทคอยน์เกิดภาวะเงินเฟ้อไปได้
ทางหนึ่ง 

บิทคอยน์ยังเป็นทางออกให้ในหลายประเทศที่
เกิดปัญหาเงินเฟ้อ เช่น เวเนซูเอล่าที่ในปี 2014 มีอัตรา
เงินเฟ้อถึง 63% และคาดการณ์กันว่าสิ้นปี 2016 อาจจะ
มีอัตราเงินเฟ้อถึง 275% ประชาชนจึงหันมามองทางเลือก
ต่าง ๆ และใช้งานบิทคอยน์มากข้ึน 

ส่วนในเรื่องของเงินฝืด แม้จะเป็นที่ถกเถียงกัน
ว่าเงินฝืดดีหรือแย่กับเศรษฐกิจอย่างไร นี่อาจจะไม่ใช่สิ่ง
ส าคัญมากนักเมื่อมองที่การใช้งานบิทคอยน์ เมื่อเรามา
มองกันว่าบิทคอยน์ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ในระยะยาว อุปสงค์มีจ ากัด แต่อุปทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
คงไม่ใช้เรื่องแปลกที่ผู้คนจะเลือกใช้งานและลงทุนในบิท
คอยน์ในระยะยาวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ส าคัญบิท
คอยน์ถูกออกแบบมาให้แบ่งออกได้เป็น 8 ทศนิยมครับ 
เมื่อภาวะเงินฝืดท าให้ราคาสินค้าและบริการลดลง เงิน
หนึ่งหน่วยซื้อของได้มากขึ้น ก็ไม่เป็นปัญหาครับ เช่น 
สมมติหนึ่งบิทคอยน์ตอนนี้ราคาประมาณ 2 หมื่นบาท จ่าย
ค่าโรงแรมสุดหรูในมัลดีฟได้หนึ่งคืน ในอนาคตค่าโรงแรม
ลดลงเหลือสองพัน เราก็ใช้บิทคอยน์ 0.1 บิทคอยน์จ่าย
เป็นต้นครับ โดยใช้น้อยสุดได้ที่ 0.00000001 หมดกังวลเรื่อง
เงินฝืด แม้ความคิดเห็นในเรื่องของผลกระทบของบิท
คอยน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
แต่เช่ือว่าบิทคอยน์จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกนี้ในทกุ
มิติได้ไม่น้อยเลยทีเดียว (Srupsrisopa, 2016) 

ถ้าวิเคราะห์ในมุมมองของนักลงทุน ในส่วนของ 
Bitcoin สมัยก่อนว่าในยุคแรกเริ่มมีแต่คนที่เป็นกลุ่ม 
Geek หรือกลุ่มเฉพาะเท่านั้นที่ซื้อ โดยตอนนั้นก็ยังไม่มี
ร้านค้าหรือสถานที่ที่มายอมรับเงินดิจิทัลตัวนี้  ถึงแม้ 
Bitcoin จะก าเนิดมานานแล้วก็ตาม ซึ่งจุดเปลี่ยนจริง ๆ 
ของ Bitcoin นั้นคือช่วงต้นปี 2017 เกิดเหตุการณ์กระแส
ความสนใจเริ่มมีการเข้ามาซื้อเหรียญ ท าให้ผู้คนเริ่มเข้ามา
ลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะก าไรที่ได้สูงมากและสามารถ
เริ่มต้นเทรดได้ง่ายๆ ในปี 2015 คนมองเห็นว่า Bitcoin 
เหมือนแชร์ลูกโซ่ แต่เริ่มต้นคือวันที่ 1 เมษายน 2017 
ประเทศญี่ปุ่นเริ่มสามารถน าเงิน Bitcoin มาซื้อขายสินค้า
ได้ และในหลาย ๆ ประเทศเริ่มเปิดรับมากขึ้นเรื่อย ๆ จึง
ท าให้เกิดความนิยมขึ้นในระดับขับเคลื่อนประเทศได้ซึ่ง
การซื้อขายเงิน Cryptocurrency นี้กลายมาเป็นการ
แลกเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนโลกได้ เพราะไม่ต้องมีคนกลางใน
การซื้อขาย และในอนาคตเช่ือว่าการซื้อขาย จะกลายมา
เป็นการซื้อรูปแบบ Token ท าให้กลุ่มผู้เล่นหุ้นในตลาด 
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Wall Street หันมาจับตามองและหลายๆคนได้ก้าวเข้ามา
เป็น trader เต็มตัวไม่เพียงแค่มูลค่าของ Bitcoin ที่เติบโต
สูง แต่ยังมี Cryptocurrency อีกหลายตัวที่ได้เติบโตขึ้น
ในปี 2017 นี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุล Ethereum ที่โตขึ้น
เป็น 400 US$ จาก 10$ และการเทรดเหล่านี้สามารถท า
ได้ง่าย เพียงแค่สมัครเว็บไซต์และยืนยันตัวตนเท่านั้นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการเทรด Cryptocurrency นี้
ยังมีความไม่แน่นอนว่าเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ เพราะ
ภาครัฐฯยังไม่ประกาศออกมาชัดเจนว่า ประเทศไทยจะ
เป็นอย่างไร ซึ่งต่างประเทศหลายๆแห่งให้การยอมรับแล้ว 
และเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในปี 2018 นี้  ส าหรับมุมมอง
การลงทุนกับ Bitcoin (Cryptocurrency) ในวงเสวนานี้
เช่ือว่าในปี 2018 นี้  Bitcoin หรือ Cryptocurrency จะ
เริ่มเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นบน ICO (Initial Coin 
Offering)ใหม่ๆ ที่จะมีก าลังการลงทุนมหาศาล จึงต้องจับ
ตามอง แต่โดยรวมเรื่อง Cryptocurrency จะคล้ายการ
ลงทุนตลาดหุ้น แต่ไม่เหมือนตรงที่ไม่มีตัวกลางมาควบคุม 
ท าให้การเติบโตนั้นสูงมาก ๆ และก็มีโอกาสลงต่ ามาก ๆ
ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากประเด็น
ส าคัญที่พูดถึงวงการนี้ว่า จะมีการพัฒนาหลัก ๆ อยู่ 4 
ระดับที่จะท าให้โลกของ Cryptocurrency นี้เติบโตขึ้นจน
สามารถเทียบกับเงินสกุลหลักในปัจจุบันได้คือ 

1. Internet of Money ที่สามารถท าให้เราโอน
ถ่ายเงินได้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านธนาคารซึ่งเป็นตัวกลาง 
หรือท่ีเรียกว่าระบบกระจายศูนย์กลาง Decentralization 
โดยมี Bitcoin เป็นสกุลเงินแรกของโลกดิจิทัล 

2. Beyond Finance คือการสร้างมูลค่าที่
นอกเหนือจากเงินให้กับ Cryptocurrency เช่นระบบการ
ยืนยันที่ดินบน Blockchain โดยรัฐบาลของประเทศ 
ฮอนดูรัส เป็นต้น 

3. Generalize Platform หรือระบบที่ท าให้เรา
สามารถสร้าง Blockchain ได้ง่าย ๆ เพื่อน าไปต่อยอด
เหรียญสกุลต่าง ๆ ข้ึนมาเองได้ คล้ายกับคนที่ต้องการขาย
ของออนไลน์แต่เปิด Website เองไม่เป็น ก็ไปเปิดเพจบน 
Facebook แทนก็สามารถขายได้เหมือนกัน เป็นต้น 

4. Decentralize Exchange ระบบการ
แลกเปลี่ยน Token ระหว่างเงินสกุลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้อง
ผ่านตัวกลาง ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในปี 2018 นี ้

ส่ วนประ เ ด็ นค ว าม เ สี่ ย ง ขอ งกา รล งทุ น 
Cryptocurrency วงเสวนากล่าวว่า เรื่องการซื้อขาย 
Cryptocurrency ส าหรับมือใหม่ ณ ตอนนี้ถ้าอยากเข้า

มาเทรดในปี 2018  จะต้องยอมรับความเสี่ยง เพราะ
หลายๆคนท่ีเล่นกันมาก่อนหน้านี้ได้ก าไรไปแล้ว และราคา
มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเขาได้แนะน านักลงทุนว่า ไม่ควร
น าเงิน 100% มาลงทุนเพื่อเพิ่มเป็น 2 เท่า แต่ควร
วางแผนที่จะลงทุนเพียง 20% เพื่อให้กลายเป็นเงิน 
100% แล้วน าเงินนั้นไปต่อยอด จึงจะปลอดภัยกว่า และ
ยังมีค าแนะน าว่า เงินท่ีน ามาใช้เทรด ไม่ควรเป็นเงินที่กู้มา 
เพราะตลาดมีความผันผวนสูงจนเกินไป บางทีมูลค่า
อาจจะหายไปถึง 50%ในวันเดียว หรือจะโตขึ้น 200%ใน
วันเดียวก็ได้ ดังนั้นจึงต้องศึกษาท าความเข้าใจให้แน่ใจ
ก่อนลงทุนจะดีที่สุด 

ส าหรับทิศทางของตลาดเทรดเงินดิจิทัลก็มี
กองทุนอย่าง Crypto Hedge Fund หรือกลุ่มทุนการเงิน
ที่คอยเก็งก าไร กับค่าเงิน Cryptocurrency ซึ่งทั่วโลกมี
อยู่กว่า 200 กองทุนและมีเงินทุนสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ที่คอยติดตามMonitorค่าเงินต่าง ๆ  จึงท าให้ผู้
ลงทุนไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงเอาไว้ได้เลยแม้แต่น้อย 
เพราะถ้ากลุ่มใหญ่เคลื่อนไหว ยังไงตลาดต้องมีความผัน
ผวนแน่นอน อย่างไรก็ตาม มีค าถามที่นักลงทุนกังวลว่า
มูลค่าของ Bitcoin ในปัจจุบันอาจจะเป็นฟองสบู่ใกล้จะ
แตกหรือไม่? มีค าตอบบนเวทีเสวนาว่า ก็ยังไม่สามารถ
คาดเดาได้ เพราะจะยังมีกลุ่มคนที่มีเงินเป็นหลักพันล้าน 
รอที่จะเข้ามาในตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกล่าวได้ว่า 
Bitcoin มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น หากดูจากความตื่นตัว
ของตลาด และปัจจุบันมีความต้องการ Demand ที่มาก
ขึ้นเพราะการขุดจะยากขึ้นเรื่อย ๆตามจ านวนผู้เข้ามา 
รวมไปถึงปัจจุบัน เงิน BTCกว่า 90% ถูกกลุ่มคนเพียงไม่
ถึง 1,000 คนถือครองอยู่แบบไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งถ้า
กลุ่มนี้มีการเทขายแบบถล่มทลาย ก็อาจเกิดสภาวะค่าเงิน 
Bitcoin ดิ่งเหวก็เป็นได้ ถึงกระนั้นก็ตาม เมื่อเทียบตลาด 
Cryptocurrency ปัจจุบันยังมีมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง 1% 
ของตลาดเทรดหุ้นระดับโลก ซึ่งเช่ือได้ว่าตลาดนี้จะมีการ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆในสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันที่คนมี
เงินก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารท าไม เพราะไม่ได้
ดอกเบี้ยแล้ว เอามาฝากเป็นเงิน Cryptocurrency ที่เล็ง
เอาไว้ดีกว่า มีโอกาสงอกเงยกว่ามาก โดยในงานเสวนานี้ก็
ได้ให้ค าเตือนผู้ลงทุนหน้าใหม่เอาไว้ว่า “อย่าซื้อตามคนอื่น 
ให้ศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวเองก่อนดีที่สุด” และ “วิธีเทรด
คือ เล็งตัวอะไรก็ได้ที่ทั้งโลกเช่ืออยู่ ให้เล่นตามกระแส 
Social ของโลก”ปัจจุบันเงินดิจิทัล Blockchain มี 2 
ชนิดคือ Public Blockchain และ Private Blockchain  
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โดย Public Blockchain คือเหรียญที่สามารถ 
Track Address การโอนเงินได้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง 
ซึ่งข้อดีคือช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายการซื้อขาย 
Transaction นั้นๆได้ แต่ข้อเสียคือไม่สามารถปกป้อง
ความลับได้เลย 

ส่วน Private Blockchain ออกแบบมาเพื่อ
ปกป้องเส้นทางการจ่ายเงิน เพื่อให้คนที่ซื้อ–ขายผ่าน
เหรียญนี้รู้สึกว่าไม่ต้องถูกดักข้อมูลการโอน โดยเหรียญที่
สามารถท าได้ ณ ปัจจุบันก็มีไม่กี่เจ้า ซึ่ง Zcoin ก็เป็น 1 
ในเหรียญที่สามารถท าได้ และเป็นเหรียญฝีมือคนไทยอีก
ด้วย โดยทาง Zcoin มีเทคโนโลยีที่สามารถซ่อนตัว 
Transaction เอาไว้ ซึ่งแม้แต่เจ้าของเหรียญก็ไม่มีสิทธิ์ดู 
เป็นเพียงคนสร้างเท่านั้น โดยเทคโนโลยีนี้เขาตั้งใจที่จะ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เพราะเขาก็ให้นิยามของ
เงินน้ีเอาไว้ว่า ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนไม่ดีมาใช้ แต่ตั้งใจให้
คนที่อยากรักษาความลับสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้อย่าง
สบายใจ 

ปัจจุบันประเทศไทยเปิดตัวศูนย์เรียนรู้สกุลเงิน
ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย Bitcoin Center 
Thailand มุ่งสร้างชุมชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจการลงทุน
เกี่ยวกับ Cryptocurrency มีกิจกรรมสอนความรู้ใหม่และ
ฝีกอบรมกลุ่ม Startup และอนาคตพร้อมเปิดพื้นที่ Co-
working Space พบปะแลกเปลี่ยนของคนพันธุ์เดียวกัน 
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ท่ี ตึก RCA Zone G 
กรุงเทพ ได้มีการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ Bitcoin Center 
Thailand ซึ่ งก่อตั้ งขึ้นอย่างเป็นทางการ  ด้วย
วัตถุประสงค์ให้เป็น Community ที่มีกิจกรรมการสอน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสกุล
เงินดิจิทัลทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องของ Bitcoin เพียงอย่างเดียว 
และจะมีการฝึกอบรม Training ต่าง ๆ เช่นหุ้น หรือ 
Startup ต่าง ๆ และในอนาคตจะมีการท าเป็น Co-
working Space ร้านกาแฟที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยน
พบปะของคนใน community เล็ก ๆนี้ (Tribune, 2018) 

ในมุมมมองของ  นายดอน แท็ปสก๊อตต์ 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2016) นักคิดระดับแนวหน้าของโลกด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นผู้ให้ค านิยามของค าว่า “Digital 
Economy” ร่วมเสวนาหัวข้อ เศรษฐกิจดิจิทัล โอกาส
และความท้าทายส าหรับประเทศไทย (Digital Economy 
Policy : Opportunity and Challenge for Thailand) 
กล่าวว่า ธนาคารกลาง ต้องท าหน้าที่ จัดการเรื่องการ
ไหลเวียนของเงินตราในระบบเศรษฐกิจและท้ายที่สุดอาจ
ถูกแทนที่ด้วยซอฟแวร์ แต่ไม่ใช่ในช่วงชีวิตนี้ แต่การที่

ธนาคารจะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเงินกระดาษดิจิทัล ซึ่งมีชาติ
รัฐ เป็นเจ้าของจะท าให้พวกเขามี เครื่ องมือใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ มันยังท าลายส่วนของระบบการธนาคารที่มี
แนวโน้มด้วย แต่ธนาคารกลางยังมีความส าคัญมาก เพราะ
เป็นผู้ปล่อยสินเช่ือแหล่งสุดท้ายและสามารถมีส่วนแก้ไข
สถานการณ์วิกฤต ด้วยเหตุเหล่านี้ ผมคิดว่า ควรจะมี
ความสมเหตุสมผลไม่ตื่นตูมจนเกินไป และท าให้เศรษฐกิจ
ตกอยู่ในอันตราย ในอนาคตข้างหน้าถ้าประเทศไทย
สามารถน า Blockchain มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพของเด็กทุกคนทีเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งจะเป็น
เครือข่ายสังคมด้านสาธารณสุข ซึ่งตลอดชีวิตพวกเขา
สามารถจัดการสุขภาพของตัวเอง เป็นการลดต้นทุนใน
การดูแลสุขภาพ เพราะมันไม่ใช่แต่การสร้างโมเดลใหม่
ของรัฐบาล เช่น ฮิลลารี คลันตัน ในยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีของเธอ มีการน าเอา Blockchain มาใช้ในการ
ที่จะท าให้บริการภาครัฐในสหรัฐอเมริกาใหม่ทั้งหมด และ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลเท่านั้น มันเป็นเรื่องขององค์กร 
การแข่งขัน เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา ในส่วนของ
อุตสาหกรรมไทย จะเห็นอุตสาหกรรมโรงงานใช้หุ่นยนต์ 
สิ่ ง เหล่ านี้ ก็ ถื อว่ า เป็น เศรษฐกิจดิ จิ ทั ล เข้ ามา ช่วย
แปรเปลี่ยนในอุตสาหกรรม น าสมาร์ท ดีไวซ์ มายกระดับ
ภาคการผลิตในยุคอุตสาหกรรมจากการพัฒนาขององค์กร
ต่าง ๆ บริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นมาในยุคดิจิทัลอีโคโนมี อย่าง
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์“อีก 10 ปี สื่อหนังสือพิมพ์ จะ
กลายเป็นเครื่องมือของการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารข้อมูล
ต้องเข้ามาแทนที่  เพื่อช่วยลดต้นทุนภาคการขนส่ง 
นอกจากนี้ มันมีโมเดลการให้การศึกษาคน ต้องเป็นแบบ
ใหม่เปลี่ยนมาสู่การอินเตอร์แอ็คทีฟกับผู้สอนได้ ทุกอย่าง
ประสบการแปรเปลี่ยนขนานใหญ่ จากการพัฒนาของ
เทคโนโลยี”  
 
2.บทสรุป 

เวลาเป็นเรื่องส าคัญมากในยุคที่เทคโนโลยีหมุน
ไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ประไทยตัดสินใจน าเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมาใช้ และพร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับความ
เจริญด้านสังคม ธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมควบคู่กันไป สิ่ง
ที่เห็นคือ เศรษฐกิจดิจิทัลไม่จ าเป็นต้องแยกออกจาก
เศรษฐกิจปกติ เพียงแต่เศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นกลไก
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ประเด็นส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ต้อง
เริ่มจากการมีผู้น าที่ดี  สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ 
เทคโนโลยีที่เป็นความท้าทายทั้ง 7 ประเด็นคือ โมบิลิตี้, 
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โซเชียล เว็บ, บิ๊กดาต้า, อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที), 
คลาวด์, แมชชีน และโดรนกับหุ่นยนต์ สิ่งที่จะส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย คนกลางในการบริหาร และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเช่ือถือยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่กับบุคคล 
หรือองค์กร แต่อยู่ที่การเขียนโปรแกรมที่ชาญฉลาด ระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มั่นคง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ทรงพลัง ทั้งหมดรวมเรียกว่า “บล็อกเชน” (Blockchain) 
เทคโนโลยีที่น ามาซึ่งความปลอดภัย น่าเช่ือถือไม่ต้อง
อาศัยคนกลางบล็อกเชนเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ท าให้
ข้อมูล Digital transaction แต่ละคนสามารถแชร์ไปยัง
ทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ท าให้ Block ของ
ข้อมูลลิงก์ต่อไปยังทุกคน โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของ 
และมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ เมื่อ Block ของข้อมูลได้ถูก
บันทึกไว้ในบล็อกเชน จะเป็นเรื่ องยากที่จะเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแฮคข้อมูล อีกประเด็นที่ส าคัญ คือ สกุล
เงินดิจิทัลบิตคอยน์ บล็อกเชน ไม่ใช่บิตคอยน์ และบิต
คอยน์ ไม่ใช่บล็อกเชน แต่โมเดลบิตคอยน์ มีความต้องการ
น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เพื่อให้การซื้อขายสกุลเงิน
ดิจิทัลนี้มีความปลอดภัย เรื่องผลกระทบทางธุรกิจ จาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส าหรับในไทยมีโอกาสก้าว
กระโดดไปข้างหน้าแต่ต้องอาศัยนโยบายจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาครัฐ เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
แท้จริง ได้แก่ 1. Drivers for the Digital Economy 2. 
New Business Models 3. The New Technology 
Industries 4.The Digital Economy Infrastructure 
5.Government in the Digital Economy 6. Avoiding 
The Dark Side 7. Leadership for Transformation 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจ าเป็นต้องรวมถึงการท างานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งการวางโครงสร้างทั้งหมด
ต้องมีความแข็งแรงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  
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