ເງິນຄຣີບໂຕ ແມນຫຍັງ
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ີ ານຫຼອກລວງໃຫໄປລົງທຶນ

ປດຈບັນການພັດທະນາທາງດານເຕັກໂນໂລຊີແມນມີຄວາມກາວໜາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢາງກວາງຂວາງໃນຈັງຫວະທີ່ວອງໄວ
ໂດຍໄດມີການນາເອົາເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ມາໃຊເຂົ້າໃນການດາເນີນທລະກາທາງດານການເງິນ ແລະ ພັດທະນາຮບແບບການ
ໃຫບໍລິການທາງດານການເງິນໃນລັກສະນະຕາງໆ ລວມທັງການກາເນີດຂອງສະກນເງິນ ຄຣີບໂຕ (Cryptocurrency
Cryptocurrency) ເປນຕົ້ນແມນ:
Bitcoin, Ethereum, litecoin, Ripple ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເປນສະກນເງິນທີ່ບາງປະເທດໃຫການຍອມຮັບ, ທາການລົງທຶນຊື-້ ຂາຍ ແລະ
ຮານຄາຈານວນໜຶ່ງນາໃຊເຂົ້າໃນການຊື້-ຂາຍແລກປຽນສິນຄາເປນຕົ້ນແມນ:
ແມນ ສ. ອາເມລິກາ, ປະເທດຍີ່ປນ
ນ, ປະເທດມອລຕາ, ປະເທດ
ສະວິດສະແລນ, ປະເທດແອັສໂຕເນຍ, ປະເທດສະໂລເວເນຍ ແລະ ປະເທດໄທ.
ປະເທດໄທ ປະເທດເລົານີ້ໄດມີລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຄວບຄມໃນ
ການບັງຄັບໃຊຢາງຫັດກມພໍສົມຄວນ ແລະ ບາງປະເທດກໍມີການຊຸກຍສົງເສີມໃຫມີການດາເນີນທລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ໂດຍສະເພາະ
ໃນປະເທດໄທທີ່ເປນປະເທດເພື່ອນບານທີ່ໄກຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ກໍກາລັງເລີ່ມເປນທີ່ນິຍົມໃນການລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ແລະ ໄດມີ
ກົດໝາຍຄວບຄມກຽວກັບການດາເນີ
າເນີນທລະກິດໃນເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນ Digital, ສວນອີກຫຼາຍໆປະເທດກໍບໍຕອງການຮັບຮກຽວກັບ
ສະກນເງິນຄຣີບໂຕ (Cryptocurrency) ຫຼື ເງິນ Digital ແລະ ພະຍາຍາມຕີຫາງອອກຈາກສະກນເງິນດັງກາວ
ງກາວ. ຕໍກັບສະພາບທີ່ໄດ
ກາວມານັ້ນ ຢໃນ ສປປ ລາວ ກໍເລີ່ມມີທາອຽງຂອງກມຄົນທີ່ເຂົ້າມາໂຄສະນາຊວນເຊື
ມາໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃຫມີການນາໃຊສະກນເງິນຄຣີບໂຕ ເຂົ້າໃນ
ການຊາລະຄາສິນຄາ ແລະ ບໍລິການ, ມີການໂຄສະນາໃຫໄປລົງທຶນ ຊື-້ ຂາຍ ຫຼື ດາເນີນທລະກາທາງດານການເງິນ ທີ່ກຽວຂອງກັບ
ເງິນຄຣີບໂຕ ໂດຍອາງວາເປນເງິນ ດີຈີຕອນ (Digitalcurrency
Digitalcurrency) ທີຄ
່ ົນນິຍົມໃຊໃນທົວໂລກ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປນຂໍມນ ແລະ ປອງກັນ
ຄວາມສຽງ ໃນການລົງທຶນໃນສະກນເງິນດັງກາວ ມາທາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຈັກຄວາມໝາຍຂອງເງິນຄຣີບໂຕ ແລະ ວິທີການຫຼອກ
ລວງໃຫໄປລົງທຶນ ວາມີຄືແນວໃດ.

ກອນອື່ນມາຮຈັກຄາວາ: ເງິນຄຣີບໂຕ ແມນຫຍັງ? ເງິນຄຣີບໂຕ ແມນເງິນດີຈີຕອນ (digital) ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປນເງິນທີ່ບໍ
ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍສາມາດຈັບບາຍໄດ ແຕສາມາດນາໄປແລກປຽນເປນເງິນສົດໄດ ຊຶ່ງໃນທົວໂລກແມນມີປະມານ 1,500 ກວາສະກນ
ເງິນ. ເງິນດັງກາວກາເນີດມາຈາກກມຄົນນາມແຝງທີ່ສາງຂຶ້ນມາ, ເປນເອກະລາດຈາກຕົວກາງເພື່ອເປນການຕົກລົງນາໃຊລະຫວາງກັນ
ເອງຂອງກມຄົນ, ຈົນມີຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າມາຮວມນາໃຊ ແລະ ມີລັກສະນະຂອນຂາງຈາກັດ. ໃນໄລຍະຜານມາເຫັນວາມີການ ຊື-້ ຂາຍ
ສະກນເງິນຄຣີບໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົວໂລກ ກໍຄືໃນຕະຫຼາດທົວໄປ ແຕມັນຍັງບໍມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍສາມາດຈັບບາຍໄດ ຄືກັນກັບປະເພດ
ເງິນຕາອື່ນໆ ເຊັນ: ເງິນກີບ, ເງິນບາດ, ເງິນເຢນ, ເງິນຢວນ, ເງິນໂດລາ ແລະ ຄາ ທີ່ ຊື-້ ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດທົວໄປ ແລະ ບາງປະເທດກໍມີ
ການຫາມ ແລະ ບໍຍອມຮັບສະກນເງິນດັງກາວ ເຊັນ: ປະເທດອິນເດຍ ຊຶ່ງທະນາຄານກາງຂອງອິນເດຍໄດເຜີຍແຜເອກະສານຕໍຕານກຽວ
ກັບເງິນຄຣີບໂຕວາ ຫາກປະເທດໃດບໍມີການຍອມຮັບເງິນດັງກາວຈາກທະນາຄານ ກໍຖືວາເງິນດັງກາວບໍມີປະໂຫຍດ; ປະເທດເຢຍລະ
ມັນ ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານກາງໄດຍອມຮັບວາເງິນຄຣີບໂຕເປນຕົວເງິນສວນຕົວ ແຕບໍແມນສະກນເງິນສາທາລະນະ; ປະເທດໂບ
ລີເວຍ ເປນປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາ ກໍກາວວາເງິນດັງກາວແມນອາເມລິກາເປນຜສາງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດສົງຄາມທາງການເງິນກັບປະເທດ
ອື່ນ ແລະ ປະເທດລັດເຊຍ ທີທ
່ າງສານັກງານໄອຍາການສງສດຂອງປະເທດໄດກາວວາ: ລະບົບການຊາລະເງິນແບບບໍການົດຕົວຕົນ ແລະ
ສະກນເງິນໃນລະບົບເຄືອຄາຍ ທີ່ມີການໝນວຽນເປນຈານວນຫຼາຍນັ້ນ ຖືວາບໍສາມາດໃຊແທນເງິນຕາໄດ ເລົານີ້ເປນຕົ້ນ. ເວົ້າໄດວາ:
ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນ Digital ແມນເປນເງິນປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ບກຄົນ ຫຼື ໃນກມຄົນໄດມີການຍອມຮັບ, ຕົກລົງກັນເອງ ແລະ ໝັນ
້ ໃຈວາ
ຈະໃຊເຂົ້າໃນການໃຊຈາຍຕາມພັນທະ, ສັນຍາ ຫຼື ຊາລະໃນທລະກາຕາງໆໄດໃນອະນາຄົດ ແລະ ອາດເວົ້າໄດວາເງິນດັງກາວປຽບຄືເປນວິ
ສາຫະກິດທີ່ດາເນີນທລະກິດທາງດານການເງິນ ຫຼື ວິສາຫະກິດເລີ່ມຕົ້ນໃໝທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງຜສາງຕັ້ງໄດໃຊລະບົບຄອມພິວເຕີເປນຜທາ
ການຄາ (trade) ດວຍຕົວຂອງມັນເອງແທນຄົນ. ໝາຍຄວາມວາ: ຄອມພິວເຕີເປນຜປະສານງານກັນເອງຕາມລະບົບທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດອອນ ແລະ ສະລັບຊັບຊອນສົມຄວນ ໂດຍທາການແລກປຽນອັດຕາເງິນໃນການ ຊື້-ຂາຍ ທີ່ເອີ້ນວາ: ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື
ເງິນ Digital.
ວິທີການຫຼອກລວງໃຫໄປລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນ Digital, ດວຍວິທີການໃຊເຄື່ອງມືໃນຫຼາຍຮບແບບ ເຊັນ: ທາງ
Online, ການສາງ Application ໂດຍເສຍຄາແນະນາ ແລະ ຮບແບບວິທີສາງເວບໄຊສປອມຂຶ້ນມາ ເພື່ອໂຄສະນາວາ ເປນບໍລິສັດທີ່ມີ
ຕົວຕົນ, ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດລົງທຶນຊື-້ ຂາຍເງິນຄຣີບໂຕ ໃນຕະຫຼາດໂລກ, ພອມທັງເປນຜສະໜັບສະໜນໃຫກັບຜະລິດຕະພັນ (Brand
name) ທີ່ມີຍີ່ຫໍ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນລະດັບໂລກ, ໂດຍມີຮບພາບມາໂຊໃນເວັບໄຊສ ແລະ ຍັງມີການໂຄສະນາໃນການດາເນີນທລະກິດທີ່
ລົງທຶນໜອຍ ແຕໄດຜົນຕອບແທນສງ ເຖິງ 5-10% ຫຼື 1-30% ຕໍເດືອນ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ພາຍໃນ 1-2 ປ ຖາເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກ
ຊັບ ຫນກໍສາມາດມີຈານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ, ແຕຖາລົງທຶນຊື້ເປນແພັດເກັດກໍຈະໄດໄປທຽວຕາງປະເທດ ຊຶ່ງສາງຄວາມ
ໜາເຊື່ອຖືໃຫກັບຜທີ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນເວບໄຊດັງກາວ. ຕົວຢາງ 1:) ຮບແບບວິທີຫຼອກລວງໃຫໄປລົງທຶນກຽວກັບເງິນຕາງໆຂອງສະກນ
ເງິນຄຣີບໂຕໃນເວບໄຊສ ຊຶ່ງໃນໜາຈໍຂອງເວບໄຊສຈະສະແດງຕົວເລກທີ່ຊື້ຫຼຽນເງິນຕາງໆໃນໜຶ່ງຫຼຽນ ເທົາກັບ 35 ເງິນບາດໄທ ຫຼື
ສງກວານັ້ັນ ແລະ ສະແດງຕົວເລກຜົນກາໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທກໆວັນ, ວັນລະ 1% ຂອງຍອດເງິນທີ່ລົງທຶນ ຊຶ່ງເປນຕົວເລກທີ່ຫຼອກໃຫຜ
ລົງທຶນດີໃຈ, ແຕຖາຫາກສາມາດຊັກຊວນ ຫຼື ແນະນາຜອື່ນມາຮວມລົງທຶນໄດ ແມນຈະໄດ 10% ຂອງຍອດເງິນຜທີ່ມາລົງທຶນ.
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດມີການລົງທຶນໄປແລວ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 1-2 ເດືອນ ກໍໄດຮັບເງິນປນຜົນຕາມເປເຊັນທີ່ໄດຕົກລົງກັນ, ໄລຍະຕໍ
ໄປກໍເລີ່ມຜິດສັນຍາ ແລະ ອາງເຫດຜົນຕາງໆເປນຕົ້ນແມນ: ອາງວາມີການປບປງເວບໄຊສ ແລະ ຮບການລົງທຶນຕາງໆ ສດທາຍກໍປດ
ເວບໄຊສ ຫຼື ປດເຊີເວີໜີໄປ; 2.) ສາງກມຕາມ facebook ຫຼື ແອັບ App ຕາງໆ ແລວຊັກຊວນໃຫຄົນເຂົ້າມາລົງທຶນແບບບໍມີຈາກັດ,
ເປດກວາງໃຫທກໆຄົນເຂົ້າມາລົງທຶນໄດແບບບໍມີການົດ ແລະ ລົງທຶນຫຼາຍເທົາໃດກໍໄດຄາຕອບແທນສງ; 3.) ວິທີການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜການລົງທຶນ ດວຍການຈັດສາມະນາ, ມີການອອກຂາວ ແລະ ເອົາຮບພາບພະນັກງານຂັ້ນສງຈາກພາກລັດມາແອບອາງ, ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນກໍຕິດຕໍພົວພັນໂດຍກົງຫາຜເຂົ້າຮວມສາມະນາ ຈາກໂທລະສັບ ຫຼື ມາຫາເປນການສວນຕົວເກືອບທກໆວັນ ເພື່ອເຮັດໃຫຕາຍໃຈ
ແລະ ຮບແບບວິທີການອື່ນໆ.

ໃນເມື່ອເຮົາຮຄວາມໝາຍ ແລະ ວິທີການຫຼອກລວງຂອງກມຄົນທີ່ບໍດີ ທີ່ຊັກຊວນໃຫໄປລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນດີຈີ
ຕອນ (digital)

ວາມີຄືແນວໃດແລວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອບໍໃຫຖືກຫຼອກລວງ ຄວນສຶກສາຂໍມນຢາງເລິກເຊິ່ງ, ກັນຕອງ ແລະ ສັງເກດ

ວາການລົງທຶນນັ້ນ ເປນການລົງທຶນແທ ຫຼື ບໍ, ມີໜວຍງານຈາກພາກລັດ ແລະ ມີລະບຽບກົດໝາຍຄມຄອງແລວຫຼືບ.ໍ ຖາເປນການຊັກ
ຊວນໃຫລົງທຶນໃນ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນດີຈີຕອນ (digital) ແຕມີການບອກໃຫໄປແນະນາຄົນອື່ນໃຫເຂົ້າມາຮວມລົງທຶນແລວຈະໄດ
ຄາແນະນາ ແລະ ເງິນປນຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ອາດຈະມີການນາເອົາແຜນທລະກິດຂາຍຕົງມາໃຊ ເຊັນ: ເຮັດເຄືອຂາຍ, ຈັດໂຄງສາງ ໂດຍນາ
ເອົາສະກນເງິນຄຣີບໂຕເປນສິນຄາໃຫຄິດເລີຍວານັ້ນແມນການຫຼອກລວງຢາງແນນອນ. ຊຶ່ງຢ ສປປ ລາວ ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນດີຈີຕອນ
(digital) ຍັງບໍຮັບຮວາເປນເຄື່ອງມືທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການດາເນີນທລະກາຕາງໆໄດຕາມກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະການຊາລະໜີ້ ແລະ ຍັງບໍ
ມີນິຕິກາທີ່ການົດໃຫພາກສວນໃດເປນຜຄມຄອງ. ນອກນັ້ນ, ການຊັກຊວນຜອື່ນເຂົ້າມາຮວມລົງທຶນ ແລວຖືກຫຼອກລວງ ອາດຖືກດາ
ເນີນຄະດີ ທີ່ເປນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ຂໍຫາສໍໂກງຊັບພົນລະເມືອງອີກດວຍ.
ເຖິງວາຫຼາຍປະເທດໃຫການຍອມຮັບ ແລະ ຮານຄາຈານວນໜຶ່ງນາໃຊເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນດີຈີຕອນ (digital) ເຂົ້າໃນການ
ໃຊຈາຍຊື້-ຂາຍສິນຄາກໍຕາມ ແຕເງິນດັງກາວກໍຍັງຂາດຄນສົມບັດໃນການທີ່ຈະເປນສື່ກາງແລກປຽນ ຫຼື ເປນເງິນຕາທີ່ຊາລະໜີ້ໄດຕາມ
ກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວາ: 1.) ເງິນຄຣີບໂຕ ເປນເງິນດີຈີຕອນ (digital) ສະກນໜຶ່ງທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອການຊື້-ຂາຍແລກປຽນໃນໂລກ
ອອນລາຍ ຈຶ່ງເປນພຽງແຕຕົວເລກໃນບັນຊີເທົານັ້ນຜທີ່ເປນເຈົ້າຂອງແມນບໍເຫັນເປນເງິນ ແລະ ບໍສາມາດຈັບບາຍໄດ; 2.) ບໍມີການ
ຮັກສາມນຄາ,

ບໍຮວາໃຜເປນຜການົດມນຄາ

ແລະ

ບໍມີການຄວບຄມປະລິມານເງິນລາຄາຈຶ່ງມີຄວາມຜັນຜວນສງຂຶ້ນຢກັບຄວາມ

ຕອງການຂອງຕະຫຼາດ; 3.) ເງິນຄຣີບໂຕ ຍັງບໍມີການຄວບຄມ ແລະ ເປນທີ່ຍອມຮັບໃນທົວໂລກ ຫຼື ເປນທາງການຈາກລັດຖະບານ
ໃດໆທີ່ຊັດເຈນ ເຖິງວາບາງປະເທດຈະເປດໃຫມີການຊື້-ຂາຍກໍຕາມ, ດັງນັ້ນຜເຮັດທລະກາອາດບໍໄດຮັບການຄມຄອງຕາມສິດທິພຶື້ນ
ຖານ ຂອງຜໃຊບໍລິການທາງການເງິນ ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຫຼອກລວງ ຫຼື ເກີດບັນຫາ ຊຶ່ງປດຈບັນຫຼາຍໆປະເທດກໍກາລັງພິຈາລະນາຫາວິທີ
ໃນການຄວບຄມ; 4.) ເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນ (digital) ແມນຢໃນລະບົບອອນໄລ ຈຶ່ງມີຄວາມສຽງໃນດານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂໍມນ
ອາດເສຍຫາຍໄດຫາກຖືກໄວຣັດເຂົ້າລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ມີການເຈາະເຂົ້າລະບົບ (Hack); 5.) ເງິນຄຣີບ ເປນເງິນດີຈີຕອນ
(digital) ເມື່ອມີການລົງທຶນ ຊື-້ ຂາຍ ກໍຈະປຽນສະພາບຈາກເງິນແລກປຽນເປນສິດທິຮຽກຮອງ ແລະ ເງິນດັງກາວ ແມນຢໃນລະບົບ
ເກັບຂໍມນແບບກະແຈກກະຈາຍ ບໍມີສນກາງ ຫາກການລົງທຶນເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ກໍບໍຮວາຈະໄປຮຽກຮອງຈາກພາກສວນໃດ ຊຶ່ງຕາງ
ຈາກລະບົບທະນາຄານທີ່ມີການເກັບກາຂໍມນເງິນຝາກ ຫາກເກີດມີບັນຫາ ເຈົ້າຂອງບັນຊີເງິນຝາກສາມາດຮຽກຮອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຈາກທະນາຄານໄດ.
ສດທາຍນີ້ ຕາມທັດສະນະຂອງຜຂຽນ ເຫັນວາ: ກອນຈະມີການລົງທຶນດາເນີນທລະກິດໃດໆກໍຕາມ ຕອງໄດມີການສຶກສາຂໍ
ມນນັ້ນຢາງລະອຽດ ເຖິງຄວາມເປນໄປໄດ, ຄວາມໜາເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະໄປຮວມລົງທຶນ, ຄວາມສຽງຕາງໆ ແລະ ທີ່ສາຄັນມີ
ລະບຽບກົດໝາຍຄມຄອງແລວ ຫຼື ບໍ ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນໃນເງິນຄຣີບໂຕ ຫຼື ເງິນດິຈີຕອນ (digital).
#ໂດຍ: ວັນນະສິດ ສິດທິລາດວົງສາ, ກົມນິຕກ
ິ າ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ.

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊເງິນກີບລາວ

