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ในเดืือนมีีนาคม 2020 โลกประสบกัับสถานการณ์์โรคระบาดครั้้ง� ใหญ่่
ซึ่่�งทำให้้เศรษฐกิิจในบางภาคส่่วนต้้องหยุุดชะงัักลงอย่่างกะทัันหััน ส่่งผล
กระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตที่่�เราต่่างคุ้้�นเคยกัันมาเป็็นเวลาหลายร้้อยปีี สำนัักงาน
และโรงเรีียนต่่าง ๆ ปิิดทำการ การรวมตััวกัันในสถานที่่�สาธารณะถููกห้้าม
การเดิิ น ทางทั้้� ง เชิิ ง ธุุ ร กิิ จ และการท่่ อ งเที่่� ยว จำเป็็ น ต้้ อ งหยุุ ด ลงชั่่� ว คราว
การพบปะพููดคุยกั
ุ บั คนอื่่น� แบบตััวต่อ่ ตััวกลายเป็็นเรื่่อ� งยากลำบากจนแทบ
จะเป็็นไปไม่่ได้้ ร้้านรวงต้้องปิิดประตูู โรงงานต้้องหยุุดกิิจการ เครื่่�องบิิน
ไม่่สามารถบิินได้้ เรืือไม่่สามารถออกทะเล ถนนถููกปิิดกั้้น� และประเทศต่่าง ๆ
ล้้วนต้้องปิิดกั้้�นพรมแดนซึ่่�งกัันและกััน
การตอบสนองทางนโยบายการเงิินของผู้้�วางนโยบายรััฐต่่อวิิกฤตทาง
เศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นมีีความรุุนแรงอย่่างที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน ปริิมาณ
อุุปทานของเงิินขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�รวดเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยเกิิดขึ้้�นใน
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ประวััติิศาสตร์์สมััยใหม่่ เมื่่�อประเทศต่่าง ๆ ทำการกว้้านซื้้�อสิินทรััพย์์ อััดฉีีด
เงิินกระตุ้้�นเศรษฐกิิจผ่่านการใช้้นโยบายทางการเงิิน ทำการใช้้จ่่ายเกิินดุุล
และควบคุุมอััตราดอกเบี้้�ย ส่่งผลให้้เกิิดเศรษฐกิิจฟื้้�นตััวในรููปแบบตััว K
กล่่าวคืือ บริิษัทั ที่่มีีสิ
� นิ ทรััพย์์จำนวนมากฟื้้น� ตััวอย่่างรวดเร็็วจนมีีผลประกอบ
การดีีที่่�สุุดในรอบศตวรรษ ในขณะที่่�บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจทั่่�วไปกลัับต้้อง
พบกัับรายได้้ที่่�ลดลงและผลกำไรที่่�ร่่อยหรอ
ความขััดแย้้งทางกระบวนการความคิิดเกิิดขึ้้น� อย่่างรุุนแรงและยิ่่�งใหญ่่
เช่่นเดีียวกัับเหตุุการณ์์การโยกย้้ายความมั่่�งคั่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น ความต้้องการ
และรายได้้ของกลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััลพุ่่�งขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว  ในขณะที่่�ร้้านค้้าตาม
ท้้องถนน ธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว  การโรงแรม และการบัันเทิิง ต่่างต้้องดิ้้�นรน
เพื่่�อให้้ตนเองไม่่ล้้มละลาย บริิษััท MicroStrategy ตั้้�งอยู่่�ที่่�จุุดกึ่่�งกลาง
ระหว่่างสองโลกเศรษฐกิิจนี้้� และพวกเราได้้ใช้้เวลาตลอดไตรมาสที่่�สอง
ของปีีในการปรัับรููปแบบธุุรกิิจให้้เป็็นแบบดิิจิิทััลเป็็นหลััก โดยการสร้้าง
โครงสร้้างการขาย การตลาด และการให้้บริิการ โดยทำงานผ่่านช่่องทาง
เว็็บไซต์์ และหัันมาใช้้ระบบการประชุุมวิิดีีโอทางไกล การใช้้เครื่่�องมืือ
อััตโนมััติิ และการทำงานจากระยะไกล
เมื่่� อ ถึึ ง เดืื อ นมิิ ถุุ น ายน เราได้้ ข้้ อ สรุุ ป จากการศึึก ษาและหาข้้อมููล
มามากเพีียงพอว่่าเงิินสำรองฉุุกเฉิิน 500 ล้้านดอลลาร์์ที่่�เราตั้้�งใจเก็็บรัักษา
ไว้้สำหรัับวันั ที่่จ� ำเป็็นจะไม่่มีีประโยชน์์ใด ๆ ในโลกดิิจิทัิ ลั ใบใหม่่นี้้� และเราน่่า
จะสร้้างกระแสเงิินสดได้้เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเท่่าจากการเปลี่่�ยนแปลงบริิษััทเข้้า
สู่่�ยุุคดิิจิิทััล ข่่าวดีีก็็คืือเรามีีเงิินสดจำนวนมากและยัังมีีโอกาสที่่�จะสามารถ
สร้้างได้้เพิ่่�มเติิมอีีกในอนาคต แต่่ข่า่ วร้้ายคืือการที่่อั� ตั ราเฟ้้อของอุุปทานเงิิน
ได้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นกว่่าสามเท่่า และราคาของสิินทรััพย์์อื่่�น ๆ ต่่างพุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่าง
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รุุนแรงที่่�สุุดเท่่าที่่�เราเคยเห็็นมา เงิินคงคลัังของเรากลายเป็็นก้้อนน้้ำแข็็งที่่�
กำลัังละลายอย่่างรวดเร็็ว เราจำเป็็นต้้องทำอะไรสัักอย่่างอย่่างเร่่งด่่วนถ้้า
เราไม่่อยากเห็็นมููลค่่าของเงิินเหล่่านั้้�นสููญหายไปจนไม่่เหลืือค่่า
สิ่่�งนี้้�เป็็นปััจจััยกระตุ้้�นให้้เกิิดการพยายามควานหาคำตอบสำหรัับ
ปััญหาของเราอย่่างบ้้าคลั่่�ง ธุุรกิิจสมััยใหม่่จะปกป้้องบััญชีีแสดงฐานะ
การเงิินของพวกเขาในสภาพแวดล้้อมของเงิินเฟ้้อที่่เ� งิินกำลัังสููญเสีียอำนาจ
ในการจัับจ่่ายของมัันลงไปถึึง 15% ต่่อปีีได้้อย่่างไร ในขณะที่่�รายได้้หลััง
หัักภาษีีจากเครื่่�องมืือในการลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาลแบบเดิิม ๆ แทบ
จะเป็็นศููนย์์ การที่่�บริิษััทสามารถสร้้างกระแสเงิินสดได้้ 75 ล้้านดอลลาร์์
ต่่อปีี ในขณะที่่�มีีเงิินสำรองในคลัังอีีกกว่่า 500 ล้้านดอลลาร์์ที่่�กำลัังขาดทุุน
อำนาจการจัับจ่่ายลง 15% ต่่อปีี ก็็เป็็นบริิษััทที่่�ทำลายมููลค่่าของผู้้�ถืือหุ้้�น
ลงในอััตราเดีียวกัันกัับที่่�สามารถสร้้างได้้ พููดง่่าย ๆ ก็็คืือ พวกเรากำลััง
พยายามกัันแทบตายเพีียงเพื่่�อที่่�จะรัักษาสถานภาพเอาไว้้ให้้คงเดิิม
หลัังจากที่่ไ� ด้้พิจิ ารณาและปฏิิเสธสิินทรััพย์์ต่า่ ง ๆ ทั้้�งเงิินสด พัันธบััตร
อสัังหาริิมทรััพย์์ หุ้้�น สิินค้้าอนุุพัันธ์์ งานศิิลปะ สิินค้้าโภคภััณฑ์์ และของ
สะสมแล้้ว พวกเราเหลืือเพีียงโลหะมีีค่่าและคริิปโทเคอร์์เรนซีี (Cryptocurrency)1 เท่่านั้้�น จุุดนี้้�เองที่่�ผมได้้ค้้นพบหนัังสืือ The Bitcoin Standard
ที่่�เขีียนโดยเซเฟดีีน อััมมููส (Saifedean Ammous) และหนัังสืือเล่่มนี้้�เอง
ที่่�ได้้มอบมุุมมองโครงสร้้างทางเศรษฐศาสตร์์องค์์รวมที่่�ผมต้้องการสำหรัับ
การตีีความปััจจััยทางเศรษฐศาสตร์์ระดัับมหภาคที่่�กำลัังเปลี่่�ยนแปลงโลก
ของเรา บิิดเบืือนตลาดของเรา และกระหน่่ำซััดธุุรกิิจกิิจการต่่าง ๆ
1

คริิปโทเคอร์์เรนซีี (Cryptocurrency) หมายถึึงสิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั ที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีการเข้้ารหััสมาทำให้้สามารถ
ทำการตรวจสอบความถููกต้้องของธุุรกรรม และ ยืืนยัันความเป็็นเจ้้าของได้้โดยไม่่ต้อ้ งอาศััยตัวั กลางหรืือ
ผู้้�ควบคุุมดููแลแต่่อย่่างใด _ ผู้้�เรีียบเรีียง
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The Bitcoin Standard เป็็นหนัังสืือที่่�ทุุกคนในสัังคมสมััยใหม่่ควรได้้
อ่่าน มัันได้้เรีียบเรีียงเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีและประวััติิศาสตร์์ของเงิิน
เศรษฐศาสตร์์ในชีีวิิตจริิง และผลกระทบของนโยบายทางการเมืืองต่่อธุุรกิิจ
วััฒนธรรม และเศรษฐกิิจเอาไว้้ได้้อย่่างกระชัับและสอดคล้้อง หนัังสืือเล่่มนี้้�
อาจกล่่ า วถึึ ง คุุ ณ ประโยชน์์ ข องเงิิ น ที่่� มั่่� น คงและโทษของเงิิ น ที่่� อ่่ อ นแอ
ได้้ชััดเจนที่่�สุุดเล่่มหนึ่่�งในหมวดหมู่่�วรรณกรรมธุุรกิิจสมััยใหม่่ The Bitcoin
Standard ยัั ง ได้้ เ ปิิ ด โปงเรื่่� อ งหลอกลวงของทฤษฎีี ก ารเงิิ น สมัั ย ใหม่่
(Modern Monetary Theory) และแนวความคิิดอันั ผิิดเพี้้�ยนที่่แ� พร่่หลายใน
สำนัักเศรษฐศาสตร์์ของรััฐบาลตั้้�งแต่่ต้้นศตวรรษที่่� 20
ในเดืือนพฤษภาคม 2020 หนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้ผม
ั หาในการหาทางรัักษา
สรุุปได้้ว่า่ บิิตคอยน์์ (Bitcoin)2 คืือคำตอบสำหรัับปัญ
เงิินทุุนสำรองบริิษััทของพวกเรา บริิษััทของเราตััดสิินใจที่่�จะนำสิินทรััพย์์
ที่่� เ ป็็ น เงิิ น สดมาลงทุุ น ในบิิ ต คอยน์์ ใ นเดืื อ นสิิ ง หาคม 2020 ก่่ อ นที่่� จ ะ
ตััดสิินใจใช้้บิิตคอยน์์เป็็นสิินทรััพย์์สำหรัับกองทุุนสำรองคงคลััง และทำ
การซื้้�อบิิตคอยน์์ด้้วยเงิิน 2,200 ล้้านดอลลาร์์ตลอดหกเดืือนหลัังจากนั้้�น
The Bitcoin Standard  ช่่วยให้้เราคิิดได้้ว่า่ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่ดีีที่
� สุ่� ดุ สำหรัับ
บริิ ษัั ท ของเราคืื อ การถืื อ เงิิ น สดในรูู ป แบบสกุุ ล เงิิ น รัั ฐ บาลให้้ น้้ อ ยที่่� สุุ ด
ให้้เพีียงพอต่่อการปฏิิบัติั กิ ารเท่่านั้้�น และนำเอากระแสเงิินสดที่่เ� หลืือทั้้�งหมด
ของเราเก็็บเข้้ากองทุุนสำรอง และเปลี่่�ยนเงิินเหล่่านั้้�นเป็็นบิิตคอยน์์ทัันทีี
ที่่�สมเหตุุผล ขณะที่่�ผมกำลัังเขีียนข้้อความเหล่่านี้้� ทรััพย์์สิิน 99% ของเรา
ถููกเก็็บอยู่่�ในรููปของบิิตคอยน์์ และมีีเพีียง 1% ที่่�ถููกเก็็บเอาไว้้เป็็นสกุุลเงิิน
2

	บิิตคอยน์์ (Bitcoin) เป็็นสกุุลเงิินดิิจิิทััลแรก ที่่�สามารถทำงานในลัักษณะบุุคคล-ถึึง-บุุคคลได้้โดย
ไร้้ศูนู ย์์กลางอย่่างแท้้จริิงโดยไม่่มีีธนาคารกลางหรืือแม้้แต่่ผู้้�คุมุ ระบบแม้้แต่่คนเดีียว นอกจากนี้้�บิติ คอยน์์
ยัังเป็็นซอฟต์์แวร์์ที่่�เปิิดเผยซอร์์ซโค้้ด (Open Source) ทำให้้ระบบมีีความโปร่่งใสและยัังสามารถพััฒนา
ต่่อเนื่่�องได้้โดยผู้้�ใช้้งานทุุกคน _ ผู้้�เรีียบเรีียง
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ท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ เท่่าที่่จ� ำเป็็นต่่อการประกอบธุุรกิิจในต่่างประเทศ กล่่าวได้้ว่า่
MicroStrategy ได้้เปลี่่�ยนมาใช้้ระบบมาตรฐานบิิตคอยน์์แล้้ว
The Bitcoin Standard เป็็นหนัังสืือเล่่มแรกที่่�ผมแนะนำสำหรัับผู้้�ที่่�
กำลัังต้้องการทำความเข้้าใจแบบองค์์รวม เกี่่ยวกั
� บั ทฤษฎีที างเศรษฐศาสตร์์
ประวััติิศาสตร์์การเมืือง และพััฒนาการทางเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยผลัักดัันให้้
ระบบโครงข่่ายบิิตคอยน์์เติิบโตขึ้้�น และเป็็นตััวกำหนดทิิศทางการเจริิญ
เติิบโตของมัันต่่อไปในอนาคต หนัังสืือเล่่มนี้้�เหมาะสำหรัับทั้้�งผู้้�คนทั่่�วไป
นัักลงทุุน ผู้้�บริิหาร ผู้้�สนใจในเทคโนโลยีี นัักการเมืือง นัักสื่่�อสารมวลชน
และนัักวิิชาการ โดยไม่่สนใจว่่าพวกเขาจะมีีเป้้าหมายอะไร บิิตคอยน์์คืือ
ระบบโครงข่่ายของเงิินดิิจิิทััลระบบแรกของโลก บิิตคอยน์์คืือสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�ถููกออกแบบและประดิิษฐ์์ขึ้้�นชนิิดแรกของโลก คุุณสมบััติิทั้้�ง
สองอย่่างนี้้�ทำให้้บิติ คอยน์์กลายเป็็นเทคโนโลยีีที่่จ� ะสร้้างความเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�รุุนแรงที่่�สุุดในโลก เป็็นโอกาสที่่�วิิเศษสุุดสำหรัับผู้้�ใดก็็ตามที่่�ต้้องการสร้้าง
อะไรใหม่่ ๆ และน่่าอััศจรรย์์ และยัังเป็็นคำตอบสำหรัับปััญหาในการเก็็บ
รัักษามููลค่่าที่่�ผู้้�คนกว่่า 7,800 ล้้านคน บริิษััทกว่่า 100 ล้้านบริิษััท และเงิิน
ของนัักลงทุุนเป็็นร้้อยเป็็นพัันล้้านล้้านดอลลาร์์ต้้องเผชิิญมาตลอด
ผมหวัังว่่าคุุณจะเพลิิดเพลิินไปกัับหนัังสืือเล่่มนี้้�มากเท่่ากัับผม และ
หวัังว่่าคุุณจะได้้ประโยชน์์จากแนวคิิดต่า่ ง ๆ ที่่อ� ยู่่�ภายในหน้้ากระดาษเหล่่านี้้�

Miami Beach, FL
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ตลอดหลายปีี ที่่� ผ่่ า นมา ผมมีีความตั้้� ง ใจที่่� จ ะเผยแพร่่ ค วามรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่ยวกั
� บบิ
ั ติ คอยน์์ผ่า่ นช่่องทางต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นโซเชีียลมีีเดีีย
CO
การจััดสััมมนา ไปจนถึึงรายการประจำสััปดาห์์บนยููทููบ และหนึ่่�
LL งในสิ่่�งที่่�
A
Oอ
พยายามทำมาตลอดก็็คืือการเขีียนหนัังสืือเกี่่�ยวกัับบิิตคอยน์์ที่่�มีีBเนื้้�
Rหา
ATIV E
ครอบคลุุมประเด็็นที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อ่่านที่่�เป็็นคนไทยขึ้้�นมาสัักเล่่ม
หนึ่่�ง แต่่บิติ คอยน์์นั้้น� เป็็นเรื่่อ� งที่่ล� ะเอีียดอ่่อน ลึึกซึ้้ง� และยากต่่อการอธิิบาย
ให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจได้้อย่่างแท้้จริิงด้้วยภาษาที่่�ไม่่ซัับซ้้อนจนเกิินไป
ความพยายามดัังกล่่าวจึึงเป็็นเพีียงความฝัันมาตลอด จนกระทั่่�งผมได้้มา
พบกัับหนัังสืือเล่่มนี้้�
●●

ผมได้้อ่า่ นหนัังสืือเล่่มนี้้�ครั้้ง� แรกในช่่วงที่่ก� ำลัังทำการศึึกษาปริิญญาโท
ทางด้้านเงิินดิิจิิทััลในช่่วงปีี 2018 เนื้้�อหาในหนัังสืือได้้ตอบคำถามเกี่่�ยวกัับ
การทำความรู้้�จัักบิิตคอยน์์ได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ ทั้้�งคำถามเกี่่�ยวกัับสาเหตุุ
ของการล่่มสลายของเงิินโบราณรููปแบบต่่าง ๆ บทบาทของเงิินที่่�มั่่�นคงต่่อ
มนุุษยชาติิ ไปจนถึึงคำถามเกี่่�ยวกัับสภาพของสัังคมและเศรษฐกิิจภายใต้้
ระบบการเงิินที่่�มั่่�นคงในอดีีต
เนื้้�อหาของหนัังสืือเล่่มนี้้�มีีการกล่่าวถึึงบิิตคอยน์์ในเชิิงเทคนิิคเพีียงเล็็ก
น้้อยในช่่วงท้้ายเล่่มเท่่านั้้�น โดยเนื้้�อหาส่่วนใหญ่่เป็็นการย้้ำให้้เห็็นว่่าการจะ
ทำความเข้้าใจบิิตคอยน์์ได้้อย่่างแท้้จริิงนั้้�น เราต้้องเข้้าใจถึึงแก่่นแท้้ของเงิิน
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บทบาทหน้้ า ที่่� แ ละอำนาจในการเปลี่่� ย นแปลงสัั ง คมของเงิิ น เสีียก่่ อ น
เนื่่�องจากบิิตคอยน์์ไม่่ใช่่เพีียงเทคโนโลยีีเงิินดิิจิทัิ ลั แห่่งโลกอิินเทอร์์เน็็ต หรืือ
แอปพลิิเคชัันสำหรัับการชำระเงิินเท่่านั้้�น แต่่มันั คืือพััฒนาการขั้้น� ต่่อไปของ
เทคโนโลยีีที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดของมนุุษยชาติิ มัันคืือพััฒนาการทางธรรมชาติิ
ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อตอบโต้้กัับปััญหาของระบบการเงิินของโลกและเป็็นนวััตกรรม
ที่่� มีีศัั ก ยภาพในการพาสัั ง คมมนุุ ษ ย์์ เ ข้้ า สู่่�วิิ วัั ฒ นาการขั้้� น ต่่ อ ไปตาม
ความเปลี่่�ยนแปลงและระดัับความสามารถทางเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ บิิตคอยน์์
เป็็นตััวแทนของระบบการเงิินที่่�ถููกออกแบบขึ้้�นสำหรัับสัังคมในยุุคข้้อมููล
ข่่าวสาร ที่่ร� ะบบการค้้าขายและการผลิิตเชื่่อ� มต่่อกัันทั่่�วทั้้ง� โลก มัันเป็็นกุุญแจ
สำคััญที่จ่� ะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงานของกลไกราคาในฐานะของระบบ
สารสนเทศภายใต้้ระบบตลาดเสรีี การทำความเข้้าใจถึึงที่่�มาที่่�ไปและ
วิิวััฒนาการของเทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่าเงิินตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้นจนถึึงปััจจุุบััน จึึง
เป็็นบริิบทที่่�สำคััญอย่่างยิ่่�งและเป็็นสิ่่�งจำเป็็นต่่อการทำความเข้้าใจถึึง
บทบาทหน้้าที่่�และความสำคััญของบิิตคอยน์์ และอธิิปไตยทางการเงิิน
ต่่อโลกและสัังคมมนุุษย์์ตามชื่่�อหนัังสืือ The Bitcoin Standard นั่่�นเอง
ความท้้าทายในการเรีียบเรีียงหนัังสืือเล่่มนี้้�อยู่่�ที่่ศั� พท์
ั เ์ ฉพาะทางเทคนิิค
ทั้้�งที่่ผู้้�� เขีียนสร้้างขึ้้น� มาเองหรืือเป็็นศััพท์ท์ างวิิชาการที่่ยั� งั ไม่่มีีคำแปลเป็็นไทย
ที่่�เหมาะสม คำศััพท์์บางคำอาจเป็็นคำที่่�เคยมีีการแปลเป็็นไทยไว้้แล้้ว
ในอดีีต แต่่ความหมายของคำแปลนั้้�นอาจเข้้าใจยากหรืือให้้ความหมาย
ที่่� ไ ม่่ ต รงกัั บสิ่่� ง ที่่� ผู้้� เขีียนต้้ อ งการจะสื่่� อ ในบริิ บ ทของหนัั ง สืื อ เล่่ ม นี้้� ผม
จึึงมีีความจำเป็็นต้้องกำหนดคำแปลของศััพท์เ์ ฉพาะต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ขึ้้น� มาใหม่่
ในลัักษณะที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของการเล่่าเรื่่�องของหนัังสืือเล่่มนี้้� โดยผม
ได้้แนบเชิิงอรรถผู้้�เรีียบเรีียงเพื่่�ออธิิบายถึึงความหมายของคำศััพท์์ต่่าง ๆ
เหล่่านี้้�เอาไว้้ด้้วยในส่่วนท้้ายของเล่่ม เพื่่�อเป็็นการขยายความและอธิิบาย
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ถึึงศััพท์์เฉพาะบางคำที่่�ผู้้�อ่่านชาวไทยอาจไม่่คุ้้�นเคย โดยคำอธิิบายนี้้�เขีียน
จากประสบการณ์์และความเข้้าใจของผมเอง โดยหวัังว่่าจะช่่วยให้้ผู้้�อ่่าน
สามารถเข้้าใจเนื้้�อหาในหนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีเนื้้�อหาใกล้้เคีียงกัับหนัังสืือที่่�ผมอยากเขีียนมากที่่�สุุด
ท่่ามกลางทะเลของหนัังสืือเกี่่�ยวกัับบิิตคอยน์์และคริิปโทเคอร์์เรนซีีที่่�มัักมุ่่�ง
เน้้นไปที่่โ� อกาสในการทำกำไรอย่่างรวดเร็็วในตลาดหรืือการฉวยโอกาสขาย
ความเพ้้อฝัันที่่�ไม่่เป็็นจริิง มากกว่่าการพยายามทำความเข้้าใจบิิตคอยน์์
อย่่างลึึกซึ้้ง� หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีค่า่ และน่่าจะให้้ประโยชน์์และความรู้้�กับผู้้�อ่
ั า่ นได้้
มากที่่�สุุดเล่่มหนึ่่�ง เป็็นหนัังสืือที่่�ยากต่่อการเรีียบเรีียงและถ่่ายทอดออกมา
เนื่่�องจากจำเป็็นต้้องใช้้ความเข้้าใจทั้้�งทางด้้านภาษา เศรษฐศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี ผมจึึงตััดสินิ ใจเรีียบเรีียงหนัังสืือเล่่มนี้้�เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�อ่่าน
ในการก้้าวเข้้าสู่่�โลกของบิิตคอยน์์ด้้วยความรู้้�ความเข้้าใจที่่�เหมาะสม โดย
เป็็นผลงานการเรีียบเรีียงหนัังสืือเล่่มแรกที่่�ใช้้เวลากว่่าสองปีี และต้้องขอ
ขอบคุุณทุุกคนที่่�คอยช่่วยเหลืือให้้ผลงานนี้้�สำเร็็จลุุล่่วงมาได้้ด้้วยดีี
ขอขอบคุุณคุุณพีีรพััฒน์์ หาญคงแก้้ว ผู้้�รัับหน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจััดการ
โครงการ เป็็นพ่่องาน ติิดต่่อประสานงานทุุกฝ่่าย พร้้อมทั้้�งช่่วยเรีียบเรีียง
และขััดเกลาเนื้้�อหาทั้้�งเล่่มมาตั้้�งแต่่ต้้น ทำให้้ผมสามารถทุ่่�มเทความสนใจ
ให้้กัับหนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้โดยไม่่มีีสิ่่�งรบกวนใด ๆ
ขอบคุุณคุุณ Namo FX Trader ผู้้�ที่่�ช่่วยตรวจทานแก้้ไขคำศััพท์์ต่่าง ๆ
ทั้้�งการสะกดและไวยากรณ์์อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วนอย่่างรวดเร็็ว
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ขอบคุุณคุุณชลธิิชา แต้้อารัักษ์์ ที่่�ช่่วยแก้้ไขสำนวนต่่างๆ ให้้มีีความ
ไหลลื่่�นและสื่่�อสารได้้กระชัับขึ้้�นตลอดทั้้�งเล่่ม พร้้อมทั้้�งคอยให้้คำแนะนำ
แก้้ไขการเรีียบเรีียงเนื้้�อหาในส่่วนต่่าง ๆ ที่่�ทำให้้สามารถถ่่ายทอดเนื้้�อหา
ได้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม
ขอบคุุณอาจารย์์จิริ ะนัันท์์ พิิตรปรีีชา ที่่ใ� ห้้เกีียรติิในการถ่่ายทอดบทกวีี
ของไมเคิิล แองเจโลเป็็นภาษาไทยได้้อย่่างงดงามและครบถ้้วน
ขอขอบคุุณภรรยาและครอบครััวของผม ที่่�เข้้าใจและให้้ผมสามารถ
ใช้้เวลาว่่างในการทำสิ่่�งที่่�ผมรััก รวมถึึงพี่่�ชายของผม ที่่�ได้้แนะนำหนัังสืือ
เล่่มนี้้� คอยเปิิดมุุมมองและคอยเป็็นแหล่่งข้้อมููลข่่าวสารที่่�ยิ่่�งใหญ่่เสมอมา
สุุดท้้ายนี้้�หากมีีคำแนะนำ ติิชม หรืือคำถามเกี่่�ยวกัับ The Bitcoin
Standard ฉบัับภาษาไทยเล่่มนี้้� สามารถส่่งเข้้ามาได้้ที่่� bitcoinstandard.
th@gmail.com หรืือทางช่่องทางอื่่�น ๆ และหวัังว่่าหลัังจากอ่่านหนัังสืือ
เล่่มนี้้�จบแล้้ว ผู้้�อ่่านจะสามารถคิิด วิิเคราะห์์ และตััดสิินใจได้้เอง ที่่�จะให้้
ความสนใจและศึึกษาเกี่่�ยวกัับบิิตคอยน์์ เงิินอัันแข็็งแกร่่งที่่�ไร้้ศููนย์์กลาง
ไร้้พรมแดน ไร้้การกีีดกั้้�น และไร้้การควบคุุมนี้้�สัักครั้้�ง

พิิริิยะ สััมพัันธารัักษ์์
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“หากคุุ ณ อยากเข้้ า ใจบิิ ต คอยน์์ (Bitcoin) สิ่่� ง แรกที่่� คุุ ณ ต้้ อ งทำ
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เงิินเป็็นสิ่่�งที่่�แปลก เพราะในขณะที่่�เทคโนโลยีีส่่วนใหญ่่ล้้วนเติิบโตมา
ได้้จากการที่่มั� นั มีีอิิสระที่่จ� ะให้้ใครก็็ตามสามารถพััฒนาเทคโนโลยีีเหล่่านั้้�น
ให้้ก้้าวกระโดดไปข้้างหน้้า เงิินกลัับกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�คนเข้้าใจว่่ามัันจะมีี
อนาคตได้้หากมีีคนที่่�ดููแล ควบคุุม และผููกขาดมััน
นั่่�นเป็็นเหตุุผลที่่�คนส่่วนใหญ่่ถึึงไม่่เข้้าใจบิิตคอยน์์... ไม่่ใช่่สิิ ไม่่เข้้าใจ
ในสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “เงิิน” ต่่างหาก และคอยพร่่ำบอกว่่าเงิินที่่�ไม่่ถููกควบคุุมจาก
รััฐบาลนั้้�นไม่่มีีทางจะมีีค่่าได้้จากคำโฆษณาหรืือตำราต่่าง ๆ ที่่�ล้้วนแล้้ว
ต่่างออกมาจากปากของผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับเงิิน
การเกิิดขึ้้น� ของบิิตคอยน์์นั้้น� อาจจะฟัังดููเหมืือนว่่ามัันเป็็นทฤษฎีีสมคบ
คิิด (Conspiracy Theory) ว่่ามัันเป็็นสิ่่�งที่่มีีผู้้�
� อยู่่�เบื้้�องหลััง แต่่เมื่่�ออ่่านหนัังสืือ
เล่่มนี้้�จบคุุณจะเข้้าใจว่่าการเกิิดขึ้้�นของบิิตคอยน์์นั้้�นเป็็นเรื่่�องธรรมชาติิ
คุุณไม่่จำเป็็นต้้องใส่่ใจด้้วยซ้้ำว่่าจะมีีคนอยู่่�เบื้้�องหลัังมัันหรืือไม่่มีีมันั ก็็ไม่่ได้้
ทำให้้บิิตคอยน์์นั้้�นแตกต่่างไปจากเดิิม
15
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และนั่่�นคืือความน่่าสนใจของบิิตคอยน์์ มัันไม่่ใช่่กระเป๋๋าสารพััดนึึก
ที่่�จะสามารถดลบัันดาลทุุกอย่่างตามใจนึึก แต่่มัันก็็เป็็นเงิินที่่�มีีลัักษณะ
เฉพาะตััวไม่่เหมืือนใครและจะไม่่มีีใครเหมืือนมััน สุุดท้้ายแล้้วแด่่ผู้้�ที่่�อ่่าน
หนัังสืือเล่่มนี้้�จบ ผมไม่่ได้้หวัังว่่าคุุณจะต้้องลงทุุนกัับมันั หรืือมองมัันในแง่่ดีี
แต่่อย่่างน้้อยผมหวัังว่่าคุุณจะเข้้าใจสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “เงิิน” ในอีีกมุุมมองหนึ่่�ง
มากขึ้้�น

พีีรพััฒน์์ หาญคงแก้้ว
CEO Blockchain Review

ผู้้�เขีียนหนัังสืือ Bitcoin & Blockchain 101 เงิินดิิจิิทััลเปลี่่�ยนโลก
และ Digital Asset 101 จาก Bitcoin สู่่�การลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
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วัันที่่� 3 ตุุลาคม 2008 นัักเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่ใ่� ช้้นามแฝง
ว่่าซาโตชิิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) ได้้ส่่งอีีเมลไปยััง
กลุ่่�มนัักเข้้ารหััสเพื่่�อประกาศว่่าเขาได้้สร้้าง “ระบบเงิินสดอิิเล็็กทรอนิิกส์์แบบ
ใหม่่ที่่�ทำงานในลัักษณะบุุคคลถึึงบุุคคล (peer-to-peer) อย่่างสมบููรณ์์
โดยไม่่จำเป็็นต้้องเชื่่�อใจในบุุคคลที่่�สาม”1 ซาโตชิิได้้คััดลอกบทคััดย่่อที่่�
อธิิบายถึึงการออกแบบของมัันพร้้อมแนบลิิงก์์เอาไว้้ในอิินเทอร์์เน็็ต โดย
หลัักคืือบิิตคอยน์์จะเป็็นระบบการชำระเงิินด้้วยสกุุลเงิินของตนเอง และใช้้
กระบวนการที่่�ซัับซ้้อนเพื่่�อให้้สมาชิิกของระบบสามารถตรวจสอบการทำ
ธุุรกรรมทั้้�งหมดโดยที่่�ไม่่ต้้องอาศััยความเชื่่�อใจสมาชิิกคนหนึ่่�งคนใดใน
เครืือข่่าย เงิินที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่ในอััตราที่่ก� ำหนดไว้้ล่ว่ งหน้้าจะถููกมอบแก่่สมาชิิก
ที่่�ใช้้กำลัังการประมวลผลของพวกเขาตรวจสอบความถููกต้้องของธุุรกรรม
ต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นรางวััลตอบแทนการทำงานของพวกเขา สิ่่�งน่่าอััศจรรย์์ใจที่่�
1

สามารถดููอีีเมลฉบัับเต็็มได้้ที่่� Satoshi Nakamoto Institute จากงานเขีียนของ Satoshi Nakamoto เนื้้อ� หา
ทั้้�งหมดมีีอยู่่�ที่่� www.nakamotoinstitute.org
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ทำให้้สิ่่�งประดิิษฐ์์นี้้�แตกต่่างจากความพยายามในการสร้้างเงิินสดดิิจิิทััล
หลายต่่อหลายครั้้�งในอดีีตคืือการที่่�มัันสามารถทำงานได้้จริิง ๆ
แม้้จะเป็็นการออกแบบอัันชาญฉลาดและประณีีต แต่่มัันก็็ไม่่มีีอะไร
ที่่�จะบ่่งชี้้�ได้้ว่่าการทดลองเพี้้�ยน ๆ นี้้�จะสามารถดึึงดููดความสนใจใครได้้
นอกจากกลุ่่�มคนที่่ค� ลั่่�งไคล้้ในศาสตร์์การเข้้ารหััสจริิง ๆ และมัันก็็เป็็นเช่่นนั้้�น
อยู่่�หลายเดืื อ นเมื่่� อ มีีคนเพีียงไม่่ กี่่� สิิ บ คนทั่่� ว โลกที่่� ม าเข้้ า ร่่ ว มในระบบ
ทำการขุุดและส่่งเหรีียญที่่�ในขณะนั้้�นเริ่่�มที่่�จะมีีสถานะเป็็นเพีียงของสะสม
ระหว่่างกัันและกััน แม้้ว่่ามัันจะอยู่่�ในรููปแบบดิิจิิทััลก็็ตาม
แต่่ในเดืือนตุุลาคม 2009 ตลาดซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าออนไลน์์
แห่่งหนึ่่�ง2 ได้้ทำการขายบิิตคอยน์์จำนวน 5,050 บิิตคอยน์์เพื่่�อแลกกัับเงิิน
5.02 ดอลลาร์์ ที่่�ราคา 1 ดอลลาร์์ต่่อ 1,006 บิิตคอยน์์ นัับเป็็นการบัันทึึก
การซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนบิิตคอยน์์ด้้วยเงิินเป็็นครั้้�งแรก3 ราคาที่่�ใช้้ในการ
แลกเปลี่่� ย นคำนวณมาจากการวัั ดพลัั ง งานไฟฟ้้ า ที่่� จ ำเป็็ น ต่่ อ การผลิิ ต
บิิตคอยน์์ ในมุุมมองทางเศรษฐศาสตร์์แล้้ว เหตุุการณ์์ครั้้�งประวััติิศาสตร์์นี้้�
สามารถกล่่ า วได้้ ว่่ า เป็็ น เหตุุ ก ารณ์์ ที่่� ส ำคัั ญที่่� สุุ ด ครั้้� ง หนึ่่� ง ในชีีวิิ ต ของ
บิิ ต คอยน์์ เ ลยทีีเดีียว บิิ ต คอยน์์ ไ ม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น เพีียงเกมดิิ จิิ ทัั ล ที่่� มีี แต่่ ก ลุ่่�ม
นัักเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์กลุ่่�มเล็็ก ๆ เล่่นกัันอีีกต่่อไป มัันได้้กลาย
มาเป็็นสิินค้้าที่่มีี� ราคาไปเสีียแล้้ว เป็็นการบ่่งชี้้ว่� า่ มีีใครสัักคนในที่่สั� กั แห่่งได้้
เริ่่ม� เห็็นค่่าของมัันขึ้้น� มา และในวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2010 ก็็มีีคนอีีกคนหนึ่่�ง
จ่่ า ยบิิ ต คอยน์์ จ ำนวน 10,000 บิิ ต คอยน์์ เ พื่่� อ ซื้้� อ พิิ ซซ่่ า สองถาดมูู ล ค่่ า
2

เว็็บไซต์์ The New Liberty Standard ที่่�ปิิดทำการไปแล้้ว

3

Nathaniel Popper, Digital Gold (Harper, 2015).
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25 ดอลลาร์์ นัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�บิิตคอยน์์ได้้ทำหน้้าที่่�เป็็นสื่่�อกลางในการ
แลกเปลี่่�ยนสิินค้้า บิิตคอยน์์ต้้องใช้้เวลากว่่า 7 เดืือนในการเปลี่่�ยนสภาพ
จากสิินค้้าไปเป็็นสื่่�อกลางการแลกเปลี่่�ยน
ตั้้�งแต่่นั้้�นมาเครืือข่่ายบิิตคอยน์์ก็็เริ่่�มเติิบโตขึ้้�นทั้้�งทางด้้านจำนวนผู้้�ใช้้
งานและปริิมาณธุุรกรรม รวมไปถึึงกำลัังการประมวลผลที่่�อุุทิิศให้้กัับมััน
แม้้ว่่ามููลค่่าของมัันจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วสููงกว่่า 7,000 ดอลลาร์์ต่่อ
บิิตคอยน์์ในเดืือนพฤศจิิกายน 2017 4 หลัังจากผ่่านมานานถึึง 8 ปีี เห็็น
ได้้ชััดว่่าสิ่่�งประดิิษฐ์์นี้้�ไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่เกมออนไลน์์อีีกต่่อไป แต่่มัันเป็็น
เทคโนโลยีีที่่�ได้้ข้้ามผ่่านบททดสอบของตลาดและกำลัังถููกใช้้งานจริิงอย่่าง
แพร่่ ห ลาย ในขณะที่่� อัั ต ราแลกเปลี่่� ย นของมัั น ปรากฏขึ้้� น บนโทรทัั ศ น์์
หนัังสืือพิิมพ์์ และเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ เคีียงข้้างกัับอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินประจำ
ชาติิอื่่�น ๆ อยู่่�เป็็นประจำ
พููดให้้เข้้าใจได้้ง่่าย ๆ ก็็คืือ บิิตคอยน์์เป็็นซอฟต์์แวร์์ไร้้ศููนย์์กลางที่่�
สามารถทำให้้ ผู้้� คนส่่ ง มูู ล ค่่ า ถึึ ง กัั น ได้้ ผ่่ า นสกุุ ล เงิิ น ที่่� ป ลอดภัั ย จากการ
เกิิดอััตราเงิินเฟ้้อโดยไม่่ทัันตั้้�งตััว โดยไม่่จำเป็็นต้้องอาศััยความเชื่่�อใจใน
ตััวกลางแต่่อย่่างใด กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งก็็คืือ บิิตคอยน์์สามารถทำหน้้าที่่�ของ
ธนาคารกลางสมััยใหม่่ได้้โดยอััตโนมััติใิ นลัักษณะที่่ค� าดเดาได้้   และแทบไม่่
สามารถเปลี่่�ยนแปลงอะไรได้้เลยโดยการระบุุหลัักการทำงานต่่าง ๆ ลงไป
ในโค้้ดที่ก่� ระจายอยู่่�ในกลุ่่�มสมาชิิกโครงข่่ายนัับพัันที่่ไ� ม่่มีีใครสามารถแก้้ไข
โค้้ดได้้แม้้แต่่น้อ้ ยหากไม่่ได้้รับั ความยิินยอมอย่่างเอกฉัันท์์จากสมาชิิกอื่่น� ๆ
4

หากกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�ง ในช่่วง 8 ปีีที่บิ่� ติ คอยน์์ได้้กลายเป็็นสิินค้้า มัันได้้มีีมูลู ค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้น� กว่่าแปดล้้านเท่่า
หรืือ 793,513,944 เปอร์์เซ็็นต์์ จากราคาเริ่่�มแรกที่่� 0.000994 ดอลลาร์์ สู่่�ราคาสููงสุุดถึึง 7,888 ดอลลาร์์
ณ ช่่วงเวลาที่่�เขีียน
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ทั้้�งหมด สิ่่�งนี้้�ทำให้้บิิตคอยน์์เป็็นกรณีีตััวอย่่างกรณีีแรกของ เงิินสดดิิจิิทััล
(digital cash) และ เงิินดิิจิิทััลสร้้างยาก (digital hard money) ที่่�สามารถ
ใช้้งานได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
แม้้ว่า่ บิิตคอยน์์จะเป็็นสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ใหม่่ในยุุคดิิจิทัิ ลั แต่่ปัญ
ั หา
ที่่�มัันเกิิดขึ้้�นมาเพื่่�อแก้้ไขกลัับเป็็นปััญหาที่่�มีีอายุุยาวนานเทีียบเท่่ากัับอายุุ
ของมนุุษยชาติิเลยทีีเดีียว ซึ่่�งก็็คืือโจทย์์ปััญหาในการสร้้างเงิินที่่�อยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมของผู้้�เป็็นเจ้้าของเงิินโดยสมบููรณ์์ และมีีแนวโน้้มที่่�จะสามารถ
รัักษามููลค่่าของตััวมัันเอาไว้้ได้้ในระยะยาวนั่่�นเอง หนัังสืือเล่่มนี้้�นำเสนอ
ต้้นกำเนิิดของปััญหาเหล่่านี้้�บนพื้้�นฐานจากการศึึกษาเทคโนโลยีีและปััญหา
ทางเศรษฐศาสตร์์ต่่าง ๆ ที่่�บิิตคอยน์์สามารถแก้้ไขได้้ รวมไปถึึงแนวทาง
การแก้้ปััญหาในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�สัังคมได้้นำมาใช้้ในแต่่ละยุุคสมััยของ
ประวััติิศาสตร์์ บทสรุุปของผมอาจสร้้างความประหลาดใจให้้กัับผู้้�ที่่�คิิดว่่า
บิิตคอยน์์เป็็นเรื่่�องหลอกลวง หรืือเป็็นเพีียงกลลวงของเหล่่านัักเก็็งกำไร
และผู้้�สนัับสนุุนที่่�ต้้องการล่่อลวงผู้้�คนมาเพื่่�อหวัังผลกำไรระยะสั้้�น แท้้จริิง
แล้้วบิติ คอยน์์คือื การพััฒนาต่่อยอดจากแนวทางการสร้้าง “หน่่วยเก็็บรักั ษา
มููลค่่า” ที่่ดีี� ในอดีีต และความเหมาะสมในการเป็็นเงิินที่่มั่่� น� คงแห่่งยุุคดิิจิทัิ ลั
อาจทำให้้ผู้้�ต่่อต้้านมัันต้้องตกตะลึึง
ประวััติิศาสตร์์สามารถเป็็นลางบอกเหตุุได้้ว่่าอะไรจะเกิิดขึ้้�นต่่อไป
โดยเฉพาะเมื่่�อเราพิิจารณามัันอย่่างใกล้้ชิิด และเวลาจะเป็็นผู้้�ตััดสิินว่่า
บทสรุุปของหนัังสืือเล่่มนี้้�จะเป็็นจริิงเพีียงใด โดยในส่่วนแรกจำเป็็นที่่จ� ะต้้อง
อธิิ บ ายถึึ ง เงิิ น ทั้้� ง ในแง่่ บ ทบาทหน้้ า ที่่� แ ละคุุ ณ สมบัั ติิ ในฐานะที่่� เ ป็็ น
นัักเศรษฐศาสตร์์ที่มีีพื้้
่� น� ฐานทางวิิศวกรรม ผมมัักจะพยายามทำความเข้้าใจ
เทคโนโลยีีผ่่านการทำความเข้้าใจปััญหาที่่มั� นั เกิิดขึ้้น� มาเพื่่�อแก้้ไข ซึ่่ง� มัันจะ
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ทำให้้เราสามารถแยกแยะส่่วนที่่�เป็็นสาระสำคััญในเชิิงปฏิิบััติิการออกจาก
คุุณลัักษณะที่่�อาจเป็็นส่่วนประกอบที่่�ไม่่สำคััญ ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยบัังเอิิญหรืือ
เป็็นเพีียงเปลืือกนอกเท่่านั้้�น การทำความเข้้าใจถึึงปััญหาที่่เ� งิินพยายามจะ
แก้้ไขทำให้้เราสามารถที่่�จะเกิิดความเข้้าใจอย่่างกระจ่่างชััดว่่าสิ่่�งใดทำให้้
เงิินสามารถกลายเป็็นเงิินที่่มั่่� น� คงหรืือเงิินไม่่มั่่น� คงได้้ และทำให้้เราสามารถ
นำเอากรอบทางความคิิดนั้้�นมาใช้้ในการทำความเข้้าใจว่่าเพราะเหตุุใด
สิินค้้าบางชนิิด เช่่น เปลืือกหอย ลููกปััด โลหะ หรืือเงิินของรััฐบาล  จึึงสามารถ
ทำหน้้าที่่�เป็็นเงิินได้้ และเหตุุใดสิินค้้าเหล่่านั้้�นจึึงล้้มเหลวในการทำหน้้าที่่�
เป็็นเงิินหรืือในการทำหน้้าที่่�เป็็นหน่่วยเก็็บรัักษามููลค่่าของสัังคมเพื่่�อนำมา
ใช้้ในการแลกเปลี่่�ยนได้้
ส่่วนที่่�สองของหนัังสืือจะกล่่าวถึึงผลกระทบของเงิินที่่�มั่่�นคงและเงิินที่่�
ไม่่มั่่�นคงทั้้�งในระดัับบุุคคล สัังคม และโลกในช่่วงเวลาตลอดประวััติิศาสตร์์
ที่่ผ่� า่ นมา เงิินที่่มั่่� น� คงทำให้้ผู้้�คนสามารถที่่จ� ะคิิดการณ์์ไกลและเก็็บออมเพื่่�อ
นำมาลงทุุนเพื่่�ออนาคตได้้มากขึ้้�น การเก็็บออมและการลงทุุนคืือกุุญแจ
สำคััญสำหรัับการสั่่�งสมทุุนทรััพย์์และการพััฒนาอารยธรรมของมนุุษยชาติิ
เงิินคืือระบบการสื่่�อสารข้้อมููลและระบบการวััดมููลค่่าของระบบเศรษฐกิิจ
และเงิิ น ที่่� มั่่� น คงคืื อ สิ่่� ง ที่่� ท ำให้้ ก ารค้้ า การลงทุุ น และการริิ เ ริ่่� ม กิิ จ การ
สามารถดำเนิินไปได้้บนพื้้�นฐานที่่�มั่่�นคง ในขณะที่่�เงิินที่่�ไม่่มั่่�นคงกลัับทำให้้
กระบวนการต่่าง ๆ เหล่่านี้้�เกิิดความสัับสนวุ่่�นวาย เงิินที่่�มั่่�นคงยัังเป็็นปััจจััย
สำคััญของสัังคมที่่�เสรีีเนื่่�องจากสามารถเป็็นเกราะกำบัังรััฐบาลเผด็็จการ
ผู้้�ฉ้้อฉลได้้เป็็นอย่่างดีีอีีกด้้วย
ส่่วนที่่�สามของหนัังสืืออธิิบายถึึงกระบวนการการทำงานของระบบ
โครงข่่ายบิิตคอยน์์และคุุณลัักษณะที่่เ� ป็็นจุุดเด่่นสำคััญในเชิิงเศรษฐศาสตร์์
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ของมััน และจะทำการวิิเคราะห์์แนวทางการใช้้งานบิิตคอยน์์ในฐานะของ
เงิินที่่�มั่่�นคง โดยจะพููดถึึงบางกรณีีที่่�บิิตคอยน์์ยัังไม่่สามารถทำหน้้าที่่�ได้้ดีี
นััก รวมไปถึึงการพููดคุุยถึึงข้้อที่่�ผู้้�คนส่่วนมากยัังมีีความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ
บิิตคอยน์์
หนัั ง สืื อ เล่่ ม นี้้� เ ขีียนขึ้้� น มาเพื่่� อ ช่่ วย ให้้ ผู้้�อ่่ า นเข้้ า ใจถึึ ง กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์์ของบิิตคอยน์์ และเพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ว่่ามัันนำเอาแนวทางการ
แก้้ปััญหาของเงิินในประวััติิศาสตร์์มาสู่่�รููปแบบดิิจิิทััลได้้อย่่างไร หนัังสืือ
เล่่มนี้้�ไม่่ใช่่คำโฆษณาเชิิญชวนให้้ผู้้�อ่่านทำการซื้้�อหรืือลงทุุนในสกุุลเงิิน
บิิตคอยน์์แต่่อย่่างใด ตรงกัันข้้าม มููลค่่าของบิิตคอยน์์ยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะมีี
ความผัันผวนสููงอย่่างน้้อยก็็อีีกระยะหนึ่่�ง โครงข่่ายบิิตคอยน์์อาจประสบ
ความสำเร็็จหรืือล้้มเหลวด้้วยเหตุุผลใด ๆ ก็็ตามทั้้�งที่่�คาดการณ์์ได้้และ
คาดการณ์์ ไ ม่่ ไ ด้้ และการใช้้ ง านบิิ ต คอยน์์ ยัั ง ต้้ อ งการความเชี่่� ยวช าญ
ทางด้้านเทคนิิค และเต็็มไปด้้วยความเสี่่�ยงที่่�ทำให้้มัันไม่่เหมาะสมสำหรัับ
หลาย ๆ คน หนัั ง สืื อ เล่่ ม นี้้� ไ ม่่ มีี การให้้ ค ำแนะนำทางการลงทุุ น แต่่ มีี
เป้้าหมายที่่�จะช่่วยสร้้างความกระจ่่างชััดถึึงคุุณสมบััติิทางเศรษฐศาสตร์์
ของโครงข่่ า ยบิิ ต คอยน์์ แ ละการทำงานของมัั น เพื่่� อ ให้้ ผู้้�อ่่ า นเข้้ า ใจถึึ ง
บิิตคอยน์์อย่่างถ่่องแท้้ก่่อนที่่�จะตััดสิินใจว่่าต้้องการที่่�จะใช้้มัันหรืือไม่่
ใครก็็ตามที่่�จะพิิจารณาใช้้งานบิิตคอยน์์เพื่่�อเก็็บรัักษามููลค่่าใด ๆ
ควรจะมีีความเข้้าใจถึึงประเด็็นข้้างต้้น และควรทำการศึึกษาถึึงกระบวนการ
และแนวทางปฏิิบัติั สิ ำหรัับการเป็็นเจ้้าของและการเก็็บรักั ษาบิิตคอยน์์อย่่าง
ถ่่องแท้้เสีียก่่อน แม้้มููลค่่าตลาดที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นของบิิตคอยน์์อาจทำให้้มัันดูู
เหมืื อ นเป็็ น การตัั ดสิิ น ใจในการลงทุุ น อัั น ง่่ า ยดาย แต่่ ก ารพิิ จ ารณาถึึ ง
เหตุุการณ์์ การแฮก การโจมตีี การหลอกลวง และความล้้มเหลวของระบบ
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รัักษาความปลอดภััยที่่�ส่่งผลให้้ผู้้�คนต้้องสููญเสีียบิิตคอยน์์ของพวกเขาไป
เป็็นจำนวนมากก็็น่่าจะเป็็นข้้อเตืือนใจได้้ดีีสำหรัับใครก็็ตามที่่�กำลัังคิิดว่่า
การมีีบิิตคอยน์์นั้้�นจะสร้้างเพีียงแต่่ผลกำไร
เมื่่�อคุุณอ่่านหนัังสืือเล่่มนี้้�จบแล้้ว หากคุุณยัังคิิดว่่าบิิตคอยน์์เป็็นสิ่่�งที่่�
ควรค่่าแก่่การเป็็นเจ้้าของ การลงทุุนแรกของคุุณก็็ยัังไม่่ควรเป็็นการซื้้�อ
บิิตคอยน์์ แต่่คุณ
ุ ควรที่่จ� ะลงทุุนเวลาในการศึึกษาและทำความเข้้าใจวิิธีีการ
ซื้้�อ การเก็็บรัักษา และการเป็็นเจ้้าของบิิตคอยน์์อย่่างปลอดภััยเสีียก่่อน
เนื่่�องจากธรรมชาติิของบิิตคอยน์์ทำให้้ความรู้้�ในเรื่่�องดัังกล่่าวไม่่สามารถ
ที่่�จะถููกผลัักภาระไปให้้ผู้้�อื่่�นหรืือจ้้างวานผู้้�ใดมาทำแทนให้้คุุณได้้ มัันไม่่มีี
ทางเลืือกอื่่น� ใดนอกจากการมีีความรัับผิดช
ิ อบในทรััพย์์สินิ ของตััวคุณ
ุ เองใน
การใช้้งานโครงข่่ายของบิิตคอยน์์ และนั่่�นคืือการลงทุุนที่่แ� ท้้จริิงที่่คุ� ณ
ุ จำเป็็น
ต้้องทำก่่อนที่่�จะเริ่่�มต้้นลงทุุนในบิิตคอยน์์
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คอยน์์ (Bitcoin) คืือเทคโนโลยีีล่่าสุุดที่่�เข้้ามาตอบสนองหน้้าที่่�ใน
การเป็็นเงิิน (Money) มัันเป็็นสิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�นำเอาความเป็็นไปได้้
ทางเทคโนโลยีีของโลกยุุคดิิจิิทััลมาแก้้ไขปััญหาที่่�อยู่่�คู่่�กัับมนุุษยชาติิมา
เป็็นเวลายาวนาน กล่่าวคืือ ปััญหาในการเคลื่่�อนย้้ายมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ข้้ามผ่่านมิิติิของกาลเวลาและสถานที่่� การที่่�เราจะสามารถทำความเข้้าใจ
บิิตคอยน์์ได้้นั้้�น เราจำเป็็นต้้องเริ่่�มจากการทำความเข้้าใจเงิินเสีียก่่อน และ
การที่่�เราจะสามารถทำความเข้้าใจเงิินได้้ก็็คงไม่่มีีวิิธีีอื่่�นใดนอกไปเสีียจาก
การเรีียนรู้้�กลไกการทำงานและประวััติิศาสตร์์ของเงิินเท่่านั้้�น
วิิ ธีีที่่� ง่่ า ยที่่� สุุ ดที่่� ผู้้� คนจะทำการแลกเปลี่่� ย นมูู ล ค่่ า ซึ่่� ง กัั น และกัั น คืื อ
การนำเอาสิ่่�งของที่่�มีีมููลค่่ามา แลกเปลี่่�ยนกัันโดยตรง โดยกระบวนการ
แลกเปลี่่�ยนสิินค้้าโดยตรงนี้้�เรีียกว่่าบาร์์เตอร์์ (barter) แต่่กระบวนการ
บาร์์เตอร์์สามารถทำงานได้้เพีียงเฉพาะในกลุ่่�มคนกลุ่่�มเล็็ก ๆ ที่่�มีีการผลิิต
สิินค้้าและบริิการเพีียงไม่่กี่่�อย่่างเท่่านั้้�น ในระบบเศรษฐกิิจเชิิงสมมติิที่่�
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ตััดขาดจากโลกภายนอกและมีีประชากรเพีียงไม่่กี่่�คน ที่่�ไม่่ค่่อยมีีโอกาสให้้
เกิิดการพััฒนาความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง และการค้้าขายแลกเปลี่่�ยนขึ้้�น
เท่่าใดนััก มัันจึึงเป็็นไปได้้ที่ผู้้�่� คนจะสามารถผลิิตสิ่่�งของที่่จ� ำเป็็นต่่อความอยู่่�
รอดด้้วยตนเอง และนำมาแลกเปลี่่�ยนระหว่่างกัันและกัันได้้โดยตรง แม้้ว่่า
ระบบบาร์์เตอร์์จะอยู่่�คู่่�กัับสัังคมมนุุษย์์มาจนถึึงปััจจุุบััน แต่่มัันกลัับเป็็น
ระบบที่่�ยากต่่อการใช้้งานจริิง และมัักถููกใช้้ในกรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มคน
ที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัันเป็็นพิิเศษเท่่านั้้�น
ในระบบเศรษฐกิิจที่่�มีีความซัับซ้้อนและมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นนั้้�น ผู้้�คนจะมีี
โอกาสในการพััฒนาความเชี่่ยวช
� าญเฉพาะทางเพื่่�อผลิิตสิินค้้าในปริิมาณที่่�
มากขึ้้�น และเพื่่�อนำมาแลกเปลี่่�ยนกัับผู้้�คนในวงกว้้างขึ้้�นกว่่าเดิิมอีีกมาก
รวมไปถึึงผู้้�คนแปลกหน้้าที่่ไ� ม่่ได้้มีีความสััมพัันธ์์เป็็นการส่่วนตััวแต่่อย่่างใด
ซึ่่�งจะทำให้้การเก็็บบัันทึึกจำนวนสิินค้้า บริิการ และหนี้้�ที่่�ต้้องชำระระหว่่าง
กัันเป็็นเรื่่�องที่่�ทำได้้ยากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ยิ่่�งตลาดใหญ่่ขึ้้�นเท่่าไรก็็จะมีีโอกาสที่่�จะ
พััฒนาความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางและการซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนสููงขึ้้�นเท่่านั้้�น
แต่่ ก็็ จ ะเกิิ ดปัั ญ หาใหญ่่ เ กี่่� ยวกัั บ  ความสอดคล้้องของความต้้องการ
(coincidence of wants) ตามมาด้้วยเช่่นกััน กล่่าวคืือเมื่่�อสิ่่�งที่่คุ� ณ
ุ ต้้องการซื้้อ�
กลัับถููกผลิิตโดยคนที่่�ไม่่ต้้องการสิ่่�งที่่�คุุณพร้้อมจะขาย ปััญหาดัังกล่่าวนั้้�น
หยั่่�งรากลึึกลงไปเกิินกว่่าความต้้องการสิินค้้าที่่�ต่่างกััน เนื่่�องจากว่่ามัันเป็็น
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นบนมิิติิที่่�ต่่างกัันถึึงสามมิิติิด้้วยกััน
ปััญหาแรกคืือ การขาดความสอดคล้้องในเชิิงขนาดและปริิมาณ
(coincidence of scales) ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อสิ่่�งที่่�คุุณต้้องการมีีมููลค่่าไม่่
เท่่ากัับสิ่่ง� ที่่คุ� ณ
ุ มีีอยู่่� และการแบ่่งสิ่่�งที่่คุ� ณ
ุ มีีอยู่่�ออกเป็็นหน่่วยย่อ่ ย ๆ นั้้�นอาจ
เป็็นสิ่่�งที่่เ� ป็็นไปไม่่ได้้   ลองคิิดดูวู่ า่ ถ้้าคุุณอยากจะขายรองเท้้าเพื่่�อแลกกัับบ้า้ น
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คุุณไม่่สามารถซื้้อ� บ้้านในหน่่วยเล็็ก ๆ ที่่มีีมู
� ลู ค่่าเท่่ากัับรองเท้้าคู่่�หนึ่่�งได้้ และ
เจ้้าของบ้้านก็็ไม่่ได้้มีีความต้้องการรองเท้้าจำนวนมากมายมหาศาลจน
มีีมูู ล ค่่ า รวมกัั น เท่่ า กัั บบ้้ า นของเขาทั้้� ง หลัั ง ปัั ญ หาที่่� ส องคืื อ การขาด
ความสอดคล้้องทางช่่วงเวลา (coincidence in time frames) สิ่่�งที่่�คุุณ
ต้้องการขายอาจเป็็นสิ่่�งที่่�สามารถเสื่่�อมสลายหรืือเน่่าเปื่่�อยได้้ แต่่สิ่่�งที่่�คุุณ
ต้้องการซื้้�อกลัับเป็็นสิ่่�งที่่�คงทนและมีีมููลค่่าสููงกว่่า ซึ่่�งการเก็็บสะสมสิ่่�งของ
ที่่�สามารถเสื่่�อมสลายได้้ให้้มีีจำนวนมากพอเพื่่�อที่่�จะนำไปแลกเปลี่่�ยนกัับ
สิินค้้าที่่ค� งทนกว่่าภายในเวลาจำกััดเป็็นเรื่่อ� งที่่ท� ำได้้ยาก ลองคิิดภาพว่่ามััน
คงยากถ้้าคุุณจะเก็็บแอปเปิิลให้้มีีจำนวนมากพอที่่จ� ะแลกกัับรถยนต์์สักั คััน
เพราะแอปเปิิลจะเน่่าเสีียก่่อนที่่�คุุณจะทำการซื้้�อขายได้้ทัันเวลา ปััญหาที่่�
สามคืือ การขาดความสอดคล้้องทางสถานที่่� (coincidence of locations)
คุุณอาจจะต้้องการขายบ้้านในที่่�อยู่่�เดิิมเพื่่�อไปซื้้�อบ้้านในที่่�อยู่่�ใหม่่ และ
(โดยทั่่�วไป) บ้้านนั้้�นเป็็นทรััพย์์สิินที่่�ไม่่สามารถขนส่่งหรืือเคลื่่�อนย้้ายได้้ ซึ่่�ง
ปััญหาทั้้�ง 3 ข้้อนี้้�เองที่่ท� ำให้้การแลกเปลี่่ย� นโดยตรงนั้้�นทำได้้ยากเป็็นอย่่างยิ่่�ง
เนื่่�องจากมัันทำให้้ผู้้�คนจำเป็็นต้้องทำการแลกเปลี่่�ยนอย่่างซัับซ้้อนหลาย
ขั้้�นตอนเพีียงเพื่่�อที่่�จะตอบสนองความต้้องการทางเศรษฐกิิจของตน
ทางเดีียวที่่�เราจะสามารถหลีีกเลี่่�ยงปััญหาเหล่่านี้้�ได้้คืือ การใช้้วิิธีี
แลกเปลี่่�ยนทางอ้้อม (indirect exchange) กล่่าวคืือ คุุณจะต้้องพยายาม
หาใครสัักคนที่่�ต้้องการสิินค้้าที่่�คุุณมีีอยู่่� และมีีสิินค้้าที่่�คู่่�ค้้าของคุุณต้้องการ
โดยสิินค้้าที่่�ทำหน้้าที่่�เป็็นตััวกลางนั้้�นเรีียกว่่า สื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยน
(medium of exchange) ไม่่ว่า่ สิินค้้าอะไรก็็สามารถเป็็นสื่่�อกลางในการแลก
เปลี่่ย� นได้้ แต่่เมื่่�อขอบเขตและขนาดเศรษฐกิิจขยายใหญ่่ขึ้้น� การที่่ผู้้�� คนต้้อง
คอยพยายามหาสิินค้้าหลากหลายชนิิดตามความต้้องการของอีีกฝ่่ายเพื่่�อ
นำมาแลกเปลี่่�ยนอีีกหลายต่่อหลายรอบเพีียงเพื่่�อนำมาแลกเปลี่่�ยนเป็็น
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สิินค้้าที่่�ต้้องการนั้้�นกลัับกลายเป็็นเรื่่�องยากเกิินกว่่าที่่�จะปฏิิบััติิได้้จริิง   ใน
ที่่�สุุดแนวทางการแก้้ปััญหาที่่�ดีีกว่่ามัักปรากฏขึ้้�นเองโดยธรรมชาติิ เนื่่�อง
จากผู้้�ที่่�บัังเอิิญพบแนวทางในการแก้้ปััญหาที่่�ดีีกว่่านั้้�นจะสามารถเพิ่่�มพููน
ผลผลิิตได้้รวดเร็็วกว่่าผู้้�ที่่�ยัังไม่่พบแนวทางดัังกล่่าว สิ่่�งนี้้�เองทำให้้เกิิด
สื่่�อกลางในการแลกเปลี่่ย� นหลัักที่่ทุ� กุ คนพร้้อมจะนำเอาสิินค้้าต่่าง ๆ ของตน
มาแลกเปลี่่ย� นกัับมันั ได้้ โดยสื่่�อกลางหลัักนี้้�อาจมีีเพีียงอย่่างเดีียวหรืืออย่่าง
มากก็็มีีเพีียงไม่่กี่่�อย่่าง โดยสิินค้้าที่่�ได้้รัับการยอมรัับในวงกว้้างให้้เป็็น
สื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยนนั้้�นจะถููกเรีียกว่่า “เงิิน”
การเป็็นสื่่อ� กลางในการแลกเปลี่่ย� น เป็็นหน้้าที่่ที่� ส่� ำคััญของเงิิน — หรืือ
อีีกนััยหนึ่่�ง “เงิิน” เป็็นสิินค้้าที่่ถู� กู ซื้้อ� มาเพื่่�อนำไปแลกเปลี่่ย� นเป็็นสิินค้้าอื่่น� ๆ
ไม่่ใช่่เพื่่�อการบริิโภค (สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค) หรืือเพื่่�อนำมาใช้้ในการผลิิต
สิิ น ค้้ า อื่่� น ใด (การลงทุุ น หรืื อ สิิ น ค้้ า ประเภททุุ น ) แม้้ ว่่ า การลงทุุ น จะมีี
วััตถุุประสงค์์ในการสร้้างรายได้้เพื่่�อนำมาแลกเปลี่่�ยนกัับสิินค้้าอื่่�น ๆ คล้้าย
กัับเงิิน แต่่มัันมีีความแตกต่่างกัับเงิินอย่่างชััดเจนในสามประเด็็นหลััก ๆ
ด้้วยกััน ประเด็็นแรกคืือ ทุุนมีีผลตอบแทนในขณะที่่�เงิินไม่่มีีผลตอบแทน
ประเด็็นที่่�สอง ทุุนมาพร้้อมกัับความเสี่่�ยงจากการล้้มเหลวเสมอในขณะที่่�
เงิินควรมีีความเสี่่�ยงน้้อยที่่�สุุด และประเด็็นที่่�สาม ทุุนนั้้�นมีีสภาพคล่่องที่่�
ต่่ำกว่่าเงิิน ทุุนจึึงจำเป็็นต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการทำธุุรกรรมที่่�สููงกว่่าทุุกครั้้�ง
ที่่�ต้้องทำการเคลื่่�อนย้้ายมััน ประเด็็นเหล่่านี้้�ทำให้้เราสามารถเข้้าใจได้้ว่่า
เหตุุใดความต้้องการในเงิินจะไม่่มีีวัันหมดไป และเหตุุใดการถืือครอง
สิินทรััพย์์ที่่�เป็็นทุุนจึึงไม่่มีีวัันแทนที่่�เงิินได้้อย่่างสมบููรณ์์ ความไม่่แน่่นอน
เป็็นสิ่่�งเดีียวในชีีวิิตที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ มนุุษย์์จึึงไม่่มีีวัันที่่�จะรู้้�ได้้แน่่ชััดว่่า
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พวกเขาจะมีีความจำเป็็ น ที่่� จ ะต้้ อ งใช้้ เ งิิ น จำนวนเท่่ า ไหร่่ ห รืื อ เมื่่� อ ใด/
ในเวลาใด1 มัันจึึงเป็็นสามััญสำนึึก เป็็นภููมิิปััญญามาช้้านานในแทบทุุก
สัังคมมนุุษย์์ ว่่าผู้้�คนควรทำการเก็็บออมความมั่่�งคั่่�งของเขาส่่วนหนึ่่�งเอาไว้้
ในรููปแบบของเงิิน เนื่่�องจากเงิินเป็็นทรััพย์์สินิ ที่่มีี� สภาพคล่่องสููงสุุด  เงิินทำให้้
ผู้้�ถืือครองสามารถใช้้จ่่ายมัันได้้ทัันทีีเมื่่�อมีีความต้้องการ และมีีความเสี่่�ยง
น้้อยกว่่าการลงทุุนใด ๆ โดยราคาที่่�ผู้้�คนต้้องจ่่ายเพื่่�อแลกกัับความสะดวก
สบายของการมีีเงิินไว้้ในครอบครองก็็คือื ค่่าเสีียโอกาสจากการนำเอาเงิินนั้้�น
ไปใช้้จ่า่ ยเพื่่�อซื้้อ� สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค หรืือนำไปลงทุุนเพื่่�อให้้เกิิดผลตอบแทน
นั่่�นเอง
จากการศึึกษาพฤติิกรรมการตััดสิินใจของมนุุษย์์ในสภาวะตลาด
ต่่าง ๆ คาร์์ล เม็็งเกอร์์ (Carl Menger) ผู้้�ซึ่่�งเป็็นบิิดาแห่่งแนวความคิิดทาง
เศรษฐศาสตร์์สำนัักออสเตรีียน (Austrian school of economics) และ
หลัักการวิิเคราะห์์มููลค่่าส่่วนเพิ่่�มทางเศรษฐศาสตร์์ (marginal analysis)
ได้้เสนอแนวคิิดเกี่่�ยวกัับหััวใจสำคััญที่่�ส่่งผลให้้สิินค้้าถููกนำไปใช้้เป็็นเงิิน
ได้้อย่่างเสรีีในตลาด นั่่�นก็็คืือ ศัักยภาพในการแลกเปลี่่�ยน (salability) ซึ่่�ง
หมายถึึงความสะดวกในการขายสิินค้้าในตลาดเมื่่�อเวลาใดก็็ตามที่่เ� จ้้าของ
สิินค้้านั้้�นต้้องการ โดยมีีการสููญเสีียมููลค่่าทางราคาน้้อยที่่�สุุด2
1

ศึึกษา Human Action, Ludvig Von Mises, หน้้า 250 เกี่่�ยวกัับบทอภิิปรายว่่าเหตุุใดความไม่่แน่่นอน
ของอนาคต จึึงเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ทำให้้ผู้้�คนมีีความต้้องการที่่�จะถืือเงิินสด เนื่่�องจากหากอนาคตเป็็นสิ่่�ง
แน่่นอนแล้้ว ผู้้�คนจะสามารถรู้้�ได้้ถึงึ รายรัับและรายจ่่ายทั้้�งหมดของพวกเขาได้้ก่อ่ นล่่วงหน้้า และสามารถ
ที่่จ� ะวางแผนการเงิินได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ทำให้้พวกเขาไม่่มีีความจำเป็็นจะต้้องถืือเงิินสดเลยแม้้แต่่
น้้อย แต่่เนื่่�องจากอนาคตเป็็นสิ่่�งไม่่แน่่นอน และพวกเขาก็็ไม่่สามารถหยั่่�งรู้้�อนาคต ดัังนั้้�นพวกเขาจึึงจำเป็็น
ต้้องถืือเงิินสดเอาไว้้เพื่่�อที่่�จะได้้มีีความสามารถในการจัับจ่่ายใช้้สอย

2

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