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Russia and Cryptocurrency 
 

วศิน สุโฆสิต 
 
ในปัจจุบัน คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) เป็นสิ่งที่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก

และเป็นสิ่งที่ใหม่อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งบิทคอยน์ (Bitcoin) ถือ
ว่าเป็นสกุลเงินแรก ๆ ที่รองรับระบบบล็อกเชน อีกทั้งยังไม่มีธนาคารกลางซึ่งในแต่ละประเทศไม่
ว่าจะเป็น อเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น แคนาดา หรือแม้แต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ก็ต่างมีตลาดคริปโตเคอเรนซีของตัวเองเหมือนกัน แต่ความแตกต่าง
คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดเงินดิจิทัลซึ่งจะแตกต่างกันไปตามที่แต่ละประเทศน้ันกำหนด 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดข้อสงสัยว่า ประเทศรัสเซียนั้นมีตลาดคริปโตเคอเรนซี อย่างที่
ประเทศคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรป หรือเกาหลีใต้และญ่ีปุ่น น้ันมีหรือไม่ 

 
ตลาดคริปโตเคอเรนซีในรัสเซีย 

แต่ก่อนอื่นเพื่อที่จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของรัสเซียกับบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีน้ัน 
สิ่งสำคัญคือต้องวางรัสเซียสมัยใหม่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียต แม้ว่าจะเป็น
เวลากว่ายี่สิบห้าปีแล้วที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิเผด็จการและสถาบันที่มี
การรวมศูนย์สูงยังคงมีอยู่ทั่วประเทศ ผลที่ตามมาประการหนึ่งคือชาวรัสเซียเป็นตัวเต็งที่มีความ
พยายามในการกระจายอำนาจจากการรวมศูนย์ของรัฐ เนื่องจากลักษณะของสังคมรัสเซียและ
ระบบราชการที่มีการรวมศูนย์สูงจึงเป็นส่วนสำคัญของสิ ่งที ่ดึงดูดนักพัฒนาชาวรัสเซียให้เข้าสู่
ระบบบล็อกเชน  

แน่นอนว่ารัสเซีย แม้จะไม่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์วิศวกรรมและการเข้ารหัสที่
แข็งแกร่ง หากไม่มองเพียงแต่มุมของระบบคอมมิวนิสต์ที่มีลักษณะแบบรวมศูนย์ สหภาพโซเวียต
พยายามเองก็มักพยายามแสดงให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  พวกเขาจึงให้
ความสำคัญกับการศึกษาด้านเทคนิคสำหรับพลเมือง ผลลัพธ์คือตอนนี้รัสเซียมีช่องทางสำหรับ
ฝึกอบรมนักพัฒนาที่มีทักษะสูงที่เช่ียวชาญในระบบบล็อกเชน  

ตามที่นักลงทุนเอกชนหรือนักลงทุนเทวดา (Angel investor) อย่างเอเลนา มาโซโลวา 
(Elena Masolova) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2560 โครงการบล็อกเชน ห้าสิบอันดับแรกเต็ม 20% (ตาม
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การจัดอันดับโดยกองทุนที่ระดมทุน) ถูกก่อตั้งโดยชาวรัสเซียเพียงคนเดียวหรือบางส่วน ในไอซีโอ  
(ICO: Initial Coin Offering) ทั้งหมดของปีที ่แล้วซีอีโอของโครงการบล็อกเชนมาจากมอสโก 
มากกว่าเมืองอื่น ๆ และยังเอาชนะซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley) ได้อย่างง่ายดาย เซนต์ปีเตอร์
สเบิร์กยังอยู่ในอันดับที่หก 

บล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเป็นโอกาสอันยิ ่งใหญ่สำหรับผู ้ประกอบการรัสเซีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่มาจากประเทศที่การเข้าถึงสตาร์ทอัพ (Start-Up) และเงินร่วม
ทุนมีจำกัด แม้เศรษฐกิจรัสเซียกำลังประสบปัญหา แต่โครงการบล็อกเชนของรัสเซียสามารถหา
เงินจากทั่วโลกได้ นอกจากนี้พวกเขายังมีความสามารถทางเทคนิคที่มีอยู่ในประเทศเพื่อให้สามารถ
ออกแบบและสร้างโครงการบล็อกเชนที่พวกเขาสัญญาไว้ได้ 
 
กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในรัสเซีย 

ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2017 วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียกล่าวว่า
รัสเซียควรสนับสนุนและยินดีต้อนรับคริปโตเคอเรนซี ปูตินเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายที่จะ
สร้างกรอบสำหรับบริษัทคริปโตเคอเรนซีในรัสเซีย ยิ่งไปกว่านั้นปูตินยังผลักดันให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานระดับชาติเพื่อรองรับสกุลเงินดิจิทัล โดยพาดพิงถึงสกุลเงินคริปโตรูเบิล (CryptoRuble) 

คำพูดของปูตินทำให้เกิดความพยายามในการร่างกฎหมายสำหรับการควบคุมสกุลเงิน
ดิจิทัลและการนำไปใช้ในรัสเซีย อีกหนึ่งปีต่อมากฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในการอภิปรายและยังไม่
ผ่านการพิจารณา อย่างไรก็ตามการเรียกเก็บเงินเวอร์ชันปัจจุบันอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอน
แรก ผู้เช่ียวชาญไม่เช่ือในประโยชน์ของการเรียกเก็บเงินในการช้ีแจงสถานะทางกฎหมายของสกุล
เงินดิจิทัลหรือการช่วยเหลือบริษัทคริปโตใหม่ของรัสเซีย 

รัสเซียน้ันได้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตฉบับแรกที่มีช่ือว่า “เรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์
ทางการเงินดิจิทัล” (On Digital Financial Assets) ในเดือนมกราคม พ.ศ.  2564 โดยห้าม
ไม่ให้ชาวท้องถิ ่นชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินดิจิทัล แม้จะให้สถานะทาง
กฎหมายแก่อุตสาหกรรมคริปโตในรัสเซียก็ตาม แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงเน้ือหาดิจิทัล
บางส่วน เช่นการเก็บภาษีและการขุด ทำให้ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบค่อนข้างไม่แน่นอน แต่ทว่า
ล่าสุด ฝ่ายนิติบัญญัติของรัสเซียกำลังเตรียมกฎหมายฉบับใหม่สำหรับการเก็บภาษีสกุลเงินดิจิทัล
ทั้งหลาย เช่น บิทคอยน์ (BTC) เป็นต้น 
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โดยจากการประกาศอย่างเป็นทางการของสภาดูมาหรือสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย (สภาล่าง) ระบุว่าทางคณะกรรมการด้านการสร้างรัฐ และกฎหมายของสภาดูมาได้อนมุตัิ
ร่างกฎหมายการเก็บภาษีสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายฉบับ
ใหม่นี้แสดงถึงการแก้ไขรหัสที่ระบุชนิดภาษีของรัฐบาลกลางรัสเซีย 

แม้จะดูเหมือนเป็นข่าวร้าย แต่ทว่าข่าวดีก็ยังมี เพราะในส่วนหนึ่งของร่า งกฎหมายฉบับ
ใหม่นี้รัฐบาลรัสเซียได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าสกุลเงินดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น บิทคอยน์น้ันถือ
เป็น ‘ทรัพย์สิน’ โดยทางภาครัฐมีเป้าหมายที่จะเก็บภาษีกำไรจากการซื ้อขายคริปโตของชาว
รัสเซีย โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการเรียกเก็บภาษีดิจิทัลน้ีไปยังผู้อยู่อาศัยใน
ประเทศทั้งหมด ซึ ่งประกอบได้ด้วยงพลเมืองทั ้งหลายและยังควบรวมชาวต่างชาติ ตลอดจน
องค์กรสัญชาติรัสเซียและบริษัทระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศน้ี หากอ้างอิงตามใจความ
ในร่างกฎหมายภาษีสกุลเงินดิจิทัลแล้วหน่วยงานที่จดทะเบียนทั้งหมดจะต้องรายง านการทำ
ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีของตน หากมีจำนวนยอดธุรกรรมเข้าหรือออกทั้งหมดเกิน 600,000 รู
เบิล (8,100 ดอลลาร์) ในแต่ละปีงบประมาณ 

ร่างกฎหมายภาษีฯ เล่มนี ้ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับ เช่น การ
รายงานยอดการทำธุรกรรมล่าช้า ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยแนะนำให้มีการปรับเป็น
สูงสุดเป็นมูลค่า 10% จากธุรกรรมขาเข้าหรือขาออก โดยค่าปรับที่แนะนำสำหรับการชำระภาษีที่
ค้างชำระหรือไม่ครบถ้วนคือ 40% ของภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ 
 
ระบบอีเธอร์เลียมกับรัสเซีย 

อีกประเด็นที่สำคัญคือการที่รัสเซียมีระบบอีเธอร์เลียม (Ethereum) ซึ่งถูกคิดค้นโดยวิตา
ลิก บูเตริน (Vitalik Buterin) ซึ่งถือเป็นเงินดิจิทัลอันดับ 2 รองจากบิทคอยน์ ซึ่งหากจะให้อธิบาย
แบบสั้น ๆ ง่าย ๆ นั้น อีเธอร์เลียมก็คือคอมพิวเตอร์ของโลกใบนี้ที่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่าง
กระจาย (decentralize) และอาจถึงขั้นทำให้ระบบโมเดลของเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานต้องเปล่ียนโฉม
ไปตลาดกาล 

ด้วยอีเธอร์เลียมน้ัน ระบบเซิร์ฟเวอร์และคลาวด์ (cloud) จะถูกแทนที่ด้วยระบบที่เรียกว่า 
โหนด (node) นับพัน โดยโหนดเหล่านี้จะถูกติดตั้งและเปิดให้ทำงานด้วยอาสาสมัครจากทั่วโลก 
จนกระทั่งกลายเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกใบน้ี วิสัยทัศน์น้ีได้แสดงให้เห็นว่าอีเธอร์เลียมสามารถที่
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จะทำให้ผู้คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนบนโลก ต่างก็สามารถที่จะสร้างบริการและระบบดี  ๆ  
ผ่านอีเธอร์เลียมได้ 

ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณลองเข้าไปในแอปสโตร์ (App store) คุณจะได้เห็นแอพลิเคชัน
หลากหลายประเภท หลากหลายหมวดหมู่ ที่มีไปตั้งแต่แอพลิเคชันสำหรับฟิตเนส ไปจนกระทั่งแอ
พลิเคชันสำหรับส่งข้อความ โดยแอพลิเคชันเหล่าน้ียังต้องพ่ึงพาบริษัท (หรือผู้ให้บริการบุคคที่สาม
อื่น ๆ) เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญของคุณอย่างเช่น หมายเลขบัตรเครดิต ประวัติการซื้อ และข้อมูล
ส่วนตัว ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเหล่าน้ัน ซึ่งถูกควบคุมโดยพวกเขา 

ตัวเลือกของแอพลิเคชันที่มีให้ดาวน์โหลดก็ต่างถูกควบคุมโดยพวกเขาเช่นกัน อย่างเช่น 
แอปเปิล (Apple) และกูเกิล (Google) เป็นต้น ลองนึกถึงตัวอย่างง่าย ๆ อย่างเช่น ผู้ให้บริการ
ระบบเอกสารออนไลน์อย่าง Evernote หรือ Google Docs ถ้าหากมีอีเธอร์เลียมน้ัน มันสามารถ
ที่จะคืนความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทั้งข้อมูลและการควบคุมไปสู่เจ้าของที่แท้จริงได้ ไอเดียที่ว่าน้ีถ้า
หากพูดง่ายก็คือ พวกเขาจะไม่สามารถควบคุมระบบเอกสารของคุณ โดยคุณไม่ต้องกังวลว่าแอ
พลิเคชันเอกสารที่คุณใช้อยู่จะถูกแบนเมื่อไร หรือจะถูกปิดตัวลงตอนไหน โดยมีเพียงแค่คุณหรือ
ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างได้เอง 

ในทางทฤษฎีแล้ว มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการควบคุมข้อมูลแบบเก่าในอดีตกับ
ระบบข้อมูลแบบง่ายที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน โดยทุกครั้งที่คุณทำการบันทึก เพิ่ม หรือลบข้อมูล
น้ันทุก ๆ โหนดบนเครือข่ายจะทำการอัพเดตหมด (SIAM BLOCKCHAIN, ม.ป.ป.) 
 

 
ภาพที่  1 ภาพระบบการทำงานของแอปพลิเคชันอีเธอร์เลียม 
ที่มา: https://siamblockchain.com/ethereum-คืออะไร/ 

 
ระบบอีเธอร์เลียมนั้นก็เป็นอีกระบบสำคัญที่รัสเซียให้ความสนใจ และเป็นอีกเหตุผลว่า

ทำไมตลาดคริปโตเคอเรนซีในรัสเซียจึงเติบโตข้ึนมาได้จากการนำระบบบล็อกเชนเข้ามาใช้ในเวลา
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3-4 ปีที่ผ่านมา รัสเซียได้มีการลงทุนในตลาดเงินดิจิทัลมากขึ้นซึ ่งการลงทุนนี้จึงทำให้เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจสตาร์ทอัพที่เพิ ่มขึ้นเหมือนอย่างประเทศเอสโตเนีย ซึ่งก็มีการลงทุนในด้านน้ี
เช่นกันจนสามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ในเอสโตเนียถือ
ได้ว่าเงินเดือนของพนักงานน้ันสูงกว่าค่าเฉล่ียโดยทั่วไปถึง 2 เท่า จากการที่รัฐบาลน้ันได้ลงทุนไป
กับธุรกิจประเภทนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในอนาคตรัสเซียจะก้าวเป็นประเทศช้ันนำในด้านน้ีหรือไม่
หากกฎหมายที่จะร่างข้ึนใหม่ผ่านมติและข้อกฎหมายเอื้อต่อการลงทุนในด้านคริปโตเคอเรนซีและ
การเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มากขึ้นเพื่อที่จะก้าวทันหรือก้าวล้ำกว่าฝ่ังตะวันตก  
 
คริปโตเคอเรนซีกับเศรษฐกิจโลก 

ในอนาคตการแข่งขันจะเกิดขึ้นสูงในตลาดคริปโตเคอเรนซีและเงินสดอาจไม่สามารถ
นำมาใช้สังเกตได้จากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง อย่างในสหรัฐเองน้ันร้านอาหารหรือร้านขายสินค้า
ต่าง ๆ เริ่มไม่มีรับเงินสดกันโดยมีการจ่ายผ่านเงินในรูปแบบดิจิทัลแทนเป็นส่วนใหญ่  

นอกจากนี้ การที่จีนจะประกาศใช้หยวนดิจิทัลก็อาจมีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก จีนได้รับรอง
บิทคอยน์ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งจีนอาจใช้สกุลเงินดิจิทัลโจมตีค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้ ถึงแม้ราคาบิท
คอยน์ไม่กี่วันมาน้ีอาจจะตกลงไปอย่างน่าใจหาย แต่ดูเหมือนว่าบิทคอยน์จะยังคงมีที่ทางในระบบ
การเงินดิจิทัลอยู่เรื่อย ๆ  หลังจากธนาคารกลางของจีน ได้ออกมาระบุว่า จีนได้ยอมรับคริปโตใน
การลงทุนได้อย่างถูกกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หลี่ โป (Li Bo) ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจีนได้ออกแถลงการณ์ว่า ทางการจีนได้ยอมรับ
สกุลเงินดิจิทัลคริปโต อาทิ บิทคอยน์ ในฐานะการเป็นเครื่องมือกลางในการลงทุน หรือใช้ในการ
ลงทุนทางเลือกอื่น ๆ น่ีจึงเป็นครั้งแรกที่จีนได้อนุญาตให้การซื้อขายบิทคอยน์มีสถานะถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศตน 

หลี่กล่าวเสริมว่า ทรัพย์สินคริปโตเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างหนึ่ง ถึงมันจะยังไม่ใช่
ค่าเงินในตัวของมันเอง แต่ถือได้ว่าทรัพย์สินคริปโตนับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนอย่าง
หนึ่ง อย่างไรก็ตาม จีนกำลังศึกษาคริปโตมากขึ้นเพื่อที ่จะได้ออกข้อบังคับเชิงนโยบายในการ
รองรับคริปโตต่าง ๆ อาทิ บิทคอยน์ ต่อไปในอนาคต 
 รัฐบาลจีนได้รับรองบิทคอยน์ในฐานะสินค้าออนไลน์ชนิดหน่ึงมาสักพักใหญ่แล้ว แต่รัฐบาล
ยังคงห้ามระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขาย (ICO) รวมถึงการแลกเปล่ียน ถึงแม้ว่านโยบายที่
จีนกำลังจะออกในการรับรองบิทคอยน์และสกุลเงินคริปโตอื่น ๆ  จะยังคงคลุมเครือ แต่หลี่ยืนยัน
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ว่า นโยบายเดิมที่จีนเคยมีมาต่อบิทคอยน์จะยังคงดำเนินต่อไปเช่นเคยจนกว่าจะมีกฎใหม่ออกมา
รับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่ในทางกลับกัน มหาเศรษฐีผู ้ร่วมก่อตั ้งเพย์พาล (PayPal) และนักลงทุนในซิลิคอน
วัลเลย์อย่างปีเตอร์ ทีล (Peter Thiel) ได้ออกมาเตือนสหรัฐฯ ว่า จีนอาจใช้บิทคอยน์เป็นอาวุธ
ในทางการเงินเพื่อโจมตีค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ในอนาคตได้ ด้วยการใช้บิทคอยน์เป็นเครื่องมือใน
การอ่อนค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ลงมา  

ทีลยังได้วิจารณ์จีนที่ได้ออกค่าเงินดิจิทัลอย่าง ‘หยวนดิจิทัล’ ของธนาคารกลางจีนซึ่งมี
มูลค่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นไปแตะอยู่ที่ 40.2 ล้านหยวน (ประมาณ 194 ล้านบาท) ว่าเป็น 
‘อุปกรณ์การแลกเปล่ียนแบบอำนาจนิยม’ และเขาในฐานะผู้ลงทุนบิทคอยน์คนหน่ึงจะไม่มีวันไป
ลงทุนกับ ‘บลัดคอยน’์ (เหรียญเลือด) ของจีนอย่างแน่นอน (The MATTER, 2021) 

ดังน้ัน การที่จีนได้รองรับบิทคอยส์จึงอาจเป็นอีกทางที่ทั้งจีนและรัสเซียใช้ในการโจมตี
เงินดอลลาร์และยูโรก็เป็นได้ เพราะระบบเศรษฐกิจเริ่มที่โอนย้ายไปยังธุรกิจสตาร์ทอัพและคริป
โตเคอเรนซีจากการที่ระบบบล็อกเชนได้ถือกำเนิดขึ้นมา อาจส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่
มากกว่าแค่ทวิภาคีหรือแม้กระทั่งพหุภาคีในอนาคต 
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