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 “บทบาทของ Cryptocurrency ในวิกฤตรสัเซีย-ยูเครน” 

 บทบาทส าคญัทางการเงนิในภาวะการเกดิสงคราม จากกรณสีงครามความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซีย -ยูเครน 
และเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นบทบาทส าคัญของสกุลเงินดิจิทัล นับตั้งแต่กองก าลังรัสเซียท าการบุกยูเครนเมื่อวันที่  
๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และพันธมิตรได้ประกาศมาตรการคว่ าบาตรต่อรัสเซียอย่างที่ไม่เคยปรากฏ  
มาก่อน ความพยายามเหล่านี้ก่อให้เกิดค าถามในประเด็นว่ารัสเซียสามารถใช้ Cryptocurrencies ในการหลบเลี่ยง
มาตรการคว่ าบาตรที่เกิดขึ้นได้หรือไม่  

 ในขณะท่ีมีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนเกิดขึ้นนั้น ก็เป็นช่วงเวลาท่ี 
ผู้ก าหนดนโยบายต่างพยายามตัดสินใจว่าจะควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลนี้
อยา่งไร โดยในเดอืนมีนาคม ๒๕๖๕ นี ้ประธานาธบิด ีโจ ไบเดน ไดล้งนาม
ในค าสั่งผู้บริหาร เรียกร้องให้มียุทธศาสตร์ของรัฐบาลในภาพรวม
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลดความเสี่ยงด้าน
ความม่ันคงของประเทศและระบบทางการเงินท่ีผิดกฎหมาย ในขณะ
ท่ีรัฐสภายุโรปก็ก าลังถกเถียงกันว่าจะก าหนดมาตรฐานการใช้
พลังงานต่อ คริปโตเคอร์เรนซ่ี (Cryptocurrencies) ท่ีอาจจ ากัดการ
ใช้งานในบางประเภท โดยความโดดเด่นของการใช้งานของคริปโต
เคอร์เรนซ่ีในความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนนี้อาจมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ในระดับโลกของเทคโนโลยีดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงบรรดารัฐบาลท่ีก าลัง
พิจารณากฎเกณฑ์ใหม่ด้วย 
 นับตั้งแต่มีการเกิดขึ้นของคริปโตเคอร์เรนซ่ี การกระจาย
อ านาจของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้าน
การเงินโลก ในบริบทการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ผู้สนับสนุน คริปโต
เคอร์เรนซ่ี เห็นว่าคริปโตเคอร์เรนซ่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าลาย
ระบอบเผด็จการของรัสเซียโดยเป็นทางเลือกของสกุลเงินรูเบิล 
ของรัสเซีย ซ่ึงเอือ้อ านวยใหเ้กิดการไหลออกของทุนจากรัสเซีย คริปโต
เคอร์เรนซ่ียังมีความส าคัญในการเป็นสื่อกลางในการบริจาคเพ่ือ
ช่วยเหลือให้กับรัฐบาลยูเครนท่ีช่วยเติมเต็มความช่วยเหลือจากชาติ
ตะวนัตก  อยา่งไรก็ตาม มีมุมมองท่ีคลางแคลงใจว่าลักษณะของคริปโต
เคอร์เรนซ่ีท่ีเป็นการกระจายอ านาจแบบท่ีไม่ได้ มีการควบคุม 
จะเป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงเป็น
สื่อกลางส าหรับบุคคลและหน่วยงานของรัสเซียใช้ในการหลีกเลี่ยง
การคว่ าบาตร โดยในชุมชนคริปโตเคอร์เรนซ่ีนั้น วิกฤติการรัสเซีย -
ยูเครนท่ีเกิดขึ้นได้ท าให้ความตึงเครียดทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่าย 

เสรีนิยมและฝ่ายต่อต้านเผด็จการเด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซ่ี ว่าควรปฏิบัติตามมาตรการ
คว่ าบาตรต่อหน่วยงานของรัสเซีย (Russian entities) บริษัทแลกเงิน
รายใหญ่ดูเหมือนจะปฏิบัติตามมาตรการคว่ าบาตรอย่างเคร่งครัด แต่
บริษัทดังกล่าวรวมถึงรัฐบาลยูเครนยังคงต่อต้านการเรียกร้องในการ
ระงับการซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซ่ีส าหรับทุกคนในรัสเซีย 

รัสเซยีสามารถใชค้รปิโตเคอรเ์รนซีเ่พือ่หลบเลีย่งการคว่ าบาตรได้
หรือไม่?  
ในทางทฤษฎ ีคริปโตเคอร์เรนซ่ีสามารถทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่จดุประสงคท์ีผ่ดิ

กฎหมาย เชน่ การหลบเลีย่งการคว่ าบาตร แตใ่นทางปฏบิตัน้ัิน ดว้ยอุปสรรค
ทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างตลาด และสภาพคล่องที่จ ากัดท าให้มีความ
ยากล าบากส าหรับตัวแสดงของรัสเซียที่ถูกคว่ าบาตรในการหลีกเลี่ยง 
การคว่ าบาตรในการใช้คริปโต ในขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ก าลัง
ท าการตรวจสอบว่ามีการใช้คริปโตเคอร์เรนซ่ีเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ าบาตร
หรอืไม่ เจา้หน้าทีส่ภาความม่ันคงแห่งชาติยังรายงานว่า คริปโตเคอร์เรนซ่ี
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ไม่มีประสิทธิภาพส าหรับรัสเซียในการหลบเลี่ยง
มาตรการคว่ าบาตรด้วย ๓ เหตุผลดังน้ี  
 อุปสรรคทางเทคโนโลยี: Cryptocurrencies พึ่งพาเทคโนโลยี
ผ่านระบบบล็อคเชน (Blockchain) บล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภท
ดิจิทัลแบบกระจายอ านาจ และเป็นสาธารณะประกอบ การท าธุรกรรม
ทั้งหมดจะถูกบันทึกลงบนบล็อคเชน สกุลเงินดิจิทัลจึงเสมือนกับเป็น 
“Marked Bills” ในขอบเขตของเงินสด คือ เป็นการท าเคร่ืองหมายไว้ที่
เงินสดเพื่อให้สามารถระบุและติดตามการด าเนินกิจกรรมทางการเงินได้ 
ซ่ึงบิทคอยน์ (Bitcoin) และสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดอ่ืนๆ มักมีการใช้นามแฝง 
การไม่ระบุชื่อ หรือระบุตัวตน ทุกคนสามารถดูได้ว่ากระเป๋าเงินใด 
ใช้ Bitcoin จากที่ไหน ซ่ึงหมายความว่าจะสามารถตรวจสอบการท า
ธุรกรรมและกระเป๋าเงินของพวกเขาได้ และหากกระเป๋าเงินสามารถ
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เชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือบุคคลก็สามารถระบุตัวตนผู้ ใช้ ได้ 
บริษัทเอกชนอย่าง Chainalysis บริษัทวิเคราะห์เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ให้ความช่วยเหลือโดยความพยายามในการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
เพ่ือตรวจสอบถึงกิจกรรมการใช้คริปโตเคอร์เรนซ่ีอย่างผิดกฎหมาย 
โดย Chainalysis กลา่ววา่ กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายของคริปโตเคอร์เรนซ่ี
ท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๑๕  
 โครงสร้างตลาด:  คริปโตส่วนใหญ่ท าธุรกรรมในตลาดซ้ือขาย
แบบรวมศูนย์ เช่น Binance และ Coinbase เนื่องจากมีแพลตฟอร์ม 
ท่ีสะดวกสบายและบริการดแูลส าหรับกระเป๋าเงินคริปโต ตลาดซ้ือขาย
เหล่านี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ การต่อต้านการฟอกเงิน และ
กฎหมายต่อต้านการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย (KYC/
AML/CFT) ในสหรัฐอเมริกาและเขตอ านาจศาลหลักอื่นๆ ซ่ึง
หมายความว่าเจ้าหน้า ท่ีผู้ตรวจสอบสามารถระบุได้ว่าใครถือ
สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซ่ีอยู่บ้าง และสามารถออกค าสั่งเพ่ือระงับ
บัญชีของหน่วยงานท่ีเฉพาะเจาะจงได้ กฎระเบียบตลาดซ้ือขาย 
คริปโตเคอร์เรนซ่ีในรัสเซียนั้นถูกผ่อนคลายมากขึ้น ดังนั้น จึงอาจ 
ไม่แน่ชัดได้ว่าหน่วยงานใดบ้างในรัสเซียท่ีมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์คริปโต และแม้ว่าการท าธุรกรรมผ่านคริปโตจะยังไม่ใช่ 
ข้อห้ามจากรัฐบาลรัสเซียโดยสิ้นเชิง แต่ทางรัสเซียก็ก าลังมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับบุคคลและหน่วยงานท่ีถูกคว่ าบาตร 
ตัวอย่างเช่น ตลาดซ้ือขาย Coinbase ได้ยืนยันว่าจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ เพ่ือคัดกรองลูกค้า 
ในรายชื่อท่ีถูกคว่ าบาตรและปิดก้ันการท าธุรกรรมจาก IP Address 
ท่ีอาจเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีถูกคว่ าบาตร โดยเม่ือ  
๖ มีนาคม ๒๕๖๕ Coinbase ได้ท าการปิดกันมากกว่า ๒๕,๐๐๐ IP 
Address ท่ีเชื่อว่าเก่ียวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีถูกคว่ าบาตร  
  สภาพคลอ่งทีจ่ ากดั: ปริมาณการซ้ือขายคริปโต ระหวา่งสกุลเงิน
รูเบิล (Rubles) กับคริปโตเคอร์เรนซ่ี ท่ีมีสภาพคล่องมากท่ีสุด 
๒ ตัวคือ Bitcoin (BTC) และ Tether (USDT) ปริมาณการซ้ือขาย
เพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มูลค่าของการ
ท าธุรกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ท่ีหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อวัน ในขณะท่ี
ในช่วงคร่ึงหลังของปี ๒๕๖๔ รัสเซียได้น าเข้าสินค้าเฉลี่ยมากกว่า 
๙๐๐ ล้านดอลลาร์ต่อวัน ปริมาณของคริปโตจ านวนค่อนข้างน้อยท่ี
ถูกซ้ือโดยใช้สกุลเงินรูเบิล แสดงให้เห็นว่าชาวรัสเซียท่ัวไปพยายามท่ี
จะก าจัดรูเบิล โดยปริมาณการซ้ือขายคริปโตท้ังหมดท่ัวโลกอยู่ท่ี
ประมาณ ๒๔ พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ เปรียบเทียบกับ 
๕ ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันในการท าธรุกรรมผา่นระบบ SWIFT ซ่ึงเป็น
ระบบการส่งข้อความทางการเงินท่ีธนาคารรัสเซียรายใหญ่ถกูหา้มไม่ให้
ใชอ้ยูใ่นขณะนี ้โดยการคา้ขายกับหน่วยงานต่างประเทศผ่านคริปโตนั้น 
จ าเป็นท่ีคู่ค้าต่างประเทศจะต้องยินดีท่ีจะรับคริปโตในการช าระเงิน
ด้วย อีกท้ังประเทศตลาดเกิดใหม่หลายแห่งมีการสั่งห้ามใช้คริปโต 
เคอร์เรนซ่ีอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเทศจีน 

ยูเครนใช้ crypto ในช่วงวิกฤตนี้อย่างไร? 
ตั้งแต่สงครามเร่ิมต้นขึ้น รัฐบาลยูเครนได้ใช้คริปโตเคอร์เรนซ่ี
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริจาคและเพ่ือการจัดซื้อทาง

ทหารและด้านอื่นๆ ซ่ึงยูเครนอยู่ในต าแหน่งท่ีดีในการใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายคริปโต โดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านการตลาดจัดอันดับให้
ยูเครนอยู่ในอันดับท่ีสี่ของโลกด้านการยอมรับคริปโตเคอร์เรนซ่ีในปี
ท่ีผ่านมา และในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ยูเครนได้รับรองคริปโตเป็น
สิ่งถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการ โดยเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ รัฐบาลยูเครนได้ประกาศชักชวนให้มีการบริจาคคริปโต 
เคอร์เรนซ่ีผ่านทางระบบออนไลน์ หลังจากในขั้นต้นได้ยอมรับเฉพาะ 
Bitcoin และ Tether และรัฐบาลยูเครนได้ขยายการรับบริจาคคริปโต
เคอร์เรนซ่ีออกไปมากกว่า ๗๐ รูปแบบ แม้วา่บางสถาบนัจะบริจาคเงิน
ให้กับยเูครนโดยใช้สกุลเงินคริปโต แต่การบริจาคส่วนใหญ่มาจาก
รายบุคคลท่ัวโลก โดยเม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม รัฐบาลยูเครนอ้างว่าได้รับ
บริจาคคริปโตมูลค่าเกือบ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์ การบริจาคคริปโต
ดังกล่าวช่วยให้ยูเครนได้รับเงินทุนอย่างทันทีและรวดเร็วกว่าการ
ขอรับบริจาคผ่านช่องทางการเงินแบบดั้งเดิม   
 สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Non-fungible tokens (NFTs) ซ่ึงเป็น
สือ่กลางท่ีเกิดขึ้นใหม่ส าหรับกระแสการเงินข้ามพรมแดน ก็เป็นแหล่ง
บริจาคอย่างหนึ่งท่ีส าคัญส าหรับรัฐบาลยูเครน รัฐบาลยูเครนได้รับ
บริจาคเป็น NFT หลายร้อยรายการ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม รวมถึง 
CryptoPunk ซ่ึงเป็นงานสะสมศิลปะดิจิทัลรูปภาพพิกเซล มูลค่ากว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ รัฐบาลยูเครนและองคก์รภายนอกได้เร่ิม
ผลิตและขาย NFT เพ่ือระดมทุน โดยลา่สุด NFT ธงชาติยูเครนขายได้
ในราคา ๖.๕ ลา้นดอลลาร์ใน Ether  อยา่งไรก็ตาม การบริจาคคริปโต
เหล่านี้ให้กับยูเครนค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการทหารและมนุษยธรรมระหว่างประเทศท่ีส่งไปยังยูเครนจาก
เหล่ารัฐบาลท่ีเป็นหุ้นส่วนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ 
 รัฐบาลยูเครนได้ใช้การบริจาคคริปโตเพ่ือวัตถุประสงค์หลาย
ประการ แต่ยังไม่มี NFT ท่ีบริจาคให้ยูเครนสามารถขายได้เลย 
ณ วันท่ี ๓ มีนาคม โดยเจ้าหน้าท่ีของยูเครนยอมรับว่าการบริจาค 
NFT แม้จะมีค่า แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์เท่าใดนักในระยะสั้น เนื่องจาก
เป็นสินทรัพย์ท่ียังขาดสภาพคล่องและขายได้ยาก ซ่ึงคริปโตเคอร์เรน
ซ่ีมีสภาพคล่องมากกว่า โดยรัฐบาลยูเครนได้แลกเงินคริปโตชนิด 
ท่ีไม่แพร่หลายเป็นเงินดอลลาร์และเงินยูโร ในขณะท่ียังคงถือ 
Bitcoin และ Ether ไว้เป็นเงินส ารอง โดยเงินส ารองคริปโตจ านวน 
๑๕ ล้านดอลลาร์ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือซ้ืออุปกรณ์ทางทหารท่ีไม่อันตราย 
เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน แว่นตามองกลางคืน และเวชภัณฑ์ 
ในสนามรบ โดยประมาณร้อยละ ๔๐ ของซัพพลายเออร์ยินดีที่จะท า
ธุรกรรมโดยตรงในสกุลเงินดิจิทัล 
 
ท่ีมา: https://www.csis.org/analysis/cryptocurrencys-role-russia-ukraine-crisis 
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