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ในเด้อืนมน่าคม 2020 โลกป็ระสบีกับีสถานการณ์โรคระบีาด้ครั�งใหญ่่ 

ซึึ่�งทำให้เศรษฐกิจในบีางภาคส่วินต้องหย์ุด้ชิะงักลงอย์่างกะทันหัน ส่งผล 

กระทบีต่อวิิถ่ชิ่วิิตท่�เราต่างคุ้นเคย์กันมาเป็็นเวิลาหลาย์ร้อย์ปี็ สำนักงาน

และโรงเร่ย์นต่าง ๆ ป็ิด้ทำการ การรวิมตัวิกันในสถานท่�สาธารณะถูกห้าม 

การเดิ้นทางทั�งเชิิงธุรกิจและการท่องเท่�ย์วิจำเป็็นต้องหย์ุด้ลงชิั�วิคราวิ 

การพับีป็ะพัดู้คยุ์กบัีคนอื�นแบีบีตวัิตอ่ตวัิกลาย์เป็น็เรื�องย์ากลำบีากจนแทบี

จะเป็็นไป็ไม่ได้้ ร้านรวิงต้องป็ิด้ป็ระตู โรงงานต้องหยุ์ด้กิจการ เครื�องบีิน

ไมส่ามารถบีนิได้ ้เรอืไมส่ามารถออกทะเล ถนนถกูป็ดิ้กั�น และป็ระเทศตา่ง ๆ  

ล้วินต้องปิ็ด้กั�นพัรมแด้นซึึ่�งกันและกัน

การตอบีสนองทางนโย์บีาย์การเงินของผู้วิางนโย์บีาย์รัฐต่อวิิกฤตทาง

เศรษฐกิจท่�เกิด้ขึ�นม่ควิามรุนแรงอย์่างท่�ไม่เคย์เกิด้ขึ�นมาก่อน ป็ริมาณ

อุป็ทานของเงินขย์าย์ตัวิเพิั�มขึ�นในอัตราท่�รวิด้เร็วิท่�สุด้เท่าท่�เคย์เกิด้ขึ�นใน

คำำ�นิยม
โด้ย์

ไมเคิิล เจ. เซย์์เลอัร์์
(Michael J.Saylor)

Chairman & CEO MicroStrategy
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ป็ระวิัติศาสตร์สมัย์ใหม่ เมื�อป็ระเทศต่าง ๆ  ทำการกวิ้านซึ่ื�อสินทรัพัย์์ อัด้ฉ่ีด้

เงินกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้ินโย์บีาย์ทางการเงิน ทำการใช้ิจ่าย์เกินดุ้ล 

และควิบีคุมอัตราด้อกเบี่�ย์ ส่งผลให้เกิด้เศรษฐกิจฟ้ื้�นตัวิในรูป็แบีบีตัวิ K 

กล่าวิคือ บีริษทัท่�มสิ่นทรัพัย์์จำนวินมากฟ้ื้�นตัวิอย่์างรวิด้เร็วิจนมผ่ลป็ระกอบี

การด้่ท่�สุด้ในรอบีศตวิรรษ ในขณะท่�บีริษัทท่�ป็ระกอบีธุรกิจทั�วิไป็กลับีต้อง

พับีกับีราย์ได้้ท่�ลด้ลงและผลกำไรท่�ร่อย์หรอ

ควิามขดั้แย์ง้ทางกระบีวินการควิามคดิ้เกดิ้ขึ�นอย์า่งรนุแรงและยิ์�งใหญ่่ 

เช่ินเด้่ย์วิกับีเหตุการณ์การโย์กย์้าย์ควิามมั�งคั�งท่�เกิด้ขึ�น ควิามต้องการ

และราย์ได้้ของกลุ่มธุรกิจด้ิจิทัลพุ่ังขึ�นอย์่างรวิด้เร็วิ ในขณะท่�ร้านค้าตาม

ท้องถนน ธุรกิจการท่องเท่�ย์วิ การโรงแรม และการบีันเทิง ต่างต้องดิ้�นรน

เพืั�อให้ตนเองไม่ล้มละลาย์ บีริษัท MicroStrategy ตั�งอยู่์ท่�จุด้กึ�งกลาง

ระหว่ิางสองโลกเศรษฐกิจน่� และพัวิกเราได้้ใช้ิเวิลาตลอด้ไตรมาสท่�สอง

ของป็ีในการป็รับีรูป็แบีบีธุรกิจให้เป็็นแบีบีดิ้จิทัลเป็็นหลัก โด้ย์การสร้าง

โครงสร้างการขาย์ การตลาด้ และการให้บีริการ โด้ย์ทำงานผ่านชิ่องทาง

เวิ็บีไซึ่ต์ และหันมาใชิ้ระบีบีการป็ระชิุมวิิด้่โอทางไกล การใชิ้เครื�องมือ

อัตโนมัติ และการทำงานจากระย์ะไกล

เมื�อถึงเด้ือนมิถุนาย์น เราได้้ข้อสรุป็จากการศึกษาและหาข้อมูล

มามากเพั่ย์งพัอวิ่าเงินสำรองฉีุกเฉีิน 500 ล้านด้อลลาร์ท่�เราตั�งใจเก็บีรักษา

ไว้ิสำหรับีวินัท่�จำเป็็นจะไม่มป่็ระโย์ชิน์ใด้ ๆ  ในโลกดิ้จทิลัใบีใหมน่่� และเราน่า

จะสร้างกระแสเงินสด้ได้้เพิั�มขึ�นอ่กหนึ�งเท่าจากการเป็ล่�ย์นแป็ลงบีริษัทเข้า

สู่ย์ุคด้ิจิทัล ข่าวิด้่ก็คือเราม่เงินสด้จำนวินมากและย์ังม่โอกาสท่�จะสามารถ

สรา้งได้้เพัิ�มเตมิอ่กในอนาคต แตข่า่วิรา้ย์คอืการท่�อตัราเฟื้อ้ของอปุ็ทานเงนิ

ได้้เพิั�มสูงขึ�นกว่ิาสามเท่า และราคาของสินทรัพัย์์อื�น ๆ ต่างพุ่ังสูงขึ�นอย่์าง
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รุนแรงท่�สุด้เท่าท่�เราเคย์เห็นมา เงินคงคลังของเรากลาย์เป็็นก้อนน�ำแข็งท่�

กำลังละลาย์อย่์างรวิด้เร็วิ เราจำเป็็นต้องทำอะไรสักอย่์างอย่์างเร่งด้่วินถ้า

เราไม่อย์ากเห็นมูลค่าของเงินเหล่านั�นสูญ่หาย์ไป็จนไม่เหลือค่า

สิ�งน่�เป็็นป็ัจจัย์กระตุ้นให้เกิด้การพัย์าย์ามควิานหาคำตอบีสำหรับี

ปั็ญ่หาของเราอย่์างบ้ีาคลั�ง ธุรกิจสมัย์ใหม่จะป็กป้็องบีัญ่ชิ่แสด้งฐานะ

การเงินของพัวิกเขาในสภาพัแวิด้ล้อมของเงินเฟ้ื้อท่�เงนิกำลงัสญู่เสย่์อำนาจ

ในการจับีจ่าย์ของมันลงไป็ถึง 15% ต่อป็ีได้้อย์่างไร ในขณะท่�ราย์ได้้หลัง

หักภาษ่จากเครื�องมือในการลงทุนในพัันธบีัตรรัฐบีาลแบีบีเด้ิม ๆ แทบี

จะเป็็นศูนย์์ การท่�บีริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสด้ได้้ 75 ล้านด้อลลาร์

ต่อป็ี ในขณะท่�ม่เงินสำรองในคลังอ่กกว่ิา 500 ล้านด้อลลาร์ท่�กำลังขาด้ทุน

อำนาจการจับีจ่าย์ลง 15% ต่อป็ี ก็เป็็นบีริษัทท่�ทำลาย์มูลค่าของผู้ถือหุ้น

ลงในอัตราเด้่ย์วิกันกับีท่�สามารถสร้างได้้ พัูด้ง่าย์ ๆ ก็คือ พัวิกเรากำลัง

พัย์าย์ามกันแทบีตาย์เพั่ย์งเพัื�อท่�จะรักษาสถานภาพัเอาไวิ้ให้คงเด้ิม

หลังจากท่�ได้้พิัจารณาและป็ฏิิเสธสินทรัพัย์์ต่าง ๆ ทั�งเงินสด้ พัันธบีตัร 

อสังหาริมทรัพัย์์ หุ้น สินค้าอนุพัันธ์ งานศิลป็ะ สินค้าโภคภัณฑ์ิ และของ

สะสมแล้วิ พัวิกเราเหลือเพ่ัย์งโลหะม่ค่าและคริป็โทเคอร์เรนซึ่่ (Crypto- 

currency)1 เท่านั�น จุด้น่�เองท่�ผมได้ค้้นพับีหนังสือ The Bitcoin Standard 

ท่�เข่ย์นโด้ย์เซึ่เฟื้ด่้น อัมมูส (Saifedean Ammous) และหนังสือเล่มน่�เอง

ท่�ได้้มอบีมุมมองโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์องค์รวิมท่�ผมต้องการสำหรับี

การต่ควิามปั็จจัย์ทางเศรษฐศาสตร์ระดั้บีมหภาคท่�กำลังเป็ล่�ย์นแป็ลงโลก

ของเรา บิีด้เบืีอนตลาด้ของเรา และกระหน�ำซึ่ัด้ธุรกิจกิจการต่าง ๆ 

1
 ครปิ็โทเคอร์เรนซึ่ ่(Cryptocurrency) หมาย์ถึงสนิทรัพัย์์ดิ้จทิลัท่�ใชิเ้ทคโนโลย่์การเข้ารหัสมาทำให้สามารถ
ทำการตรวิจสอบีควิามถกูตอ้งของธรุกรรม และ ย์นืย์นัควิามเป็น็เจา้ของได้โ้ด้ย์ไมต่อ้งอาศยั์ตัวิกลางหรอื
ผู้ควิบีคุมดู้แลแต่อย์่างใด้ _ ผู้้�เรีียบเรีียง
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The Bitcoin Standard เป็็นหนังสือท่�ทุกคนในสังคมสมัย์ใหม่ควิรได้้

อ่าน มันได้้เร่ย์บีเร่ย์งเรื�องราวิเก่�ย์วิกับีทฤษฎี่และป็ระวิัติศาสตร์ของเงิน 

เศรษฐศาสตร์ในชิวิ่ิตจริง และผลกระทบีของนโย์บีาย์ทางการเมืองต่อธุรกจิ 

วัิฒนธรรม และเศรษฐกจิเอาไวิไ้ด้อ้ย่์างกระชัิบีและสอด้คลอ้ง หนังสอืเลม่น่�

อาจกล่าวิถึงคุณป็ระโย์ชิน์ของเงินท่�มั�นคงและโทษของเงินท่�อ่อนแอ

ได้ช้ิัด้เจนท่�สุด้เล่มหนึ�งในหมวิด้หมู่วิรรณกรรมธุรกิจสมัย์ใหม่ The Bitcoin 

Standard ย์ังได้้เป็ิด้โป็งเรื�องหลอกลวิงของทฤษฎี่การเงินสมัย์ใหม่ 

(Modern Monetary Theory) และแนวิควิามคดิ้อนัผดิ้เพ่ั�ย์นท่�แพัรห่ลาย์ใน

สำนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบีาลตั�งแต่ต้นศตวิรรษท่� 20

ในเดื้อนพัฤษภาคม 2020 หนังสือเล่มน่�เป็็นป็ัจจัย์สำคัญ่ท่�ทำให้ผม

สรปุ็ได้้ว่ิาบิีตคอย์น์ (Bitcoin)2 คอืคำตอบีสำหรับีป็ญั่หาในการหาทางรักษา

เงินทุนสำรองบีริษัทของพัวิกเรา บีริษัทของเราตัด้สินใจท่�จะนำสินทรัพัย์์

ท่�เป็็นเงินสด้มาลงทุนในบีิตคอย์น์ในเด้ือนสิงหาคม 2020 ก่อนท่�จะ

ตัด้สินใจใชิ้บีิตคอย์น์เป็็นสินทรัพัย์์สำหรับีกองทุนสำรองคงคลัง และทำ 

การซืึ่�อบีิตคอย์น์ด้้วิย์เงิน 2,200 ล้านด้อลลาร์ตลอด้หกเด้ือนหลังจากนั�น 

The Bitcoin Standard  ช่ิวิย์ให้เราคดิ้ได้้ว่ิากลย์ทุธ์ทางธรุกจิท่�ด้ท่่�สดุ้สำหรบัี

บีริษัทของเราคือการถือเงินสด้ในรูป็แบีบีสกุลเงินรัฐบีาลให้น้อย์ท่�สุด้

ให้เพ่ัย์งพัอต่อการป็ฏิิบัีตกิารเท่านั�น และนำเอากระแสเงินสด้ท่�เหลือทั�งหมด้

ของเราเก็บีเข้ากองทุนสำรอง และเป็ล่�ย์นเงินเหล่านั�นเป็็นบิีตคอย์น์ทันท่

ท่�สมเหตุผล ขณะท่�ผมกำลังเข่ย์นข้อควิามเหล่าน่� ทรัพัย์์สิน 99% ของเรา

ถูกเก็บีอยู่์ในรูป็ของบีิตคอย์น์ และม่เพ่ัย์ง 1% ท่�ถูกเก็บีเอาไวิ้เป็็นสกุลเงิน

2
 บีิตคอย์น์ (Bitcoin) เป็็นสกุลเงินด้ิจิทัลแรก ท่�สามารถทำงานในลักษณะบีุคคล-ถึง-บีุคคลได้้โด้ย์
ไร้ศนูย์์กลางอย่์างแท้จรงิโด้ย์ไม่มธ่นาคารกลางหรอืแม้แต่ผูคุ้มระบีบีแม้แต่คนเด้ย่์วิ นอกจากน่�บีติคอย์น์
ยั์งเป็็นซึ่อฟื้ต์แวิร์ท่�เป็ิด้เผย์ซึ่อร์ซึ่โค้ด้ (Open Source) ทำให้ระบีบีมค่วิามโป็ร่งใสและย์ังสามารถพััฒนา
ต่อเนื�องได้้โด้ย์ผู้ใช้ิงานทุกคน _ ผู้้�เรีียบเรีียง

inspiration starts here



คำ�นิยม

9

ทอ้งถิ�นตา่ง ๆ  เทา่ท่�จำเป็น็ตอ่การป็ระกอบีธรุกจิในตา่งป็ระเทศ กลา่วิได้้วิา่ 

MicroStrategy ได้้เป็ล่�ย์นมาใช้ิระบีบีมาตรฐานบีิตคอย์น์แล้วิ 

The Bitcoin Standard เป็็นหนังสือเล่มแรกท่�ผมแนะนำสำหรับีผู้ท่�

กำลังต้องการทำควิามเข้าใจแบีบีองค์รวิม เก่�ย์วิกับีทฤษฎ่ีทางเศรษฐศาสตร์ 

ป็ระวิัติศาสตร์การเมือง และพััฒนาการทางเทคโนโลย่์ท่�ชิ่วิย์ผลักด้ันให้

ระบีบีโครงข่าย์บีิตคอย์น์เติบีโตขึ�น และเป็็นตัวิกำหนด้ทิศทางการเจริญ่

เติบีโตของมันต่อไป็ในอนาคต หนังสือเล่มน่�เหมาะสำหรับีทั�งผู้คนทั�วิไป็ 

นักลงทุน ผู้บีริหาร ผู้สนใจในเทคโนโลย์่ นักการเมือง นักสื�อสารมวิลชิน  

และนักวิิชิาการ โด้ย์ไม่สนใจวิ่าพัวิกเขาจะม่เป็้าหมาย์อะไร บีิตคอย์น์คือ

ระบีบีโครงข่าย์ของเงินดิ้จิทัลระบีบีแรกของโลก บีิตคอย์น์คือสินทรัพัย์์

ทางการเงินท่�ถูกออกแบีบีและป็ระดิ้ษฐ์ขึ�นชินิด้แรกของโลก คุณสมบัีติทั�ง

สองอย่์างน่�ทำให้บีติคอย์น์กลาย์เป็น็เทคโนโลย่์ท่�จะสร้างควิามเป็ล่�ย์นแป็ลง

ท่�รุนแรงท่�สุด้ในโลก เป็็นโอกาสท่�วิิเศษสุด้สำหรับีผู้ใด้ก็ตามท่�ต้องการสร้าง

อะไรใหม่ ๆ และน่าอัศจรรย์์ และย์ังเป็็นคำตอบีสำหรับีป็ัญ่หาในการเก็บี

รักษามูลค่าท่�ผู้คนกวิ่า 7,800 ล้านคน บีริษัทกวิ่า 100 ล้านบีริษัท  และเงิน

ของนักลงทุนเป็็นร้อย์เป็็นพัันล้านล้านด้อลลาร์ต้องเผชิิญ่มาตลอด้

ผมหวิังว่ิาคุณจะเพัลิด้เพัลินไป็กับีหนังสือเล่มน่�มากเท่ากับีผม และ

หวัิงว่ิาคณุจะได้ป้็ระโย์ชินจ์ากแนวิคดิ้ตา่ง ๆ ท่�อยู่์ภาย์ในหนา้กระด้าษเหลา่น่�

 Miami Beach, FL
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คำำ�นำ�ผู้้�เรี่ยบเรี่ยง

ตลอด้หลาย์ป็ีท่�ผ่านมา ผมม่ควิามตั�งใจท่�จะเผย์แพัร่ควิามรู้

ควิามเขา้ใจเก่�ย์วิกบัีบีติคอย์นผ์า่นชิอ่งทางตา่ง ๆ  ไมว่ิา่จะเป็น็โซึ่เชิย่์ลมเ่ด้ย่์ 

การจัด้สัมมนา ไป็จนถึงราย์การป็ระจำสัป็ด้าห์บีนยู์ทูบี และหนึ�งในสิ�งท่�

พัย์าย์ามทำมาตลอด้ก็คือการเข่ย์นหนังสือเก่�ย์วิกับีบีิตคอย์น์ท่�ม่เนื�อหา

ครอบีคลุมป็ระเด้็นท่�จะเป็็นป็ระโย์ชิน์แก่ผู้อ่านท่�เป็็นคนไทย์ขึ�นมาสักเล่ม

หนึ�ง  แต่บิีตคอย์น์นั�นเป็น็เรื�องท่�ละเอย่์ด้ออ่น  ลกึซึ่ึ�ง  และย์ากตอ่การอธิบีาย์

ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้้อย์่างแท้จริงด้้วิย์ภาษาท่�ไม่ซึ่ับีซึ่้อนจนเกินไป็ 

ควิามพัย์าย์ามด้ังกล่าวิจึงเป็็นเพ่ัย์งควิามฝัันมาตลอด้ จนกระทั�งผมได้้มา

พับีกับีหนังสือเล่มน่�

ผมได้้อ่านหนังสอืเล่มน่�ครั�งแรกในช่ิวิงท่�กำลังทำการศึกษาป็ริญ่ญ่าโท

ทางด้้านเงินด้ิจิทัลในชิ่วิงป็ี 2018 เนื�อหาในหนังสือได้้ตอบีคำถามเก่�ย์วิกับี

การทำควิามรู้จักบีิตคอย์น์ได้้อย์่างสมบีูรณ์แบีบี ทั�งคำถามเก่�ย์วิกับีสาเหตุ

ของการล่มสลาย์ของเงินโบีราณรูป็แบีบีต่าง ๆ บีทบีาทของเงินท่�มั�นคงต่อ

มนุษย์ชิาติ ไป็จนถึงคำถามเก่�ย์วิกับีสภาพัของสังคมและเศรษฐกิจภาย์ใต้

ระบีบีการเงินท่�มั�นคงในอด้่ต

เนื�อหาของหนังสือเล่มน่�มก่ารกล่าวิถึงบิีตคอย์น์ในเชิงิเทคนิคเพ่ัย์งเล็ก

นอ้ย์ในช่ิวิงท้าย์เล่มเท่านั�น  โด้ย์เนื�อหาส่วินใหญ่่เป็น็การย์�ำให้เห็นว่ิาการจะ

ทำควิามเข้าใจบิีตคอย์น์ได้อ้ย่์างแท้จริงนั�น  เราต้องเขา้ใจถึงแก่นแท้ของเงนิ 

inspiration starts here
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บีทบีาทหน้าท่�และอำนาจในการเป็ล่�ย์นแป็ลงสังคมของเงินเส่ย์ก่อน 

เนื�องจากบีติคอย์น์ไมใ่ช่ิเพัย่์งเทคโนโลย่์เงินด้จิทิลัแหง่โลกอนิเทอร์เนต็  หรอื

แอป็พัลเิคชินัสำหรับีการชิำระเงินเท่านั�น  แตม่นัคอืพััฒนาการขั�นต่อไป็ของ

เทคโนโลย่์ท่�เก่าแก่ท่�สุด้ของมนุษย์ชิาติ มันคือพััฒนาการทางธรรมชิาติ

ท่�เกิด้ขึ�นเพัื�อตอบีโต้กับีป็ัญ่หาของระบีบีการเงินของโลกและเป็็นนวัิตกรรม

ท่�ม่ ศักย์ภาพัในการพัาสังคมมนุษย์์เข้าสู่ วิิ วัิฒนาการขั�นต่อไป็ตาม

ควิามเป็ล่�ย์นแป็ลงและระด้ับีควิามสามารถทางเทคโนโลย์่อื�น ๆ บีิตคอย์น์

เป็็นตัวิแทนของระบีบีการเงินท่�ถูกออกแบีบีขึ�นสำหรับีสังคมในยุ์คข้อมูล

ขา่วิสาร ท่�ระบีบีการคา้ขาย์และการผลติเชิื�อมตอ่กนัทั�วิทั�งโลก  มนัเป็น็กญุ่แจ

สำคัญ่ท่�จะเพิั�มป็ระสทิธภิาพัในการทำงานของกลไกราคาในฐานะของระบีบี

สารสนเทศภาย์ใต้ระบีบีตลาด้เสร่ การทำควิามเข้าใจถึงท่�มาท่�ไป็และ

วิิวัิฒนาการของเทคโนโลย่์ท่�เร่ย์กวิ่าเงินตั�งแต่จุด้เริ�มต้นจนถึงป็ัจจุบีัน จึง

เป็็นบีริบีทท่�สำคัญ่อย่์างย์ิ�งและเป็็นสิ�งจำเป็็นต่อการทำควิามเข้าใจถึง

บีทบีาทหน้าท่�และควิามสำคัญ่ของบิีตคอย์น์ และอธิป็ไตย์ทางการเงิน

ต่อโลกและสังคมมนุษย์์ตามชิื�อหนังสือ The Bitcoin Standard นั�นเอง

ควิามท้าทาย์ในการเรย่์บีเรย่์งหนังสอืเล่มน่�อยู่์ท่�ศพััท์เฉีพัาะทางเทคนิค 

ทั�งท่�ผูเ้ขย่์นสรา้งขึ�นมาเองหรือเป็น็ศพััท์ทางวิิชิาการท่�ยั์งไมม่ค่ำแป็ลเป็น็ไทย์

ท่�เหมาะสม คำศัพัท์บีางคำอาจเป็็นคำท่�เคย์ม่การแป็ลเป็็นไทย์ไว้ิแล้วิ

ในอด่้ต แต่ควิามหมาย์ของคำแป็ลนั�นอาจเข้าใจย์ากหรือให้ควิามหมาย์

ท่�ไม่ตรงกับีสิ�งท่�ผู้ เข่ย์นต้องการจะสื�อในบีริบีทของหนังสือเล่มน่�  ผม

จงึมค่วิามจำเป็น็ตอ้งกำหนด้คำแป็ลของศพััทเ์ฉีพัาะตา่ง ๆ  เหลา่น่�ขึ�นมาใหม่ 

ในลักษณะท่�เหมาะสมกับีบีริบีทของการเล่าเรื�องของหนังสือเล่มน่�  โด้ย์ผม

ได้้แนบีเชิิงอรรถผู้เร่ย์บีเร่ย์งเพืั�ออธิบีาย์ถึงควิามหมาย์ของคำศัพัท์ต่าง ๆ 

เหล่าน่�เอาไวิ้ด้้วิย์ในส่วินท้าย์ของเล่ม เพืั�อเป็็นการขย์าย์ควิามและอธิบีาย์

inspiration starts here
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ถึงศัพัท์เฉีพัาะบีางคำท่�ผู้อ่านชิาวิไทย์อาจไม่คุ้นเคย์ โด้ย์คำอธิบีาย์น่�เข่ย์น

จากป็ระสบีการณ์และควิามเข้าใจของผมเอง โด้ย์หวัิงว่ิาจะชิ่วิย์ให้ผู้อ่าน

สามารถเข้าใจเนื�อหาในหนังสือเล่มน่�ได้้ด้่ย์ิ�งขึ�น

หนังสือเล่มน่�ม่เนื�อหาใกล้เค่ย์งกับีหนังสือท่�ผมอย์ากเข่ย์นมากท่�สุด้ 

ท่ามกลางทะเลของหนังสือเก่�ย์วิกับีบีิตคอย์น์และคริป็โทเคอร์เรนซึ่่ท่�มักมุ่ง

เนน้ไป็ท่�โอกาสในการทำกำไรอย่์างรวิด้เร็วิในตลาด้หรือการฉีวิย์โอกาสขาย์

ควิามเพั้อฝัันท่�ไม่เป็็นจริง มากกวิ่าการพัย์าย์ามทำควิามเข้าใจบีิตคอย์น์

อย่์างลกึซึ่ึ�ง  หนงัสอืเลม่น่�มค่า่และน่าจะใหป้็ระโย์ชิน์และควิามรูกั้บีผูอ่้านได้้

มากท่�สุด้เล่มหนึ�ง เป็็นหนังสือท่�ย์ากต่อการเร่ย์บีเร่ย์งและถ่าย์ทอด้ออกมา

เนื�องจากจำเป็็นต้องใชิ้ควิามเข้าใจทั�งทางด้้านภาษา เศรษฐศาสตร์ และ

เทคโนโลย่์ ผมจงึตัด้สนิใจเรย่์บีเรย่์งหนงัสอืเล่มน่�เพืั�อเป็น็ป็ระโย์ชินต์อ่ผูอ้า่น

ในการก้าวิเข้าสู่โลกของบีิตคอย์น์ด้้วิย์ควิามรู้ควิามเข้าใจท่�เหมาะสม โด้ย์

เป็็นผลงานการเร่ย์บีเร่ย์งหนังสือเล่มแรกท่�ใช้ิเวิลากว่ิาสองปี็ และต้องขอ

ขอบีคุณทุกคนท่�คอย์ชิ่วิย์เหลือให้ผลงานน่�สำเร็จลุล่วิงมาได้้ด้้วิย์ด้่

ขอขอบีคุณคุณพ่ัรพััฒน์ หาญ่คงแก้วิ ผู้รับีหน้าท่�เป็็นผู้บีริหารจัด้การ

โครงการ เป็็นพั่องาน ติด้ต่อป็ระสานงานทุกฝั่าย์ พัร้อมทั�งชิ่วิย์เร่ย์บีเร่ย์ง

และขัด้เกลาเนื�อหาทั�งเล่มมาตั�งแต่ต้น ทำให้ผมสามารถทุ่มเทควิามสนใจ

ให้กับีหนังสือเล่มน่�ได้้โด้ย์ไม่ม่สิ�งรบีกวินใด้ ๆ

ขอบีคุณคุณ Namo FX Trader ผู้ท่�ชิ่วิย์ตรวิจทานแก้ไขคำศัพัท์ต่าง ๆ 

ทั�งการสะกด้และไวิย์ากรณ์อย์่างละเอ่ย์ด้ถ่�ถ้วินอย์่างรวิด้เร็วิ
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ขอบีคุณคุณชิลธิชิา แต้อารักษ์ ท่�ชิ่วิย์แก้ไขสำนวินต่างๆ ให้ม่ควิาม

ไหลลื�นและสื�อสารได้้กระชิับีขึ�นตลอด้ทั�งเล่ม พัร้อมทั�งคอย์ให้คำแนะนำ 

แก้ไขการเร่ย์บีเร่ย์งเนื�อหาในส่วินต่าง ๆ ท่�ทำให้สามารถถ่าย์ทอด้เนื�อหา

ได้ด้้่ขึ�นกวิ่าเดิ้ม

ขอบีคณุอาจารย์์จริะนันท ์พัติรป็รช่ิา ท่�ให้เกย่์รตใินการถ่าย์ทอด้บีทกวิ่

ของไมเคิล แองเจโลเป็็นภาษาไทย์ได้้อย์่างงด้งามและครบีถ้วิน

ขอขอบีคุณภรรย์าและครอบีครัวิของผม ท่�เข้าใจและให้ผมสามารถ

ใช้ิเวิลาวิ่างในการทำสิ�งท่�ผมรัก รวิมถึงพั่�ชิาย์ของผม ท่�ได้้แนะนำหนังสือ

เล่มน่�  คอย์เปิ็ด้มุมมองและคอย์เป็็นแหล่งข้อมูลข่าวิสารท่�ย์ิ�งใหญ่่เสมอมา

สุด้ท้าย์น่�หากม่คำแนะนำ ติชิม หรือคำถามเก่�ย์วิกับี The Bitcoin 

Standard ฉีบีับีภาษาไทย์เล่มน่� สามารถส่งเข้ามาได้้ท่� bitcoinstandard.

th@gmail.com หรือทางช่ิองทางอื�น ๆ และหวัิงวิ่าหลังจากอ่านหนังสือ

เล่มน่�จบีแล้วิ ผู้อ่านจะสามารถคิด้ วิิเคราะห์ และตัด้สินใจได้้เอง ท่�จะให้

ควิามสนใจและศึกษาเก่�ย์วิกับีบีิตคอย์น์ เงินอันแข็งแกร่งท่�ไร้ศูนย์์กลาง 

ไร้พัรมแด้น  ไร้การก่ด้กั�น  และไร้การควิบีคุมน่�สักครั�ง

พิริ์ิย์ะ สัมพิันธาร์ักษ์์

inspiration starts here
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“หากคุณอย์ากเข้าใจบิีตคอย์น์ (Bitcoin) สิ�งแรกท่�คุณต้องทำ 

ควิามเข้าใจนั�นก็คือเงิน ตามด้้วิย์เงิน และก็เงิน” นั�นเป็็นหนึ�งในป็ระโย์ค

สำคัญ่ของหนังสือเล่มน่�ท่�กล่าวิถึงการเข้าใจบีิตคอย์น์ และมันตอบีคำถาม

หลาย์ ๆ อย์่างได้้ 

เงินเป็็นสิ�งท่�แป็ลก เพัราะในขณะท่�เทคโนโลย์่ส่วินใหญ่ล่้วินเติบีโตมา

ได้จ้ากการท่�มันมอ่สิระท่�จะใหใ้ครกต็ามสามารถพััฒนาเทคโนโลย่์เหลา่นั�น

ให้ก้าวิกระโด้ด้ไป็ข้างหน้า เงินกลับีกลาย์เป็็นสิ�งท่�ผู้คนเข้าใจวิ่ามันจะม่

อนาคตได้้หากม่คนท่�ดู้แล ควิบีคุม และผูกขาด้มัน 

นั�นเป็็นเหตุผลท่�คนส่วินใหญ่่ถึงไม่เข้าใจบีิตคอย์น์... ไม่ใชิ่สิ ไม่เข้าใจ

ในสิ�งท่�เร่ย์กว่ิา “เงิน” ต่างหาก และคอย์พัร�ำบีอกวิ่าเงินท่�ไม่ถูกควิบีคุมจาก

รัฐบีาลนั�นไม่ม่ทางจะม่ค่าได้้จากคำโฆษณาหรือตำราต่าง ๆ ท่�ล้วินแล้วิ

ต่างออกมาจากป็ากของผู้ท่�ม่ส่วินได้ส้่วินเส่ย์กับีเงิน

การเกิด้ขึ�นของบิีตคอย์น์นั�นอาจจะฟัื้งดู้เหมอืนว่ิามนัเป็น็ทฤษฎ่ีสมคบี

คิด้ (Conspiracy Theory) วิา่มนัเป็น็สิ�งท่�ม่ผูอ้ย์ูเ่บีื�องหลงั แตเ่มื�ออา่นหนงัสอื

เล่มน่�จบีคุณจะเข้าใจว่ิาการเกิด้ขึ�นของบิีตคอย์น์นั�นเป็็นเรื�องธรรมชิาติ  

คณุไมจ่ำเป็น็ต้องใส่ใจด้ว้ิย์ซึ่�ำว่ิาจะมค่นอย์ูเ่บีื�องหลงัมันหรอืไม่มมั่นก็ไม่ได้้

ทำให้บีิตคอย์น์นั�นแตกต่างไป็จากเด้ิม

คำำ�นำ�ผู้้�เรี่ยบเรี่ยง
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และนั�นคือควิามน่าสนใจของบีิตคอย์น์ มันไม่ใชิ่กระเป็๋าสารพััด้นึก

ท่�จะสามารถด้ลบีันด้าลทุกอย์่างตามใจนึก แต่มันก็เป็็นเงินท่�ม่ลักษณะ

เฉีพัาะตัวิไม่เหมือนใครและจะไม่ม่ใครเหมือนมัน สุด้ท้าย์แล้วิแด้่ผู้ท่�อ่าน

หนงัสอืเล่มน่�จบี  ผมไม่ได้ห้วิงัวิา่คณุจะตอ้งลงทนุกบัีมนัหรอืมองมนัในแง่ด้ ่

แต่อย่์างน้อย์ผมหวิังว่ิาคุณจะเข้าใจสิ�งท่�เร่ย์กวิ่า “เงิน” ในอ่กมุมมองหนึ�ง

มากขึ�น

พีิร์พิัฒน์ หาญคิงแก้ว
CEO Blockchain Review

ผูเ้ข่ย์นหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิิจิิทััลเปลี�ยนโลก  
และ Digital Asset 101 จิาก Bitcoin สู้่�การีลงทัุนในสู่ินทัรีัพย์ดิิจิิทััล
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บทนำ�

ใน วินัท่� 3 ตลุาคม 2008 นักเข่ย์นโป็รแกรมคอมพิัวิเตอรท์่�ใชิน้ามแฝัง

วิ่าซึ่าโตชิิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) ได้้ส่งอ่เมลไป็ย์ัง

กลุม่นักเข้ารหัสเพืั�อป็ระกาศว่ิาเขาได้้สร้าง “ระบีบีเงินสด้อิเลก็ทรอนิกสแ์บีบี

ใหม่ท่�ทำงานในลักษณะบีุคคลถึงบีุคคล (peer-to-peer) อย์่างสมบีูรณ์  

โด้ย์ไม่จำเป็็นต้องเชิื�อใจในบีุคคลท่�สาม”1 ซึ่าโตชิิได้้คัด้ลอกบีทคัด้ย์่อท่�

อธิบีาย์ถึงการออกแบีบีของมันพัร้อมแนบีลิงก์เอาไวิ้ในอินเทอร์เน็ต โด้ย์

หลักคือบิีตคอย์น์จะเป็็นระบีบีการชิำระเงินด้้วิย์สกุลเงินของตนเอง และใชิ้

กระบีวินการท่�ซัึ่บีซ้ึ่อนเพืั�อให้สมาชิิกของระบีบีสามารถตรวิจสอบีการทำ

ธุรกรรมทั�งหมด้โด้ย์ท่�ไม่ต้องอาศัย์ควิามเชิื�อใจสมาชิิกคนหนึ�งคนใด้ใน

เครอืขา่ย์  เงนิท่�เกดิ้ขึ�นใหมใ่นอตัราท่�กำหนด้ไวิล้ว่ิงหนา้จะถกูมอบีแกส่มาชิกิ

ท่�ใชิ้กำลังการป็ระมวิลผลของพัวิกเขาตรวิจสอบีควิามถูกต้องของธุรกรรม

ต่าง ๆ   เพัื�อเป็็นรางวิัลตอบีแทนการทำงานของพัวิกเขา สิ�งน่าอัศจรรย์์ใจท่�

1 
สามารถดู้อเ่มลฉีบัีบีเต็มได้ท่้� Satoshi Nakamoto Institute จากงานเขย่์นของ Satoshi Nakamoto เนื�อหา
ทั�งหมด้ม่อย์ู่ท่� www.nakamotoinstitute.org
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ทำให้สิ�งป็ระดิ้ษฐ์น่�แตกต่างจากควิามพัย์าย์ามในการสร้างเงินสด้ดิ้จิทัล

หลาย์ต่อหลาย์ครั�งในอด้่ตคือการท่�มันสามารถทำงานได้้จริง ๆ

แม้จะเป็็นการออกแบีบีอันชิาญ่ฉีลาด้และป็ระณ่ต แต่มันก็ไม่ม่อะไร

ท่�จะบ่ีงชิ่�ได้้ว่ิาการทด้ลองเพ่ั�ย์น ๆ  น่�จะสามารถดึ้งดู้ด้ควิามสนใจใครได้้

นอกจากกลุม่คนท่�คลั�งไคล้ในศาสตรก์ารเข้ารหสัจรงิ ๆ  และมนัก็เป็น็เชิน่นั�น

อยู่์หลาย์เด้ือนเมื�อม่คนเพ่ัย์งไม่ก่�สิบีคนทั�วิโลกท่�มาเข้าร่วิมในระบีบี  

ทำการขุด้และส่งเหร่ย์ญ่ท่�ในขณะนั�นเริ�มท่�จะม่สถานะเป็็นเพ่ัย์งของสะสม

ระหวิ่างกันและกัน แม้วิ่ามันจะอย์ู่ในรูป็แบีบีด้ิจิทัลก็ตาม

แต่ในเดื้อนตุลาคม 2009 ตลาด้ซึ่ื�อขาย์แลกเป็ล่�ย์นสินค้าออนไลน์

แห่งหนึ�ง2 ได้้ทำการขาย์บีิตคอย์น์จำนวิน 5,050 บีิตคอย์น์เพัื�อแลกกับีเงิน 

5.02 ด้อลลาร์ ท่�ราคา 1 ด้อลลาร์ต่อ 1,006 บีิตคอย์น์ นับีเป็็นการบีันทึก

การซึ่ื�อขาย์แลกเป็ล่�ย์นบีิตคอย์น์ด้้วิย์เงินเป็็นครั�งแรก3 ราคาท่�ใชิ้ในการ

แลกเป็ล่�ย์นคำนวิณมาจากการวัิด้พัลังงานไฟื้ฟ้ื้าท่�จำเป็็นต่อการผลิต

บีิตคอย์น์ ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์แล้วิ เหตุการณ์ครั�งป็ระวิัติศาสตร์น่�

สามารถกล่าวิได้้ว่ิาเป็็นเหตุการณ์ท่�สำคัญ่ท่�สุด้ครั�งหนึ�งในชิ่วิิตของ

บีิตคอย์น์เลย์ท่เด้่ย์วิ บีิตคอย์น์ไม่ได้้เป็็นเพ่ัย์งเกมดิ้จิทัลท่�ม่แต่กลุ่ม

นักเข่ย์นโป็รแกรมคอมพัิวิเตอร์กลุ่มเล็ก ๆ  เล่นกันอ่กต่อไป็ มันได้้กลาย์

มาเป็น็สนิคา้ท่�มร่าคาไป็เสย่์แลว้ิ เป็น็การบีง่ชิ่�วิา่มใ่ครสกัคนในท่�สกัแหง่ได้้

เริ�มเห็นค่าของมันขึ�นมา และในวัินท่� 22 พัฤษภาคม 2010 ก็มค่นอก่คนหนึ�ง

จ่าย์บีิตคอย์น์จำนวิน 10,000 บีิตคอย์น์เพืั�อซึ่ื�อพัิซึ่ซึ่่าสองถาด้มูลค่า 

2 
เวิ็บีไซึ่ต์ The New Liberty Standard ท่�ป็ิด้ทำการไป็แล้วิ

3
Nathaniel Popper, Digital Gold (Harper, 2015).
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25 ด้อลลาร์  นับีเป็็นครั�งแรกท่�บีิตคอย์น์ได้้ทำหน้าท่�เป็็นสื�อกลางในการ

แลกเป็ล่�ย์นสินค้า บีิตคอย์น์ต้องใช้ิเวิลากว่ิา 7 เดื้อนในการเป็ล่�ย์นสภาพั

จากสินค้าไป็เป็็นสื�อกลางการแลกเป็ล่�ย์น

ตั�งแต่นั�นมาเครือข่าย์บีิตคอย์น์ก็เริ�มเติบีโตขึ�นทั�งทางด้้านจำนวินผู้ใชิ้

งานและป็ริมาณธุรกรรม รวิมไป็ถึงกำลังการป็ระมวิลผลท่�อุทิศให้กับีมัน 

แม้วิ่ามูลค่าของมันจะเพิั�มขึ�นอย์่างรวิด้เร็วิสูงกวิ่า 7,000 ด้อลลาร์ต่อ

บีิตคอย์น์ในเด้ือนพัฤศจิกาย์น 2017 4 หลังจากผ่านมานานถึง 8 ป็ี เห็น

ได้้ชิัด้วิ่าสิ�งป็ระด้ิษฐ์น่�ไม่ได้้เป็็นเพ่ัย์งแค่เกมออนไลน์อ่กต่อไป็ แต่มันเป็็น

เทคโนโลย่์ท่�ได้้ข้ามผ่านบีททด้สอบีของตลาด้และกำลังถูกใช้ิงานจริงอย่์าง

แพัร่หลาย์ ในขณะท่�อัตราแลกเป็ล่�ย์นของมันป็รากฏิขึ�นบีนโทรทัศน์ 

หนังสือพัิมพั์ และเวิ็บีไซึ่ต์ต่าง ๆ เค่ย์งข้างกับีอัตราแลกเป็ล่�ย์นเงินป็ระจำ

ชิาติอื�น ๆ อย์ู่เป็็นป็ระจำ

พัูด้ให้เข้าใจได้้ง่าย์ ๆ ก็คือ บีิตคอย์น์เป็็นซึ่อฟื้ต์แวิร์ไร้ศูนย์์กลางท่�

สามารถทำให้ผู้คนส่งมูลค่าถึงกันได้้ผ่านสกุลเงินท่�ป็ลอด้ภัย์จากการ

เกิด้อัตราเงินเฟ้ื้อโด้ย์ไม่ทันตั�งตัวิ โด้ย์ไม่จำเป็็นต้องอาศัย์ควิามเชิื�อใจใน

ตัวิกลางแต่อย์่างใด้ กล่าวิอ่กนัย์หนึ�งก็คือ บีิตคอย์น์สามารถทำหน้าท่�ของ

ธนาคารกลางสมัย์ใหม่ได้โ้ด้ย์อตัโนมัตใินลกัษณะท่�คาด้เด้าได้ ้  และแทบีไม่

สามารถเป็ล่�ย์นแป็ลงอะไรได้้เลย์โด้ย์การระบีุหลักการทำงานต่าง ๆ ลงไป็

ในโคด้้ท่�กระจาย์อย์ูใ่นกลุ่มสมาชิิกโครงขา่ย์นับีพันัท่�ไม่ม่ใครสามารถแกไ้ข

โค้ด้ได้แ้มแ้ตน่อ้ย์หากไมไ่ด้ร้บัีควิามย์นิย์อมอย่์างเอกฉีนัทจ์ากสมาชิกิอื�น ๆ  

4 
หากกล่าวิอก่นัย์หนึ�ง ในช่ิวิง 8 ปี็ท่�บีติคอย์น์ได้ก้ลาย์เป็น็สินค้า  มนัได้้มมู่ลคา่เพิั�มสงูขึ�นกว่ิาแป็ด้ล้านเท่า 
หรือ 793,513,944 เป็อร์เซึ่็นต์ จากราคาเริ�มแรกท่� 0.000994 ด้อลลาร์ สู่ราคาสูงสุด้ถึง 7,888 ด้อลลาร์ 
ณ ชิ่วิงเวิลาท่�เข่ย์น
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ทั�งหมด้ สิ�งน่�ทำให้บิีตคอย์น์เป็็นกรณ่ตัวิอย์่างกรณ่แรกของ เงินสู่ดิดิิจิิทััล  

(digital cash) และ เงินดิิจิิทััลสู่รี�างยาก (digital hard money) ท่�สามารถ

ใชิ้งานได้้อย์่างน่าเชิื�อถือ

แมว้ิา่บิีตคอย์น์จะเป็น็สิ�งป็ระด้ษิฐ์ท่�เกดิ้ขึ�นใหม่ในยุ์คดิ้จทิลั  แต่ป็ญั่หา

ท่�มันเกิด้ขึ�นมาเพืั�อแก้ไขกลับีเป็็นป็ัญ่หาท่�ม่อาย์ุย์าวินานเท่ย์บีเท่ากับีอาย์ุ

ของมนุษย์ชิาติเลย์ท่เด่้ย์วิ ซึึ่�งก็คือโจทย์์ปั็ญ่หาในการสร้างเงินท่�อยู่์ภาย์ใต้

การควิบีคุมของผู้เป็็นเจ้าของเงินโด้ย์สมบูีรณ์ และม่แนวิโน้มท่�จะสามารถ

รักษามูลค่าของตัวิมันเอาไว้ิได้้ในระย์ะย์าวินั�นเอง หนังสือเล่มน่�นำเสนอ

ต้นกำเนดิ้ของปั็ญ่หาเหลา่น่�บีนพัื�นฐานจากการศกึษาเทคโนโลย่์และป็ญั่หา

ทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ  ท่�บีิตคอย์น์สามารถแก้ไขได้้ รวิมไป็ถึงแนวิทาง

การแก้ป็ัญ่หาในรูป็แบีบีต่าง ๆ  ท่�สังคมได้้นำมาใชิ้ในแต่ละย์ุคสมัย์ของ

ป็ระวัิติศาสตร์ บีทสรุป็ของผมอาจสร้างควิามป็ระหลาด้ใจให้กับีผู้ท่�คิด้วิ่า

บีิตคอย์น์เป็็นเรื�องหลอกลวิง หรือเป็็นเพ่ัย์งกลลวิงของเหล่านักเก็งกำไร

และผู้สนับีสนุนท่�ต้องการล่อลวิงผู้คนมาเพืั�อหวิังผลกำไรระย์ะสั�น แท้จริง

แลว้ิบิีตคอย์น์คอืการพัฒันาต่อย์อด้จากแนวิทางการสร้าง “หน่วิย์เก็บีรักษา

มูลคา่” ท่�ด้ใ่นอด้ต่ และควิามเหมาะสมในการเป็น็เงนิท่�มั�นคงแหง่ย์คุด้จิทิลั

อาจทำให้ผู้ต่อต้านมันต้องตกตะลึง

ป็ระวัิติศาสตร์สามารถเป็็นลางบีอกเหตุได้้ว่ิาอะไรจะเกิด้ขึ�นต่อไป็ 

โด้ย์เฉีพัาะเมื�อเราพิัจารณามันอย์่างใกล้ชิิด้ และเวิลาจะเป็็นผู้ตัด้สินวิ่า

บีทสรปุ็ของหนงัสอืเลม่น่�จะเป็น็จรงิเพ่ัย์งใด้  โด้ย์ในสว่ินแรกจำเป็น็ท่�จะตอ้ง

อธิบีาย์ถึงเงินทั�งในแง่บีทบีาทหน้าท่�และคุณสมบีัติ ในฐานะท่� เป็็น

นกัเศรษฐศาสตรท์่�มพื่ั�นฐานทางวิิศวิกรรม  ผมมักจะพัย์าย์ามทำควิามเขา้ใจ

เทคโนโลย่์ผ่านการทำควิามเข้าใจป็ญั่หาท่�มันเกิด้ขึ�นมาเพืั�อแก้ไข  ซึึ่�งมนัจะ
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ทำให้เราสามารถแย์กแย์ะส่วินท่�เป็็นสาระสำคัญ่ในเชิิงป็ฏิิบีัติการออกจาก

คุณลักษณะท่�อาจเป็็นส่วินป็ระกอบีท่�ไม่สำคัญ่ ท่�เกิด้ขึ�นโด้ย์บัีงเอิญ่หรือ

เป็็นเพ่ัย์งเป็ลือกนอกเท่านั�น  การทำควิามเข้าใจถึงป็ญั่หาท่�เงนิพัย์าย์ามจะ

แก้ไขทำให้เราสามารถท่�จะเกิด้ควิามเข้าใจอย์่างกระจ่างชิัด้ว่ิาสิ�งใด้ทำให้

เงินสามารถกลาย์เป็น็เงินท่�มั�นคงหรือเงินไมม่ั�นคงได้ ้ และทำให้เราสามารถ

นำเอากรอบีทางควิามคิด้นั�นมาใชิ้ในการทำควิามเข้าใจวิ่าเพัราะเหตุใด้ 

สนิคา้บีางชินิด้  เชิน่  เป็ลอืกหอย์ ลกูป็ดั้ โลหะ หรอืเงนิของรฐับีาล  จงึสามารถ

ทำหน้าท่�เป็็นเงินได้้ และเหตุใด้สินค้าเหล่านั�นจึงล้มเหลวิในการทำหน้าท่�

เป็็นเงินหรือในการทำหน้าท่�เป็็นหน่วิย์เก็บีรักษามูลค่าของสังคมเพืั�อนำมา

ใชิ้ในการแลกเป็ล่�ย์นได้้

ส่วินท่�สองของหนังสือจะกล่าวิถึงผลกระทบีของเงินท่�มั�นคงและเงินท่�

ไม่มั�นคงทั�งในระด้ับีบีุคคล สังคม และโลกในชิ่วิงเวิลาตลอด้ป็ระวัิติศาสตร์

ท่�ผา่นมา เงนิท่�มั�นคงทำใหผู้ค้นสามารถท่�จะคิด้การณไ์กลและเกบ็ีออมเพืั�อ

นำมาลงทุนเพืั�ออนาคตได้้มากขึ�น การเก็บีออมและการลงทุนคือกุญ่แจ

สำคญั่สำหรบัีการสั�งสมทุนทรพััย์์และการพััฒนาอารย์ธรรมของมนุษย์ชิาติ 

เงินคือระบีบีการสื�อสารข้อมูลและระบีบีการวิัด้มูลค่าของระบีบีเศรษฐกิจ 

และเงินท่�มั�นคงคือสิ�งท่�ทำให้การค้า การลงทุน และการริเริ�มกิจการ

สามารถด้ำเนินไป็ได้้บีนพัื�นฐานท่�มั�นคง ในขณะท่�เงินท่�ไม่มั�นคงกลับีทำให้

กระบีวินการต่าง ๆ เหล่าน่�เกิด้ควิามสับีสนวิุ่นวิาย์ เงินท่�มั�นคงยั์งเป็็นป็ัจจัย์

สำคัญ่ของสังคมท่�เสร่เนื�องจากสามารถเป็็นเกราะกำบีังรัฐบีาลเผด้็จการ

ผู้ฉี้อฉีลได้้เป็็นอย์่างด้่อ่กด้้วิย์

ส่วินท่�สามของหนังสืออธิบีาย์ถึงกระบีวินการการทำงานของระบีบี

โครงขา่ย์บิีตคอย์น์และคณุลกัษณะท่�เป็น็จุด้เด้น่สำคญั่ในเชิงิเศรษฐศาสตร์
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ของมัน และจะทำการวิิเคราะห์แนวิทางการใช้ิงานบิีตคอย์น์ในฐานะของ

เงินท่�มั�นคง โด้ย์จะพัูด้ถึงบีางกรณ่ท่�บีิตคอย์น์ย์ังไม่สามารถทำหน้าท่�ได้้ด้่

นัก รวิมไป็ถึงการพัูด้คุย์ถึงข้อท่�ผู้คนส่วินมากย์ังม่ควิามเข้าใจผิด้เก่�ย์วิกับี

บิีตคอย์น์

หนังสือเล่มน่� เข่ย์นขึ�นมาเพืั�อชิ่วิย์ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกลไกทาง

เศรษฐศาสตร์ของบิีตคอย์น์ และเพืั�อให้เข้าใจได้้ว่ิามันนำเอาแนวิทางการ

แก้ปั็ญ่หาของเงินในป็ระวัิติศาสตร์มาสู่รูป็แบีบีดิ้จิทัลได้้อย่์างไร หนังสือ

เล่มน่�ไม่ใชิ่คำโฆษณาเชิิญ่ชิวินให้ผู้อ่านทำการซึ่ื�อหรือลงทุนในสกุลเงิน

บีิตคอย์น์แต่อย์่างใด้ ตรงกันข้าม มูลค่าของบีิตคอย์น์ยั์งม่แนวิโน้มท่�จะม่

ควิามผันผวินสูงอย่์างน้อย์ก็อ่กระย์ะหนึ�ง โครงข่าย์บิีตคอย์น์อาจป็ระสบี

ควิามสำเร็จหรือล้มเหลวิด้้วิย์เหตุผลใด้ ๆ  ก็ตามทั�งท่�คาด้การณ์ได้้และ

คาด้การณ์ไม่ได้้ และการใชิ้งานบีิตคอย์น์ย์ังต้องการควิามเชิ่�ย์วิชิาญ่

ทางด้้านเทคนิค และเต็มไป็ด้้วิย์ควิามเส่�ย์งท่�ทำให้มันไม่เหมาะสมสำหรับี

หลาย์ ๆ  คน หนังสือเล่มน่�ไม่ม่การให้คำแนะนำทางการลงทุน แต่ม่

เป็้าหมาย์ท่�จะชิ่วิย์สร้างควิามกระจ่างชิัด้ถึงคุณสมบีัติทางเศรษฐศาสตร์

ของโครงข่าย์บิีตคอย์น์และการทำงานของมัน เพืั�อให้ผู้อ่านเข้าใจถึง

บีิตคอย์น์อย์่างถ่องแท้ก่อนท่�จะตัด้สินใจวิ่าต้องการท่�จะใชิ้มันหรือไม่

ใครก็ตามท่�จะพิัจารณาใช้ิงานบิีตคอย์น์เพืั�อเก็บีรักษามูลค่าใด้ ๆ  

ควิรจะมค่วิามเข้าใจถงึป็ระเด็้นขา้งตน้  และควิรทำการศึกษาถงึกระบีวินการ

และแนวิทางป็ฏิบิีติัสำหรบัีการเป็น็เจา้ของและการเกบ็ีรกัษาบีติคอย์นอ์ย์า่ง

ถ่องแท้เส่ย์ก่อน แม้มูลค่าตลาด้ท่�เพิั�มสูงขึ�นของบีิตคอย์น์อาจทำให้มันดู้

เหมือนเป็็นการตัด้สินใจในการลงทุนอันง่าย์ด้าย์ แต่การพิัจารณาถึง

เหตุการณ์ การแฮก การโจมต่ การหลอกลวิง และควิามล้มเหลวิของระบีบี
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รักษาควิามป็ลอด้ภัย์ท่�ส่งผลให้ผู้คนต้องสูญ่เส่ย์บิีตคอย์น์ของพัวิกเขาไป็

เป็็นจำนวินมากก็น่าจะเป็็นข้อเตือนใจได้้ด้่สำหรับีใครก็ตามท่�กำลังคิด้ว่ิา 

การม่บีิตคอย์น์นั�นจะสร้างเพั่ย์งแต่ผลกำไร 

เมื�อคุณอ่านหนังสือเล่มน่�จบีแล้วิ หากคุณย์ังคิด้ว่ิาบีิตคอย์น์เป็็นสิ�งท่�

ควิรค่าแก่การเป็็นเจ้าของ การลงทุนแรกของคุณก็ย์ังไม่ควิรเป็็นการซึ่ื�อ

บีติคอย์น ์ แตค่ณุควิรท่�จะลงทนุเวิลาในการศกึษาและทำควิามเขา้ใจวิิธ่การ

ซึ่ื�อ การเก็บีรักษา และการเป็็นเจ้าของบีิตคอย์น์อย์่างป็ลอด้ภัย์เส่ย์ก่อน 

เนื�องจากธรรมชิาติของบีิตคอย์น์ทำให้ควิามรู้ในเรื�องด้ังกล่าวิไม่สามารถ

ท่�จะถูกผลักภาระไป็ให้ผู้อื�นหรือจ้างวิานผู้ใด้มาทำแทนให้คุณได้้ มันไม่ม่

ทางเลือกอื�นใด้นอกจากการมค่วิามรับีผดิ้ชิอบีในทรัพัย์์สินของตัวิคุณเองใน

การใช้ิงานโครงข่าย์ของบิีตคอย์น์  และนั�นคอืการลงทุนท่�แทจ้รงิท่�คณุจำเป็น็

ต้องทำก่อนท่�จะเริ�มต้นลงทุนในบีิตคอย์น์
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เงิน
บทท่� 1

บีิตคอย์น์ (Bitcoin) คือเทคโนโลย์่ล่าสุด้ท่�เข้ามาตอบีสนองหน้าท่�ใน

การเป็็นเงิน (Money) มันเป็็นสิ�งป็ระด้ิษฐ์ท่�นำเอาควิามเป็็นไป็ได้้

ทางเทคโนโลย่์ของโลกยุ์คดิ้จิทัลมาแก้ไขป็ัญ่หาท่�อยู่์คู่กับีมนุษย์ชิาติมา

เป็็นเวิลาย์าวินาน กล่าวิคือ ป็ัญ่หาในการเคลื�อนย้์าย์มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ข้ามผ่านมิติของกาลเวิลาและสถานท่� การท่�เราจะสามารถทำควิามเข้าใจ

บิีตคอย์น์ได้้นั�น เราจำเป็็นต้องเริ�มจากการทำควิามเข้าใจเงินเส่ย์ก่อน และ

การท่�เราจะสามารถทำควิามเข้าใจเงินได้้ก็คงไม่ม่วิิธ่อื�นใด้นอกไป็เส่ย์จาก

การเร่ย์นรู้กลไกการทำงานและป็ระวิัติศาสตร์ของเงินเท่านั�น

วิิธ่ท่�ง่าย์ท่�สุด้ท่�ผู้คนจะทำการแลกเป็ล่�ย์นมูลค่าซึ่ึ�งกันและกันคือ 

การนำเอาสิ�งของท่�ม่มูลค่ามา แลกเปลี�ยนกันโดิยตรีง โด้ย์กระบีวินการ 

แลกเป็ล่�ย์นสินค้าโด้ย์ตรงน่�เร่ย์กวิ่าบีาร์เตอร์ (barter) แต่กระบีวินการ

บีาร์เตอร์สามารถทำงานได้้เพ่ัย์งเฉีพัาะในกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ท่�ม่การผลิต

สินค้าและบีริการเพ่ัย์งไม่ก่�อย์่างเท่านั�น ในระบีบีเศรษฐกิจเชิิงสมมติท่�
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ตัด้ขาด้จากโลกภาย์นอกและม่ป็ระชิากรเพั่ย์งไม่ก่�คน ท่�ไม่ค่อย์ม่โอกาสให้

เกิด้การพััฒนาควิามเชิ่�ย์วิชิาญ่เฉีพัาะทาง และการค้าขาย์แลกเป็ล่�ย์นขึ�น

เทา่ใด้นกั มนัจงึเป็็นไป็ได้ท้่�ผูค้นจะสามารถผลติสิ�งของท่�จำเป็น็ตอ่ควิามอยู่์

รอด้ด้้วิย์ตนเอง และนำมาแลกเป็ล่�ย์นระหว่ิางกันและกันได้้โด้ย์ตรง แม้วิ่า

ระบีบีบีาร์เตอร์จะอยู่์คู่กับีสังคมมนุษย์์มาจนถึงป็ัจจุบีัน แต่มันกลับีเป็็น

ระบีบีท่�ย์ากต่อการใชิ้งานจริง และมักถูกใชิ้ในกรณ่ท่�เก่�ย์วิข้องกับีกลุ่มคน

ท่�ม่ควิามใกล้ชิิด้กันเป็็นพัิเศษเท่านั�น

ในระบีบีเศรษฐกิจท่�ม่ควิามซึ่ับีซึ่้อนและม่ขนาด้ใหญ่่ขึ�นนั�น ผู้คนจะม่

โอกาสในการพัฒันาควิามเชิ่�ย์วิชิาญ่เฉีพัาะทางเพืั�อผลติสนิค้าในป็รมิาณท่�

มากขึ�น และเพืั�อนำมาแลกเป็ล่�ย์นกับีผู้คนในวิงกว้ิางขึ�นกว่ิาเดิ้มอ่กมาก 

รวิมไป็ถงึผูค้นแป็ลกหนา้ท่�ไมไ่ด้ม้ค่วิามสมัพันัธเ์ป็น็การสว่ินตัวิแตอ่ย่์างใด้ 

ซึ่ึ�งจะทำให้การเก็บีบีันทึกจำนวินสินค้า บีริการ และหน่�ท่�ต้องชิำระระหวิ่าง

กันเป็็นเรื�องท่�ทำได้้ย์ากขึ�นเรื�อย์ ๆ ย์ิ�งตลาด้ใหญ่่ขึ�นเท่าไรก็จะม่โอกาสท่�จะ

พััฒนาควิามเชิ่�ย์วิชิาญ่เฉีพัาะทางและการซึ่ื�อขาย์แลกเป็ล่�ย์นสูงขึ�นเท่านั�น

แต่ก็จะเกิด้ป็ัญ่หาใหญ่่เก่�ย์วิกับี ความสู่อดิคล�องของความต�องการี 

(coincidence of wants) ตามมาด้้วิย์เช่ินกนั กล่าวิคอืเมื�อสิ�งท่�คณุต้องการซึ่ื�อ

กลับีถูกผลิตโด้ย์คนท่�ไม่ต้องการสิ�งท่�คุณพัร้อมจะขาย์ ปั็ญ่หาด้ังกล่าวินั�น

หย์ั�งรากลึกลงไป็เกินกวิ่าควิามต้องการสินค้าท่�ต่างกัน เนื�องจากวิ่ามันเป็็น

ป็ัญ่หาท่�เกิด้ขึ�นบีนมิติท่�ต่างกันถึงสามมิติด้ว้ิย์กัน

ป็ัญ่หาแรกคือ การขาด้ควิามสอด้คล้องในเชิิงขนาด้และป็ริมาณ 

(coincidence of scales) ซึึ่�งจะเกิด้ขึ�นเมื�อสิ�งท่�คุณต้องการม่มูลค่าไม่

เท่ากบัีสิ�งท่�คณุมอ่ยู่์  และการแบ่ีงสิ�งท่�คณุมอ่ยู่์ออกเป็น็หนว่ิย์ย่์อย์ ๆ  นั�นอาจ

เป็น็สิ�งท่�เป็็นไป็ไมไ่ด้ ้  ลองคดิ้ด้วูิา่ถา้คณุอย์ากจะขาย์รองเทา้เพืั�อแลกกบัีบีา้น 
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คณุไม่สามารถซึ่ื�อบีา้นในหน่วิย์เล็ก ๆ  ท่�มมู่ลค่าเท่ากับีรองเท้าคูห่นึ�งได้ ้และ

เจ้าของบี้านก็ไม่ได้้ม่ควิามต้องการรองเท้าจำนวินมากมาย์มหาศาลจน

ม่มูลค่ารวิมกันเท่ากับีบี้านของเขาทั�งหลัง ป็ัญ่หาท่�สองคือ การขาด้

ควิามสอด้คล้องทางชิ่วิงเวิลา (coincidence in time frames) สิ�งท่�คุณ

ต้องการขาย์อาจเป็็นสิ�งท่�สามารถเสื�อมสลาย์หรือเน่าเป็้�อย์ได้้ แต่สิ�งท่�คุณ

ต้องการซึ่ื�อกลับีเป็็นสิ�งท่�คงทนและม่มูลค่าสูงกว่ิา ซึ่ึ�งการเก็บีสะสมสิ�งของ

ท่�สามารถเสื�อมสลาย์ได้้ให้ม่จำนวินมากพัอเพัื�อท่�จะนำไป็แลกเป็ล่�ย์นกับี

สินคา้ท่�คงทนกวิา่ภาย์ในเวิลาจำกดั้เป็น็เรื�องท่�ทำได้ย้์าก  ลองคิด้ภาพัว่ิามนั

คงย์ากถา้คณุจะเกบ็ีแอป็เป็ลิใหม่้จำนวินมากพัอท่�จะแลกกบัีรถย์นตส์กัคนั 

เพัราะแอป็เปิ็ลจะเน่าเส่ย์ก่อนท่�คุณจะทำการซึ่ื�อขาย์ได้้ทันเวิลา ป็ัญ่หาท่�

สามคือ การขาด้ควิามสอด้คล้องทางสถานท่� (coincidence of locations)

คุณอาจจะต้องการขาย์บี้านในท่�อย์ู่เด้ิมเพืั�อไป็ซึ่ื�อบี้านในท่�อยู่์ใหม่ และ 

(โด้ย์ทั�วิไป็) บี้านนั�นเป็็นทรัพัย์์สินท่�ไม่สามารถขนส่งหรือเคลื�อนย์้าย์ได้้ ซึึ่�ง

ป็ญั่หาทั�ง 3 ขอ้น่�เองท่�ทำให้การแลกเป็ล่�ย์นโด้ย์ตรงนั�นทำได้ย้์ากเป็น็อย่์างยิ์�ง 

เนื�องจากมันทำให้ผู้คนจำเป็็นต้องทำการแลกเป็ล่�ย์นอย่์างซัึ่บีซ้ึ่อนหลาย์

ขั�นตอนเพั่ย์งเพัื�อท่�จะตอบีสนองควิามต้องการทางเศรษฐกิจของตน

ทางเด้่ย์วิท่�เราจะสามารถหล่กเล่�ย์งป็ัญ่หาเหล่าน่�ได้้คือ การใช้ิวิิธ่ 

แลกเปลี�ยนทัางอ�อม (indirect exchange) กล่าวิคือ คุณจะต้องพัย์าย์าม

หาใครสักคนท่�ต้องการสินค้าท่�คุณม่อย์ู่ และม่สินค้าท่�คู่ค้าของคุณต้องการ 

โด้ย์สินค้าท่�ทำหน้าท่�เป็็นตัวิกลางนั�นเร่ย์กวิ่า สู่่�อกลางในการีแลกเปลี�ยน 

(medium of exchange) ไมว่ิา่สินคา้อะไรกส็ามารถเป็น็สื�อกลางในการแลก

เป็ล่�ย์นได้ ้ แตเ่มื�อขอบีเขตและขนาด้เศรษฐกิจขย์าย์ใหญ่่ขึ�น   การท่�ผูค้นตอ้ง

คอย์พัย์าย์ามหาสินค้าหลากหลาย์ชินิด้ตามควิามต้องการของอ่กฝั่าย์เพืั�อ

นำมาแลกเป็ล่�ย์นอ่กหลาย์ต่อหลาย์รอบีเพ่ัย์งเพืั�อนำมาแลกเป็ล่�ย์นเป็็น
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สินค้าท่�ต้องการนั�นกลับีกลาย์เป็็นเรื�องย์ากเกินกวิ่าท่�จะป็ฏิิบีัติได้้จริง   ใน

ท่�สุด้แนวิทางการแก้ป็ัญ่หาท่�ด้่กวิ่ามักป็รากฏิขึ�นเองโด้ย์ธรรมชิาติ เนื�อง 

จากผู้ท่�บัีงเอิญ่พับีแนวิทางในการแก้ป็ัญ่หาท่�ด้่กว่ิานั�นจะสามารถเพิั�มพูัน

ผลผลิตได้้รวิด้เร็วิกว่ิาผู้ท่�ย์ังไม่พับีแนวิทางดั้งกล่าวิ สิ�งน่�เองทำให้เกิด้

สื�อกลางในการแลกเป็ล่�ย์นหลกัท่�ทกุคนพัรอ้มจะนำเอาสนิคา้ตา่ง ๆ  ของตน

มาแลกเป็ล่�ย์นกบัีมนัได้ ้  โด้ย์สื�อกลางหลกัน่�อาจมเ่พ่ัย์งอย์า่งเด่้ย์วิหรอือย์า่ง

มากก็ม่เพ่ัย์งไม่ก่�อย์่าง โด้ย์สินค้าท่�ได้้รับีการย์อมรับีในวิงกวิ้างให้เป็็น

สื�อกลางในการแลกเป็ล่�ย์นนั�นจะถูกเร่ย์กวิ่า “เงิน”

การเป็น็สื�อกลางในการแลกเป็ล่�ย์น เป็น็หน้าท่�ท่�สำคัญ่ของเงิน — หรือ

อก่นัย์หนึ�ง “เงนิ” เป็น็สนิคา้ท่�ถกูซึ่ื�อมาเพืั�อนำไป็แลกเป็ล่�ย์นเป็น็สินคา้อื�น ๆ  

ไม่ใช่ิเพัื�อการบีริโภค (สินค้าอุป็โภคบีริโภค) หรือเพัื�อนำมาใชิ้ในการผลิต

สินค้าอื�นใด้ (การลงทุนหรือสินค้าป็ระเภททุน) แม้วิ่าการลงทุนจะม่

วิัตถุป็ระสงค์ในการสร้างราย์ได้้เพัื�อนำมาแลกเป็ล่�ย์นกับีสินค้าอื�น ๆ  คล้าย์

กับีเงิน แต่มันม่ควิามแตกต่างกับีเงินอย์่างชิัด้เจนในสามป็ระเด้็นหลัก ๆ  

ด้้วิย์กัน ป็ระเด้็นแรกคือ ทุนม่ผลตอบีแทนในขณะท่�เงินไม่ม่ผลตอบีแทน 

ป็ระเด็้นท่�สอง ทุนมาพัร้อมกับีควิามเส่�ย์งจากการล้มเหลวิเสมอในขณะท่�

เงินควิรม่ควิามเส่�ย์งน้อย์ท่�สุด้ และป็ระเด็้นท่�สาม ทุนนั�นม่สภาพัคล่องท่�

ต�ำกวิ่าเงิน ทุนจึงจำเป็็นต้องม่ค่าใชิ้จ่าย์ในการทำธุรกรรมท่�สูงกวิ่าทุกครั�ง

ท่�ต้องทำการเคลื�อนย์้าย์มัน ป็ระเด้็นเหล่าน่�ทำให้เราสามารถเข้าใจได้้วิ่า

เหตุใด้ควิามต้องการในเงินจะไม่ม่วิันหมด้ไป็ และเหตุใด้การถือครอง

สินทรัพัย์์ท่�เป็็นทุนจึงไม่ม่วัินแทนท่�เงินได้้อย่์างสมบูีรณ์  ควิามไม่แน่นอน

เป็็นสิ�งเด้่ย์วิในชิ่วิิตท่�หล่กเล่�ย์งไม่ได้้ มนุษย์์จึงไม่ม่วัินท่�จะรู้ได้้แน่ชิัด้ว่ิา
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พัวิกเขาจะม่ควิามจำเป็็นท่�จะต้องใชิ้เงินจำนวินเท่าไหร่หรือเมื�อใด้/

ในเวิลาใด้1 มันจึงเป็็นสามัญ่สำนึก เป็็นภูมิป็ัญ่ญ่ามาช้ิานานในแทบีทุก

สังคมมนุษย์์ วิ่าผู้คนควิรทำการเก็บีออมควิามมั�งคั�งของเขาส่วินหนึ�งเอาไวิ้

ในรปู็แบีบีของเงิน เนื�องจากเงินเป็็นทรัพัย์์สนิท่�มส่ภาพัคล่องสงูสดุ้ เงนิทำให้

ผู้ถือครองสามารถใช้ิจ่าย์มันได้้ทันท่เมื�อม่ควิามต้องการ และม่ควิามเส่�ย์ง

น้อย์กว่ิาการลงทุนใด้ ๆ  โด้ย์ราคาท่�ผู้คนต้องจ่าย์เพืั�อแลกกับีควิามสะด้วิก

สบีาย์ของการมเ่งินไว้ิในครอบีครองก็คอืค่าเสย่์โอกาสจากการนำเอาเงินนั�น

ไป็ใชิจ้า่ย์เพืั�อซึ่ื�อสนิค้าอปุ็โภคบีรโิภค หรอืนำไป็ลงทุนเพืั�อใหเ้กดิ้ผลตอบีแทน

นั�นเอง

จากการศึกษาพัฤติกรรมการตัด้สินใจของมนุษย์์ในสภาวิะตลาด้

ต่าง ๆ คาร์ล เม็งเกอร์ (Carl Menger) ผู้ซึึ่�งเป็็นบีิด้าแห่งแนวิควิามคิด้ทาง

เศรษฐศาสตร์สำนักออสเตร่ย์น (Austrian school of economics) และ

หลักการวิิเคราะห์มูลค่าส่วินเพิั�มทางเศรษฐศาสตร์ (marginal analysis) 

ได้้เสนอแนวิคิด้เก่�ย์วิกับีหัวิใจสำคัญ่ท่�ส่งผลให้สินค้าถูกนำไป็ใชิ้เป็็นเงิน

ได้้อย์่างเสร่ในตลาด้ นั�นก็คือ ศัักยภาพในการีแลกเปลี�ยน (salability) ซึึ่�ง

หมาย์ถงึควิามสะด้วิกในการขาย์สนิคา้ในตลาด้เมื�อเวิลาใด้กต็ามท่�เจา้ของ

สินค้านั�นต้องการ โด้ย์ม่การสูญ่เส่ย์มูลค่าทางราคาน้อย์ท่�สุด้2

1
ศึกษา Human Action, Ludvig Von Mises, หน้า 250 เก่�ย์วิกับีบีทอภิป็ราย์วิ่าเหตุใด้ควิามไม่แน่นอน
ของอนาคต จึงเป็็นป็ัจจัย์หลักท่�ทำให้ผู้คนม่ควิามต้องการท่�จะถือเงินสด้ เนื�องจากหากอนาคตเป็็นสิ�ง
แนน่อนแลว้ิ ผู้คนจะสามารถรูไ้ด้ถ้งึราย์รบัีและราย์จา่ย์ทั�งหมด้ของพัวิกเขาได้ก้อ่นลว่ิงหนา้ และสามารถ
ท่�จะวิางแผนการเงนิได้อ้ย์า่งเต็มป็ระสทิธภิาพั ทำใหพ้ัวิกเขาไมม่ค่วิามจำเป็็นจะต้องถอืเงนิสด้เลย์แมแ้ต่
นอ้ย์ แตเ่นื�องจากอนาคตเป็น็สิ�งไมแ่นน่อน และพัวิกเขากไ็มส่ามารถหยั์�งรูอ้นาคต ด้งันั�นพัวิกเขาจงึจำเป็น็
ต้องถือเงินสด้เอาไวิ้เพัื�อท่�จะได้้มค่วิามสามารถในการจับีจ่าย์ใชิ้สอย์

2
Carl Menger, “On the Origins of Money,” Economic Journal, vol. 2 (1892): 239–255; translation 
by C. A. Foley.
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