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หนัังสืือเล่่มน้ั�อุทิิศให้กัับยููรี้แล่ะล่านัา 
พ่่อแล่ะแม่ของผม ทิ้�กัอบกัู้ครีอบครีัวของเรีา 

ออกัมาจากัอด้ีตสืหภาพ่โซเว้ยูต ซ่�งเป็็นัดีินัแดีนั 
ทิ้�อยูู่ภายูใต้รีะบอบกัารีป็กัครีองแบบเผดี็จกัารี
สืังคมนัิยูมทิ้�ม้กัารีควบคุมเงินัทุินัอยู่างเครี่งครีัดี

ผมยูังขออุทิิศหนัังสืือเล่่มน้ั�ให้กัับเจสืสิืกัา 
ผู้ซ่�งอดีทินัฟัังทิ้�ผมพู่ดีถึ่งบิตคอยูนั์ 

อยู่างไม่หยุูดีหยู่อนั แล่ะอดีทินัต่อช่่วงเวล่า
ทิ้�ผมต้องอดีหล่ับอดีนัอนัเพ่ื�อเข้ยูนั 
หนัังสืือเล่่มนั้�ให้สืำาเรี็จอยูู่หล่ายูคำ�าคืนั
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 คำำ�นำ�ผู้้�เร่ยบเร่ยงิ

ตล่อดีหล่ายูป็ทีิ้�ผ่านัมา ผมไดีม้โ้อกัาสืบรีรียูายู สือนั รีวมถึง่อธิิบายู 
ให้ผู้คนัหล่ากัหล่ายูกัลุ่่ม หล่ากัหล่ายูวัยู ไดี้เข้าใจถ่ึงบิตคอยูนั์ทิั�งในัแง่มุม
เศรีษฐศาสืตร์ี ป็รีะวัติศาสืตร์ี แล่ะเทิคโนัโล่ยู้ ทิำาให้ผมม้โอกัาสืรัีบรีู้ถ่ึง
คำาถึาม ความสืงสัืยู แล่ะไดี้ทิดีล่องวิธิ้ในักัารีอธิิบายูทิ้�จะทิำาให้เข้าใจเรีื�อง
รีาวต่าง ๆ  ได้ีง่ายูทิ้�สืุดีมากัมายูหล่ายูวิธิ้

หนั่�งในัสืิ�งทิ้�ยูากัท้ิ�สุืดีในักัารีอธิิบายูเรีื�องรีาวเกั้�ยูวกัับบิตคอยูน์ั คือ
วิธิ้กัารีทิำางานัของมันั ผู้คนัอาจสืนัใจมันัในัเช่ิงแนัวความคิดีของเงินัสืดี
อิเล่ก็ัทิรีอนักิัส์ืทิ้�ป็รีาศจากัศนูัย์ูกัล่าง แต่หากัไม่เข้าใจกัล่ไกักัารีทิำางานัของมนัั
อยู่างถึ่องแทิ้กั็ยูากัทิ้�จะเกัิดีความมั�นัใจข่�นัมาไดี้ แต่กัารีทิำาความเข้าใจ
บิตคอยูนั์อยู่างแทิ้จรีิงนัั�นั ผู้ศ่กัษาจำาเป็น็ัต้องม้ความเข้าใจศาสืตรี์ของกัารี
เข้ารีหัสืลั่บ วิทิยูาศาสืตร์ีคอมพิ่วเตอรี์ แล่ะโครีงสืร้ีางของรีะบบข้อมูล่
กัรีะจายูศูนัย์ูเส้ืยูก่ัอนั เป็น็ัเหตุให้เรีื�องดัีงกัล่า่วเป็น็ัเรีื�องยูากัทิ้�จะอธิิบายูให้
เข้าใจไดี้ง่ายู ๆ
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หนัังสืือ Inventing Bitcoin : ไขกลไกนวััตกรรมเงิินเปล่�ยนโลก 
เล่่มนั้� เป็็นัหนัังสืือทิ้�พ่ยูายูามอธิิบายูกัล่ไกักัารีทิำางานัของบิตคอยูนั์ โดียู
นัำาพ่าให้ผูอ้า่นัเผชิ่ญกับัปั็ญหาต่าง ๆ  ท้ิ�บติคอยูน์ัจำาเป็น็ัต้องได้ีรีบักัารีแก้ัไข 
กัอ่นัทิ้�มนััจะกัล่ายูมาเป็น็ัรีะบบเงินัสืดีไร้ีศนูัยูก์ัล่างได้ีอยูา่งทิล้่ะขั�นัทิล้่ะตอนั 
โดียูผู้เข้ยูนัอธิิบายูกัล่ไกัต่าง ๆ  ผ่านักัารีอุป็มาอุป็ไมยูให้ง่ายูต่อกัารีเข้าใจ
โดียูผู้อ่านัไม่จำาเป็น็ัต้องม้ความรีู้พ่ื�นัฐานัเช่ิงเทิคนัิคใดี ๆ  มากั่อนัเล่ยู

เรีื�องรีาวแล่ะแนัวทิางกัารีอธิิบายูป็รีะเด็ีนัต่าง ๆ  ในัหนัังสืือเล่่มน้ั�
ไม่ใช่่เรีื�องใหม่ แต่กัารีเร้ียูบเร้ียูงล่ำาดีับเรีื�องรีาวของผู้เข้ยูนัทิำาให้ป็รีะเด็ีนั
ยูากั ๆ   สืามารีถึเข้าใจไดี้อยู่างง่ายูดีายู ผมจ่งเล่็งเห็นัว่า หนัังสืือเล่่มนั้� 
นัา่จะเป็น็ัป็รีะโยูช่น์ัตอ่ผู้ท้ิ�กัำาล่งัศ่กัษาบิตคอยูน์ั แล่ะต้องกัารีทิำาความเข้าใจ
หล่ักักัารีกัารีทิำางานัแล่ะความสืัมพ่ันัธิ์อันัล่่กัซ่�งของกัล่ไกัต่าง ๆ   ของ
บิตคอยูน์ัอยู่างแทิ้จรีิง

สืุดีทิ้ายูนั้�ขอขอบคุณคุณช่ล่ธิิช่า แต้อารีักัษ์ ผู้ช่่วยูตรีวจทิานัแล่ะ
แกัไ้ขขอ้ความต่าง ๆ  ใหเ้ขา้ใจง่ายูยูิ�งข่�นั แล่ะคณุศรีายุูทิธ์ิ บญุเยูน็ั สืำาหรีบั
ภาพ่ป็รีะกัอบสืวยู ๆ  ทิ้�แฝงความหมายูมากัมายูตล่อดีทิั�งเล่่มอ้กัด้ีวยู

พ ิ ร ิยะ สััมพันธารักษ์์
กัรีรีมกัารีผู้จัดีกัารี Chaloke.com

ผู้เรี้ยูบเรี้ยูงหนัังสืือ
The Bitcoin Standard : 
ระบบการเงิินทางิเลืือกใหม่่ไร้ศููนย์์กลืางิ
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เพียงแค่ไดี้ยูินัคำาว่าบิตคอยูนั์ (bitcoin) ผูค้นัสื่วนัใหญ่กั็มักัดี่วนั
ตัดีสิืนัมันักั่อนัทิ้�จะพ่ยูายูามทิำาความเข้าใจมันัเสื้ยูดี้วยูซำ�า เนัื�องจากัข้อมูล่
ทิ้�คล่าดีเคล่ื�อนัอันัม้อยูู่มากัมายู จ่งไม่นั่าแป็ล่กัใจทิ้�ผู้คนัมักัจะเกัิดีความ
เข้าใจผิดีเกั้�ยูวกัับบิตคอยูนั์ว่ามันัคืออะไรี แล่ะมันัทิำางานัอยู่างไรี ผมเอง
ก็ัเป็็นัหนั่�งในัผูค้นัเหล่่านัั�นั จนักัรีะทิั�งสืามปี็ทิ้�ผ่านัมา

เพ่รีาะเหตุใดีผมจ่งตัดีสืินัใจเข้ยูนัหนัังสืือเล่่มนั้�ข่�นัมาอยู่างนัั�นัหรีือ
ผมใช้่เวล่ากัว่ายู้�สืิบป็ีกั่อนัหน้ัานั้�ในักัารีสืร้ีางธุิรีกัิจทิางเทิคโนัโล่ยู้ ผม
หมกัมุ่นัอยูู่กัับเทิคโนัโล่ยูใ้หม่ ๆ  ทิุกัวันั แล่ะค่อนัข้างเป็็นัคนัทิ้�เข้าใจอะไรี
ไดี้ง่ายู ๆ  แต่ถึ่งกัรีะนัั�นักั็ตามผมกัล่ับใช่้เวล่ากัว่าห้าป็ีตั�งแต่วันัแรีกัทิ้�
ผมไดี้ยูินัเรีื�องรีาวเกั้�ยูวกัับบิตคอยูนั์ จนัถึ่งวันัทิ้�ผมตัดีสืินัใจพ่ยูายูาม
ทิำาความเข้าใจมันัอยู่างจริีงจัง ผมคิดีว่าคงไม่ใช่่ผมคนัเด้ียูวทิ้�ต้องกัารี
ความช่่วยูเหล่ือเล่็กั ๆ  นั้อยู ๆ  ในักัารีทิำาความเข้าใจนัวัตกัรีรีมอันัยูิ�งใหญ่
รีะดัีบโล่กัน้ั�

 บทนำ�
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ผมไดี้ยูินัคำาว่าบิตคอยูนั์ครีั�งแรีกัเมื�อป็ี ค.ศ. 2011 จากัเว็บไซต์  
slashdot.org  ซ่�งเป็็นัเว็บไซต์ข่าวสืำาหรีับเหล่่าเนัิรี์ดีทิั�งหล่ายู ในัตอนันัั�นั
รีาคาของบติคอยูนัก์ัำาล่งัพุ่่งข่�นัอยูา่งหยูดุีไมอ่ยููใ่นัเหตกุัารีณฟ์ัองสืบูท่ิ้�ผล่กัั
ใหร้ีาคาของมันัข่�นัไป็สูืงถึง่ 30 ดีอล่ล่าร์ีตอ่บิตคอยูน์ัเล่ยูทิเ้ด้ียูว ผมรีูเ้พ้่ยูง
แค่ว่ามันัม้กัลุ่่มคนับางกัลุ่่มในัอินัเทิอรี์เนั็ตกัำาล่ังพ่ยูายูามสืรี้างรีะบบกัารี
ช่ำารีะเงนิัแบบเพ่ยู้ร์ีทิเูพ้่ยูร์ี (peer to peer)1 ข่�นั ทัิ�ง ๆ  ทิ้�ผมยูงัไม่มค้วามรีู้
อะไรีเล่ยู ไม่ว่ามันัคืออะไรี มันัทิำางานัอยู่างไรี หรีือแม้แต่ว่ากัารีล่งทิุนัแล่ะ
วัฏจักัรีตล่าดีคืออะไรี ผมกัลั่บตัดีสิืนัใจซื�อมันัไว้จำานัวนัเล่็กัน้ัอยูเผื�อว่า
วันัหนั่�งมันัอาจม้ความสืำาคัญข่�นัมา ผมจำาเป็็นัต้องใช่้เว็บไซต์ทิ้�ม้หนั้าตา
นั่าเกัล่้ยูดีนั่ากัล่ัวทิ้�ช่ื�อว่า Mt.Gox ในักัารีซื�อมันั ซ่�งตล่าดีแล่กัเป็ล่้�ยูนั 
ดีอล่ล่ารี์เป็็นับิตคอยูนั์แห่งนั้�กั็ไดี้ล่้มล่ะล่ายูล่งในัเวล่าต่อมา

ผมเฝ้าดีูเงินัล่งทิุนัของผมรี่อยูหรีอล่งไป็จนัแทิบไม่เหล่ืออะไรีเล่ยู 
ขณะทิ้�รีาคาดีิ�งล่งจากั 30 ดีอล่ล่ารี์เหล่ือเพ่้ยูง 2 ดีอล่ล่ารี์เทิ่านัั�นั จนัถึ่งจุดี
ทิ้�ผมล่มืมันัไป็โดียูสืิ�นัเช่งิ ขณะทิ้�ผมใช้่ช่ว้ติไป็กับักัารีสืรีา้งธิรุีกัจิสืตารีต์อปั็
ใหม่ ๆ  ผมยูังไม่รีู้เล่ยูด้ีวยูซำ�าว่าเกัิดีอะไรีข่�นักัับเหร้ียูญเหล่่านัั�นั ผมคิดีว่า
ไพ่รีเวตค้ย์ู (private key)2 สืำาหรีบัเหร้ียูญเหล่า่นัั�นัคงติดีอยููใ่นัฮาร์ีดีดิีสืกั์
ของแล่็ป็ทิ็อป็เครีื�องเกั่าของผมซ่�งอยูู่ในัทิ้�ทิิ�งขยูะตรีงไหนัสืักัแห่ง

1 เพ่้ยูร์ีทูิเพ่้ยูรี์ (peer to peer หรืีอ P2P) เป็็นัรีะบบจัดีกัารีเครีือข่ายูคอมพ่ิวเตอรี์แบบหนั่�งทิ้�กัำาหนัดีให้
คอมพิ่วเตอร์ีในัเครืีอข่ายูทุิกัเครีื�องมค้วามเท่ิาเทิยู้มกันัั สืามารีถึเช่ื�อมต่อถ่ึงกันััผ่านัรีะบบอินัเทิอร์ีเน็ัตแล่ะแบง่
ป็ันัข้อมูล่โดียูไม่ต้องใช่้เซิรี์ฟัเวอรี์กัล่าง สื่วนัในัอุตสืาหกัรีรีมครีิป็โทิเคอรี์เรีนัซ้ มักัใช่้เพ่ื�ออ้างถึ่งกัารีซื�อขายู
แล่กัเป็ล่้�ยูนัสิืนัทิรีพั่ยูด์ีจิิทัิล่กันััไดีโ้ดียูตรีงรีะหวา่งบคุคล่ถึง่บุคคล่โดียูไมต่อ้งผา่นัคนักัล่างหรีอืบุคคล่ท้ิ�สืามแต่
อยู่างใดี

2 ไพ่รีเวตคย์ู้ (private key) คือกุัญแจส่ืวนัตัว ซ่�งใช้่ในักัารีถึอดีรีหัสืข้อมูล่ (Decryption) เนืั�องจากัความต้องกัารี
ทิ้�จะรัีกัษาข้อมูล่ให้เป็็นัความลั่บ จ่งต้องม้กัารีแป็ล่งข้อมูล่โดียูกัารีเข้ารีหัสืข้อมูล่ (Encryption) เพ่ื�อไม่ให้
บุคคล่อื�นัสืามารีถึอ่านัข้อมูล่นัั�นัได้ี ส่ืวนับคุคล่ทิ้�ได้ีรีบัอนุัญาตหรืีอมไ้พ่รีเวตคย์ู้เท่ิานัั�นัจง่จะสืามารีถึอ่านัข้อมลู่ได้ี
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ผมไดียู้นิัคนัพ่ดูีถึง่บติคอยูนัอ์ก้ัครีั�งในัป็ ีค.ศ. 2013 ครีาวนั้�ช่ื�อเสืยู้ง
ในัสืื�อต่าง ๆ  ดีังกัว่าเดีิม แล่ะป็รีะสืบกัารีณ์ในักัารีซื�อบิตคอยูนั์กั็ดี้ข่�นัเยูอะ
อ้กัดี้วยู มันัมแ้อป็พ่ลิ่เคช่ันัอยู่าง Coinbase ทิ้�ม้หน้ัาตาดีูนั่าเช่ื�อถึือเล่ยู
ทิเ้ด้ียูว มันัมาไกัล่มากัหากัเท้ิยูบกับัสืมัยู Mt.Gox สืำาหรีบัผมแล่ว้ดีเูหมอืนั
ว่าบิตคอยูนั์อาจม้อะไรีในักั่อไผ่จรีิง ๆ  ก็ัไดี้

แนั่นัอนัว่าในัตอนันัั�นัผมยัูงไม่รีู้เรีื�องอะไรีเกั้�ยูวกัับบิตคอยูน์ัเล่ยู
แม้แต่นั้อยู แต่เผื�อว่ามันัจะม้อะไรีข่�นัมาจรีิง ๆ  ผมจ่งทิำากัารีเข้าซื�อทิ้�จุดี
สืูงสืุดีของฟัองสืบู่ (ทิ้�รีาคาป็รีะมาณ 1,000 ดีอล่ล่ารี์ต่อบิตคอยูนั์) แล่ะผม
กั็ได้ีแต่นัั�งเฝ้าดีูกัารีล่งทิุนัของผมพ่ังพิ่นัาศล่งอ้กัครีั�ง เมื�อรีาคาของมันัรี่วง
ล่งถึง่รีาว ๆ  200 ดีอล่ล่ารีต์อ่บติคอยูนั ์ในัครีั�งนั้�ผมคดิีวา่มนััไมเ่หล่อืมลู่คา่
พ่อทิ้�จะขายูด้ีวยูซำ�า ผมจ่งทิิ�งมันัเอาไว้เช่่นันัั�นั แล่ะไม่สืนัใจมันัอ้กัเล่ยู 
ในัขณะทิ้�ผมกัำาลั่งอดีหลั่บอดีนัอนัทิุ่มเทิกัับกัารีป็ั�นับริีษัทิสืตาร์ีตอัป็ใหม่
ของผมทิ้�ม้ช่ื�อว่า Reverb.com

 สื้�ป็ีให้หล่ัง Reverb เจรีิญเติบโตข่�นัอยู่างรีวดีเรี็วจนักัล่ายูเป็็นัผู้ให้
บรีิกัารีอันัดัีบหน่ั�งสืำาหรีับนัักัดีนัตรี้ ผมกัำาล่ังสืรี้างความเป็ล่้�ยูนัแป็ล่งให้
กัับโล่กัโดียูกัารีนัำาเสื้ยูงเพ่ล่งมาสืู่ผู้คนั ผมเป็็นัป็รีะธิานัเจ้าหน้ัาทิ้�ฝ่ายู
เทิคโนัโล่ยู้ (Chief Technology Officer หรีือ CTO) ของบรีิษัทิ
เทิคโนัโล่ยู้ทิ้�น่ัาตื�นัเต้นัแล่ะกัำาลั่งเติบโตอยู่างรีวดีเร็ีว ผมกัำาล่ังทิำาในัสืิ�งทิ้�
ผมรีักัแล่ะไม่มเ้วล่าให้กัับเงินัเด็ีกัเล่น่ัในัอินัเทิอรี์เนั็ตอะไรีนัั�นัหรีอกั

ผมจง่รีู้สื่กัอับอายูทิ้�ต้องบอกัว่า มันัป็าเข้าไป็ถึ่งฤดีูรี้อนัของป็ี ค.ศ. 
2016 แล้่วกัว่าผมจะได้ีดูีวิด้ีโอของแอนัเดีรีสื แอนัโทินัอพู่ล่อสื (Andreas 
Antonopoulos) เป็็นัครีั�งแรีกั มันัทิำาให้ผมต้องลุ่กัข่�นัมาให้ความสืนัใจ
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กับัมันัอก้ัครีั�ง ผมเรีิ�มตั�งถึามคำาถึามตา่ง ๆ  นัานัาวา่บติคอยูนัน์ัั�นัมาจากัไหนั 
ใครีเป็็นัเจ้าของมันั มันัทิำางานัอยู่างไรี กัารีขุดีคืออะไรี แล่ะมันัจะสื่งผล่ 
กัรีะทิบตอ่โล่กัอยูา่งไรีไดีบ้า้ง ผมเริี�มอา่นัทิกุัสืิ�งทิกุัอยูา่งทิ้�ผมสืามารีถึหาไดี ้
แล่้วใช่้เวล่าหล่ายูต่อหล่ายูช่ั�วโมงในักัารีนัั�งฟัังพ่อดีแคสืต์แล่ะวิดี้โอต่าง ๆ  
ทิุกัวันัติดีต่อกัันัเป็็นัเวล่ากัว่าปี็ครี่�ง

จนัทิ้ายูทิ้�สุืดี ในัช่่วงต้นัป็ี ค.ศ. 2018 หล่ังจากัทิ้�บิตคอยูนั์ทิำารีาคา
สืูงสืุดีครีั�งใหม่ทิ้�รีาว ๆ  20,000 ดีอล่ล่าร์ีต่อบิตคอยูนั์ ผมจ่งไดี้ตัดีสืินัใจ
ล่าออกัจากั Reverb เพ่ื�อเดิีนัตามความต้องกัารีทิ้�จะนัำาบิตคอยูนั์มาสืู่โล่กั
ในัทิางใดีก็ัตามทิ้�ผมจะสืามารีถึทิำาไดี้ ทิำาไมผมจ่งล่าออกัจากับริีษัทิ 
สืตารี์ตอัป็ทิ้�กัำาลั่งป็รีะสืบความสืำาเรี็จเพ่ื�อมาหาบิตคอยูนั์อยู่างนัั�นัเหรีอ 
เพ่รีาะผมเชื่�อว่าป็รีากัฏกัารีณ์กัารีป็รีะดีิษฐ์คิดีค้นับิตคอยูน์ันัั�นั เป็็นัสืิ�งทิ้�
เกัิดีข่�นัได้ีเพ่้ยูงครีั�งเดี้ยูวในัชั่�วช้่วิตหน่ั�ง  หรีืออาจในัหล่ายู ๆ  ช่่วงช่้วิต
เสื้ยูดี้วยูซำ�า

หากับิตคอยูน์ัป็รีะสืบความสืำาเรี็จ มันัอาจเป็็นัสืิ�งทิ้�สืำาคัญเทิ้ยูบเท่ิา 
กัับเทิคโนัโล่ยู้กัารีพ่ิมพ์่ (กัารีผล่ิตสืื�อข้อมูล่ความรีู้อยู่างไรี้ศูนัย์ูกัล่าง) 
เทิคโนัโล่ยู้อินัเทิอรี์เนั็ต (กัารีติดีต่อสืื�อสืารีแล่ะรีับสื่งข้อมูล่อยู่าง
ไรี้ศูนัยู์กัล่าง) แล่ะป็รีะช่าธิปิ็ไตยูสืามขา (รีัฐบาล่กัรีะจายูศูนัยู์) ผมหวังว่า 
กัารีทิำาความเข้าใจว่าบิตคอยูนั์ทิำางานัอยู่างไรี จะทิำาให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดี
มันัถึ่งสืามารีถึเป็็นัสืิ�งทิ้�จะเป็ล่้�ยูนัแป็ล่งโล่กัไป็ในัทิางทิ้�ดี้ข่�นัไดี้ บิตคอยูนั์
จะทิำาให้ผู้คนัสืามารีถึทิำากัารีผลิ่ตแล่ะจับจ่ายูใช่้สือยูไดี้โดียูไรี้ตัวกัล่าง ซ่�ง
จะเป็น็ักัญุแจสืำาคญัในักัารีป็ล่ดีล่อ็กัวถิึใ้หม ่ๆ  ทิ้�จะทิำาใหม้นัษุยูช่าตสิืามารีถึ
ทิำางานัร่ีวมกัันัไดี้ในัรีะดีับทิ้�ไม่เคยูม้ใครีคิดีว่าจะเป็็นัไป็ไดี้มากั่อนั
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สิื�งทิ้�คุณจะไดี้ยูินับ่อยูครีั�งเกั้�ยูวกัับบิตคอยูนั์ผ่านัทิางสืื�อต่าง ๆ  คือ
รีาคาของมันั บางวันัคุณอาจไดี้ยูินัว่ามันักัำาล่ังจะพุ่่งทิะลุ่หนั่�งล่้านัดีอล่ล่ารี์ 
ในัขณะทิ้�บางวันัมันักั็กัำาลั่งดีิ�งล่งไป็หาศูนัยู์ หรีือไม่กั็เป็็นัข่าวทิ้�รีายูงานัว่า
บิตคอยูนั์กัำาล่ังเผาผล่าญพ่ล่ังงานัไฟัฟั้าจนัหมดีโล่กั แล่ะจะต้องถึูกั
ทิำาล่ายูล่งภายูในัเวล่าสืบิปี็ แน่ันัอนัว่าสืิ�งเหล่่านั้�ไม่เป็็นัความจรีงิแต่อยู่างใดี 
แล่ะผมหวังเป็็นัอยู่างยูิ�งว่าคุณจะสืามารีถึเข้าใจไดี้ดี้วยูตัวเองเมื�อคุณรีู้ว่า
บิตคอยูน์ัทิำางานัอยู่างไรี แล่ะเมื�อถึ่งจุดีนัั�นัคุณจะเข้าใจว่าเหตุใดีรีาคาทิ้�
ข่�นั ๆ  ล่ง ๆ  จ่งเป็น็ัหนั่�งในัสืิ�งทิ้�นั่าเบื�อทิ้�สุืดีเกั้�ยูวกัับบิตคอยูนั์

เป็้าหมายูของหนัังสืือเล่่มน้ั� ไม่ใช่่เพ่ื�อเป็็นักัารีวิเครีาะห์หล่ักักัารีทิาง
เศรีษฐศาสืตรี์ของบิตคอยูนั์แล่ะเงินัทิ้�มั�นัคง แม้ว่าผมอาจจะแตะป็รีะเดี็นั
ดีงักัล่า่วบ้างเล็่กั ๆ  นัอ้ยู ๆ  แต่ผมจะไม่พ่ดูีถึง่บติคอยูน์ัในัแง่ของกัารีล่งทุินั 
แล่ะจะไม่พ่ยูายูามโน้ัมน้ัาวให้คุณเชื่�อว่าทุิกัคนัควรีม้บิตคอยูน์ัติดีมือ
เอาไว้บ้างไม่มากัก็ันั้อยู หากัคุณยัูงไม่เคยูอ่านัหนัังสืือ The Bitcoin 
Standard ซ่�งเข้ยูนัโดียูเซเฟัดี้นั อัมมูสื (Saifedean Ammous) ผม
แนัะนัำาให้คุณล่องหามาอ่านัทิันัทิห้ล่ังจากัทิ้�คุณอ่านัหนัังสืือเล่่มนั้�จบล่ง

นัอกัจากันัั�นั เรีาจะไม่เจาะล่่กัล่งไป็ในัส่ืวนัของโค้ดี แล่ะผู้อ่านั
ไมจ่ำาเป็น็ัตอ้งม้ความรีูท้ิางวทิิยูาศาสืตรีค์อมพ่วิเตอรีเ์พ่ื�อทิ้�จะทิำาความเขา้ใจ
หนัังสืือเล่่มน้ั�แต่อยู่างใดี หากัคุณอยูากัศ่กัษาบิตคอยูนั์ในัแง่มุมเหล่่านัั�นั 
ผมแนัะนัำาหนัังสือือนััทิรีงอทิิธิพิ่ล่อยูา่ง Mastering Bitcoin โดียูแอนัเดีรีสื 
แอนัโทินัอพู่ล่อสื (Andreas Antonopoulos) แล่ะ Programming 
Bitcoin โดียูจิมม้ ซอง (Jimmy Song)
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สืำาหรีับผมแล่้ว วินัาทิ้ทิ้�ผมเข้าใจองค์ป็รีะกัอบต่าง ๆ  ทิ้�มารีวมกัันั
เป็็นับิตคอยูน์ันัั�นั เป็็นัวินัาทิ้ทิ้�น่ัาอัศจรีรีย์ูยูิ�งนัักั ในัหนัังสืือเล่่มน้ั�ผมหวัง
ทิ้�จะแบ่งป็ันัความรีู้เหล่่านัั�นัให้กัับคุณในัรีูป็แบบทิ้�กัรีะช่ับแล่ะเข้าใจง่ายู 
เป้็าหมายูของผมคือกัารีกัรีะตุ้นัความคิดีคุณให้ไดี้สืัมผัสืเรีื�องรีาวเกั้�ยูวกัับ
วิทิยูากัารีคอมพิ่วเตอร์ี เศรีษฐศาสืตร์ี แล่ะทิฤษฎ้เกัมทิ้�ป็รีะกัอบกัันั 
รีวมถ่ึงกัารีทิำาให้บิตคอยูน์ัเป็็นัหน่ั�งในัสิื�งป็รีะดิีษฐ์ท้ิ�ล่ำ�าล่่กัทิ้�สืุดีในัยุูคสืมัยู
ของเรีา ผมหวังว่าความเข้าใจถ่ึงกัารีทิำางานัของบิตคอยูนั์ จะทิำาให้คุณ
ตรีะหนักััไดีเ้ช่น่ัเดียู้วกับัผมวา่บติคอยูนัน์ัั�นัม้ความล่ะเอยู้ดีออ่นัแล่ะล่ก่ัซ่�ง
มากักัว่าทิ้�คิดี แล่ะมันัอาจสื่งผล่กัรีะทิบทิ้�นั่าท่ิ�งต่อโล่กัในัยูุคสืมัยูต่อ ๆ  ไป็
ไดี้อยู่างมากัมายูทิ้เดี้ยูว

เรีาจะค่อยู ๆ  เร้ียูนัรีู้ไป็ดี้วยูกัันัทิ้ล่ะกั้าว โดียูจะไม่ใช่้ความรีู้อะไรีทิ้�
ยูากัไป็กัว่าคณิตศาสืตรี์รีะดีับมัธิยูมป็ล่ายู เรีาจะพ่าคุณเดีินัตามรีอยูกัารี
คดิีคน้ับติคอยูน์ัไป็ทิล้่ะขั�นัตอนั ผมหวังว่าหนังัสือืเล่ม่น้ั�จะทิำาใหค้ณุไดีร้ีูจ้กัั
กัับบิตคอยูนั์มากัเพ่้ยูงพ่อทิ้�จะผลั่กัดีันัให้คุณม้ความต้องกัารีทิ้�จะดีำาดีิ�งไป็
กัับกัารีศ่กัษาหาความรีู้เกั้�ยูวกัับบิตคอยูน์ัเพิ่�มเติมด้ีวยูตัวเองในัภายูหลั่ง 
เรีามาเรีิ�มลุ่ยูกัันัเถึอะ!
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เช่ื�อใจในัตัวกัล่าง (เช่่นั ธินัาคารี) แล่ะมันัยูังเป็็นัเงินัทิ้�ไม่ม้ใครีสืามารีถึ
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เมื�อคุณส่ืงเงินัเหล่่านัั�นัให้กัับผู้อื�นั พ่วกัเขาไม่จำาเป็็นัต้องรีู้ว่าคุณคือใครี
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ของพ่วกัเขาเอง หรืีอพ่วกัเขาอาจใช่อ้ปุ็กัรีณ์พ่เิศษในักัารีตรีวจสือบในักัรีณ้
ทิ้�ธิุรีกัรีรีมมข้นัาดีใหญ่ 






