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บทคัดย่อ 

 การก าเนิดของเงินตรานั้นได้เริ่มมาจากมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยนั้นๆ ได้น าสิ่งของต่างๆที่คนในสังคมให้
การยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและสามารถน ามาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งกันและ
กันได้  จนมาถึงยุคสมัยที่เริ่มมีการใช้โลหะผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์และมีการผลิตเงินกระดาษหรือธนบัตรขึ้น
ใช้โดยประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พ.ศ. 2485 ขึ้นบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน แต่พัฒนาการเงินตรายังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกลจึงได้เกิดเงินรูปแบบใหม่อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเงินออนไลน์หรือคริปโท
เคอร์เรนซี ซึ่งเป็นเงินที่ใช้กันอยู่ในโลกออนไลน์โดยมีสภาพคล่องตัวให้ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้จ่าย
มากยิ่งขึ้น  

 ผลวิจัยพบว่าเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหยุด
พัฒนาได้จนเป็นที่มาของการพัฒนาเงินตราก้าวสู่การใช้เงินออนไลน์หรือคริปโทเคอร์เรนซี  ซึ่งมนุษย์จ าต้อง
ปรับตัวให้ทันยุคสมัยใหม่อยู่เสมอเพ่ือสามารถน าเทคโนโลยีทางด้านการเงินแบบใหม่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได้ ดังนั้นกฎหมายจึงควรต้องมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันยุคสมัยใหม่อยู่เสมอซึ่งปรากฏว่า
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 นั้นยังมิได้มีการพัฒนาแก้ไขบทกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด  
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Abstract 
 The origin of the currency has come from human in each period to bring things that 
people in society have recognized as valuable and can be used as a medium for exchanging 
goods and services with each other. Until the time when metal began to be used as a coin, 
and produced money, paper or banknote, In Thailand, the Currency Act B.E. 2501 and the 
Currency Exchange Act B.E. 2485 have been enacted and enforced until now. The 
development of the currency has not stopped because the technology has evolved so 
far.Therefore,  there is a new kind of money, that is, online money or cryptocurrency, which 
is money used in the online world, with a streamlined, convenient and fast status to spend 
even more. 
 The research found that currently technology is constantly evolving and cannot stop 
development to be the source of currency development to the use of online money or 
cryptocurrency. Human beings need to adapt themselves all the times to the modern era. 
The new financial technology can be used for benefit of them and the society. Therefore, 
the law should be developed to keep up with the modern era, it appears that Section 6 of 
the Currency Act B.E. 2501  has not yet amended at all.  
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บทน า 
 ก่อนที่จะมาเป็นเงินตราที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นเริ่มจากในสมัยโบราณสังคมมนุษย์มีความอยู่อาศัยแบบ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถมีความถนัดและเชี่ยวชาญได้ครบทุกด้าน เช่น บางคนถนัด
เพาะปลูกพืช บางคนถนัดท าเครื่องนุ่งห่ม บางคนถนัดล่าสัตว์ เป็นต้นจึ งได้มีการน าสิ่งของของตนมาแลกกับ
สิ่งของของผู้อ่ืนท าให้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากสิ่งของที่ตนแลกมาตามความต้องการของตนเป็นที่พอใจ
ทั้งสองฝ่าย และมนุษย์ก็ได้คิดค้นวิธีการแลกเปลี่ยนขึ้นใหม่เรื่อยมาโดยมีการเปลี่ยนรูปแบบการแลกเปลี่ยน 
รูปทรงและวัสดุที่ใช้ไปตามแต่ละสังคมในยุคสมัยนั้นๆ(อัจฉรา หล่อตระกูล, 2558 : หน้า 66) โดยต่อมาได้มี
การน าวัตถุที่มีค่าหรือวัตถุที่หายากมาใช้ในการแลกเปลี่ยนและช าระหนี้ได้ ซึ่งเรียกว่าเงินสินค้าหรือเงินตรา
ดั้งเดิมเช่น เงินเฟ เงินขนนก เงินใบชา เงินหอยเบี้ย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้หมดสภาพการเป็นเงินตรา
เนื่องจากภายหลังไม่ได้รับการยอมรับเพราะพบปัญหาว่าวัตถุดังกล่าวไม่คงทนแตกหักง่ายและเก็บรักษาไว้ได้
ไม่นานพกพาไม่สะดวกและไม่สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ (นวรัตน์ เลขะกุล, 2557) ยุคต่อมาเริ่มมีความ
เจริญมนุษย์ได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยได้น าโลหะมาเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเพราะโลหะมีคุณสมบัติที่
คงทน สะดวกในการพกพาสามารถตัดเป็นชิ้นเล็กๆได้ตามน้ าหนักที่ต้องการและยังคงคุณสมบัติเหมือนกันทุก
ก้อน โดยกษัตริย์หรือผู้ปกครองในสมัยนั้นได้ท าการรับรองในเรื่องน้ าหนักและความบริสุทธิ์ของเนื้อเงินด้วย
วิธีการประทับตราประจ าพระองค์และตราประจ าแผ่นดินลงไปที่เหรียญโลหะเพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกันจึง
กลายเป็น“เงินตรา” ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายท าให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ได้กว้างขวางและการค้าขายระหว่างประเทศเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น (สุจิตรา มาถาวร, 2552)โดยทุกประเทศ
ได้พัฒนาผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์ออกใช้ อีกทั้งเมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นจึงได้มีการผลิตเงินกระดาษ
หรือเรียกว่าธนบัตรออกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามเงิน
เป็นสิ่งส าคัญซึ่งเงินท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน โดยเงินช่วยอ านวย
ความสะดวกและท าให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมสมบูรณ์เพราะเนื่องจากมนุษย์ต้องใช้เงินในการจับจ่ายใช้
สอยสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและใช้เงินส าหรับจ่ายค่าเดินทางอุปโภคบริโภค และยังมีผลต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยวิวัฒนาการของเงินตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นได้มีการ
ปรับตัวและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอยู่เสมอตามความเจริญรุ่งเรืองและเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย
ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการมุ่ งเน้นน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ  ในขณะนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมี
ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งจึงเป็นที่มาของเงินชนิดใหม่นั่นก็คือเงินออนไลน์หรือคริปโทเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency) ซึ่งเป็นเงินที่รู้จักกันในโลกออนไลน์และได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเงินคริปโทเคอร์เรนซี
สามารถน ามาใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการไม่ต่างกับใช้จ่ายด้วยเงินสดโดยคริปโทเคอร์เรนซีให้ความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและได้มีกิจการร้านค้าต่างๆเริ่มมีการรับช าระด้วยคริปโทเคอร์เรนซีอีกทั้งยัง
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้อีกด้วย(เสวียน แก้ววงษา, 2560 : หน้า 8)แต่เงินคริปโทเคอร์เรนซีก็ยังไม่ได้
การรับรองสถานะให้เป็นเงินตราตามกฎหมายและไม่สามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501แม้ว่าคริปโทเคอร์เรนซีจะสามารถท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับ
เงินตราก็ตามและมีพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ออกมาบังคับใช้แล้วก็ตาม
โดยได้ก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่มีบทกฎหมายใดกล่าวถึงสถานะความเป็นเงินตรา
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ของคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งนี้รัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับการใช้งานและทันยุค
สมัยใหม่อยู่เสมอ อีกท้ังเพ่ือเป็นการสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเงินตรา    
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับเงินตรา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหางาน        
  วิจัยนี้ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินตราของประเทศไทย 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย        
  ข้อมูลในงานวิจัยเกี่ยวกับเงินตราจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย          
  การวิเคราะห์เนื้อหาทางเอกสาร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของค าว่าเงินตราตามนิยามของนักเศรษฐศาสตร์ 
 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้ให้นิยามความหมายของเงินไว้ดังนี้  “เงินตรา” หมายถึง เงินคือสิ่งที่
ผู้คนในสังคมได้สมมุติขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิตและ
ช่วยขับเคลื่อนสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค และเงินยังสามารถท าหน้าที่ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 4 
ประการ ได้แก่ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  เป็นมาตรฐานในการใช้วัดมูลค่าเป็นมาตรฐานการ
ช าระหนี้ภายหน้า  และเป็นเครื่องรักษามูลค่า(กฤษฎา สังขมณี, 2552 : หน้า 45) 
 ความหมายค าว่าเงินตราตามกฎหมายไทย 
 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501มาตรา 6  ก าหนดความหมายของ “เงินตรา”ไว้ว่าเงินตราได้แก่
เหรียญกษาปณ์และธนบัตร(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2501 : หน้า 3) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 ได้ก าหนดความหมายของ“เงินตรา” ไว้ดังนี้
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้        
 “เงินตรา” หมายความว่า เงินที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย(ราชกิจจานุเบกษา, 2485: 
หน้า 1)  
 ความหมายของค าว่า “เงินออนไลน์ หรือ Cryptocurrency” 
 อย่างไรก็ดี เงินอาจไม่ได้จ ากัดอยู่ในรูปธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เท่านั้น แต่อาจอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ
อีก เช่นเงินออนไลน์ (Cryptocurrency) 
 ความหมายโดยท่ัวไป 
 บริษัท แอมทูบีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ได้ให้นิยามของ ค าว่า เงินออนไลน์ ไว้ดังนี้ เงินออนไลน์ หมายถึง
การเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  คือมูลค่าของเงินที่ถูกบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมาจากการใช้
ช าระค่าสินค้า การโอนเงิน หรือท าธุรกรรมอื่นๆ หรือการช าระเงินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  แทนเงินสด เช่น 
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ระบบอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ที่ท าให้สามารถท าการช าระค่าบริการ หรือท าธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆได้ (บริษัท แอมทูบีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด, 2560) 
 สยามบล็อกเชนได้มีการอธิบายถึงค าจ ากัดความของ  Cryptocurrency  ไว้ว่าCryptocurrency  
หรือเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี  หากแปลเป็นไทยตรงตัวก็คือ “สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส” ซึ่งเป็นการเล่นค าสองค า
คือ cryptography และ currency เข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่า Bitcoin, Ethereum, Litecoinก็คือเงิน
ดิจิทัลหรือเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี  โดยสามารถพบเจอได้ในอินเทอร์เน็ตนั้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและ
จับต้องไม่ได้แต่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ (Beam, 2561)    
 ความหมายCryptocurrency ที่แปลได้โดยทั่วไป แปลว่า สกุลเงินเข้ารหัสลับแปลตรงตัวที่สุดคือ 
Cryptoคือ จ านวนจ ากัด Currencyคือ สกุลเงิน ซึ่งจะเรียกกันง่ายๆในสมัยนี้ก็คือ สกุลเงินที่มีจ านวนจ ากัด 
ฉะนั้นเมื่อสกุลเงินชนิดนี้ มีจ านวนจ ากัด ก็จะท าให้เกิดความต้องการ เกิดการเก็งก าไร และสร้างให้มีมูลค่าสูง 
เพราะหลายคนที่ท าธุรกรรมออนไลน์จะมองว่าเงินสกุลดิจิตอลที่ถือครองอยู่น่าจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น(กอง
บรรณาธิการฮอตนิวส์, 2561) 
 ความหมายตามกฎหมายไทย 
 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้มีการบัญญัติความหมายของค าว่า 
Cryptocurrency หรือเขียนเป็นไทยว่า คริปโทเคอร์เรนซี  อีกทั้งคริปโทเคอร์เรนซียังได้ถูกก าหนดให้เป็น
สินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการบัญญัติไว้ดังนี้       
 มาตรา ๓ ในพระราชก าหนดนี้        
 “คริปโทเคอร์เรนซี”  หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิ
อ่ืนใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด        
 “สินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 
หน้า 44)  
 
 กฎหมายเกี่ยวกับเงินตราและเงินคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) 
 1.พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501        
 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 11 “เหรียญกษาปณ์เป็นเงินที่ช าระหนี้ได้
ตามกฎหมายไม่เกินจ านวนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง” (ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2501:3)จะเห็นได้ว่า
การช าระหนี้ด้วยเหรียญนั้นมีกฏหมายรองรับไว้ ดังนั้น หากเอาเหรียญไปช าระหนี้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดก็
จะเป็นการช าระหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจะช าระหนี้ หรือเสียค่าปรับด้วยเหรียญ ต้องเป็นไปตามที่
กฎกระทรวงก าหนดไว้(ส านักกษาปณ์, มปป.)      
 กระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการจัดท าเหรียญกษาปณ์และน าออกใช้ โดยแต่ละชนิด ราคา ที่น าออกใช้
ให้มีได้ขนาดเดียวและจะมีขนาดเท่ากับเหรียญกษาปณ์ชนิด ราคาอ่ืนไม่ได้ กล่าวคือ เหรียญกษาปณ์จะมีขนาด
และชนิดเดียวกันกับเหรียญในราคาที่ต่างกันไม่ได้ แต่ในกรณีที่เป็นการจัดท าและน าออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์
นั้นเพื่อเป็นที่ระลึก หรือเป็นกรณีท่ีเป็นการผลิตขึ้นใหม่เพ่ือใช้แทนเหรียญกษาปณ์เดิมที่มีการยกเลิกการใช้แล้ว
ย่อมท าได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 10 อีกทั้งเหรียญกษาปณ์เปนเงินที่ช าระหนี้ไดตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่
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เป็นเหรียญช ารุด ได้มีการระบุลักษณะและรายละเอียดที่บ่งบอกถึงเหรียญกษาปณ์ที่ช ารุดไว้ในมาตรา 12
เหรียญกษาปณ์ที่ช ารุดอาจขอรับแลกได้กับกระทรวงการคลัง โดยเหรียญกษาปณ์ช ารุดที่จะน ามาแลก ได้
จะต้องไม่เป็นเหรียญกษาปณ์ทองค า เหรียญกษาปณ์เงิน หรือเหรียญกษาปณ์ขัดเงา ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ช ารุด
ตามข้อ 1 นั้น จะรับแลกเปลี่ยนได้ครึ่งราคาของเหรียญกษาปณ์นั้น และส าหรับเหรียญกษาปณ์ที่ช ารุดตามข้อ 
2 จะรับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของเหรียญนั้น (มาตรา 13) ผู้ประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ที่ช ารุด
ให้น าเหรียญกษาปณ์ที่ช ารุดมาแลกเปลี่ยนโดยยื่นค าร้องตามแบบที่กรมธนารักษ์ก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(สุนันทา เอกไพศาลกุล, 2547) 
 2. พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561    
 โดยมีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้มีอ านาจก ากับและควบคุม
ทรัพย์สินดิจิทัล (มาตรา 10) และได้มีการนิยามค าจ ากัดความของคริปโทเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency),                 
โทเคนดิจิทัลและทรัพย์สินดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วจึง
เป็นที่มั่นใจในระดับนึงว่าสิ่งที่นักเทรด  นักขุด  นักลงทุน ท าอยู่นั้นจะไม่ผิดกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 3
และแน่นอนว่าการที่คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล หรือเรียกรวมกันว่าสินทรัพย์ดิจิทัลถูกกฎหมายนั้นย่อม
แปลว่าผู้ใช้งานจะได้รับการคุ้มครองจากทางกฎหมายด้วย เช่น ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ที่เป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วนส าหรับทรัพย์สินและโทเคนดิจิทัล หรือมีการดูแลควบคุมตรวจสอบผู้ที่จะมาเปิดเว็บเทรดคริป
โต และ ICO หรือ (Initial coin offering หรือแปลง่ายๆว่าการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้นคือการระดม
ทุนในรูปแบบหนึ่ง) เพ่ือป้องกันนักต้มตุ๋นเป็นต้น และท าให้มั่นใจได้ระดับนึงว่านักลงทุนและผู้ใช้งานจะได้รับ
การคุ้มครองซึ่งมีกฎหมายมารองรับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้(JirapasSiribunchawan, 2561) โดยมีบท
กฎหมายซึ่งก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในมาตรา 15-31และหมวด 6 
การป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและมีมาตรการลงโทษผู้กระท า
ความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ซึ่งได้แก่ หมวด 8 โทษทางอาญาและหมวด 9 มาตรการลงโทษทางแพ่ง 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
การวิจัยเอกสาร 
 การวิจัยในส่วนนี้  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ “มาตรการทางกฎหมายที่น ามาใช้ควบคุม
เกี่ยวกับเงินตรา”  โดยวิเคราะห์ปัญหาที่ว่าเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency มีสถานะเป็นเงินตราหรือไม่ และ
สามารถน ามาใช้ช าระหนี้ตามกฎหมายได้หรือไม่  โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ  ได้แก่        
 1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเงินตราและเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency 
 1.2 ต าราและหนังสือค าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินตราและเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency
 1.3 งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับมาตรการทางกฎหมายที่น ามาใช้ควบคุมเกี่ยวกับเงินตราและ
เงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
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 1.1  ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย         
 1.2  ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ        
 1.3  ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ   
2. ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้   
 2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น      
จัดกลุ่มข้อมูล              
 2.2 เชื่อมโยงแนวคิด  ขยายความเชื่อมโยง  หาความหมาย  หาข้อสรุป  
 สถานที่เก็บข้อมูล 
 ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายของไทยและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
(สารสนเทศ) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาข้อมูลทั้งจากพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ตัวบทกฎหมาย ที่น ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ปัญหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั้น เงินตราคือวัตถุที่มีรูปร่างสามารถจับต้องได้และเป็นที่ยอมรับของคนใน
สังคมซึ่งคนในสังคมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น ามาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ ตามหลักกฎหมายก าหนดว่าเงินตรา
คือธนบัตรและเหรียญกษาปณ์โดยรัฐให้การรับรองให้เงินตรามีมูลค่าตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในสังคม ต่อมาในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีนั้น
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น และเงินตราได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นนั้นก็
คือเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นเงินที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีการโอนเงินดิจิทัล
หรือ Cryptocurrency เพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ต่างกับการใช้จ่ายด้วยเงินตรา 
ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพกเงินสด แม้เงินดิจิทัลหรือCryptocurrency จะมี
ผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้นและยังสามารถน ามาแลกเป็นสกุลบาทได้จริงก็ตาม แต่ในทางกฎหมายแล้วเงินดิจิทัลหรือ 
Cryptocurrency ก็ยังไม่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งและไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นเงินตราตามกฎหมายแห่ง
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และไม่ใช่เงินตราที่สามารถน ามาใช้หนี้ได้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 
 ปัญหาสถานะความเป็นเงินตราของเงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency 
 ตามความในมาตรา 6 แห่งกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 นั้น ก าหนดให้ธนบัตรและ
เหรียญกษาปณ์เป็นเงินตรา และรัฐรับรองให้เงินตราสามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  แต่คริปโทเคอร์เรนซี
อยู่ในรูปของรหัสไม่มีลักษณะทางกายภาพกล่าวคือไม่สามารถจับต้องได้เป็นเพียงตัวเลขที่อยู่โลกออนไลน์ 
เปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัล  จึงแตกต่างกับเงินตราโดยสิ้นเชิง  โดยคริปโทเคอร์เรนซีนั้นเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มผู้ค้าและร้านค้าที่ให้บริการโดยมีการรับช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคริปโทเคอร์เรนซี  
ดังนั้นคริปโทเคอร์เรนซีท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเช่นเดียวกับเงินตราเพียงแต่
อยู่ในรูปแบบของเงินออนไลน์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องพกเงินสดและไม่ต้องทอนเงิน  สามารถช าระค่าใช้จ่ายต่างๆได้
โดยการโอนผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้กฎหมายจะไม่ได้
รับรองให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราตามกฎหมายก็ตาม  แต่ในความเป็นจริงผู้คนต่างก็ใช้คริปโทเคอร์เรนซี
หรือเงินออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นเงินตราแล้ว  อีกทั้งคริปโทเคอร์เรนซียังสามารถน ามาแลกเป็นเงิ นตราได้
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จริงอีกด้วย  ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีกฎหมายใดก าหนดว่าการท าธุรกรรมด้วยคริปโทเคอร์เรนซีนั้นผิดกฎหมาย  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายเงินตราเพ่ิมเติมโดยให้มีการก าหนดให้ คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา
อีกชนิดหนึ่งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการที่ประชาชนได้น าคริปโทเคอร์เรนซีไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็น
การรับรองให้คริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและถูกต้องตามกฎหมาย 
 ปัญหาการน าเงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency มาใช้ช าระหนี้ตามกฎหมาย 
 ปัจจุบันวิวัฒนาการเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและก้าวไกลซึ่งเป็นที่มาของเงินดิจิทัล
หรือCryptocurrency แม้หลายประเทศทั่วโลกยังไม่มีกฎหมายรับรองให้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) 
เป็นเงินตราที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  แต่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการรับรองให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นสื่อกลางใน
การช าระเงินที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายรับรอง
ให้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นเงินตราที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากกฎหมาย
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 ยังไม่ได้มีการพัฒนารับรองสถานะความเป็นเงินที่แท้จริงของคริปโทเคอร์
เรนซี กล่าวคือไม่ได้มีการก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราตามกฎหมายเช่นเดียวกับธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์นั่นเอง ทั้งนี้เงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency นั้นได้มีธุรกิจห้างร้านหลายแห่งได้มีการรับช าระค่า
สินค้าและบริการด้วยเงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency มากยิ่งขึ้นเพราะช่วยในเรื่องความสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดเวลาการเดินทาง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าหากมีบุคคลผู้ใช้ได้ให้การยอมรับการช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ
ด้วยเงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency ดังนั้นการช าระหนี้ด้วยเงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency อาจเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับคู่สัญญาที่มีความพึงพอใจตกลงกันที่จะรับช าระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี  ซึ่งใน
อนาคตหน่วยงานภาครัฐอาจมีมาตรการกฎหมายรับรองให้คริปโทเคอร์เรนซีสามารถช าระหนี้ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และแม้จะมีพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ออกมาบังคับใช้แล้วก็
ตามโดยได้ก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ก็ไม่สามารถน ามาช าระหนี้ได้อย่างถูกกฎหมาย
ตามมาตรา 3แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 แต่อย่างใด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
 ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเงินนั้นได้รับความสนใจ
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
กล่าวคือ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในขณะนี้เทคโนโลยีล่าสุดที่เข้ามามีบทบาทส าคัญทางด้านการเงินทั้งในและ
ต่างประเทศก็คือเงินดิจิทัลหรือ คริปโทเคอร์เรนซีซึ่งเป็นเงินที่ใช้กันอยู่ในโลกออนไลน์    
 ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องศึกษาเทคโนโลยีเงินรูปแบบใหม่หรือเงินคริปโทเคอร์เรนซีนั้น  
เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจและเพ่ือพัฒนาประเทศของตนให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม
ต่างประเทศและเพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเช่นนั้นรัฐควรพิจารณาถึงกรณีที่
ประชาชนใช้เงินคริปโทเคอร์เรนซีในการใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆแทนเงินสด และผู้ประกอบธุรกิจห้าง
ร้านต่างๆได้เริ่มรับช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคริปโทเคอร์เรนซีเปรียบเสมือนกับการช าระด้วยเงินตรา
เพียงแต่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ไม่สามารถจับต้องได้แต่มีราคาและสามารถถือครองได้ ซึ่งคริปโทเคอร์เรนซี
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สามารถน ามาแลกเป็นเงินสกุลบาทได้ด้วย อีกทั้งคริปโทเคอร์เรนซียังท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการเช่นเดียวกับเงินตรา   
 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารซึ่งอ้างอิงจากพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 เป็นหลัก
เนื่องจากกฎหมายนั้นยังไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้รัฐจึงควรพิจารณาและให้ความส าคัญเกี่ยวกับสถานะ
ความเป็นเงินตราของคริปโทเคอร์เรนซีด้วยซึ่งอาจมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ิมเติมโดยรัฐอาจมีการรับรองให้คริป
โทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราอีกชนิดหนึ่งและสามารถใช้ช าระหนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเงื่อนไขให้เป็นเรื่อง
ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา  ทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ เช่น ล่าสุด
สวีเดนเตรียมยกเลิกการใช้เงินสดในรูปแบบธนบัตรและเหรียญโดยสิ้นเชิงเพ่ือลดปัญหาการก่ออาชญากรรม 
ญี่ปุ่นได้รับรองให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราและสามารถใช้ช าระหนี้ได้อย่างถูกกฎหมาย   
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