
 

 

 

 

ເຕືອນ ! ສັງຄົມ

ໃນປ�ດຈ�ບັນນີໄ້ດ�ມີບ�ກຄົນ, ກ��ມຄົນ 

ອອນລາຍກ�ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ແລະ ແລກປ�ຽນ

ສັ້ນສາມາດສ�າງລາຍຮັບສ�ງໃຫ�ແກ�ຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ; ແຕ�ໃນພາກຕົວຈິງແລ�ວ

ແລະ ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງຂອງພວກຄົນບໍ�ດແີນ

ເປ�ນອັນຕະລາຍ ອາດຕົກເຂ້ົາໃນຂ�າຍການຟອກເງິນ ຫຼື ຄວາມສ�ຽງຕໍ�ລະບົບເສດຖະກິດ

ສະນັ້ນໃນທ�າຍປ�ກາຍນີ້; ທຫລ ໄດ�ອອກແຈ�ງ

ການເງິນໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດດ�າເນີນທ�ລະກ�າທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕໂດຍແຈ�ງ

ການພັດທະນາທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມກ�າວ

Blockchain ມາໃຊ�ໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນແລະພັດທະນາຮ�ບແບບການໃຫ�ບໍລິການທາງການເງິນໃນລັກສະນະ

ຕ�າງໆລວມທັງການກ�າເນີດຂອງເງິນຄຣິບໂຕ (Cryptocurrency) 

ໃນສປປ ລາວ ກໍເລີ່ມມີການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃຫ�ມີການນ�າໃຊ�ເງ ິນຄຣິບໂຕເຂ້ົາໃ

ໃຫ�ລົງທຶນ, ຊື-້ຂາຍ ຫຼື ດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງການເງິນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕໂດຍອ�າງວ�າເປ�ນເງິນ

ທີ່ມີຄົນນິຍົມໃຊ�ໃນທົ�ວໂລກ. 
ແຈ�ງການສະບັບນີ້ໄດ�ຫ�າມສະຖາບັນການເງິນທ�ກແຫ�ງຖືຄອງ

ເຮັດທ�ລະກ�າທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕໂດຍຫ�າມລົງທຶນຫຼືຊື້

ປະໂຫຍດຂອງລ�ກຄ�າ; ຫ�າມໃຫ�ບໍລິການຮັບແລກປ�ຽນເງິນຄຣິບໂຕຜ�ານຊ�ອງທາງຕ�າງໆຂອງການໃຫ�ບໍລິການຂອງຕົນ

ກາງແລກປ�ຽນຊື-້ຂາຍ (Platform) ຫຼື ເປ�ນສ່ືກາງໃຫ�ລ�ກຄ�າເຂ້ົາໄປເຮັດທ�ລະກ�າກ�ຽວກັບເງິນຄຣິບໂຕລະຫວ�າງກັນ

ໃຊ�ບັດທ�ກປະເພດເປ�ນຕົ້ນບັດສິນເຊື່ອ (Credit Card)

ກ�ຽວກັບການລົງທຶນຫຼືແລກປ�ຽນເງິນຄຣິບໂຕ. 

ຄົມ ກ�ຽວກັບເງນິຄຣິບ
 

 
ພາບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ 

 

 ແລະ ພາກສ�ວນໃດໜ່ຶງໄດ�ມີການລົງໂຄສະນາຜ�ານສື່ມວນຊົນ

ແລກປ�ຽນ ຫຼື ຖອນເງິນຄຣິບໂຕຜ�ານທະນາຄານທ�ລະກິດຢ�� ສປປ ລາວ

ແຕ�ໃນພາກຕົວຈິງແລ�ວແມ�ນບໍ�ມີມ�ນຄວາມຈິງແຕ�ປະການໃດມັນເປ�ນ

ແນໃສ�ເຮັດໃຫ�ປະຊາຊົນເຮົາຕົກເຂ້ົາຢ��ໃນກົນອ�ບາຍ, ຫຼົງເຊື່ອ 

ລາຍ ອາດຕົກເຂ້ົາໃນຂ�າຍການຟອກເງິນ ຫຼື ຄວາມສ�ຽງຕໍ�ລະບົບເສດຖະກິດ.... 
ອອກແຈ�ງການເລກທ ີ382/ຫກ; ລົງວັນທີ 30 ຕ�ລາ 2018

ການເງິນໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດດ�າເນີນທ�ລະກ�າທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕໂດຍແຈ�ງການສະບັບດັ�ງກ�າວໄດ�

ການພັດທະນາທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມກ�າວໜ�າແລະຂະຫຍາຍຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ໄວໂດຍໄດ�ນ�າເອົາເຕັກໂນໂລຊີ

ມາໃຊ�ໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນແລະພັດທະນາຮ�ບແບບການໃຫ�ບໍລິການທາງການເງິນໃນລັກສະນະ

(Cryptocurrency) ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ Bitcoin, Ethereum,

ກໍເລີ່ມມີການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃຫ�ມີການນ�າໃຊ�ເງ ິນຄຣິບໂຕເຂ້ົາໃນການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າແລະບໍລິການ

ດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງການເງິນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕໂດຍອ�າງວ�າເປ�ນເງິນດຈີິຕອລ

ໄດ�ຫ�າມສະຖາບັນການເງິນທ�ກແຫ�ງຖືຄອງ, ດ�າເນີນທ�ລະກ�າ ຫຼື ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສະໜັບສະ

ເຮັດທ�ລະກ�າທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕໂດຍຫ�າມລົງທຶນຫຼືຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຖາບັນການເງິນເອງ

ຫ�າມໃຫ�ບໍລິການຮັບແລກປ�ຽນເງິນຄຣິບໂຕຜ�ານຊ�ອງທາງຕ�າງໆຂອງການໃຫ�ບໍລິການຂອງຕົນ

ເປ�ນສ່ືກາງໃຫ�ລ�ກຄ�າເຂ້ົາໄປເຮັດທ�ລະກ�າກ�ຽວກັບເງິນຄຣິບໂຕລະຫວ�າງກັນ

(Credit Card) ໃນການຊື້ເງ ິນຄຣິບໂຕ ແລະ ຫ�າມສະໜັບສະໜ�ນ 

ຣິບໂຕ 

ຊົນຕ�າງໆໂດຍສະເພາະແມ�ນສ່ື

ລາວ ໂດຍອ�າງວ�າໃນເວລາອັນ

ໃດມັນເປ�ນພຽງການແອບອ�າງ

 ແລະ ເຂ້ົາຮ�ວມໃນວົງການທີ່

2018 ກ�ຽວກັບການຫ�າມສະຖາບັນ

ກ�າວໄດ�ຊີ້ບອກວ�າ: ໃນປ�ດຈ�ບັນ, 

ໜ�າແລະຂະຫຍາຍຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ໄວໂດຍໄດ�ນ�າເອົາເຕັກໂນໂລຊີ

ມາໃຊ�ໃນການດ�າເນີນທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນແລະພັດທະນາຮ�ບແບບການໃຫ�ບໍລິການທາງການເງິນໃນລັກສະນະ

Bitcoin, Ethereum, Litecoin ແລະ ອື່ນໆ. 

ນການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າແລະບໍລິການ, ມີການໂຄສະນາ

ຈິຕອລ (Digital Currency) 

ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສະໜັບສະໜ�ນການ

ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຖາບັນການເງິນເອງ ຫຼື ຜົນ

ຫ�າມໃຫ�ບໍລິການຮັບແລກປ�ຽນເງິນຄຣິບໂຕຜ�ານຊ�ອງທາງຕ�າງໆຂອງການໃຫ�ບໍລິການຂອງຕົນ; ຫ�າມສ�າງສ�ນ

ເປ�ນສ່ືກາງໃຫ�ລ�ກຄ�າເຂ້ົາໄປເຮັດທ�ລະກ�າກ�ຽວກັບເງິນຄຣິບໂຕລະຫວ�າງກັນ; ຫ�າມໃຫ�ລ�ກຄ�ານ�າ

ໜ�ນ ຫຼື ໃຫ�ຄ�າປ�ກສາກັບລ�ກຄ�າ



ນອກຈາກນີ້; ສະຖາບັນການເງິນຕ�ອງເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງໃນການໃຫ�ບໍລິການດ�ານເງິນຝາກ ແລະ ດ�ານສິນເຊື່ອທີ່

ກ�ຽວຂ�ອງກັບການເປ�ດບັນຊີ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ບັນຊີທີ່ອາດນ�າໄປສ��ການດ�າເນີນທ�ລະກ�າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕພ�ອມກັບໃຫ�

ເອົາໃຈໃສ�ກ�ຽວກັບການຊອກຮ��ຂໍ�ມ�ນລ�ກຄ�າ (Know your Customer: KYC) ແລະ ດ�າເນີນການກວດສອບຂໍ�ມ�ນລ�ກຄ�າ 

(Customer Due Diligence: CDD) ຢ�າງເຂ້ັມງວດ; ລວມທັງໃຫ�ລະມັດລະວັງການຖືກນ�າໃຊ�ຊື ່ ຫຼື ໂລໂກ�ຂອງສະຖາບັນການເງິນ

ເຂ້ົາໃນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກ��ມຄົນບໍ�ຫວັງດີຊຶ່ງອາດສ�າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ�ແກ�ສະຖາບັນການເງິນຫຼືຂະແໜງທະນາຄານໃນ 

ສປປ ລາວ. 
ຕໍ�ບັນຫາດັ�ງກ�າວ; ເງິນຄຣິບໂຕແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງ, ເຖິງມີການອ�າງວ�າ: ເງ ິນດີຈິຕອລແບບມີລະຫັດ (ເງ ິນຄຣິບໂຕ) ຈະປອດ

ໄພຈາກການດັດແປງຂໍ�ມ�ນໃນແຕ�ລະ Block, ການອາໃສຖານອິນເຕີເນັດ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ຍັງມີຄວາມສ�ຽງທີ່ລະບົບຈະຫຼົ້ມ ຫຼື 

ເຄື່ອງເອເລັກໂທຼນິກທີ່ເກັບຂໍ�ມ�ນ ແລະ ບັນຊີຂອງຜ��ໃຊ�ຈະໄດ�ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ; (ອີງຕາມຂ�າວຂອງ Bloomberg, 

Russia Today), ບໍລິສັດນ�າໜ�າດ�ານການຄ�າເງິນຄຣິບໂຕຈ�ານວນໜ່ຶງໄດ�ຖືກລັກເອົາເງ ິນຄຣິບໂຕ ຈ�ານວນມະຫາສານ ແລະ ຖືກ

ປະກາດລົ້ມລະລາຍ. ນອກນ້ັນ, ຍັງມີການວິພາກວິຈານກ�ຽວກັບເງິນຄຣິບໂຕ ວ�າ: ເປ�ນອ�ບາຍສໍ�ໂກງ ແບບທ�ລະກິດຕ�ອງໂສ� (Ponzi 

Schemes ຫຼື Pyramid Schemes) ແລະ ເສດຖະກິດຟອງສະບ� (Economic Bubbles) ຊຶ່ງເປ�ນການປ��ນນ��າເປ�ນຕົວ. ນອກນັນ້, ກໍ�

ບໍ�ມີກົນໄກປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ທີ່ຊັດເຈນ, ບໍ�ມີການຄວບຄ�ມ ແລະ ຂາດການຮັບປະກັນ.  

ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ; ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມນິຍົມທີ່ມີຕໍ�ເງ ິນຄຣິບໂຕ ແລະ ທ�ລະກດິທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນເກີດຂ້ຶນຢ�າງ

ວ�ອງໄວ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງພາກລັດ ແລະ ອົງກອນລະຫວ�າງປະເທດ ຍັງໃຫ�ການຕິດຕາມຕໍ�ກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສ�ຽງທີ່

ກ�ຽວຂ�ອງຢ�າງໃກ�ຊິດ, ເມ່ືອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສ�ຽງທີ່ອາດເກີດຈາກເງິນຄຣິບໂຕ ຄື: ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜ�ນທາງ

ການເງິນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ (Money Laundering and Terrorism): ການໃຊ�ເງ ິນຄຣິບໂຕ ສ�ວນໃຫຍ�ສາມາດເຮັດໄດ�ໂດຍມີ

ການປ�ກປ�ດຕົວຕົນໃນການໂອນຊ�າລະລະຫວ�າງກັນເຮັດໃຫ�ມີຄວາມຫຍ��ງຍາກຕໍ�ກັບຜ��ຄ��ມຄອງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເສັ້ນທາງ

ການສົ�ງຕໍ�ຂອງເງິນຄຣິບໂຕ. ໃນການເອົາຈ�ານວນເງິນທ່ີໄດ�ຈາກການກະທ�າຜິດຕົ້ນມາຟອກ ໂດຍການແລກປ�ຽນຊື້ຂາຍເປ�ນເງິນຄຣິບ

ໂຕ ອາດຈະເຮັດດ�ວຍການແລກປ�ຽນທີ່ຖືກກົດໝາຍ, ການແລກປ�ຽນລະຫວ�າງບ�ກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນການສ�າງຊັ້ນປ�ກປ�ດການເຮັດ

ທ�ລະກ�າເງິນຄຣິບໂຕລະຫວ�າງ E-money ຈະພະຍາຍາມເຮັດທ�ກວິທີທາງໃນການປ�ກປ�ດຮ�ອງຮອຍການເຮັດທ�ລະກ�າ ໂດຍການໃຊ�

ສະກ�ນເງິນຄຣິບໂຕທີ່ສາມາດປ�ກປ�ດຂໍ�ມ�ນສ�າຄັນ ແລະ ທີ່ຢ��ຂອງຜ��ຮັບ - ຜ��ສົ�ງເຊັ�ນ: Verge, Dash ແລະ Monero ໃນຂ້ັນຕອນສ�ດ

ທ�າຍແມ�ນການແລກປ�ຽນເງິນຄຣິບໂຕ ກັບມາເປ�ນສະກ�ນເງິນທົ�ວໄປເພື່ອໃຊ�ໃນການຊ�າລະຕ�າງໆ ເພື່ອນ�າເຂ້ົາສ��ລະບົບເສດຖະກິດ. 

ດັ�ງນ້ັນ ເງິນຄຣິບໂຕ ຈຶ່ງຖືກນ�າໃຊ�ເປ�ນຊ�ອງທາງໃນການກໍ�ການຮ�າຍ ແລະ ທ�ລະກ�າທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ�ໂດຍງ�າຍ; 

ນອກນ້ີ; ຍັງເປ�ນການເກັງກ�າໄລໃນເງິນຄຣິບໂຕ ແລະ ຄວາມສ�ຽງຂອງນັກລົງທຶນ (Investor Protection): ເງ ິນຄຣິບໂຕ

ແມ�ນມີຄວາມຜັນຜວນດ�ານລາຄາສ�ງ ແລະ ບໍ�ສາມາດຫາມ�ນຄ�າທີ່ແທ�ຈິງໄດ� ຕ�າງຈາກຮ��ນ ຫຼື ພັນທະບັດ. ດັ�ງນ້ັນ, ນັກລົງທຶນທ່ີເຂ້ົາໄປ

ເກັງກ�າໄລໃນເງິນຄຣິບໂຕ ຈ�າເປ�ນຕ�ອງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສ�ຽງກ�ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ; ພ�ອມນີ້ ຍັງຖືກນ�າໄປໃຊ�ແອບອ�າງ

ໃນແຊລ�ກໂຊ� ແລະ ການສໍ�ໂກງປະຊາຊົນ (Ponzi Scheme) ເນື່ອງຈາກລາຄາຂອງເງິນຄຣິບໂຕແມ�ນເພີ່ມຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ�ມີການໂຄສະນາ

ຫຼອກລວງ ເພື່ອລະດົມເງິນຈາກປະຊາຊົນ ເພື່ອນ�າລົງທຶນໃນເງິນຄຣິບໂຕໃນລັກສະນະແຊລ�ກໂສ�ເລື້ອຍໆ; ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ�ເປ�ນການ

ຫຼີກລ�ຽງການຄວບຄ�ມການແລກປ�ຽນເງິນ (Exchange Control): ການຄວບຄ�ມການແລກປ�ຽນເງິນມີໄວ�ເພື່ອຊ�ວຍໃນການຮັກສາ

ສະຖຽນລະພາບດ�ານການເງິນ-ເງິນຕາຂອງປະເທດ ເຊິ່ງຜ��ທີ່ຕ�ອງການນ�າເງິນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ຈະຕ�ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ

ທາງການ, ການໃຊ�ເງ ິນຄຣິບໂຕໃນການຊ�າລະ ຫຼື ການໂອນ ອາດຖືກໃຊ�ເປ�ນຊ�ອງທາງໃນການຫຼີກລ�ຽງການຕິດຕາມຂອງພາກລັດ 

ແລະຫຍ��ງຍາກໃນການຕິດຕາມກວດກາ;ການຫຼີກລ�ຽງພາສີ (Taxation) ການໂອນເງິນຄຣິບໂຕ ລະຫວ�າງກະເປ�າເງ ິນອີເລັກ

ໂຕຣນິກຂອງບ�ກຄນົທົ�ວໄປ ເຮັດໃຫ�ໜ�ວຍງານພາກລັດຕິດຕາມທ�ລະກ�າໄດ�ຍາກ ຈຶ່ງອາດເປ�ນຊ�ອງທາງໃນການຫຼີກລ�ຽງພາສີໄດ�; 

ນອກຈາກນີ;້ ມັນຍັງສົ�ງຜົນກະທົບຕໍ�ສະຖຽນລະພາບດ�ານການເງິນ-ເງິນຕາ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການໃຫ�ບໍລິການໂດຍສະຖາບັນ

ການເງິນ (Financial Stability): ເນື່ອງຈາກລາຄາຂອງເງິນຄຣິບໂຕມີຄວາມຜັນຜວນສ�ງ, ການໂຈລະກ�າເງິນຄຣິບໂຕແມ�ນເກີດຂ້ຶນ

ເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງກໍ�ໃຫ�ເກີດການສ�ນເສຍທີ່ມີມ�ນຄ�າສ�ງ ແລະ ມີຄວາມສ�ຽງທີ່ຈະມີການນ�າໃຊ�ເງ ິນຄຣິບໂຕໃນການຟອກເງິນ ແລະ ຊື້ສິ່ງທີ່ຜິດ

ກົດໝາຍ, ສະຖາບັນການເງິນ ຈຶ່ງບໍ�ຄວນເຂ້ົາໄປລົງທຶນ ຫຼື ເກັງກ�າໄລໃນເງິນຄຣິບໂຕ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ�ນຈະສົ�ງຜົນຕໍ�

ຄວາມໜ�າເຊື່ອຖືຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການເງິນໂດຍລວມ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_scheme
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_bubble


ໃນລະຫວ�າງກາງເດືອນພຶດສະພາ 2019 ນີ,້ ກົມຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະສະສາງທຫລໄດ�ແຈ�ງຜ�ານຜ��ສືຂ່�າວທຫລໂດຍໃຫ�ສະຖາ

ບັນການເງິນ (ທະນາຄານທ�ລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນຕ�າງໆທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງທຫລ) ສືບຕໍ�ປະຕບັິດແຈ�ງການເລກທ ີ

382/ຫກ ຢ�າງເຂ້ັມງວດ ແລະ ຫ�າມບໍ�ໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດດ�າເນີນທ�ລະກ�າ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�

ແກ�ການຊື້- ຂາຍ, ແລກປ�ຽນເງິນຄຣິບໂຕແລະຂໍແຈ�ງມາຍັງນັກທ�ລະກິດ, ຜ��ປະກອບການ, ພໍ�ຄ�າ-ຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, 

ຕ�າຫຼວດແລະປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ�າຈົ�ງມີສະຕ,ິ ລະມັດລະວັງຢ�າໄດ�ຫຼົງເຊື່ອຕໍ�ຂ�າວ ແລະ ຄ�າຫຼອກລວງຂອງພວກຄົນບໍ�ດ;ີ ທັງນີ,້ ກໍ�ເພື່ອ

ປ�ອງກັນຄວາມຄວາມສ�ຽງເພື່ອບໍ�ໃຫ�ປະຊາຊົນເຮົາຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງຊຶ່ງຈະສົ�ງຜົນກະທບົໃນວົງກວ�າງ, ພ�ອມທັງສະກັດກັ້ນການ

ແອບອ�າງຊື່ຂອງບາງທະນາຄານທ�ລະກິດວ�າ: ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການໃຫ�ບໍລິການດັ�ງກ�າວ. 

# ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄົນລາວ ຮກັເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 




