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คณะบริหารธุรกิจญี่ี่ปุ ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ี่ปุ ่น

ปี 2565 ยุคข้องก้ารเปลี�ยนแปลงหลาก้หลายในก้าร

ดำเนินชีวัิต หลัง COVID-19 พิ่ฤติก้รรมมนุษย์  มีก้าร

เปลี�ยนแปลงหลายดา้น เชน่ ก้ารที่ำงานทีี่�เปน็แบ้บ้ “WORK FORM 

HOME: WFH” มีก้ารเดินที่างลดลงเพิ่ื�อหลีก้เลี�ยงก้ารพิ่บ้ปะผ้่่คน

จำนวันมาก้ รวัมถงึธุรุก้จิตา่ง ๆ  มกี้ารข้ายสู่นิคา้ผ่า่นระบ้บ้ออนไลน์ 

online และมีบ้ริก้ารก้ารจัดสู่่งสู่ินค้าไปยังผ่่้บ้ริโภคข้ยายตัวัอย่าง

รวัดเรว็ั สู่อดคลอ้งก้บั้พิ่ฤตกิ้รรมผ่่บ้้รโิภคที่ี�ไมต่อ้งก้ารออก้จาก้บ้า้น 

เพิ่ื�อลดก้ารสัู่มผั่สู่ และพิ่บ้เจอกั้บ้คนจำนวันมาก้ ฯลฯ ซึึ่�งที่ำให้ 

มีหลายคนเหลือเวัลา หาช่องที่างเพิิ่�มพ่ิ่นรายได้ และคนรุ่นใหม่ 

หันมาใสู่่ใจก้ารลงทุี่นเพิิ่�มข้ึ�น บ้ที่ควัามนี�จึงข้อเสู่นอที่างเลือก้ก้าร

ลงทีุ่น สู่ินที่รัพิ่ย์ดิจิที่ัล Cryptocurrency ซึ่ึ�งเราต้องที่ำก้ารเรียน

ร่้พิ่ื�นฐ์านทีี่�ดี 5 ข้้อ (สู่ถาบั้นเที่คโนโลยีไที่ย-ญี�ปุ�น TNI มีแข้นง 

ก้ารเงิน ก้ารลงทีุ่นในคณ์ะบ้ริหารธุุรก้ิจญี�ปุ�น ด้วัยนะครับ้) 

         

1. เข้าใจที�มาของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล Crypto-

currency 

โดยเริ�มต้นจาก้ก้ารศึัก้ษาเหรียญดิจิที่ัลแรก้ข้องโลก้ นั�น

คือ เหรียญ Bitcoin BTC ซึึ่�งถ่ก้สู่ร้างข้ึ�นหลังเกิ้ดวัิก้ฤตที่างก้าร

เงินโลก้ (GFC: Global financial crisis) จาก้ปี 2008 ที่ี�ภาวัะค่า

เงิน USD เริ�มเสู่ื�อมค่าอย่างชัดเจน หลังจาก้ที่ี�ประธุานาธุิบ้ดีข้อง

ประเที่ศัสู่หรัฐ์อเมริก้า ในข้ณ์ะนั�น คือ President Nixon ได้ดำเนิน

ก้ารยก้เลิก้ข้้อตก้ลง Bretton Woods ปี 1971 และที่ำก้ารลอยตัวั 

ทางเลือกการู้ลงทุนสินทรู้ัพัย์ดิจิทัล

Cryptocurrency

ค่าเงินดอลลาร์ จาก้เดิมทีี่�เป็นระบ้บ้ก้ารเงินทีี่�ควับ้คุมม่ลค่าเงิน

ข้องแต่ละประเที่ศัโดยธุนาคารก้ลางข้องแต่ละประเที่ศัสู่ร้างควัาม 

นา่เชื�อถอืคา่เงนิข้องประเที่ศัตา่ง ๆ  โดยก้ารผ่ลติเงนิที่ี�ตอ้งสู่นิที่รพัิ่ย์

ค�ำประก้นัคา่เงิน โดยที่ี�ประเที่ศัสู่หรฐั์อเมรกิ้า สู่ามารถผ่ลติ USD โดย 

ไมต่อ้งมทีี่องคำ หุน้ก้่ร้ะยะยาวั พิ่นัธุบ้ตัรรฐั์บ้าล ฯลฯ เปน็ตวััอา้งองิคา่ 

คือ ธุนาคารก้ลางข้องประเที่ศัสู่หรัฐ์อเมริก้า Fed สู่ามารถพิ่ิมพิ่์ 

ดอลลาร์ เพิ่ิ�มข้ึ�นโดยไม่ต้องใช้สู่ินที่รัพิ่ย์อื�น มาค�ำประกั้นค่าเงิน 

USD ที่ี�จะที่ำก้ารผ่ลิตข้ึ�นใหม่ โดยใช้ควัามเชื�อมั�นข้องข้นาด

เศัรษฐ์ก้ิจข้องประเที่ศัสู่หรัฐ์อเมริก้า ทีี่�มีข้นาด Gross Domestic 

Product: GDP ใหญ่ที่ี�สูุ่ดในโลก้ในข้ณ์ะนั�น มาเป็นตัวัค�ำประก้ัน

ควัามน่าเชื�อถือข้องค่าเงิน USD เอาไวั้ 

หลังปี 2008 ได้มีก้ารพิ่ิมพิ่์เงิน USD มหาศัาล เพิ่ื�อก้ระตุ้น

เศัรษฐ์ก้จิ แตพ่ิ่บ้วัา่เงนิไมสู่่ามารถเข้า้สู่่ภ่าคก้ารผ่ลติแที่จ้รงิ (Real 

sector) ที่ำให้สู่กุ้ลเงินดอลลาร์ เสืู่�อมค่าลงอย่างรวัดเร็วัจนถึงปี 

2017 เศัรษฐ์ก้ิจอเมริก้า เจอปัญหา Technology disruptions ซึ่ึ�ง

เริ�มมาตั�งแต่ปี 2010 จาก้ก้ารทีี่�ไม่มีก้ารปล่อยก้่้ข้องธุนาคารใหญ่ 

สู่่ภ่าคก้ารผ่ลติ Real sector เศัรษฐ์ก้จิถดถอยลงอยา่งรวัดเรว็ั มแีต่

ตัวัเลข้ก้ารเติบ้โตข้องดัชนีตลาดหลัก้ที่รัพิ่ย์ (หุ้น) ที่ี�ถ่ก้อัดฉีดด้วัย

เงินที่ี�พิ่ิมพิ่์เพิ่ิ�มข้ึ�น และเงินดอลลาร์ ก้็มีจำนวันมาก้ใน Financial 

sector ในข้ณ์ะทีี่� Real sector ข้าดเงินทุี่นหมุนเวีัยน จึงที่ำให้

เหรียญ Bitcoin BTC ได้ถ่ก้ก่้อตั�งขึ้�นโดยบุ้คคลนิรนาม ชื�อนาย 

Satoshi Nakamoto (ซึึ่�งปจัจบุ้นัยงัไม่มใีครที่ราบ้ว่ัา เข้าเป็นใครกั้น

แน)่ ได้เข้า้มามีบ้ที่บ้าที่ควัามต้องก้าร และได้ที่ำให้เหรียญ BTC มี

ก้ารซึ่ื�อข้าย Trade ครั�งแรก้ จาก้ที่ี� 0 Dollar (ลองระบ้บ้) และ ข้ึ�นมา

เป็น 1 Dollar/BTC เมื�อกุ้มภาพิ่ันธุ์ 2011 ที่ี�นับ้วั่าเป็น “เงินดิจิที่ัล” 

ที่ี�ถือวั่าเป็นก้ารเปลี�ยนแปลงระบ้บ้ก้ารเงินครั�งใหญ่ 

จาก้ระบ้บ้ก้ารเงินที่ี�เตบิ้โตชา้ และไมไ่ดม้กี้ารเปลี�ยนแปลง

มาเป็นเวัลานาน มาเป็นระบ้บ้ก้ารเงินเพิ่ื�อรองรับ้ระบ้บ้ก้ารค้าข้าย

ในโลก้ปัจจุบ้ัน ที่ี�แต่ละประเที่ศัมีก้ารใช้เงินตราสู่กุ้ลที่ี�แตก้ต่าง
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เช่น เหรียญบ้าที่ เยน  Dollar หยวัน เยน ฯลฯ  ที่ี�จะต้องมีก้าร 

แลก้เปลี�ยนเพิ่ื�อใชใ้นแตล่ะประเที่ศัแตก้ตา่งก้นั เหรยีญ Bitcoin จงึ

เก้ดิข้ึ�นมาโดยก้ารผ่สู่มผ่สู่านเที่คโนโลยตีา่ง ๆ  ที่ำให้เราสู่ามารถสู่ง่

เงินต่อโดยไม่เก้ิดก้าร “คัดลอก้ (Copy)” ได้เหมือนก้ับ้ข้้อม่ลดิจิที่ัล 

อื�น ๆ และยังช่วัยลด “ควัามเสู่ี�ยงข้องตัวัก้ลาง (Counterparty 

Risk)” ทีี่�อดีตจนถึงปัจจุบ้ัน ถือวั่าเป็นควัามเสู่ี�ยงที่ี�ใหญ่ ทีี่�ค่า 

สู่ก้ลุเงนิตา่ง ๆ  ถก่้มองข้้าม ซึึ่�งถ้าเราลองย้อนมองดวิ่ัก้ฤตเศัรษฐ์กิ้จที่ี� 

เก้ิดข้ึ�น “ตัวัก้ลาง” เหล่านี�เป็นจุดเริ�มต้นข้องวัิก้ฤตเศัรษฐ์ก้ิจ 

เหรียญ Bitcoin ที่ี�เกิ้ดข้ึ�นนี�มกี้ารใช้เที่คโนโลยีหลัก้ ทีี่�เรียก้ว่ัา 

“Blockchain” ที่ี�ช่วัยสู่ามารถที่ำให้สู่ามารถโอนเงินได้ โดยไม่ต้อง

อาศััยตัวัก้ลาง พิ่ร้อมด้วัยก้ารบั้นทึี่ก้ “ระบ้บ้แบ้บ้กระจายศูนย์” 

ที่ำให้ก้ารเข้้าไปแก้้ไข้ข้้อม่ลย้อนหลังเพิ่ื�อแก้้ไข้ข้้อม่ลย้อนหลัง 

เหรียญ Bitcoin ถ่ก้สู่ร้างข้ึ�นมาตั�งแต่ปี 2008 ช่วังหลังที่ี�เก้ิดวัิก้ฤต

แฮึมเบ้อร์เก้อร์ (แต่ในควัามเป็นจริง Bitcoin ถ่ก้พิ่ัฒนาตั�งแต่ปี 

1973 และอีก้ก้วั่า 35 ปีต่อมาเหรียญ Bitcoin ค่อยถ่ก้เริ�มประก้าศั

ใช้ก้ับ้สู่าธุารณ์ะ) 

สู่าเหตุที่ี�เหรียญ Bitcoin มีม่ลค่า เพิ่ราะเหรียญ Bitcoin 

มีจำนวันจำก้ัดในเรื�องก้ารผ่ลิต โดยมีจำนวันเหรียญทัี่�งหมดเพิ่ียง 

21 ล้านเหรียญ และมีก้ารก้ำหนดอย่างชัดเจนวั่าเหรียญ Bitcoin 

จะถก่้ผ่ลิตข้ึ�นจำนวันเท่ี่าไหร่ในแต่ละช่วังเวัลา ซึ่ึ�งก้ารค้นหาเหรียญ 

Bitcoin เราจะเรียก้ว่ัา Bitcoin Halving ทีี่�มปีริมาณ์เหรียญ Bitcoin 

จาก้ก้ารขุ้ดเพิ่ิ�มได้จะลดลงครึ�งหนึ�งในทีุ่ก้สู่ี�ปีไปเรื�อย ๆ จะที่ำให้มี

จำนวันเหรียญออก้มาน้อยลงไปเรื�อย ๆ  ที่ำให้เกิ้ดควัามข้าดแคลน 

(Scarcity) เมื�อควัามต้องก้ารใช้งานมาก้ข้ึ�น แต่ปริมาณ์เหรียญ 

มีเพิ่ิ�มข้ึ�นไม่ที่ันก้ับ้ควัามต้องก้าร “ราคา” ก้็ย่อมปรับ้ข้ึ�นตามก้ลไก้

ข้อง Demand และ Supply ที่ำให้เหรียญ Bitcoin มโีอก้าสู่ จะเข้า้มา 

ที่ดแที่นระบ้บ้ก้ารเงินแบ้บ้เก้่าได้ 

เพิ่ราะในอดีตโลก้ข้องเราดำเนินไปด้วัยก้ฎที่ี�วั่า “Winner 

takes it all” สูุ่ดท้ี่าย ถ้าทีุ่ก้คนบ้นโลก้มองเห็นวั่าระบ้บ้ก้ารเงินที่ี�

ม่ลค่าทีี่� “ไร้ศูนย์กลาง” น่าเชื�อถือก้วั่าก้ารมี “ตัวกลาง” ในก้าร

ควับ้คุมม่ลค่าเหรียญข้องแต่ละประเที่ศัก้็จะที่ำให้เหรียญ Bitcoin 

มีโอก้าสู่ได้รับ้ควัามน่าเชื�อถือ และควัามนิยมมาก้ข้ึ�น ซึ่ึ�งจะต้อง

ใช้ระยะเวัลาหนึ�ง หรืออาจจะเป็นระบ้บ้ที่ี�ค่่ข้นานก้ันไป โดยเชื�อ

วั่าปลายที่างน่าจะเป็นล่ก้ผ่สู่มออก้มาเป็น “ไร้ศูนย์กลาง” ที่ี�มี

ตวััก้ลางคอยด่แล เหมอืนต่ก้้ดสู่นิคา้อตัโนมติั (Vending Machine) 

ที่ี�ถ้าก้ดเราจ่ายเงินให้ก้ับ้สู่ินค้าแล้วัสู่ินค้าดังก้ล่าวัก็้จะตก้ลงมา

ให้เราได้ แต่เมื�อก้ดซึ่ื�อสิู่นค้าแล้วัพิ่บ้ว่ัาสู่ินค้าดังก้ล่าวัติดข้ัดต่้ให้

บ้ริก้ารไม่สู่ามารถที่ี�จะใช้งานได้ปรก้ติ ผ่่้เป็นเจ้าข้องต่้สู่ินค้าหรือ

ธุนาคารก้ลางที่ี�ควับ้คุม (ตัวัก้ลาง) ก้็จะเข้้ามาจัดก้ารแก้้ไข้ปัญหา 

ซึ่ึ�งปัจจุบ้ันพิ่บ้วั่าภาครัฐ์บ้าลหรือธุนาคารก้ลางในหลาย

ประเที่ศั พิ่ยายามออก้ Central Bank Digital Currency (CBDC) 

เพิ่ื�อเป็นตัวัเชื�อมระหว่ัางโลก้คริปโต และโลก้ควัามเป็นจริง 

โดยเหรียญ Bitcoin ก้น่็าจะเป็นระบ้บ้ที่างเลือก้ก้ารใช้แบ้บ้ค่ข่้นานหรือ

เป็นที่างเลอืก้สู่ำหรบั้คนที่ี�ไม่ต้องก้ารระบ้บ้ที่ี�มตีวััก้ลางควับ้คมุ โดย 

ในอนาคตเหรียญ Bitcoin มโีอก้าสู่เข้า้มาแที่นที่องคำได้ จาก้ก้รณี์

ที่ี�สิู่นที่รพัิ่ย์ “ที่องคำ” เปน็สู่นิที่รพัิ่ย์ทีี่�จบั้ต้องได้ มคีวัามนา่เชื�อถอื มี

มล่คา่ และเปน็สู่ื�อก้ลางในก้ารแลก้เปลี�ยนเปน็เงนิในแตล่ะประเที่ศั 

ยังมีควัามน่าเชื�อถืออย่่ แต่ในโลก้ข้องก้ารค้า ที่องคำไม่สู่ามารถ

ตอบ้โจที่ย์ได้ดี เพิ่ราะควัามไม่คล่องตัวั ที่ำให้โลก้เราต้องพิ่ัฒนา

ระบ้บ้ก้ารเงินข้องเราจนถึงทีุ่ก้วัันนี�


