
 

 

 

 

ເງນິຄຣີບໂຕ ແມ�ນຫຍັງ

ແລະ ວິທີການຫຼອກລວງໃຫ�ໄປລົງທຶນ

 

ປ�ດຈ�ບັນການພັດທະນາທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊີແມ�ນມີຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ວ�ອງໄວ 

ໂດຍໄດ�ມີການນ�າເອົາເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain

ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໃນລັກສະນະຕ�າງໆ ລວມທັງການກ�າເນີດຂອງສະກ�ນເງິນ ຄຣີບໂຕ 

Bitcoin, Ethereum, litecoin, Ripple ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເປ�ນສະກ�ນເງິນທ່ີບາງປະເທດໃຫ�ການຍອມຮັບ

ຮ�ານຄ�າຈ�ານວນໜ່ຶງນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການຊື້-ຂາຍແລກປ�ຽນສິນຄ�າເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ

ສະວິດສະແລນ, ປະເທດແອັສໂຕເນຍ, ປະເທດສະໂລເວເນຍ ແລະ ປະເທດໄທ

ການບັງຄັບໃຊ�ຢ�າງຫັດກ�ມພໍສົມຄວນ ແລະ ບາງປະເທດກໍມີການຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມໃຫ�ມີການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ໂດຍສະເພາະ

ໃນປະເທດໄທທີ່ເປ�ນປະເທດເພື່ອນບ�ານທ່ີໄກ�ຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ກໍກ�າລັງເລີ່ມເປ�ນທ່ີນິຍົມໃນການລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ

ກົດໝາຍຄວບຄ�ມກ�ຽວກັບການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນ

ສະກ�ນເງິນຄຣີບໂຕ (Cryptocurrency) ຫຼື ເງ ິນ 

ກ�າວມານັ້ນ ຢ��ໃນ ສປປ ລາວ ກໍເລີ່ມມີທ�າອ�ຽງຂອງກ��ມຄົນທີ່ເຂ້ົາມາ

ການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າ ແລະ ບໍລິການ, ມີການໂຄສະນາໃຫ�ໄປລົງທຶນ ຊື້

ເງ ິນຄຣີບໂຕ ໂດຍອ�າງວ�າເປ�ນເງິນ ດີຈີຕອນ (Digitalcurrency

ຄວາມສ�ຽງ ໃນການລົງທຶນໃນສະກ�ນເງິນດັ�ງກ�າວ ມາທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮ��ຈັກຄວາມໝາຍຂອງເງິນຄຣີບໂຕ ແລະ ວິທີການຫຼອກ

ລວງໃຫ�ໄປລົງທຶນ ວ�າມີຄືແນວໃດ. 

ເງນິຄຣີບໂຕ ແມ�ນຫຍັງ 

ແລະ ວິທີການຫຼອກລວງໃຫ�ໄປລົງທຶນ
 

 

ປ�ດຈ�ບັນການພັດທະນາທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊີແມ�ນມີຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ວ�ອງໄວ 

Blockchain ມາໃຊ�ເຂ້ົາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ພັດທະນາຮ�ບແບບການ

ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໃນລັກສະນະຕ�າງໆ ລວມທັງການກ�າເນີດຂອງສະກ�ນເງິນ ຄຣີບໂຕ (Cryptocurrency

ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເປ�ນສະກ�ນເງິນທ່ີບາງປະເທດໃຫ�ການຍອມຮັບ

ຂາຍແລກປ�ຽນສິນຄ�າເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ: ສ. ອາເມລິກາ, ປະເທດຍີ່ປ��ນ

ປະເທດສະໂລເວເນຍ ແລະ ປະເທດໄທ. ປະເທດເລົ�ານີ້ໄດ�ມີລະບຽບ ແລະ 

ການບັງຄັບໃຊ�ຢ�າງຫັດກ�ມພໍສົມຄວນ ແລະ ບາງປະເທດກໍມີການຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມໃຫ�ມີການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ໂດຍສະເພາະ

ໃນປະເທດໄທທີ່ເປ�ນປະເທດເພື່ອນບ�ານທ່ີໄກ�ຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ກໍກ�າລັງເລີ່ມເປ�ນທ່ີນິຍົມໃນການລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ

າເນີນທ�ລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນ Digital, ສ�ວນອີກຫຼາຍໆປະເທດກໍບໍ�ຕ�ອງການຮັບຮ��ກ�ຽວກັບ

ເງິນ Digital ແລະ ພະຍາຍາມຕີຫ�າງອອກຈາກສະກ�ນເງິນດັ�ງກ�າວ

ກ�າວມານັ້ນ ຢ��ໃນ ສປປ ລາວ ກໍເລີ່ມມີທ�າອ�ຽງຂອງກ��ມຄົນທີ່ເຂ້ົາມາໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃຫ�ມີການນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງິນຄຣີບໂຕ ເຂ້ົາໃນ

ມີການໂຄສະນາໃຫ�ໄປລົງທຶນ ຊື-້ຂາຍ ຫຼື ດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນ

Digitalcurrency) ທີຄ່ົນນິຍົມໃຊ�ໃນທົ�ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປ�ນຂໍ�ມ�ນ ແລະ ປ�ອງກັນ

ຄວາມສ�ຽງ ໃນການລົງທຶນໃນສະກ�ນເງິນດັ�ງກ�າວ ມາທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮ��ຈັກຄວາມໝາຍຂອງເງິນຄຣີບໂຕ ແລະ ວິທີການຫຼອກ

 

ແລະ ວິທີການຫຼອກລວງໃຫ�ໄປລົງທຶນ 

ປ�ດຈ�ບັນການພັດທະນາທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊີແມ�ນມີຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ວ�ອງໄວ 

ມາໃຊ�ເຂ້ົາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ພັດທະນາຮ�ບແບບການ

Cryptocurrency) ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ: 

ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເປ�ນສະກ�ນເງິນທ່ີບາງປະເທດໃຫ�ການຍອມຮັບ, ທ�າການລງົທນຶຊື-້ຂາຍ ແລະ 

ປະເທດຍີ່ປ��ນ, ປະເທດມອລຕາ, ປະເທດ

ປະເທດເລົ�ານີ້ໄດ�ມີລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຄວບຄ�ມໃນ

ການບັງຄັບໃຊ�ຢ�າງຫັດກ�ມພໍສົມຄວນ ແລະ ບາງປະເທດກໍມີການຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມໃຫ�ມີການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ໂດຍສະເພາະ

ໃນປະເທດໄທທີ່ເປ�ນປະເທດເພື່ອນບ�ານທ່ີໄກ�ຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ກໍກ�າລັງເລີ່ມເປ�ນທ່ີນິຍົມໃນການລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ແລະ ໄດ�ມີ

ສ�ວນອີກຫຼາຍໆປະເທດກໍບໍ�ຕ�ອງການຮັບຮ��ກ�ຽວກັບ

າງອອກຈາກສະກ�ນເງິນດັ�ງກ�າວ. ຕໍ�ກັບສະພາບທີ່ໄດ�

ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃຫ�ມີການນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງິນຄຣີບໂຕ ເຂ້ົາໃນ

ດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ

ເພື່ອເປ�ນຂໍ�ມ�ນ ແລະ ປ�ອງກັນ

ຄວາມສ�ຽງ ໃນການລົງທຶນໃນສະກ�ນເງິນດັ�ງກ�າວ ມາທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮ��ຈັກຄວາມໝາຍຂອງເງິນຄຣີບໂຕ ແລະ ວິທີການຫຼອກ



ກ�ອນອ່ືນມາຮ��ຈັກຄ�າວ�າ: ເງ ິນຄຣີບໂຕ ແມ�ນຫຍັງ? ເງ ິນຄຣີບໂຕ ແມ�ນເງິນດີຈີຕອນ (digital) ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປ�ນເງິນທ່ີບໍ�

ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ�ສາມາດຈັບບາຍໄດ� ແຕ�ສາມາດນ�າໄປແລກປ�ຽນເປ�ນເງິນສົດໄດ� ຊຶ່ງໃນທົ�ວໂລກແມ�ນມີປະມານ 1,500 ກວ�າສະກ�ນ

ເງິນ. ເງ ິນດັ�ງກ�າວກ�າເນີດມາຈາກກ��ມຄົນນາມແຝງທີ່ສ�າງຂ້ຶນມາ, ເປ�ນເອກະລາດຈາກຕົວກາງເພື່ອເປ�ນການຕົກລົງນ�າໃຊ�ລະຫວ�າງກັນ

ເອງຂອງກ��ມຄົນ, ຈົນມີຫຼາຍໆຄົນເຂ້ົາມາຮ�ວມນ�າໃຊ� ແລະ ມີລັກສະນະຂ�ອນຂ�າງຈ�າກັດ. ໃນໄລຍະຜ�ານມາເຫັນວ�າມີການ ຊື-້ຂາຍ 

ສະກ�ນເງິນຄຣີບໂຕ ເພີ່ມຂ້ຶນໃນທົ�ວໂລກ ກໍຄືໃນຕະຫຼາດທົ�ວໄປ ແຕ�ມັນຍັງບໍ�ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ�ສາມາດຈັບບາຍໄດ� ຄືກັນກັບປະເພດ

ເງິນຕາອື່ນໆ ເຊັ�ນ: ເງ ິນກີບ, ເງິນບາດ, ເງ ິນເຢນ, ເງ ິນຢວນ, ເງ ິນໂດລາ ແລະ ຄ�າ ທີ່ ຊື-້ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດທົ�ວໄປ ແລະ ບາງປະເທດກມີໍ

ການຫ�າມ ແລະ ບໍ�ຍອມຮັບສະກ�ນເງິນດັ�ງກ�າວ ເຊັ�ນ: ປະເທດອິນເດຍ ຊຶ່ງທະນາຄານກາງຂອງອິນເດຍໄດ�ເຜີຍແຜ�ເອກະສານຕໍ�ຕ�ານກ�ຽວ

ກັບເງິນຄຣີບໂຕວ�າ ຫາກປະເທດໃດບໍ�ມີການຍອມຮັບເງິນດັ�ງກ�າວຈາກທະນາຄານ ກໍຖືວ�າເງິນດັ�ງກ�າວບໍ�ມີປະໂຫຍດ; ປະເທດເຢຍລະ

ມັນ ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານກາງໄດ�ຍອມຮັບວ�າເງ ິນຄຣີບໂຕເປ�ນຕົວເງິນສ�ວນຕົວ ແຕ�ບໍ�ແມ�ນສະກ�ນເງິນສາທາລະນະ; ປະເທດໂບ

ລີເວຍ ເປ�ນປະເທດທີ່ກ�າລັງພັດທະນາ ກໍກ�າວວ�າເງ ິນດັ�ງກ�າວແມ�ນອາເມລກິາເປ�ນຜ��ສ�າງຂ້ຶນ ເພື່ອເຮັດສົງຄາມທາງການເງິນກັບປະເທດ

ອື່ນ ແລະ ປະເທດລັດເຊຍ ທີທ່າງສ�ານັກງານໄອຍາການສ�ງສ�ດຂອງປະເທດໄດ�ກ�າວວ�າ: ລະບົບການຊ�າລະເງິນແບບບໍ�ກ�ານົດຕົວຕົນ ແລະ 

ສະກ�ນເງິນໃນລະບົບເຄືອຄ�າຍ ທີ່ມີການໝ�ນວຽນເປ�ນຈ�ານວນຫຼາຍນັ້ນ ຖືວ�າບໍ�ສາມາດໃຊ�ແທນເງິນຕາໄດ� ເລົ�ານີ້ເປ�ນຕົ້ນ. ເວ້ົາໄດ�ວ�າ: 

ເງ ິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນ Digital ແມ�ນເປ�ນເງິນປະເພດໜ່ຶງ ທີ່ບ�ກຄົນ ຫຼື ໃນກ��ມຄົນໄດ�ມີການຍອມຮັບ, ຕົກລົງກັນເອງ ແລະ ໝ້ັນໃຈວ�າ

ຈະໃຊ�ເຂ້ົາໃນການໃຊ�ຈ�າຍຕາມພັນທະ, ສັນຍາ ຫຼື ຊ�າລະໃນທ�ລະກ�າຕ�າງໆໄດ�ໃນອະນາຄົດ ແລະ ອາດເວ້ົາໄດ�ວ�າເງ ິນດັ�ງກ�າວປຽບຄືເປ�ນວິ

ສາຫະກິດທີ່ດ�າເນີນທ�ລະກິດທາງດ�ານການເງິນ ຫຼື ວິສາຫະກິດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ�ທີ່ເກີດຂ້ຶນ ຊຶ່ງຜ��ສ�າງຕັ້ງໄດ�ໃຊ�ລະບົບຄອມພິວເຕີເປ�ນຜ��ທ�າ

ການຄ�າ (trade) ດ�ວຍຕົວຂອງມັນເອງແທນຄົນ. ໝາຍຄວາມວ�າ: ຄອມພິວເຕີເປ�ນຜ��ປະສານງານກັນເອງຕາມລະບົບທີ່ຖືກຕັ້ງຂ້ຶນທ່ີມີ

ຄວາມລະອຽດອ�ອນ ແລະ ສະລັບຊັບຊ�ອນສົມຄວນ ໂດຍທ�າການແລກປ�ຽນອັດຕາເງິນໃນການ ຊື້-ຂາຍ ທີ່ເອີ້ນວ�າ: ເງ ິນຄຣີບໂຕ ຫຼື 

ເງ ິນ Digital. 

ວິທີການຫຼອກລວງໃຫ�ໄປລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນ Digital, ດ�ວຍວິທີການໃຊ�ເຄື່ອງມືໃນຫຼາຍຮ�ບແບບ ເຊັ�ນ: ທາງ 

Online, ການສ�າງ Application ໂດຍເສຍຄ�າແນະນ�າ ແລະ ຮ�ບແບບວິທີສ�າງເວບໄຊສປອມຂ້ຶນມາ ເພື່ອໂຄສະນາວ�າ ເປ�ນບໍລິສັດທ່ີມີ

ຕົວຕົນ, ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ�ລົງທຶນຊື-້ຂາຍເງິນຄຣີບໂຕ ໃນຕະຫຼາດໂລກ, ພ�ອມທັງເປ�ນຜ��ສະໜັບສະໜ�ນໃຫ�ກັບຜະລິດຕະພັນ (Brand 

name) ທີ່ມີຍີ່ຫໍ� ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນລະດັບໂລກ, ໂດຍມີຮ�ບພາບມາໂຊໃນເວັບໄຊສ ແລະ ຍັງມີການໂຄສະນາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດທ່ີ

ລົງທຶນໜ�ອຍ ແຕ�ໄດ�ຜົນຕອບແທນສ�ງ ເຖິງ 5-10% ຫຼື 1-30% ຕໍ�ເດືອນ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ພາຍໃນ 1-2 ປ� ຖ�າເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດຫຼັກ

ຊັບ ຫ��ນກໍສາມາດມີຈ�ານວນເພີ່ມຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ�, ແຕ�ຖ�າລົງທຶນຊື້ເປ�ນແພັດເກັດກໍຈະໄດ�ໄປທ�ຽວຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງສ�າງຄວາມ

ໜ�າເຊື່ອຖືໃຫ�ກັບຜ��ທີ່ເຂ້ົາໄປເບ່ິງໃນເວບໄຊດັ�ງກ�າວ. ຕົວຢ�າງ 1:) ຮ�ບແບບວິທີຫຼອກລວງໃຫ�ໄປລົງທຶນກ�ຽວກັບເງິນຕ�າງໆຂອງສະກ�ນ

ເງິນຄຣີບໂຕໃນເວບໄຊສ ຊຶ່ງໃນໜ�າຈໍຂອງເວບໄຊສຈະສະແດງຕົວເລກທ່ີຊື້ຫຼຽນເງິນຕ�າງໆໃນໜ່ຶງຫຼຽນ ເທົ�າກັບ 35 ເງ ິນບາດໄທ ຫຼື 

ສ�ງກວ�ານັ້ັ້ັ້ນ ແລະ ສະແດງຕົວເລກຜົນກ�າໄລທີ່ເພີ່ມຂ້ຶນໃນທ�ກໆວັນ, ວັນລະ 1% ຂອງຍອດເງິນທ່ີລົງທຶນ ຊຶ່ງເປ�ນຕົວເລກທີ່ຫຼອກໃຫ�ຜ��

ລົງທຶນດີໃຈ, ແຕ�ຖ�າຫາກສາມາດຊັກຊວນ ຫຼື ແນະນ�າຜ��ອື່ນມາຮ�ວມລົງທຶນໄດ� ແມ�ນຈະໄດ� 10% ຂອງຍອດເງິນຜ��ທີ່ມາລົງທຶນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ມີການລົງທຶນໄປແລ�ວ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 1-2 ເດືອນ ກໍໄດ�ຮັບເງິນປ�ນຜົນຕາມເປ�ເຊັນທີ່ໄດ�ຕົກລົງກັນ, ໄລຍະຕໍ�

ໄປກໍເລີ່ມຜິດສັນຍາ ແລະ ອ�າງເຫດຜົນຕ�າງໆເປ�ນຕົ້ນແມ�ນ: ອ�າງວ�າມີການປ�ບປ�ງເວບໄຊສ ແລະ ຮ�ບການລົງທຶນຕ�າງໆ ສ�ດທ�າຍກໍປ�ດ

ເວບໄຊສ ຫຼື ປ�ດເຊີເວີໜີໄປ; 2.) ສ�າງກ��ມຕາມ facebook ຫຼື ແອັບ App ຕ�າງໆ ແລ�ວຊັກຊວນໃຫ�ຄົນເຂ້ົາມາລົງທຶນແບບບໍ�ມີຈ�າກດັ, 

ເປ�ດກວ�າງໃຫ�ທ�ກໆຄົນເຂ້ົາມາລົງທຶນໄດ�ແບບບໍ�ມີກ�ານົດ ແລະ ລົງທຶນຫຼາຍເທົ�າໃດກໍໄດ�ຄ�າຕອບແທນສ�ງ; 3.) ວິທີການໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ�ການລົງທຶນ ດ�ວຍການຈັດສ�າມະນາ, ມີການອອກຂ�າວ ແລະ ເອົາຮ�ບພາບພະນັກງານຂ້ັນສ�ງຈາກພາກລັດມາແອບອ�າງ, ຫຼັງຈາກ

ນັ້ນກໍຕິດຕໍ�ພົວພັນໂດຍກົງຫາຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມສ�າມະນາ ຈາກໂທລະສບັ ຫຼື ມາຫາເປ�ນການສ�ວນຕົວເກືອບທ�ກໆວັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຕາຍໃຈ 

ແລະ ຮ�ບແບບວິທີການອ່ືນໆ. 



ໃນເມ່ືອເຮົາຮ��ຄວາມໝາຍ ແລະ ວິທີການຫຼອກລວງຂອງກ��ມຄົນທ່ີບໍ�ດີ ທີ່ຊັກຊວນໃຫ�ໄປລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນດີຈີ

ຕອນ (digital)  ວ�າມີຄືແນວໃດແລ�ວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອບໍ�ໃຫ�ຖືກຫຼອກລວງ ຄວນສຶກສາຂໍ�ມ�ນຢ�າງເລິກເຊິ່ງ, ກັ�ນຕອງ ແລະ ສັງເກດ

ວ�າການລົງທຶນນັ້ນ ເປ�ນການລົງທຶນແທ� ຫຼື ບໍ�, ມີໜ�ວຍງານຈາກພາກລັດ ແລະ ມີລະບຽບກົດໝາຍຄ��ມຄອງແລ�ວຫຼືບໍ�. ຖ�າເປ�ນການຊັກ

ຊວນໃຫ�ລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນດີຈີຕອນ (digital) ແຕ�ມີການບອກໃຫ�ໄປແນະນ�າຄົນອ່ືນໃຫ�ເຂ້ົາມາຮ�ວມລົງທຶນແລ�ວຈະໄດ�

ຄ�າແນະນ�າ ແລະ ເງິນປ�ນຜົນຫາຼຍຂ້ຶນ ຫຼື ອາດຈະມີການນ�າເອົາແຜນທ�ລະກິດຂາຍຕົງມາໃຊ� ເຊັ�ນ: ເຮັດເຄືອຂ�າຍ, ຈັດໂຄງສ�າງ ໂດຍນ�າ

ເອົາສະກ�ນເງິນຄຣີບໂຕເປ�ນສິນຄ�າໃຫ�ຄິດເລີຍວ�ານັ້ນແມ�ນການຫຼອກລວງຢ�າງແນ�ນອນ. ຊຶ່ງຢ�� ສປປ ລາວ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນດີຈີຕອນ 

(digital) ຍັງບໍ�ຮັບຮ��ວ�າເປ�ນເຄື່ອງມືທີ່ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າຕ�າງໆໄດ�ຕາມກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະການຊ�າລະໜ້ີ ແລະ ຍັງບໍ�

ມີນິຕິກ�າທີ່ກ�ານົດໃຫ�ພາກສ�ວນໃດເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງ. ນອກນ້ັນ, ການຊັກຊວນຜ��ອື່ນເຂ້ົາມາຮ�ວມລົງທຶນ ແລ�ວຖືກຫຼອກລວງ ອາດຖືກດ�າ

ເນີນຄະດີ ທີ່ເປ�ນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາ ຂໍ�ຫາສໍ�ໂກງຊັບພົນລະເມືອງອີກດ�ວຍ. 

ເຖິງວ�າຫຼາຍປະເທດໃຫ�ການຍອມຮັບ ແລະ ຮ�ານຄ�າຈ�ານວນໜ່ຶງນ�າໃຊ�ເງ ິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນດີຈີຕອນ (digital) ເຂ້ົາໃນການ

ໃຊ�ຈ�າຍຊື້-ຂາຍສິນຄ�າກໍຕາມ ແຕ�ເງ ິນດັ�ງກ�າວກໍຍັງຂາດຄ�ນສົມບັດໃນການທີ່ຈະເປ�ນສ່ືກາງແລກປ�ຽນ ຫຼື ເປ�ນເງິນຕາທີ່ຊ�າລະໜ້ີໄດ�ຕາມ

ກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ�າ: 1.) ເງ ິນຄຣີບໂຕ ເປ�ນເງິນດີຈີຕອນ (digital) ສະກ�ນໜ່ຶງທີ່ພັດທະນາຂ້ຶນເພື່ອການຊື້-ຂາຍແລກປ�ຽນໃນໂລກ

ອອນລາຍ ຈຶ່ງເປ�ນພຽງແຕ�ຕົວເລກໃນບັນຊີເທົ�ານັ້ນຜ��ທີ່ເປ�ນເຈົ້າຂອງແມ�ນບໍ�ເຫັນເປ�ນເງິນ ແລະ ບໍ�ສາມາດຈັບບາຍໄດ�; 2.) ບໍ�ມີການ

ຮັກສາມ�ນຄ�າ, ບໍ�ຮ��ວ�າໃຜເປ�ນຜ��ກ�ານົດມ�ນຄ�າ ແລະ ບໍ�ມີການຄວບຄ�ມປະລິມານເງິນລາຄາຈຶ່ງມີຄວາມຜັນຜວນສ�ງຂ້ຶນຢ��ກັບຄວາມ

ຕ�ອງການຂອງຕະຫຼາດ; 3.) ເງ ິນຄຣີບໂຕ ຍັງບໍ�ມີການຄວບຄ�ມ ແລະ ເປ�ນທ່ີຍອມຮັບໃນທົ�ວໂລກ ຫຼື ເປ�ນທາງການຈາກລັດຖະບານ

ໃດໆທ່ີຊັດເຈນ ເຖິງວ�າບາງປະເທດຈະເປ�ດໃຫ�ມີການຊື້-ຂາຍກໍຕາມ, ດັ�ງນ້ັນຜ��ເຮັດທ�ລະກ�າອາດບໍ�ໄດ�ຮັບການຄ��ມຄອງຕາມສິດທິພຶື້ນ

ຖານ ຂອງຜ��ໃຊ�ບໍລິການທາງການເງິນ ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຫຼອກລວງ ຫຼື ເກີດບັນຫາ ຊຶ່ງປ�ດຈ�ບັນຫຼາຍໆປະເທດກໍກ�າລັງພິຈາລະນາຫາວິທີ

ໃນການຄວບຄ�ມ; 4.) ເງ ິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນ (digital) ແມ�ນຢ��ໃນລະບົບອອນໄລ ຈຶ່ງມີຄວາມສ�ຽງໃນດ�ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂໍ�ມ�ນ

ອາດເສຍຫາຍໄດ�ຫາກຖືກໄວຣັດເຂ້ົາລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ມີການເຈາະເຂ້ົາລະບົບ (Hack); 5.) ເງ ິນຄຣີບ ເປ�ນເງິນດີຈີຕອນ 

(digital) ເມ່ືອມີການລົງທຶນ ຊື-້ຂາຍ ກໍຈະປ�ຽນສະພາບຈາກເງິນແລກປ�ຽນເປ�ນສິດທິຮຽກຮ�ອງ ແລະ ເງິນດັ�ງກ�າວ ແມ�ນຢ��ໃນລະບົບ

ເກັບຂໍ�ມ�ນແບບກະແຈກກະຈາຍ ບໍ�ມີສ�ນກາງ ຫາກການລົງທຶນເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ກໍບໍ�ຮ��ວ�າຈະໄປຮຽກຮ�ອງຈາກພາກສ�ວນໃດ ຊຶ່ງຕ�າງ

ຈາກລະບົບທະນາຄານທ່ີມີການເກັບກ�າຂໍ�ມ�ນເງິນຝາກ ຫາກເກີດມີບັນຫາ ເຈົ້າຂອງບັນຊີເງິນຝາກສາມາດຮຽກຮ�ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຈາກທະນາຄານໄດ�. 

ສ�ດທ�າຍນີ້ ຕາມທັດສະນະຂອງຜ��ຂຽນ ເຫັນວ�າ: ກ�ອນຈະມີການລົງທຶນດ�າເນີນທ�ລະກິດໃດໆກໍຕາມ ຕ�ອງໄດ�ມີການສຶກສາຂໍ�

ມ�ນນ້ັນຢ�າງລະອຽດ ເຖິງຄວາມເປ�ນໄປໄດ�, ຄວາມໜ�າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດທ່ີຈະໄປຮ�ວມລົງທຶນ, ຄວາມສ�ຽງຕ�າງໆ ແລະ ທີ່ສ�າຄັນມີ

ລະບຽບກົດໝາຍຄ��ມຄອງແລ�ວ ຫຼື ບໍ� ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນໃນເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງ ິນດິຈີຕອນ (digital). 

#ໂດຍ: ວນັນະສດິ ສິດທລິາດວງົສາ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 




