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B

 “…ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้เรารู้ว่าเงินท่ีเราคุ้นเคยและรู้จักนั้น
ซบัซอ้นกวา่ท่ีเราคิดมาก มีเรือ่งของเงนิหลากหลายมิติท่ีเราอาจจะไม่เคยได้รบัรู ้ มีเรือ่ง
ของเงินในอนาคตอีกหลากหลายมิติท่ีเราไม่เข้าใจ และก็อาจจะไม่เข้าใจไปอีกนาน 
หนังสือเล่มน้ีจะชว่ยให้เราตอบตัวเองได้ดีขึ้นวา่คณุค่าท่ีแท้จรงิของเงนิคืออะไร
 ถ้าเราเขา้ใจเรือ่ง “คณุค่า” ของเงนิ ก็จะชว่ยใหเ้รารกัษา “ค่า” ของเงนิในอนาคต
ไวไ้ด้ตามท่ีเราปรารถนา...”

วริไท สันติประภพ

 “…ความเข้าใจเรื่องเงินท่ีไม่เพียงพอ รวมถึงมายาคติต่างๆ เก่ียวกับเงิน
ทําให้หลายคนตัดสินใจทางการเงินผิดพลาด ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบชวีติความเป็นอยู่
ของแต่ละคนเท่านัน้แต่หลายครัง้ ยังลกุลามส่งผลถึงคนอืน่ๆ จาํนวนมากอกีด้วย
 ผมหวงัวา่องคค์วามรู้ท่ี ดร.คณิสร ์ ได้กลัน่กรองและนําเสนอในหนังสือเล่มนี้
จะชว่ยให้คนไทยรูจ้กัเงนิ ใชป้ระโยชนจ์ากเงนิ และมีภมูิคุ้มกันทางการเงนิทีด่ีขึ้นต่อไป…”

กฤษฎเ์ลิศ สัมพันธารกัษ์

 “…หนังสือเล่มน้ีนําเสนอความรูเ้ก่ียวกับเรือ่งววิฒันาการของ “เงนิ” ตัง้แต่อดีต 
ปัจจุบันจนไปถึงในอนาคต โดยได้อธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการ พร้อมทั้งไขข้อข้องใจ
ในประเด็นและข้อจาํกัดต่างๆ ในมิติท่ีหลากหลายเก่ียวกับเรือ่งเงนิ โดยเฉพาะเรือ่งของ
เงินในอนาคตท่ีตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก
ให้กลายเป็นเรือ่งท่ีเขา้ใจได้งา่ย...”

ภากร ปตีธวชัชยั

 “…หนังสือเล่มน้ีชวนผู้อา่นคิดวา่ทําไมเงนิท่ีใชกั้นแพรห่ลายในปัจจบุันเป็นขอ้มูล
หน้ีสินระหวา่งกัน บทบาทของเงนิท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและ
นวตักรรมทางการเงนิในการผูกมัดสัญญา ทําใหห้น้าท่ีของเงนิในปจัจบุนัคือการเก็บขอ้มูล
ทางเศรษฐกิจ ในการจดัสรรทรพัยากรทัง้ระหวา่งกันในภาวะปจัจบุนัและระหวา่งปจัจบุนั
กับอนาคตซึ่งเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและน่าคิดต่อถึงบทบาทของเงนิในอนาคต…”

พิพัฒน ์เหลืองนฤมิตชยั
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คำานิยม

วิิ ร ไ ท  สัั น ติิ ป ร ะ ภ พ

-
เงนิ	ดจ้ะเป็นเร์ื�องที�ทุกคนคุ�นเคย	คนส่วนใหญ่่เชื�อวา่ติว้เองร้์�จ้กเงิน	

ใช�เงินเป็น	แล่ะมุ่งแสวงหาเงินมากขี้�นติล่อดเวล่า
แต่ิถ้�าพิิจาร์ณิาล่้กๆ	 แล่�ว	 จะพิบว่าคนจำนวนมากไม่เขี�าใจเร์ื�อง	

“คุณิค่า”	 แล่ะ	 “ค่า”	 ขีองเงิน	 ไม่เคยติ้�งคำถ้ามว่าปร์ะโยชน์ที�แท�จร์ิงขีองเงิน
คืออะไร์	แล่ะควร์ร์้กษาเงินที�มีไว�อย่างไร์	ไม่ให�ด�อยค่าล่งไปเร์ื�อยๆ		

เงิน	 มีวิว้ฒนาการ์มายาวนานหล่ายหมื�นปี	 ร์้ปแบบขีองเงิน
เปล่ี�ยนแปล่งไปติามพิ้ฒนาการ์ขีองการ์ค�าขีาย	ร์ะบบเศร์ษฐกิจ	ส้งคม	แล่ะที�
สำค้ญ่มากคือเงินเปล่ี�ยนแปล่งติามพิ้ฒนาการ์ขีองเทคโนโล่ยี	 ร์ะบบการ์เงิน	
แล่ะร์ะบบการ์ชำร์ะเงิน

เมื�อมองไปในอนาคติแล่�ว	เงนิจะเปล่ี�ยนแปล่งร์วดเร์ว็แล่ะกว�างไกล่
กว่าอดีติที�ผู้่านมามาก	 เพิร์าะเทคโนโล่ยีพิ้ฒนาอย่างก�าวกร์ะโดด	 ส่งผู้ล่ให�	
เกิดเงินแล่ะธุร์กร์ร์มทางการ์เงินปร์ะเภทใหม่ๆ	 ที�แม�แติ่ธนาคาร์กล่างที�มี	
อำนาจผู้้กขีาดในการ์พิิมพิ์เงินแล่ะควบคุมปร์ิมาณิเงินย้งนิ�งเฉยไม่ได�	

เงินในอนาคติที�ติ้�งอย้่บนฐานขีองเทคโนโล่ยีสม้ยใหม่จะสามาร์ถ้	
ยกร์ะด้บผู้ล่ิติภาพิ	โอกาสทางธุร์กิจ	แล่ะคุณิภาพิชีวิติให�ก้บคนจำนวนมากได�	
ในขีณิะเดยีวก้นกอ็าจจะทำให�เกิดความเสยีหายได�มากเช่นกน้	ถ้�าไมเ่ขี�าใจถ้ง้	
“คณุิคา่”	แล่ะ	“คา่”	ที�แท�จร์งิขีองเงนิ	โดยเฉพิาะถ้�าร์ะบบการ์เงนิสนบ้สนนุให�คน
มุง่แสวงหาเงนิ	โดยไม่ให�ความสำคญ้่ติอ่ปัจจย้พิื�นฐาน	การ์บร์หิาร์ความเสี�ยง		
แล่ะการ์ร์้กษาเสถ้ียร์ภาพิขีองเงินแล่ะร์ะบบการ์เงินอย่างเพิียงพิอ

หน้งสือเร์ื�อง	 “เงิน:	อดีติ	ปัจจุบ้น	แล่ะอนาคติ”	 เป็นงานวิชาการ์
ที�วิเคร์าะห์	ทบทวน	แล่ะคล่ี�ปร์ะเด็นติ่างๆ	เกี�ยวก้บเร์ื�องขีองเงินให�เร์าเขี�าใจ
ในหล่ากหล่ายมิติิ	 โดยเฉพิาะเร์ื�องขีองเงินในอนาคติที�มีล้่กษณิะเป็นหน่วย	



IV
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ความจำติ้�งอย้่บนฐานขีองเทคโนโล่ยีสม้ยใหม่	 มีกล่ไกการ์กำก้บด้แล่		
(governance	structure)	 เปล่ี�ยนจากแบบร์วมศ้นย์โดยอาศ้ยอำนาจร์้ฐไปส่้
ร์ะบบกร์ะจายติ้ว	(distributed)	โดยอาศ้ยพิล่้งขีองเทคโนโล่ยี	

ขีอแสดงความชื�นชม	 ดร์.คณิิสร์์	 แสงโชติิ	 ที�ผู้ล่ิติงานวิชาการ์
เล่่มนี�ออกมา	 ฉายภาพิให�เห็นวิว้ฒนาการ์ขีองเงินท้�งในอดีติ	 ปัจจุบ้น	 แล่ะ
อนาคติด�วยหล่้กวิชาการ์อย่างเป็นกล่าง	วิเคร์าะห์ปร์ะเด็นติ่างๆ	อย่างล่้กซ้�ง	
แล่ะสมดุล่	 ชี� ให�เห็นปัญ่หาแล่ะจุดเปร์าะบางที�แฝงติ้วอย้่ก้บเทคโนโล่ยี	
แล่ะกล่ไกการ์กำก้บด้แล่ที�อย้่เบื�องหล่้งสิ�งที�คนจำนวนหน้�งเชื�อว่าจะเป็นเงิน
แห่งอนาคติ	แล่ะล่งทุนแสวงหาเพิิ�มขี้�นเร์ื�อยๆ	โดยอาจไม่เขี�าใจถ้้ง	“คุณิค่า”	
แล่ะ	“ค่า”	ที�แท�จร์ิงขีองเงินเหล่่านี�

ผู้มเชื�อว่าหน้งสือเร์ื�อง	 “เงิน:	 อดีติ	 ปัจจุบ้น	 แล่ะอนาคติ”	 เล่่มนี�		
จะช่วยให�เร์าร์้�ว่าเงินที�เร์าคุ�นเคยแล่ะร์้�จ้กน้�นซ้บซ�อนกว่าที�เร์าคิดมาก	มีเร์ื�อง
ขีองเงินหล่ากหล่ายมิติิที�เร์าอาจจะไม่เคยได�ร์้บร้์�	 มีเร์ื�องขีองเงินในอนาคติ	
อกีหล่ากหล่ายมติิิที�เร์าไม่เขี�าใจ	แล่ะกอ็าจจะไมเ่ขี�าใจไปอกีนาน	หนง้สือเล่่มนี�	
จะช่วยให�เร์าติอบติ้วเองได�ดีขี้�นว่าคุณิค่าที�แท�จร์ิงขีองเงินคืออะไร์	

ถ้�าเร์าเขี�าใจเร์ื�อง	 “คุณิค่า”	 ขีองเงิน	 ก็จะช่วยให�เร์าร์้กษา	 “ค่า”		
ขีองเงินในอนาคติไว�ได�ติามที�ปร์าร์ถ้นา	

วิิรไท สันุติิประภพ
กรกฎาคม 2565
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คำานิยม

ก ฤ ษ ฎ์์ เ ลิิ ศ  สัั ม พั น ธ า รั ก ษ์

-
“เงินคืออะไร์”	คำถ้ามส้�นๆ	นี�อาจจะด้เหมือนง่าย	เพิร์าะเงินเป็นสิ�ง

ที�อย้ค่้ก่บ้สง้คมมนษุยม์าอยา่งยาวนาน	แล่ะเปน็ส่วนหน้�งขีองวิถ้ชีวีติิปร์ะจำว้น
ขีองเร์าทกุคน	แติห่ากพิจิาร์ณิาล่ก้ๆ	แล่�ว	ความเขี�าใจเร์ื�องบทบาทหน�าที�ขีอง
เงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจให�ถ้่องแท�น้�นเป็นเร์ื�องที�ค่อนขี�างยากแล่ะซ้บซ�อนมาก

แม�แต่ิในวงการ์วิชาการ์แล่ะผู้้�ดำเนินนโยบาย	 ความร้์�ความเขี�าใจ
เกี�ยวก้บเงินแล่ะบทบาทขีองเงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจก็มีขีอบเขีติที�จำก้ด	 ติำร์า
วชิาการ์ทางเศร์ษฐศาสติร์แ์ล่ะการ์เงนิส่วนใหญ่ค่ร์อบคล่มุเนื�อหาเกี�ยวกบ้การ์
บร์ิหาร์จ้ดการ์ทางการ์เงินขีองคร์้วเรื์อนแล่ะธุร์กิจ	 ร์ะบบการ์เงินแล่ะสถ้าบ้น
การ์เงิน	 หรื์อการ์ดำเนินนโยบายการ์เงินขีองร์้ฐบาล่	 แติ่ม้กกล่่าวถ้้งเงิน	
แติ่เพิียงผู้ิวเผู้ินแล่ะไม่ได�วิเคร์าะห์บทบาทหน�าที�สำค้ญ่ที�เป็นพิื�นฐานขีองเงิน
แล่ะร์ะบบการ์ชำร์ะเงินอย่างล่้กซ้�ง	

ความเขี�าใจเกี�ยวก้บเงินที�จำก้ดย้งสะท�อนให�เห็นจากงานวิจ้ย	
ด�านเศร์ษฐศาสติร์์มหภาคแล่ะเศร์ษฐศาสติร์์การ์เงินที�แบบจำล่องแล่ะทฤษฎี
จำนวนมากย้งขีาดการ์บ้ร์ณิาการ์เร์ื�องเงินแล่ะร์ะบบการ์ชำร์ะเงินเขี�าก้บ	
องค์ปร์ะกอบอื�นๆ	ในการ์วิเคร์าะห์ร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะร์ะบบการ์เงินอีกด�วย

ความก�าวหน�าทางเทคโนโล่ยีที�นำไปส้่พิ้ฒนาการ์ขีองเงิน	สถ้าบ้น
การ์เงิน	 แล่ะร์ะบบการ์ชำร์ะเงินในร์้ปแบบใหม่ๆ	 ในช่วงหล่ายปีที�ผู้่านมา		
ติล่อดจนความท�าทายในการ์ดำเนินนโยบายขีองร์้ฐบาล่ในการ์ร์้กษา
เสถ้ียร์ภาพิทางการ์เงิน	ร์ะบบสถ้าบ้นการ์เงิน	แล่ะร์ะบบการ์ชำร์ะเงิน	ทำให�
วงวิชาการ์ทางเศร์ษฐศาสติร์์แล่ะการ์เงินในร์ะด้บสากล่ได�ติื�นติ้วแล่ะศ้กษา
บทบาทหน�าที�ขีองเงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจมากยิ�งขี้�น
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อย่างไร์ก็ติาม	 วงวิชาการ์ในปร์ะเทศไทยย้งขีาดแคล่นงานวิจ้ย		
ติำร์าวชิาการ์	ร์วมถ้ง้หนง้สอืสำหร์บ้ปร์ะชาชนท้�วไปที�ให�ความร์้�แล่ะคร์อบคล่มุ
เนื�อหาเกี�ยวก้บเงิน	 บทบาทหน�าที�ขีองเงิน	 ร์ะบบสถ้าบ้นการ์เงิน	 ร์ะบบการ์
ชำร์ะเงิน	ร์วมถ้้งกร์อบแนวคิดในการ์กำก้บร์ะบบการ์เงิน	

ผู้มร์้�ส้กยินดีแล่ะขีอขีอบคุณิ	 ดร์.คณิิสร์์	 แสงโชติิ	 ที�ไม่เพีิยงแค่
ทำการ์วิจย้เชงิล่ก้	แติย่ง้ทุม่เทเขียีนหนง้สอืเล่ม่นี�เพิื�อเผู้ยแพิร่์ความร์้�เร์ื�องเงนิ
ให�คนไทยท้�งนิสิติน้กศ้กษา	 น้กวิชาการ์	 ผู้้�ดำเนินนโยบาย	 แล่ะสาธาร์ณิชน	
ผู้้�สนใจได�อ่านแล่ะศ้กษาเพิื�อให�เขี�าใจเงินแล่ะร์ะบบการ์เงินได�ดียิ�งขี้�น

ผู้มร์้�ส้กเป็นเกียร์ติิอย่างยิ�งที�ได�เขีียนคำนิยมให�หน้งสือเล่่มนี�		
ซ้�งน้บเป็นหน้งสือภาษาไทยเล่่มแร์กที�คร์อบคลุ่มเนื�อหาเกี�ยวก้บเงินในเชิง
วิเคร์าะห์ในหล่ากหล่ายมิติิอ้นเป็นคุณิ้ปการ์ต่ิอวงการ์วิชาการ์เศร์ษฐศาสติร์์
แล่ะการ์เงินในปร์ะเทศไทยอย่างยิ�ง

ความเขี�าใจเร์ื�องเงินที�ไม่เพิยีงพิอ	ร์วมถ้ง้มายาคติติิา่งๆ	เกี�ยวกบ้เงนิ	
ทำให�หล่ายคนติ้ดสินใจทางการ์เงินผิู้ดพิล่าด	 ซ้�งไม่เพีิยงแต่ิจะกร์ะทบชีวิติ
ความเป็นอย้่ขีองแต่ิล่ะคนเท่าน้�น	 แติ่หล่ายคร้์�งย้งลุ่กล่ามส่งผู้ล่ถ้้งคนอื�นๆ	
จำนวนมากอีกด�วย

ผู้มหว้งว่าองค์ความร์้�ที�	 ดร์.คณิิสร์์ได�กล่้�นกร์องแล่ะนำเสนอใน
หน้งสือเล่่มนี�จะช่วยให�คนไทยร์้�จ้กเงิน	ใช�ปร์ะโยชน์จากเงิน	แล่ะมีภ้มิคุ�มก้น
ทางการ์เงินที�ดีขี้�นติ่อไป

เพิร์าะในอนาคติ	 “เงิน”	 จะย้งคงทำหน�าที�ขีองเงินด้งที� เคย	
เป็นมาติล่อดในอดีติหล่ายพิ้นปี	แม�ว่าร์้ปแบบขีองเงินจะเปล่ี�ยนแปล่งไปติาม
กาล่เวล่าก็ติาม	

กฤษฎ์์เลิศ สัมูพันุธารักษ์
กรกฎาคม 2565
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คำานิยม

ภ า ก ร  ปี ติ ธ วิั ช ชั ย

-
“เงิน”	 มีวิว้ฒนาการ์เปล่ี�ยนแปล่งไปติามยุคสม้ยติ้�งแติ่อดีติจนถ้้ง

ปัจจุบ้นอ้นเป็นผู้ล่มาจากหล่ากหล่ายปัจจ้ยไม่ว่าจะเป็น	 ร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะ
สง้คม	ร์วมถ้ง้พิฒ้นาการ์ขีองเทคโนโล่ยีที�เปล่ี�ยนแปล่งไป	จากเคยใช�เปล่อืกหอย	
ในการ์แล่กเปล่ี�ยน	พิ้ฒนามาจนเป็นเงินกร์ะดาษ	แล่ะกล่ายมาเป็นเงินดิจิท้ล่	
ในปัจจุบ้น	 ด้งน้�น	 ความร้์�ความเขี�าใจในบทบาทแล่ะความสำค้ญ่ขีองเงิน		
อย่างเท่าท้นแล่ะร์อบด�านจ้งเป็นความร์้�พิื�นฐานในการ์ใช�ชีวิติ	 แล่ะมีส่วน	
อย่างยิ�งในการ์ดำเนินธุร์กิจหร์ือใช�เป็นช่องทางร์ะดมทุน	

ติล่าดหล่้กทร์้พิย์แห่งปร์ะเทศไทย	 ติร์ะหน้กถ้้งความสำค้ญ่แล่ะ	
ส่งเสริ์มการ์ให�ความร์้�เกี�ยวก้บเร์ื�องการ์จ้ดการ์การ์เงิน	 การ์ออม	 การ์ล่งทุน
มาอย่างติ่อเนื�อง	 แล่ะเห็นว่าก�าวติ่อไปความเขี�าใจขีองเนื�อหาด�านการ์เงิน	
จะเกี�ยวขี�องก้บเงินดิจิท้ล่ในร์้ปแบบใหม่	แล่ะร์วมถ้้ง	 “สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่”	ที�จะ
เขี�ามาติ่อยอดในเร์ื�องการ์เงินอย่างหล่ีกเล่ี�ยงไม่ได�		

หน้งสือ	“เงิน:	อดีติ	ปัจจุบ้น	แล่ะอนาคติ”	เล่่มนี�	นำเสนอความร์้�
เกี�ยวก้บเร์ื�องวิว้ฒนาการ์ขีอง	“เงิน”	ติ้�งแติ่อดีติ	ปัจจุบ้น	จนไปถ้้งในอนาคติ	
โดยได�อธิบายให�เห็นถ้้งพ้ิฒนาการ์	 พิร์�อมท้�งไขีขี�อขี�องใจในปร์ะเด็นแล่ะ	
ขี�อจำก้ดติ่างๆ	ในมิติิที�หล่ากหล่ายเกี�ยวก้บเร์ื�องเงิน	โดยเฉพิาะเร์ื�องขีองเงิน
ในอนาคติที�ติ้�งอย้่บนฐานขีองเทคโนโล่ยีสม้ยใหม่ที�มีความซ้บซ�อนแล่ะเขี�าใจ
ยากให�กล่ายเปน็เร์ื�องที�เขี�าใจได�งา่ย	ร์วมถ้ง้ได�วเิคร์าะห์ให�เห็นถ้ง้ปร์ะโยชนแ์ล่ะ
ขี�อควร์ร์ะวง้ในเร์ื�องดง้กล่า่ว	นบ้เปน็การ์เปดิปร์ะเดน็ให�ร์ว่มกน้พิินจิพิิเคร์าะห์
ความสำค้ญ่ขีอง	“เงิน”		เพิื�อเป็นพิื�นฐานความเขี�าใจ	“เงิน”	ในปัจจุบ้น	แล่ะ	
ในอนาคติขีองแติ่ล่ะคน	 ซ้�งอาจจะมีผู้ล่ติ่อมุมมองขีองการ์เงิน	 เศร์ษฐกิจ		
แล่ะการ์ล่งทุนขีองปัจเจกบุคคล่แล่ะส้งคมได�
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ผู้มขีอแสดงความชื�นชม	ดร์.คณิสิร์	์แสงโชติ	ินก้วชิาการ์ร์ุน่ใหม่ที�ได�	
ถ้่ายทอดความร์้�เชิงวิชาการ์เกี�ยวก้บเร์ื�องเงินไว�ในช่วงเวล่าที�เร์าอาจจะกำล่้ง
ติ้�งคำถ้ามแล่ะหาคำติอบในเร์ื�องนี�เช่นก้น	 ผู้มจ้งหว้งเป็นอย่างยิ�งว่าหน้งสือ	
เล่่มนี�จะเป็นปร์ะโยชน์ติ่อการ์ศ้กษา	 ค�นคว�า	 แล่ะเป็นจุดเร์ิ�มติ�นในการ์	
เสริ์มสร์�างความร้์�ความเขี�าใจเกี�ยวกบ้เร์ื�องขีองเงิน	ซ้�งถื้อวา่เป็นเร์ื�องที�ใกล่�ติว้
แล่ะมคีวามสำคญ้่ต่ิอการ์ดำเนินชีวติิ	ได�เหน็ถ้ง้วิวฒ้นาการ์ขีองเงินต้ิ�งแติอ่ดตีิ	
ปจัจุบน้	ไปจนถ้ง้คาดการ์ณ์ิสิ�งที�จะเกิดข้ี�นในอนาคติ	เพืิ�อให�เร์าได�เติรี์ยมพิร์�อม
ร์้บมือก้บร์ะบบการ์เงินโล่กในอนาคติติ่อไป	

ภากร ปีติธวิัชชัย
กรกฎาคม 2565
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คำานิยม

พิ พั ฒ น์  เ ห ลืิ อ ง น ฤ มิ ติ ชั ย

-
“เงิน	คือ	อะไร์”	 “เงินทำหน�าที�อะไร์”	 “ใคร์เป็นคนสร์�างเงิน”	แล่ะ	

“ทำไมติ�องมเีงนิ”	คงเป็นคำถ้ามที�หล่ายคนอาจจะเคยสงส้ยหร์อืกำล้่งสงส้ยอย้่
แล่ะคำติอบขีองคำถ้ามเหล่า่นี�อาจเปล่ี�ยนไปติามยุคสมย้	โคร์งสร์�าง	

ขีองเศร์ษฐกิจ	 สถ้าบ้น	 ภาคการ์เงิน	 แล่ะเทคโนโล่ยี	 ที�สามาร์ถ้ติอบโจทย์	
ขี�อจำก้ดในแติ่ล่ะช่วงเวล่า

ส้งเกติว่า	 ร์้ปแบบขีองเงินเปล่ี�ยนไปเร์ื�อยๆ	 ต้ิ�งแติ่เปล่ือกหอย		
ก�อนโล่หะ	 เหรี์ยญ่กษาปณ์ิที�ร์้กษาคุณิค่าขีองความเป็นเงินด�วยม้ล่ค่าขีอง	
ติ้วม้นเอง	มาเป็นเงินกร์ะดาษที�ไม่มีม้ล่ค่าในติ้วม้นเอง	แติ่สามาร์ถ้ทำหน�าที�
ความเป็นเงินได�ด�วย	 “ความเชื�อม้�น”	(trust)	 ที�เกิดจากผู้้�ออก	 กล่ายมาเป็น
เงินในร์้ปแบบบ้ญ่ชีธนาคาร์ที�ร์้กษาความเป็นเงินได�เพิร์าะเชื�อม้�นในสถ้าบ้น
การ์เงนิเอกชนที�ร์ก้ษาบญ้่ชวีา่มคีวามม้�นคงแล่ะนา่เชื�อถ้อื	แล่ะพ้ิฒนามาเปน็
เงนิดิจทิล้่ที�อย้่ในมอืถื้อ	ที�ออกโดยผู้้�เล่น่ที�หล่ากหล่ายแล่ะสามาร์ถ้โอนจ่ายกน้
ได�ในช้�วพิร์ิบติา

แล่ะไมน่านมานี�	เทคโนโล่ยี	“บล่อ็กเชน”	สามาร์ถ้สร์�าง	“ความเชื�อม้�น”		
ร์้ปแบบใหม่	 ที�ไม่ได�พิ้�งความยิ�งใหญ่่หร์ือม้�นคงขีองสถ้าบ้นการ์เงิน	 แติ่จาก
ความโปร์่งใสในการ์กร์ะจายขี�อม้ล่ที�ทำให�ทุกคนสามาร์ถ้ติร์วจสอบร์ะบบแล่ะ
ธรุ์กร์ร์มได�ต้ิ�งแติต่ิ�นทาง	ที�ทำให�ม้�นใจได�ว่าการ์โกงธุร์กร์ร์ม	การ์ใช�เงินก�อนเดยีว	
สองคร์้�ง	การ์พิิมพิ์เงินใหม่จะไม่สามาร์ถ้เกิดขี้�นได�

แล่ะร์าคาขีองเงินหร์ือสินทร์้พิย์ร์้ปแบบใหม่นี�	 ก็ปร์้บส้งขี้�นติาม
ความสนใจขีองคนที�เขี�ามาใช�งาน	 ผู้ล่กำไร์ที�สร์�างข้ี�นให�ก้บผู้้�ล่งทุนอย่าง	
เป็นกอบเป็นกำ	 ด้งด้ดให�มีการ์ล่งทุน	 การ์พิ้ฒนาร์ะบบ	 สร์�างร์ะบบการ์เงิน	
ค้่ขีนาน	 แล่ะด้งด้ดความสนใจขีองคนจำนวนมากเขี�าศ้กษาแล่ะเก็งกำไร์	
มากขี้�นไปอีก	แล่ะเกิดธุร์กิจใหม่ๆ	ขี้�นร์าวก้บดอกเห็ด
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น่าส้งเกติว่า	 หากเทคโนโล่ยีเหล่่านี�จะเป็นเกิดปร์ะโยชน์ติ่อการ์
พิ้ฒนาเศร์ษฐกิจแล่ะสามาร์ถ้อย่้ได�อย่างย้�งยืน	 จำเป็นติ�องติอบโจทย์หน�าที�
ขีอง	“ร์ะบบการ์เงิน”	ในการ์ร์วบร์วมแล่ะจ้ดสร์ร์	ทร์้พิยากร์	“เงิน”	หร์ือ	“ทุน”	
เพิื�อสน้บสนุนกิจกร์ร์มทางเศร์ษฐกิจได�	 น้�นคือทำอย่างไร์ให�เทคโนโล่ยีเพิิ�ม
ปร์ะสิทธิภาพิ	 ล่ดติ�นทุน	 ในการ์ร์ะดมทุนแล่ะสน้บสนุนการ์ล่งทุนที�สร์�าง	
ผู้ล่ติอบแทนจร์ิงๆ	ไม่ใช่เพิียงเก็งกำไร์ก้นเองเท่าน้�น

แล่ะความท�าทายขีองเทคโนโล่ยีร์้ปแบบใหม่แล่ะความเป็นไปได�	
ที�อาจจะเกิดเงินร์้ปแบบใหม่ก็ทำให�เกิดคำถ้ามขี้�นมากมาย	เช่น	บทบาทขีอง
ธนาคาร์กล่างที�ควบคุมปร์ิมาณิแล่ะร์าคาขีองเงิน	 ธนาคาร์	 สถ้าบ้นการ์เงิน		
ที�เป็นต้ิวกล่างทางการ์เงิน	 หน�าที�ขีองติล่าดหล่้กทร์้พิย์แล่ะนายหน�า	 แล่ะ
นโยบายการ์เงินในอนาคติจะเป็นอย่างไร์	 ติ้วกล่างทางการ์เงินจะหายไป	
หร์ือไม่	ธนาคาร์ย้งมีความจำเป็นอย้่หร์ือไม่	แล่ะติ�องปร์้บติ้วอย่างไร์

ในขีณิะเดียวก้น	ก็มีหล่ายคนติ้�งคำถ้ามว่านี�คือ	นว้ติกร์ร์มการ์เงิน	
ร์ป้แบบใหมที่�จะพิล่กิโฉมโล่กในอนาคติ	หร์อืเป็นแคเ่พีิยง	“ฟองสบ้”่	ที�เกดิข้ี�น		
แล่�วจากไป	 เหมือนภาวะฟองสบ้่ที�เคยเกิดขี้�นหล่ายๆ	 คร์้�งในปร์ะว้ติิศาสติร์์
เศร์ษฐกิจโล่ก	

ความนิยมที�เห็นเป็นเพิียง	“กาว”	หร์ือขีองจร์ิง
หนง้สือเล่ม่นี�จง้มีความสำคญ้่ในการ์สร์�างความเขี�าใจถ้ง้วิวฒ้นาการ์

ขีอง	 “เงิน”	 จากอดีติถ้้งปัจจุบ้น	 แล่ะคาดการ์ณ์ิถ้้งสิ�งที�จะเกิดขี้�นในอนาคติ		
ที�อาจาร์ยค์ณิิสร์์	แสงโชติ	ิได�ใช�ความพิยายามร์วบร์วม	แล่ะเล่า่ให�เหน็ภาพิใหญ่่	
ขีองพิ้ฒนาการ์แล่ะขี�อจำก้ดขีองเงินจากอดีติส้่อนาคติ	

หนง้สือเล่ม่นี�ชวนผู้้�อ่านคดิวา่ทำไมเงินที�ใช�กน้แพิร่์หล่ายในปัจจุบ้น
เปน็ขี�อมล้่หนี�สนิร์ะหว่างกน้	บทบาทขีองเงินที�เปล่ี�ยนแปล่งไปด�วยเทคโนโล่ยี
ในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะนว้ติกร์ร์มทางการ์เงินในการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	 ทำให�หน�าที�
ขีองเงินในปัจจุบ้นคือการ์เก็บขี�อม้ล่ทางเศร์ษฐกิจ	 ในการ์จ้ดสร์ร์ทร์้พิยากร์	
ท้�งร์ะหว่างก้นในภาวะปัจจบุ้น	แล่ะร์ะหว่างปัจจบุ้นกบ้อนาคติ	ซ้�งเป็นปร์ะเด็น
ที�น่าสนใจแล่ะน่าคิดติ่อถ้้งบทบาทขีองเงินในอนาคติ
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ผู้มขีอแสดงความยินดีก้บอาจาร์ย์คณิิสร์์	ที�สร์�างหน้งสือที�มีคุณิค่า
ในการ์ส่งติ่อความร์้�	 สร์�างความเขี�าใจ	 แล่ะติ้�งคำถ้ามฉุกคิดให�ก้บผู้้�อ่าน	
ในปร์ะเด็นที�มีความสำค้ญ่	 แล่ะมีการ์พิ้ฒนาไปอย่างติ่อเนื�องแล่ะร์วดเร์็ว		
(ซ้�งอาจจะทำให�ผู้้�เขีียนติ�องมีการ์ปร์้บปร์ุงเนื�อหาอย้่ติล่อดเวล่า)

แล่ะขีอขีอบคุณิที�ให�โอกาสเขีียนคำนิยมแล่ะเป็นส่วนหน้�งขีอง
หน้งสือที�มีคุณิค่านี�

ผู้มเชื�อม้�นว่า	 ผู้้�อ่านจะได�ร์้บปร์ะโยชน์จากหน้งสือเล่่มนี�อย่างมาก	
แล่ะน่าจะสามาร์ถ้หาคำติอบติ่อคำถ้ามติ่างๆ	ที�ท่านมีเกี�ยวก้บเงิน	

ขีอให�ทกุทา่นมคีวามสขุีกบ้เดนิทางสำร์วจโล่กขีอง	“เงนิ”	จากอดตีิ	
ส้่อนาคติก้นคร์้บ	

พิพัฒนุ์ เหลืองนุฤมูิติชัย
กรกฎาคม 2565
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-
เม่�อความต้องิการพ่�นฐานเกี�ยวกับัเร่�องิ
การเงิินและการลงิทุุนของิครัวเร่อน 
และภาคธุุรกิจเป็ันสิ�งิทุี�ไม่เปัลี�ยนไม่ว่าจะ
ยุคสมัยไหน เหตุการณ์์ในอดีีตอาจ 
ฉายภาพทุี�เป็ันปัระโยชน์ต่อสิ�งิทุี�อาจจะ
เกิดีข้�นในอนาคตไดี้...
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บัทุนำา

-
เงินเป็นเร์ื�องสำค้ญ่ที�มีความล่้กซ้�งแล่ะซ้บซ�อน	 แม�แติ่ในหม้่น้ก

เศร์ษฐศาสติร์เ์องกย็ง้มีความเห็นไม่ติร์งกน้วา่เงนิคอือะไร์	ปัจจบุน้เร์ื�องนยิาม
ขีองเงินได�ร์้บความสนใจอีกคร้์�งจากการ์เปล่ี�ยนแปล่งขีองเทคโนโล่ยี	 ไม่ว่า
จะเป็นจากนว้ติกร์ร์มทางการ์เงินขีอง	 FinTech	 หร์ือ	 TechFin	 ไปจนถ้้ง
เทคโนโล่ยีบล่็อกเชนที�สามาร์ถ้เชื�อมบ้ญ่ชีสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ขีองทุกคนในโล่ก	
เขี�าด�วยก้นได�โดยไม่ติ�องพิ้�งติ้วกล่างจนเกิดเป็น	 Decentralized	Finance	
(DeFi)	ที�เปล่ี�ยนแนวคิดในการ์ทำงานขีองร์ะบบการ์เงินขี้�นมา

จดุปร์ะสงคข์ีองหน้งสอืเล่ม่นี�คอืการ์ฉายภาพิให�เหน็วา่	วิว้ฒนาการ์
ขีองเงินมาจากความติ�องการ์ใช�งานให�สะดวกสบายแล่ะมีปร์ะสิทธิภาพิที�สุด	
ในแติล่่ะยคุ	แล่ะความติ�องการ์ในแติล่่ะยคุก็สามาร์ถ้เปลี่�ยนแปล่งได�	จากความ
ติ�องการ์สื�อกล่างไว�เพิื�อแล่กเปล่ี�ยน	 มาจนถ้้งความติ�องการ์เคร์ื�องมือที�ช่วย
อำนวยความสะดวกในการ์ร์ะดมทุน	เงนิแติล่่ะร์ป้แบบมีขี�อดีขี�อเสยีแติกติา่งกน้		
แติ่พิ้ฒนาการ์ขีองร์ะบบการ์เงินนำพิาเร์ามาถ้้งจุดที�เงินที�ใช�ก้นแพิร์่หล่าย	
ในปัจจุบ้นอย่้ในร์้ปแบบขีองหนี�สิน	 ซ้�งทำให�ร์ะบบการ์เงินสามาร์ถ้ปร์ะสาน
งานจด้สร์ร์ทร์พ้ิยากร์ท้�งร์ะหว่างกน้ในปัจจบุ้นแล่ะร์ะหวา่งปจัจบุน้แล่ะอนาคติ
ได�มีปร์ะสิทธิภาพิขี้�น	วิว้ฒนาการ์ขีองเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะสื�อสาร์		
จง้ทำให�ความสม้พ้ินธ์ร์ะหว่างเงิน	หนี�สนิ	แล่ะร์ะบบการ์เงินเปลี่�ยนแปล่งไปใน
แติล่่ะยคุสมย้	เงนิส่วนมากในปจัจบุน้เปน็คำม้�นสญ้่ญ่าร์ะหว่างกน้ที�สร์�างข้ี�นมา	
โดยร์ะบบการ์เงินเพิื�อทำให�นำทร์้พิยากร์อนาคติมาใช�ล่่วงหน�าในปัจจุบ้นได�	
จ้งมีความเชื�อมโยงก้บวิกฤติการ์เงินได�เช่นก้น
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แม�ว่าชื�อเร์ียก	 โฉมหน�า	 สถ้านะ	 หร์ือเทคโนโล่ยีการ์เก็บขี�อม้ล่
เบื�องหล่้งขีองเงินแล่ะบร์ิการ์ทางการ์เงินจะเปล่ี�ยนแปล่งไป	 แติ่หน�าที�แล่ะ
หล่้กเศร์ษฐศาสติร์์พิื�นฐานในการ์ทำงานขีองเงินแล่ะร์ะบบการ์เงินก็ย้งคงไม่
เปล่ี�ยนแปล่ง	ซ้�งหมายความวา่ปญั่หาติา่งๆ	ที�เคยเจอในอดตีิในร์ะบบการ์เงนิ
ก็คงจะไม่เปล่ี�ยนแปล่งด�วย	เหติุการ์ณิ์ติ่างๆ	ที�เกิดขี้�นในปร์ะว้ติิศาสติร์์จ้งอาจ
เผู้ยให�เห็นว่าสามาร์ถ้เกิดอะไร์ขี้�นในอนาคติได�บ�าง

เนื�อหาขีองหน้งสือเล่่มนี�แบ่งเป็น	5	บท	โดยบทที�	1	จะชวนผู้้�อ่าน	
พิิจาร์ณิาถ้้งบทบาทขีองเงินที�เปล่ี�ยนแปล่งไปในแติ่ล่ะยุค	 แล่ะอธิบายถ้้ง
ความพิยายามในการ์สร์�างเงินในร์้ปแบบติ่างๆ	ท้�งโดยภาคเอกชนแล่ะภาคร์้ฐ		
วิธีการ์สร์�างแล่ะทำล่ายเงิน	 คุณิภาพิขีองเงิน	 การ์ด�อยค่าขีองเงินไปจนถ้้ง
บทบาทขีองความเชื�อม้�นติ่อม้ล่ค่าขีองเงิน	 เพิื�อฉายภาพิให�เห็นถ้้งความ
ส้มพิ้นธ์ขีองเงินแล่ะร์ะบบการ์เงิน	 ซ้�งเมื�อเงินเอกชนซ้�งเป็นหนี�สินที�สำค้ญ่	
ในร์ะบบการ์เงินมีบทบาทในร์ะบบเศร์ษฐกิจมากกว่าเงินขีองธนาคาร์กล่าง	
บทที�	2	จะอธิบายหน�าที�แล่ะกล่ไกการ์ทำงานขีองร์ะบบการ์เงนิที�สามาร์ถ้เพิิ�ม	
แล่ะล่ดปร์ิมาณิเงินในร์ะบบผู้่านการ์นำอนาคติมาใช�ล่่วงหน�าในปัจจุบ้นแล่ะ
พิ้ฒนาการ์ขีองผู้้�ให�บริ์การ์ทางการ์เงินที�เร์ิ�มติ�นจากธนาคาร์พิาณิิชย์มาส้่	
FinTech	แล่ะ	TechFin	ที�ดำเนินงานคล่�ายธนาคาร์พิาณิิชย์	(shadow	bank)
ทำให�ผู้้�ที�สร์�างเงินเอกชนได�มีเพิิ�มข้ี�นเมื�อเทคโนโล่ยีอำนวยความสะดวกใน
การ์เก็บขี�อม้ล่ร์ะหว่างก้นมากข้ี�น	 แต่ิเมื�อบร์ิการ์ทางการ์เงินม้กมีความเสี�ยง
คล่�ายๆ	 ก้น	 ปัญ่หาที�เกิดขี้�นในแต่ิล่ะยุคสม้ยจ้งม้กมีที�มาคล่�ายๆ	 ก้น	 แล่ะ
ด�วยสุญ่ญ่ากาศที�เกิดขี้�นจากความเหล่ื�อมล่�ำในกฎเกณิฑ์์แล่ะการ์กำก้บด้แล่	
(regulatory	arbitrage)	ปัญ่หาเดิมๆ	จ้งสามาร์ถ้เกิดซ�ำขี้�นได�อีกหล่ายคร์้�งใน
ปร์ะว้ติิศาสติร์์

การ์เขี�าถ้้งร์ะบบการ์เงินหมายถ้้งการ์สร์�างบ้ญ่ชีในฐานขี�อม้ล่	แติ่ที�	
ผู้่านมาจำเป็นติ�องพิ้�งพิาติ้วกล่างที�ได�ร์้บความเชื�อถ้ือ	(trusted	third	party)	
ในการ์ยืนย้นขี�อม้ล่	แติ่เมื�อเทคโนโล่ยีบล่็อกเชนทำให�การ์ด้แล่ขี�อม้ล่ร์ะหว่าง
คนที�ไม่จำเป็นติ�องร์้�จ้กหร์ือเชื�อก้นเป็นไปได�แล่ะไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นการ์เขี�าถ้้ง	
ฐานขี�อม้ล่ได�	 จ้งอาจเปล่ี�ยนร์้ปโฉมขีองร์ะบบการ์เงินได�	 ซ้�งหน่วยขี�อม้ล่
อิเล่็กทร์อนิกส์ที�เก็บในบล่็อกเชนม้กเร์ียกก้นว่าคร์ิปโทเคอร์์เร์นซี	 บทที�	 3		



3

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

จะวิเคร์าะห์คุณิสมบ้ติิขีองคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีเพิื�อฉายภาพิให�เห็นถ้้งมิติิขีอง	
การ์ยอมร์บ้ความเป็นเงินในมมุมองขีองผู้้�ด้แล่ร์ะบบการ์เงิน	ความพิยายามใน
การ์พิ้ฒนา	central	bank	digital	currency	(CBDC)	ขีองธนาคาร์กล่างท้�วโล่ก		
แล่ะอธิบายกล่ไกการ์ทำงานขีองบล่็อกเชนที�ทำให�สามาร์ถ้นำมาใช�ร์ะดมทุน
หร์ือให�บร์ิการ์ทางการ์เงินได�	 ร์วมถ้้งอธิบายความแติกติ่างขีองหน่วยขี�อม้ล่
ปร์ะเภทติ่างๆ	เช่น	fungible	token	แล่ะ	non-fungible	token	(NFT)	ด�วย		
แล่ะบทที�	4	 จะอธิบายร์้ปแบบแล่ะกล่ไกการ์ทำงานขีองร์ะบบการ์เงินแบบ
กร์ะจายศน้ย	์(Decentralized	Finance	หร์อื	DeFi)	บนบล่อ็กเชนที�สามาร์ถ้นำ
หนว่ยขี�อมล้่ในน้�นมาเชื�อมโยงกน้ได�ง่ายจนคล่�ายติว้ต่ิอ	Lego	ทำให�สามาร์ถ้ให�
บร์กิาร์ทางการ์เงนิที�คล่�ายร์ะบบการ์เงนิปจัจบุน้ได�โดยไมต่ิ�องพ้ิ�ง	trusted	third	
party	แล่ะสามาร์ถ้นำมาใช�สนบ้สนุนร์ะบบเศร์ษฐกิจบนโล่กเสมือน	(metaverse)		
ได�อีกด�วย

เมื�อความติ�องการ์พิื�นฐานเกี�ยวก้บเร์ื�องการ์เงินแล่ะการ์ล่งทุนขีอง
คร์้วเร์ือนแล่ะภาคธุร์กิจเป็นสิ�งที�ไม่เปล่ี�ยนไม่ว่าจะยุคสม้ยไหน	 เหติุการ์ณ์ิ	
ในอดีติอาจฉายภาพิที�เป็นปร์ะโยชน์ติ่อสิ�งที�อาจจะเกิดขี้�นในอนาคติได�		
บทที�	5	จะถ้อดบทเร์ยีนจากวฏ้จก้ร์หนี�	เศร์ษฐกจิร์ะหวา่งปร์ะเทศในโล่กเสมอืน	
(metaverse)	แล่ะวิกฤติการ์เงิน	เพิื�อให�เห็นถ้้งความเชื�อมโยงขีองเงิน	ร์ะบบ
การ์เงิน	 ร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 แล่ะแนวคิดที�มีอิทธิพิล่ที�มีติ่อการ์วางร์ากฐานการ์
กำก้บด้แล่ร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้น	 ร์วมถ้้งความร์้บผู้ิดชอบขีองผู้้�ออกเงิน
เอกชน	 ซ้�งบทเร์ียนสำค้ญ่จากหน�าปร์ะว้ติิศาสติร์์เหล่่านี�ล่�วนมีน้ยยะเชิง
นโยบายขีอง	Future	of	Money	สำหร์้บปร์ะเทศไทย	

ผู้้�เขียีนขีอขีอบคณุิ	ศาสติร์าจาร์ย	์ดร์.มิ�งสร์ร์พิ	์ขีาวสอาด	แผู้นงาน
คนไทย	4.0		สำนก้งานการ์วจิย้แหง่ชาติ	ิแล่ะติล่าดหล้่กทร์พ้ิย์แหง่ปร์ะเทศไทย		
ที�กร์ณุิาสนบ้สนุนการ์จด้ทำหน้งสือเล่ม่นี�เพิื�อสาธาร์ณิปร์ะโยชน์	แล่ะขีอขีอบคุณิ		
ดร์.วริ์ไท	สน้ติิปร์ะภพิ	ศาสติร์าจาร์ย	์ดร์.กฤษฎเ์ล่ศิ	สม้พิน้ธาร์ก้ษ์	ดร์.ปติิ	ิดิษยทต้ิ		
ดร์.ปยิศก้ดิ�	มานะส้นต์ิ	ดร์.อาชว์	ปวณีิวฒ้น์	ดร์.พิพิิฒ้น์	เหลื่องนฤมิติช้ย	แล่ะ
คณุิณ้ิฐ	เหล่อืงนฤมติิชย้	สำหร์บ้ความเหน็แล่ะคำแนะนำที�ทำให�หนง้สอืเล่่มนี�	
สมบ้ร์ณิ์ยิ�งขี้�น	 ความผิู้ดพิล่าดหร์ือคล่าดเคล่ื�อนปร์ะการ์ใดในหน้งสือเล่่มนี�		
ผู้้�เขีียนขีอน�อมร์้บไว�แติ่เพิียงผู้้�เดียว	
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-
ความสะดีวกสบัายทุี�เกดิีข้�นจากการใชเ้งินิ
เป็ันส่�อกลางิเพ่�อชำาระทุำาให้หลายสังิคมมี
สิ�งิทุี�ใช้แทุนเงิินในหลายรูปัแบับั แต่การ
จะเป็ันทุี�ยอมรับัในการชำาระก็ข้�นอยู่กับั
ธุรรมเนียมของิสังิคม เงิินทุี�ยอมรับัใน
สังิคมหน้�งิอาจไม่เป็ันทุี�ยอมรับัในสังิคม
หน้�งิก็ไดี้...
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บั ทุ ทุี� 1 

“ เงิิน” ค่ออะไร

-
“เงิน”	 เป็นส่วนหน้�งขีองชีวิติปร์ะจำว้นที�เร์าคุ�นเคยแล่ะ	 “เชื�อใจ”		

ที�จะใช�งานโดยไมจ่ำเปน็ติ�องติ้�งคำถ้ามหร์อืสงสย้ในแติล่่ะบร์บิท	ความติ�องการ์
ในการ์ใช�เงินอาจไม่เหมือนก้น	 เช่น	ติ�องการ์ความสะดวกในการ์แล่กเปล่ี�ยน	
ติ�องการ์ความปล่อดภ้ยในการ์ถ้ือคร์อง	 ติ�องการ์ความเป็นส่วนติ้ว	 เป็นติ�น	
ทำให�ในความเป็นจร์ิงแล่�ว	เงินที�ถ้้กใช�งานแพิร์่หล่ายมีหล่ายร์้ปแบบมาก

บทนี�จะเล่่าถ้ง้พิฒ้นาการ์ขีองเงนิโดยสง้เขีปในมมุมองขีองการ์ใช�งาน		
แล่ะชวนผู้้�อ่านพิจิาร์ณิาว่าทำไมท�ายที�สดุแล่�ว	 เงนิที�ใช�กน้แพิร่์หล่ายถ้ง้อย้่ใน	
ร์้ปแบบขีองหนี�สินซ้�งทำให�เทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่ผู้นวกก้บการ์ผู้้กม้ด
สญ้่ญ่าเป็นสิ�งสำค้ญ่ที�ทำให�กิจกร์ร์มต่ิางๆ	ในร์ะบบเศร์ษฐกิจเดินหน�าต่ิอไปได�		
ซ้�งสื�อต่ิางๆ	ที�ใช�ในการ์เกบ็แล่ะส่งขี�อมล้่มีการ์ทำงานแล่ะผู้ล่ที�ติามมาแติกต่ิางกน้		
แล่ะมผีู้ล่ต่ิอ	“ร์าคา”	ซ้�งเป็นสญ้่ญ่าณิในร์ะบบเศร์ษฐกจิในร์ป้แบบขีองเงนิเฟ้อ
แล่ะเงินฝืดอีกด�วย	 โดยในบทนี�จะอธิบายถ้้งความพิยายามในการ์สร์�างเงิน
ในร์้ปแบบติ่างๆ	 ท้�งโดยภาคเอกชนแล่ะภาคร์้ฐ	 วิธีการ์สร์�างแล่ะทำล่ายเงิน	
คุณิภาพิขีองเงิน	 การ์ด�อยค่าขีองเงิน	 บทบาทขีองความเชื�อม้�นต่ิอม้ล่ค่า
ขีองเงิน	กำไร์ขีองผู้้�ที�สามาร์ถ้สร์�างเงินได�	ร์วมถ้้งความแติกติ่างร์ะหว่างเงิน	
(money)	แล่ะเงินติร์า	(currency)

เมื�อเงินเป็นขี�อม้ล่	 ความแติกต่ิางร์ะหว่างขี�อม้ล่ที�เป็นเงินใน	(in-
side	money)	 ที�มาจากภาร์ะผู้้กพิ้นก้นภายในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะเงินนอก	
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(outside	money)	 ที�ไม่จำเป็นจะติ�องมีสิ�งใดมาหนุนหล่้งจะฉายภาพิให�เห็น
ถ้้งความส้มพิ้นธ์ร์ะหว่างเงิน	หนี�สิน	การ์ธนาคาร์	สินทร์้พิย์ทางการ์เงิน	แล่ะ
ร์ะบบเศร์ษฐกิจ

1.1 หน้าทุี�ของิเงิิน

เร์ามก้คุ�นเคยกบ้เงินในเชงิสญ้่ล่ก้ษณิ	์เชน่	เหร์ยีญ่	ธนบต้ิร์	โล่หะมคีา่		
เปล่อืกหอย	ไม่ว่าจะมองไปในสง้คมไหนกม็ก้พิบเหน็หล่ก้ฐานทางปร์ะวต้ิศิาสติร์์	
ขีองสิ�งที�ใช�แทนเงิน	 ที�ผู้่านมาติามปร์ะว้ติิศาสติร์์น้กปร์้ชญ่าแล่ะน้กวิชาการ์
ได�กำหนดคณุิสมบต้ิขิีองสิ�งที�ใช�แทนเงนิไว�หล่ากหล่าย	เช่น	เป็นสิ�งที�มคีณุิคา่
ในต้ิวเอง	 สามาร์ถ้พิกพิาไปได�ง่าย	 แบ่งหน่วยย่อยได�	 คงทนไม่เสื�อมสล่าย	
เป็นติ�น	แติ่ในติำร์าเศร์ษฐศาสติร์์ยุคศติวร์ร์ษที�	20	เช่น	Milnes	(1919)	แล่ะ	
Scitovsky	(1969)	ม้กร์ะบุถ้้งหน�าที�หล่้กแล่ะคุณิสมบ้ติิสามปร์ะการ์ที�จำเป็น
ขีองเงิน	ได�แก่	1)	หน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	(unit	of	account)	2)	สื�อกล่างเพิื�อชำร์ะ
คา่สนิค�าบร์กิาร์แล่ะหนี�สนิ	(medium	of	exchange)	แล่ะ	3)	เคร์ื�องร์ก้ษามล้่คา่	
(store	of	value)	แติท่้�งนี�	Scitovsky	(1969)	ก็ได�กล่า่วไว�ด�วยวา่เงนิเปน็แนวคดิ
ที�ยากจะกำหนดร์้ปแบบ	เนื�องจากมีสิ�งมากมายในโล่กนี�ที�มีคุณิสมบ้ติิเหล่่านี�	
แติ่อาจจะมีคุณิสมบ้ติิมากน�อยหร์ือไม่คร์บถ้�วนในสิ�งเดียวก้น

 1. หน่วิยวิดัทางบััญช ี(Unit of Account)

หน่วยวด้ทางบญ้่ชทีำให�เร์าสามาร์ถ้กำหนดร์าคาเพิื�อการ์แล่กเปล่ี�ยน	
ติา่งๆ	ในสง้คมได�	เมื�อร์าคาเป็นมาติร์วด้คณุิคา่ปร์ะเภทหน้�งขีองสง้คม	ทำให�เร์า
สามาร์ถ้นำร์าคามาเปร์ยีบเทยีบแล่ะเร์ยีงล่ำด้บความสำคญ้่เพืิ�อเปน็เคร์ื�องมอื	
ในการ์สื�อสาร์ขี�อม้ล่ทางเศร์ษฐศาสติร์์	 เมื�อว้ดแล่ะสื�อสาร์ม้ล่ค่าเป็นต้ิวเล่ขี	
(nominal	value)	ได�	การ์ปร์ะสานงานแล่ะจ้ดสร์ร์ทร์้พิยากร์ในร์ะบบเศร์ษฐกิจ
ก็ทำได�ง่ายขี้�น	ทำให�ผู้้�คนสามาร์ถ้เล่ือกงานที�เหมาะสมก้บความถ้น้ดตินแล่ะ
บร์ษิท้สามาร์ถ้ผู้ลิ่ติสนิค�าแล่ะบริ์การ์ติามความติ�องการ์ขีองส้งคมได�ติามกล่ไก
ร์าคา	ด้งที�	Adam	Smith	(1759)	ได�กล่า่ววา่เสมอืนม	ี“มอืที�มองไม่เห็น”	มาช่วย	
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นำพิา	เป็นติ�น	ในบร์ิบทนี�	100	บาทคือหน่วยว้ดขีองสิ�งที�มีม้ล่ค่า	100	บาท		
ไม่ว่าจะชำร์ะด�วยร์้ปแบบใดก็ติาม	แม�ว่าทองจะถ้้กใช�แทนเงินในหล่ายส้งคม	
แติ	่Ingham	(1988)	กล่า่ววา่ในอาณิาจก้ร์	Babylon	ยุค	3000	ปีกอ่นคริ์สติกาล่	
การ์ซื�อขีายสินค�าแล่ะชำร์ะภาษีใช�หน่วยเป็น	shekel	ซ้�งเทียบเท่าก้บน�ำหน้ก
ขี�าวสาลี่ที�บริ์โภคใน	1	เดอืน	แติก่ไ็ม่จำเป็นติ�องชำร์ะด�วยขี�าวสาลี่	สามาร์ถ้ชำร์ะ	
ด�วยสินค�าแล่ะการ์ทำงานแล่กได�	 หน่วย	 shekel	 มีไว�ใช�เพีิยงเป็นหน่วยว้ด	
ทางบ้ญ่ชีเท่าน้�น	ทำให�การ์ว้ดม้ล่ค่าแล่ะจ้ดเก็บขี�อม้ล่เป็นไปได�ง่ายขี้�น

น้กวิชาการ์เร์ียกหน่วยในล่้กษณิะนี�ว่า	 numeraire	(มาติร์ว้ดฐาน)	
ด�วยเหตินุี�	numeraire	กจ็ะคงที�ในติว้เอง	ไร์�ความผู้น้ผู้วน	แล่ะจะมคีวามหมาย	
กต็ิอ่เมื�อนำไปเปรี์ยบเทยีบกบ้ค่าอื�น	ท้�งนี�	แต่ิล่ะคนอาจมี	numeraire	ขีองตินเอง	
ติามธร์ร์มเนียมแล่ะความสะดวก	เชน่	หากร์ะบุอต้ิร์าแล่กเปลี่�ยนดอล่ล่าร์ส์หร์ฐ้
ติอ่เงนิบาทเปน็	33	บาทติอ่	1	ดอล่ล่าร์	์ดอล่ล่าร์จ์ะถ้อืเปน็	numeraire	แติห่าก	
ร์ะบุเป็น	0.0303	ดอล่ล่าร์์ติ่อ	1	บาท	บาทก็จะถ้ือเป็น	numeraire

 2. สืั�อกลิางเพื�อชำาระค่่าสิันค้่าบัรกิารแลิะหนี�สิัน (Medium of 
Exchange)

เมื�อมีสื�อกล่างเพิื�อชำร์ะก็ไม่จำเป็นพิ้�งพิาการ์แล่กเปล่ี�ยนสินค�า	
(barter)	ล่ดความวุน่วายแล่ะยุง่ยากในการ์หาค้แ่ล่กเปล่ี�ยน	สามาร์ถ้ทำธุร์กร์ร์ม
แบง่ยอ่ยได�	ร์วมถ้ง้ล่ดขี้�นติอนแล่กเปล่ี�ยนที�ไมจ่ำเปน็ด�วย	(ซ้�งจะอธบิายเพิิ�มใน
บทที�	1.3)	บทความวจิย้ขีอง	Kiyotaki	แล่ะ	Wright	(1993)	แสดงให�เหน็วา่การ์
มีเงิน	(แม�กร์ะท้�งเป็นเงินติร์าที�ไม่มีสิ�งใดหนุนหล่้ง)	 ก็สามาร์ถ้อำนวยความ
สะดวกในการ์ค�าขีายได�เพิร์าะไม่จำเปน็ติ�องร์อให�มีความติ�องการ์สอดคล่�องกน้	
(double	coincidence	of	wants)	แล่ะล่ดจำนวนค้่ร์าคาขีองสินค�าแล่ะบร์ิการ์	
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจซ้�งทวีความซ้บซ�อนข้ี�นติามความหล่ากหล่าย	 นอกจากนี�	
การ์แล่กเปล่ี�ยนด�วยเงนิทำให�ธุร์กร์ร์มที�เกดิมีความคล่�ายคล้่งกน้มากข้ี�น	แทนที�
จะติ�องสนใจว่าจะแล่กเปล่ี�ยนด�วยสินค�าปร์ะเภทเดียวก้นจากบร์ิษ้ท	 A	 หร์ือ
บร์ิษ้ท	B	ก็สนใจแค่ร์าคาพิอ	ทำให�สามาร์ถ้เปร์ียบเทียบได�ง่ายขี้�น	 เป็นการ์
ส่งเสร์ิมการ์แขี่งขี้นไปในติ้ว
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ความสะดวกสบายที�เกิดขี้�นจากการ์ใช�เงินเป็นสื�อกล่างเพืิ�อชำร์ะ
ทำให�หล่ายสง้คมมสีิ�งที�ใช�แทนเงนิในหล่ายร์ป้แบบ	แต่ิการ์จะเปน็ที�ยอมร์บ้ใน
การ์ชำร์ะก็ขี้�นอย้่ก้บธร์ร์มเนียมขีองส้งคม	 เงินที�ยอมร์้บในส้งคมหน้�งอาจไม่	
เป็นที�ยอมร์้บในส้งคมหน้�งก็ได�	 หากจินตินาการ์ว่ามีมนุษย์ติ่างดาวติ�องการ์
ค�าขีายกบ้เร์า	คร์้�งแร์กที�ทำการ์ค�ากน้เร์าก็คงไม่อยากร์บ้เงินต่ิางดาวเพิร์าะไม่	
ม้�นใจวา่จะนำไปใช�ที�ไหนได�	ซ้�งธร์ร์มเนียมสง้คมนี�อาจเกิดขี้�นเองโดยธร์ร์มชาติิ		
(เช่น	การ์ค�าขีาย)	หร์ือโดยพิล่ว้ติทางการ์เมืองแล่ะส้งคม	เช่น	การ์กำหนดให�	
จา่ยภาษีด�วยเงนิติร์าที�กำหนดเทา่น้�น	หร์อืการ์พิยายามสร์�างความหายากเทยีม		
(artificial	scarcity)	ซ้�ง	Schoenberger	(2011)	ได�เสนอมุมมองว่าความมีค่า
ขีองทองอาจมาจากความพิยายามขีองคนกลุ่ม่หน้�งในการ์สร์�างคา่นยิมขี้�นมา	
ทำให�มองว่าเงินเป็นสิ�งสมมุติิที�ส้งคมอุปโล่กขี้�นมาเองก็ได�	 ยิ�งเป็นที�ยอมร์้บ
ก็ยิ�งมีค่า	น้กเศร์ษฐศาสติร์์ม้กเร์ียกปร์ากฏการ์ณิ์นี�ว่า	 network	effect	หร์ือ	
network	externalities1	

 3. เค่รื�องรกัษามูลิค่่า (Store of Value)

เมื�อเร์าขีายสินค�าไปแล่�ว	เร์าอาจไม่ได�อยากซื�อสนิค�าอื�นทน้ทเีพิร์าะ
มีความไม่แน่นอนมากมายที�เกิดขี้�นได�	 เช่น	 สินค�าเร์าอาจมีขีายเป็นร์อบๆ	
ติามฤด้กาล่	ไมไ่ด�ขีายได�สม�ำเสมอ	ไมไ่ด�ผู้ล่ติิได�ติล่อด	หร์อือต้ิร์าแล่กเปลี่�ยน
สินค�ามีแนวโน�มที�จะเปล่ี�ยนแปล่งในอนาคติ	 เป็นติ�น	 หากไม่มีเคร์ื�องร์้กษา
ม้ล่ค่าที�เหมาะสม	 เร์าอาจติ�องซื�อสินค�าอื�นสะสมไว�แทน	 ซ้�งอาจเสื�อมสภาพิ	
สญ้่หาย	ด�อยมล้่คา่	หร์อืยากติอ่การ์ร์ก้ษา	ท้�งนี�	มีสนิทร์พ้ิยม์ากมายที�สามาร์ถ้
เปน็เคร์ื�องร์ก้ษามล้่ค่าได�	เชน่	ผู้ลิ่ติผู้ล่ทางเกษติร์	สินค�า	ที�ดนิ	ทองคำ	ส้ญ่ญ่า
เงินก้�	หุ�นสาม้ญ่	เมื�อติ�องการ์ร์้กษาม้ล่ค่า	การ์ใช�สินทร์้พิย์ที�มีคุณิค่าในติ้วเอง	
(intrinsic	value)	แทนเงนิ	สามาร์ถ้นำไปบร์โิภค	ใช�งาน	หร์อืสร์�างปร์ะโยชน์ได�		
ก็ม้กเป็นสิ�งที�พิบได�มากในหล่ายส้งคมเช่นก้น

1 กล่่าวกันว่าแนวคิิดน้�สามารถสืบย้้อนไปได้ถึง Carl Menger ท้ี่� เริ�มเข้ีย้นถึงเรื�องคุิณสมบัติิ network 
effect ขีองเงินตัิ�งแต่ิปล่าย้ศติวรรษท้ี่�  19 ซึึ่�งผู้้้อ่านสามารถศึกษาประวัติิขีองแนวคิิดได้ในบที่คิวาม
วิจััย้ขีอง Stenkula (2003)
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ความสำคญ้่ขีองการ์ร์ก้ษามล้่ค่ามาจากมิติเิวล่าขีองการ์ทำธุร์กร์ร์ม
ในร์ะบบเศร์ษฐกจิ	เมื�อวน้นี�เร์ามแีติย้่งไมอ่ยากใช�	จง้อยากนำไปเกบ็ออมไว�ใน
สิ�งที�สามาร์ถ้ร์้กษาม้ล่ค่าได�	แติ่เมื�อว้นนี�เร์าไม่มีทร์้พิยากร์แติ่ติ�องการ์ใช�ก่อน	
การ์นำกำล่ง้ซื�อในอนาคติมาใช�ก่อนกค็วร์จะชำร์ะด�วยสิ�งที�มกีำล้่งซื�อคล่�ายกน้		
บวกด�วยติ�นทุนขีองการ์ก้�ยมื	หากม้ล่ค่าติอ่หน่วยขีองสิ�งที�นำมาใช�ชำร์ะมีความ	
ไม่แน่นอนมาก	 การ์ติ้ดสินใจที�มีมิติิเวล่าเขี�ามาเกี�ยวขี�อง	 (intertemporal	
decision)	เช่นการ์ออมแล่ะการ์ล่งทุนก็สามาร์ถ้เกิดได�ยากขี้�น

จะเห็นได�ว่ามีหล่ายสิ�งที�สามาร์ถ้ทำหน�าที�บางหน�าที�ขีองเงินได�		
แติ่สิ�งที�ทำหน�าที�ได�คร์บถ้�วนท้�งสามอย่าง	(ว้ดม้ล่ค่า	แล่กเปล่ี�ยนม้ล่ค่า	แล่ะ
ร์ก้ษามล้่คา่)	ในสิ�งเดยีวกน้ม้กจะอย้่ในร์ป้แบบเงนิสดหร์อืเงนิติร์า	(currency)	
เช่น	 เหรี์ยญ่กษาปณ์ิ	 ธนบ้ติร์	 ที�มีสภาพิคล่่องส้ง	 เป็นที�ยอมร์้บแล่ะใช�ก้น
แพิร์่หล่ายภายในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 การ์สะสมเงินแสดงกำล่้งซื�อภายในร์ะบบ
เศร์ษฐกิจน้�น	 จ้งสามาร์ถ้เป็นติ้วแทนขีองความม้�งค้�งแล่ะฐานะทางส้งคมได�
ด�วยเช่นก้น	อย่างเช่นสุภาษิติที�ว่า	“มีเงินเขีาน้บว่าน�อง	มีทองเขีาน้บว่าพิี�”

1.2 ปัระเภทุต่างิๆ ของิเงิิน

จากติ้วอย่างติ่างๆ	ที�ได�กล่่าวถ้้งก่อนหน�านี�	เงินสามาร์ถ้มีได�หล่าย	
ร์ป้แบบ2	แต่ิหากติ�องการ์จำแนกเงินเปน็ปร์ะเภท	มิติหิน้�งที�สามาร์ถ้ใช�จำแนกได�	
คอืการ์ที�สิ�งที�ใช�แทนเงนิสามาร์ถ้นำไปทำปร์ะโยชนอ์ะไร์ได�บ�างหร์อืไม่	โดยเงนิ	
ปร์ะเภทนี�เร์ียกว่าเงินสินค�า	(commodity	money)	ติ้วอย่างเช่น	ทองคำ	โล่หะ	
บหุร์ี�	ผู้ล่ติิผู้ล่ทางเกษติร์	ที�มปีร์ะโยชน์ในติว้เอง	ทำให�ความ	“แท�”	ขีองเงนิอย้ท่ี�	
คุณิภาพิขีองสินค�าที�ถ้้กมาใช�เป็นสื�อกล่างในการ์แล่กเปล่ี�ยน	 เมื�อย้ดถ้ือเงิน
สนิค�าเป็นหล่ก้	ผู้้�ใดที�ได�สนิค�ามีคา่นี�มากมี็ความร์�ำร์วยมากขี้�น	หากพิิจาร์ณิา
ทองคำเป็นกร์ณีิศ้กษา	 ไม่ว่าจะขีุดจากแหล่่งธร์ร์มชาติิ	 นำเขี�าจากติ่างถ้ิ�น	
แปล่งสภาพิจากสสาร์อื�นอย่างที�น้กเล่่นแร์่แปร์ธาติุ	(alchemist)	 ในยุคกล่าง

2 ผู้้้อ่านสามารถหาข้ีอม้ล่เก้�ย้วกับวิวัฒนาการขีองเงินโดย้ล่ะเอ้ย้ดได้ใน อาณัติิ ล้่มัคิเดช (2561) แล่ะ 
Goldstein (2020)
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นิยมก้น	 หากได�ร์้บการ์พิิจาร์ณิาเป็นทองคำแท�ก็สามาร์ถ้ใช�ได�ท้�งน้�นเพิร์าะ
สามาร์ถ้หล่อมกล่บ้เป็นวส้ดุติ้�งติ�นได�โดยไม่เสื�อมสล่าย	ทำให�ในอดีติเมื�อกล่่าว
ถ้ง้หน�าที�เคร์ื�องร์ก้ษามล้่คา่ขีองเงนิจง้มเีร์ื�องความคงทนขีองสินค�า	(durability)	
ที�ไม่เสื�อมสล่ายส้ญ่หายไปติามกาล่เวล่าเขี�ามาเกี�ยวขี�องด�วย

Dubey	 แล่ะคณิะ	 (2003)	 วิเคร์าะห์เงินสินค�าที�มีความคงทน	
แติกติ่างก้นผู้่านติ้วอย่างขีองทองคำแล่ะบุหร์ี�ด�วยแบบจำล่องร์ะบบเศร์ษฐกิจ	
แล่ะแสดงให�เห็นว่าเมื�อทองคำ	(ซ้�งเป็นสินค�าคงทนที�สร์�างปร์ะโยชน์ได�ด�วย
การ์ถื้อคร์องไว�ไม่จำเป็นติ�องบริ์โภคเหมือนบุหร์ี�)	ถ้ก้นำมาใช�เป็นเงินในร์ะบบ
เศร์ษฐกิจ	 จะทำให�เกิดความติ�องการ์สะสมก้กติุนจนเงินขีาดติล่าด	 ทำให�ไม่
สามาร์ถ้เกิดการ์ค�าขีายขี้�นได�ในที�สดุ	ซ้�งบทความวิจ้ยแสดงให�เหน็วา่หากเงนิ
น้�นสามาร์ถ้	“ให�เช่า”	ได�ก็จะทำให�เงินไม่ขีาดติล่าดแล่ะเกิดการ์ค�าขีายขี้�นได�		
แม�ในบทความไม่ได�กล่่าวถ้้งไว�โดยติร์ง	 การ์ออกเงินกร์ะดาษโดยมีทอง	
ค�ำปร์ะก้นไว�ก็ถ้ือเป็นร์้ปแบบหน้�งขีองการ์ให�เช่าเงินได�เช่นก้น

เงินกร์ะดาษในร์้ปแบบนี�เร์ียกว่าเงินติ้วแทน	 (representative		
money)	 ติามหล่้กฐานปร์ะว้ติิศาสติร์์	 เงินกร์ะดาษน่าจะถื้อกำเนิดข้ี�นเป็น
คร์้�งแร์กในปร์ะเทศจีนในยุคร์าชวงศ์ซ่งปล่ายศติวร์ร์ษที�	10	เพิื�ออำนวยความ
สะดวกในการ์ค�าขีาย	ซ้�งติามคำเล่า่ขีอง	Von	Glahn	(2016)	ในยคุน้�นจนีใช�เงนิ	
ที�ทำจากทองแดงที�หล่อมเป็นเหร์ียญ่	แล่ะม้ล่ค่าขีองเหร์ียญ่ขี้�นก้บม้ล่ค่าขีอง
ทองแดงซ้�งไม่ได�มีค่าส้งมาก	 ทำให�ติ�องขีนส่งเหรี์ยญ่ที�ท้�งหน้กแล่ะเทอะทะ
จำนวนมากในการ์ค�า	แล่ะเนื�องจากจนีเองกเ็ปน็ผู้้�คดิค�นการ์ผู้ล่ติิกร์ะดาษขี้�นมา	
จง้ทำให�มกีาร์นำวส้ดใุหม่นี�มาใช�	พ่ิอค�าไม่จำเป็นติ�องแบกเหร์ยีญ่ทองแดงหนก้ๆ		
ที�เสี�ยงติ่อการ์โดนปล่�นชิง	 สามาร์ถ้นำเหร์ียญ่มาฝากไว�ก้บสำน้กงานติ�นทาง	
เพืิ�อแล่กกบ้กร์ะดาษติตีิร์าที�ทำหน�าที�เป็นหล่ก้ฐานในการ์ร์บ้ฝาก	แล่ะนำกร์ะดาษ	
น้�นไปขี้�นเงินที�สำน้กงานปล่ายทางได�โดยมีค่าธร์ร์มเนียมเล่็กน�อย

กร์ะดาษพิกพิาได�ง่าย	มีความหนาแน่นขีองม้ล่ค่า	(value	density)	
ส้งเมื�อเทียบก้บมวล่แล่ะปร์ิมาติร์แล่ะหากติ�องการ์เพิิ�มความปล่อดภ้ย	อาจมี
การ์ร์ะบุไว�ว่าสามาร์ถ้ส้�งจ่ายใคร์ได�แล่ะเพิิ�มเงื�อนไขีการ์ยืนย้นต้ิวตินได�ด�วย	
แต่ิไม่ปร์ากฏขี�อม้ล่ว่ามีเงื�อนไขีเหล่่านี�หร์ือไม่ในปร์ะว้ติิศาสติร์์จีน	 หากผู้้�ถ้ือ	
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สามาร์ถ้นำไปขี้�นเงินได�โดยไม่มีขี�อกำหนดว่าเป็นใคร์	 สิ�งนี�เร์ียกว่า	 bearer		
instrument	ซ้�งให�ถื้อว่าผู้้�ใดกต็ิามที�คร์อบคร์องกเ็ป็นเจ�าขีองโดยปร์ยิาย	ซ้�งเหร์ยีญ่	
แล่ะธนบ้ติร์ก็ถ้ือว่าเป็น	 bearer	 instrument	 ปร์ะเภทหน้�ง	 อาจทำให�ความ
ปล่อดภ้ยล่ดล่งแติ่ก็ได�ความเป็นส่วนติ้วมากขี้�น

เหล่่าพิ่อค�าติ่างเห็นถ้้งความสะดวกสบายนี�	 ก็เริ์�มใช�กร์ะดาษ	
ชำร์ะธุร์กร์ร์มแล่ะหนี�สินแทนเหรี์ยญ่ทองแดง	 กร์ะดาษตีิติร์านี�ก็มีสถ้านะ	
เสมอืนเงนิ	ความ	“แท�”	อย้ท่ี�ร์ป้แบบขีองกร์ะดาษที�กำหนดโดยผู้้�ออก	หากไมต่ิร์ง	
ติามเงื�อนไขี	เช่น	ชื�อไม่ติร์งก้บที�ล่งทะเบียนไว�	หร์ือ	กร์ะดาษถ้้กปล่อมแปล่ง	
(counterfeit)	เงนิน้�นกเ็ป็นโมฆะ	สว่นมล้่คา่ขีองเงนิน้�นข้ี�นอย้ก่บ้สิ�งที�หนนุหล้่ง		
ความเชื�อใจในติ้วผู้้�ออกเงินกร์ะดาษว่าสามาร์ถ้แล่กคืนได�	 (convertibility)		
จ้งเป็นเร์ื�องที�สำค้ญ่

เมื�อการ์ร์้บฝากเงินแล่กกร์ะดาษไม่จำเป็นติ�องขีออนุญ่าติจากใคร์		
กท็ำให�พิอ่ค�าติา่งกเ็ร์ิ�มให�บร์กิาร์นี�มากข้ี�น	แล่ะในที�สดุเมื�อพิบวา่ไมค่อ่ยมใีคร์นำ	
กร์ะดาษมาแล่กคืนเป็นเหรี์ยญ่ทองแดง	ก็มพีิอ่ค�าหว้ใสออกกร์ะดาษขีองติว้เอง	
โดยที�ไม่มใีคร์มาฝากทองแดงแล่�วนำกร์ะดาษน้�นมาใช�จ่ายแทนเงนิ	ซ้�งกส็ามาร์ถ้	
ใช�ติ่อไปได�เร์ื�อยๆ	แติ่เมื�อมีคนติ�องการ์แล่กกร์ะดาษกล่้บเป็นเหร์ียญ่ทองแดง
แล่�วพิบวา่ไมม่เีหรี์ยญ่เพิยีงพิอกเ็กดิความวุน่วายโกล่าหล่ข้ี�น	จนในที�สดุร์ฐ้บาล่
ติ�องกำหนดว่าไม่มีใคร์สามาร์ถ้พิิมพิ์กร์ะดาษนี�ได�นอกจากผู้้�ที�ได�ร์้บอนุญ่าติ
โดยร์้ฐเท่าน้�น	หากฝ่าฝืนจะถ้ือว่าเป็นการ์พิิมพิ์เงินปล่อมซ้�งมีโทษร์�ายแร์ง

อีกความเปล่ี�ยนแปล่งที�เกิดขี้�นควบค้่ก้นคือร์้ฐบาล่กำหนดว่า
สามาร์ถ้ชำร์ะภาษีด�วยเงินติร์าได�	 ทำให�ไม่จำเป็นติ�องจ่ายด�วยสินค�าหรื์อ
ผู้ล่ติิผู้ล่ที�ร์ฐ้กำหนดอกีติอ่ไป	(ซ้�งอาจมองสนิค�าเหล่า่นี�วา่เปน็เคร์ื�องบร์ร์ณิาการ์
มากกว่าภาษีก็ได�)	 ทำให�ปร์ะชาชนสามาร์ถ้มีอาชีพิที�หล่ากหล่ายได�มากข้ี�น		
เพิร์าะไม่จำเป็นติ�องไปสร์ร์หาสนิค�าที�ร์ฐ้ติ�องการ์แต่ิสามาร์ถ้ชำร์ะด�วยเงนิติร์าได�		
จนน้กปร์ะว้ติิศาสติร์์กล่่าวว่าเป็นหน้�งในปัจจ้ยที�ทำให�เศร์ษฐกิจจีนในยุคน้�น
ร์ุ่งเร์ืองมาก	 หากพิิจาร์ณิาในส้งคมปัจจุบ้นที�มีสินค�าแล่ะบร์ิการ์หล่ากหล่าย
ที�ติอบสนองติ่อความติ�องการ์ท้�งในร์ะด้บพิื�นฐานไปจนถ้้งการ์สร์�างความสุขี
สำร์าญ่	ร์ะบบเศร์ษฐกิจที�มีความซ้บซ�อน	ใช�ท้กษะแล่ะทร์้พิยากร์หล่ากหล่าย
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ร์้ดร์�อยก้นเป็นห่วงโซ่คุณิค่าที�กร์ะจ้ดกร์ะจายอย้่ท้�วโล่ก	 เกิดข้ี�นได�เพิร์าะการ์
มีเงินทำให�การ์กำหนดร์าคาเพิื�อเป็นเคร์ื�องมือในการ์ปร์ะสานงานแล่ะจ้ดสร์ร์
ทร์้พิยากร์ในร์ะบบเศร์ษฐกิจเกิดขี้�นได�

แม�ว่าจะมีพิ่อค�าห้วใสออกกร์ะดาษเปล่่าๆ	 มาใช�แทนเงิน	 แติ่ผู้้�ใช�	
กร์ะดาษน้�นก็ย้งมีความคาดหว้งที�จะแล่กเปล่ี�ยนกร์ะดาษกล่้บเป็นเหร์ียญ่
ทองแดงอย้ดี่	ทำให�กร์ะดาษที�พิมิพิเ์กนิมาน้�นยง้อย้่ในร์ป้แบบขีองเงินติว้แทน
อย้่แล่ะถ้ือเป็นหนี�สินขีองผู้้�พิิมพิ์ที�ติ�องร์้บแล่กคืน	(ในที�นี�จะขีอเร์ียกว่า	 IOU)	
ไม่ว่าผู้้�พิิมพิ์จะเป็นเอกชนหร์ือร์้ฐก็ติาม	กร์ะดาษเหล่่านี�จ้งเป็นเสมือนการ์นำ
เงินในอนาคติมาใช�ก่อน	 แติ่ในศติวร์ร์ษที�	13	 จ้กร์วร์ร์ดิมองโกล่ได�เขี�าย้ด
พิื�นที�ในปร์ะเทศจีน	ซ้�งในยุคน้�นจก้ร์วร์ร์ดมิองโกล่กนิพืิ�นที�ใหญ่ม่ากทำให�การ์
ค�าขีายภายในอาณิาจ้กร์มรี์ะยะทางที�ไกล่	เพิื�อความร์วดเร็์วแล่ะสะดวกในการ์
ค�าขีาย	 เมื�อจ้กร์พิร์ร์ดิ	กุบไล่	ขี่าน	ผู้้�เป็นฮ่่องเติ�องค์แร์กขีองร์าชวงศ์หยวน
ขี้�นคร์องร์าชย์	ก็ได�ออก	“ติ้�วแล่กสมบ้ติิ”	ที�ใช�แทนเงินติร์า	สามาร์ถ้แล่กเป็น
สมบ้ติิติ่างๆ	 ที�กองท้พิมองโกล่จะย้ดมาจากช้ยชนะสงคร์ามได�	 ทำให�ต้ิ�วนี�	
ถ้ือเป็นเงินติ้วแทนอีกร์้ปแบบหน้�ง	 แล่ะย้งได�มีการ์ห�ามใช�เหรี์ยญ่ทองแดง	
ในการ์ค�าขีายอีกด�วยเพิื�อให�ติ้�วนี�ใช�ก้นอย่างแพิร์่หล่าย

ในยุคน้�นจ้กร์วร์ร์ดิมองโกล่ทำสงคร์ามก้บญ่ี�ปุ่นแติ่ก็ไม่ปร์ะสบ	
ความสำเร์็จ	 เมื�อความพิยายามในการ์ขี�ามทะเล่ไปย้ดคร์องญ่ี�ปุ่นล่�มเหล่วถ้้ง	
สองคร์้�ง	ร์ฐ้กไ็ด�ออกธนบ้ติร์ปร์ะเภทใหม่ออกมา	แต่ิคร์าวนี�ไม่สามาร์ถ้แล่กเปลี่�ยน	
เปน็สมบติ้ิได�แล่�ว	แล่ะยง้ไมร่์บ้แล่กเปล่ี�ยนเปน็ทองแดงหร์อืโล่หะมคีา่อกีด�วย	
ทำให�กร์ะดาษเหล่่านี�เป็นเพิียงกร์ะดาษเปล่่าที�ไม่มีสิ�งใดค�ำปร์ะก้นเล่ย	แติ่ถ้้ง
กร์ะน้�นผู้้�คนก็ย้งใช�ก้นแพิร่์หล่ายต่ิอไปอย้่ดี	 (อาจเป็นเพิร์าะความเกร์งกล้่ว
ในแสนยานุภาพิขีองกองท้พิจ้กร์วร์ร์ดิมองโกล่ก็ได�)	 Marco	Polo	 เดินทาง
มาพิบจีนในช่วงนี�พิอดี	 แล่ะติกติะล่้งสิ�งที�เกิดขี้�นจนติ�องบ้นท้กล่งในหน้งสือ
ขีองตินเป็นบทแยกที�มีชื�อว่า	“How	the	Great	Kaan	Causeth	the	Bark	of	
Trees,	Made	Into	Something	Like	Paper,	to	Pass	for	Money	All	Over	his	
Country”	เพิร์าะยุคน้�นยุโร์ปย้งใช�เหร์ียญ่เงินแล่ะทองคำเป็นหล่้กอย้่
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ในปัจจุบน้	เงนิกร์ะดาษปร์ะเภทนี�เรี์ยกวา่	เงนิ	fiat	มีร์ากศพ้ิท์มาจาก
ภาษาล่ะติิน	(แต่ิติ�นกำเนิดน่าจะมาจากจ้กร์วร์ร์ดิมองโกล่/จีน	 หากพิิจาร์ณิา
ติามเร์ื�องร์าวขี�างติ�น)	ซ้�งแปล่ว่าคำส้�ง	ม้กถ้้กแปล่ว่าเป็นเงินติร์า	(currency)		
ที�ร์ฐ้ตีิติร์าแล่ะกำหนดให�ใช�ด�วยกฎหมาย	เชน่กำหนดให�เปน็เงนิติร์าที�สามาร์ถ้
ใช�ชำร์ะหนี�ได�ติามกฎหมาย	หากผู้้�ใดไมร่์บ้ถ้อืวา่เปน็ความผิู้ด	แล่ะเปน็เงนิติร์า
ที�ใช�ในการ์ชำร์ะภาษี	โดยมีร์้ปแบบเป็นธนบ้ติร์แล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์	(มาติร์า	6	
ขีอง	พิร์บ.	เงินติร์า	พิ.ศ.	2501	ร์ะบุไว�อย่างช้ดเจนว่า	“เงินติร์าได�แก่เหร์ียญ่
กษาปณิแ์ล่ะธนบต้ิร์”)	จด้ทำข้ี�นให�ทกุคนใช�โดยร์ฐ้ด�วยวส้ดุที�ไมจ่ำเปน็ติ�องมคีา่	
ติามม้ล่ค่าที�ติร์าไว�	แล่ะไม่จำเป็นติ�องมีสิ�งมีค่ามาร์องร์้บก็ได�	ทำให�เกิดกำไร์
จาก	seigniorage	ขี้�น	เนื�องจากร์้ฐเป็นผู้้�ผู้ล่ิติเงินนี�	จ้งม้กถ้้กมองด�วยความ
ก้งวล่ว่าร้์ฐอาจผู้ล่ิติเงินมาใช�จ่ายติามติ�องการ์จนเงินล่�นหล่ามจนทำให�ด�อย
ม้ล่ค่าล่งได�จากการ์ที�มีปร์ิมาณิเงินมากขี้�นแติ่สินค�าแล่ะบร์ิการ์เท่าเดิม	ทำให�
ร์าคาสง้ข้ี�นต่ิอเนื�องจนกล่ายเป็นภาวะเงินเฟ้อเป็นติ�น	ซ้�งต้ิวอย่างที�มก้กล่่าวถ้ง้	
กน้ในติำร์ามก้จะเปน็	Weimer	Republic	(เยอร์มน้ยคุหล้่งสงคร์ามโล่กคร์้�งที�	1)		
หร์อืเวเนซเ้อล่าในยคุปจัจบุน้	แต่ิในกร์ณิขีีองร์าชวงศห์ยวนน้�น	แม�ร์ฐ้บาล่จะมี	
การ์พิมิพ์ิธนบต้ิร์ใหม่ออกมา	กไ็ม่ปร์ากฏว่าเกดิภาวะเงนิเฟ้ออย่างมนีย้สำคญ้่ขี้�น		
ซ้�งอาจมองเป็นความพิิศวงขีองร์ะบบการ์เงินว่าสิ�งใดเป็นสิ�งค�ำจุนม้ล่ค่าขีอง
เงินติร์าก้นแน่

ด�วยเหตุินี�	 เร์ื�องเงินเฟ้อจ้งไม่สามาร์ถ้พิิจาร์ณิาจากเพีิยงปริ์มาณิ
เงินในร์ะบบได�เนื�องจากหากมีสินค�าแล่ะบริ์การ์ใหม่ๆ	 ข้ี�นมาควบค้่ไปด�วย	
เช่น	 จากการ์เพิิ�มปร์ะสิทธิภาพิในร์ะบบเศร์ษฐกิจหร์ือนว้ติกร์ร์มใหม่ที�ม้ก
เป็นผู้ล่ล่้พิธ์จากการ์ล่งทุนที�เกิดปร์ะโยชน์	ปร์ิมาณิเงินที�เพิิ�มขี้�นก็สามาร์ถ้นำ
ไปจ้บจ่ายใช�สอยในร์ะบบโดยไม่จำเป็นติ�องเกิดเงินเฟ้อติามมาก็ได�	 ข้ี�นอย้่
ก้บว่าเงินถ้้กนำไปใช�จ่ายก้บสิ�งใด	 ยิ�งไปกว่านี�	 การ์ที�ปร์ิมาณิเงินในร์ะบบไม่
สามาร์ถ้ขียายติามกจิกร์ร์มทางเศร์ษฐกจิได�	สามาร์ถ้ทำให�เกดิภาวะเงนิฝืดได�	
(เงินฝืดหร์ือ	 deflation	 คือภาวะที�ร์าคาสินค�าแล่ะบร์ิการ์ล่ดล่งอย่างติ่อเนื�อง
เมื�อกำหนดร์าคาในสกลุ่เงนิที�ใช�ก้นเปน็มาติร์ฐาน	ซ้�งในต้ิวอยา่งนี�คอืทองคำ)
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ในช่วงทศวร์ร์ษที�	19	 หล่ายปร์ะเทศในโล่กใช�มาติร์ฐานทองคำ	
(Gold	Standard)	 โดยมีการ์ติร์้งอ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยนขีองเงินติร์าตินก้บน�ำหน้ก
ขีองทอง	เช่น	ในกร์ณิีขีองเงินปอนด์สเติอร์์ล่ิงในสหร์าชอาณิาจ้กร์	1	ปอนด์
เท่าก้บ	113	grain	ในขีณิะที�ดอล่ล่าร์์สหร์้ฐ	1	ดอล่ล่าร์์เท่าก้บ	23.22	grain	
ทำให�อ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยนร์ะหว่างปอนด์แล่ะดอล่ล่าร์์ถ้้กกำหนดไว�ติายติ้วที�	
4.8665	(113/23.22)	 เสมอ3	 เมื�อม้ล่ค่าเงินอิงติามปริ์มาณิทองคำ	 ร์ะบบนี�
ก็ทำให�ทุกสกุล่เงินที�อิง	 Gold	Standard	 กล่ายเป็นการ์แล่กเปล่ี�ยนปร์ิมาณิ
ทองคำไปหมดโดยปร์ิยาย	 ทำให�กำล่้งซื�อถ้้กว้ดด�วยปร์ิมาณิทองคำมากกว่า
มล้่ค่าทางเศร์ษฐกิจ	ปร์ะกอบกบ้พิฒ้นาการ์ทางเทคโนโล่ยีในการ์เดนิทาง	เชน่	
เร์อืกล่ไฟ	ร์ถ้ไฟ	โทร์เล่ขี	ทำให�ติดิติอ่ค�าขีายกน้งา่ยขี้�น	เมื�อเศร์ษฐกจิขีองโล่ก
เติิบโติเร์็วกว่าปร์ิมาณิทองคำที�มี	 ทำให�ทองคำมีค่ามากขี้�น	 แล่ะทำให�สินค�า
แล่ะบริ์การ์ต่ิางๆ	 ร์าคาล่ดล่งเมื�อเทียบก้บทองคำ	 เมื�อสกุล่เงินขีองปร์ะเทศ	
ถ้้กผู้้กอย้่ก้บปร์ิมาณิทองคำ	 การ์ทำส้ญ่ญ่าทางการ์เงินติ่างๆ	 ก็ผู้้กอย้่ก้บ
ปร์ิมาณิทองคำไปด�วย	 หากผู้้�ปร์ะกอบการ์ที�ติ�องการ์ล่งทุนก้�ยืมทองคำไป		
ปร์ิมาณิ	10	บาท	ก็ติ�องคืนทองคำปร์ิมาณิ	10	บาทพิร์�อมดอกเบี�ย	เมื�อเวล่า
ผู้า่นไปทองคำมีค่ามากขี้�น	ในมมุมองขีองหนว่ยวด้ทางบญ้่ช	ีทองคำปร์มิาณิ	
1	 บาทจะเท่าก้บทองคำปร์ิมาณิ	1	 บาทเสมอ	 แติ่ทองคำปร์ิมาณิ	1	 บาท	
ในวน้นี�กบ้ทองคำปริ์มาณิ	1	บาทในวน้หน�าเทียบเท่ากบ้กำล้่งซื�อที�แติกต่ิางกน้		
ในภาวะเงินฝืดร์ุนแร์ง	 ทองคำในว้นที�ติ�องชำร์ะคืนอาจมีกำล้่งซื�อที�ส้งกว่า
ทองคำในว้นที�ก้�ยืมมากจนทำให�กำไร์ที�ได�จากการ์ล่งทุนไม่เพีิยงพิอติ่อการ์
จ่ายดอกเบี�ย	 ทองคำที�ควร์เป็นเงินกล่้บกล่ายเป็นล่งทุนเสียเอง	 แล่ะกล่้บได�
ผู้ล่ติอบแทนมากกว่านำไปล่งทุนทำธุร์กิจเสียอีก

แต่ิเมื�อปร์ิมาณิทองคำเป็นหน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	 คนที�ติ�องก้�ยืม	
ท้�งผู้้�ปร์ะกอบการ์แล่ะปร์ะชาชนที�มีความจำเป็นติ�องใช�เงินอนาคติ	จะมีติ�นทุน
ในการ์ก้�ยืมที�แท�จร์ิงส้งกว่าอ้ติร์าดอกเบี�ยที�กำหนดด�วยหน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	
ในขีณิะที�ผู้้�ที�มีทองคำสะสมอย้่แล่�วก็มีความม้�งค้�งแล่ะกำล่้งซื�อเพิิ�มขี้�นทุกว้น

3 Britannica, “Standards of value”, https://www.britannica.com/topic/money/Stan-
dards-of-value.
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โดยแม�จะมีปร์ิมาณิทองคำที�ถ้ืออย้่เท่าเดิม	 แม�ไม่ได�ติ้�งใจจะล่งทุนก็เหมือน
ได�ผู้ล่ติอบแทนจากการ์ล่งทุนเอง	 ทำให�เงินที�มีปร์ิมาณิจำก้ดเป็นติ้วเล่ือกที�
ค่อยไม่เหมาะน้กในร์ะบบเศร์ษฐกิจเพิร์าะจะส่งผู้ล่กร์ะทบต่ิอการ์ทำงานขีอง
กล่ไกร์าคา	เงินปร์ะเภทนี�จ้งไม่ได�มีคุณิสมบ้ติิขีองเงินคร์บถ้�วน	ไม่เหมาะก้บ
การ์นำมาใช�ปร์ะกอบการ์ติด้สนิใจที�มีมิติเิวล่าเขี�ามาเกี�ยวขี�อง	(intertemporal	
decision)	จนทำให�การ์ไหล่เวยีนขีองสินเชื�อแล่ะเศร์ษฐกิจจร์งิได�ร์บ้ผู้ล่กร์ะทบ	
อย่างที�	Bernanke	แล่ะ	James	(1990)	ได�วิเคร์าะห์ไว�

ในภาวะเงนิเฟอ้ผู้้�ที�ออมด�วยเงนิอยา่งเดยีวจะเสียเปร์ยีบเพิร์าะกำล้่ง
ซื�อล่ดล่ง	เงินจ้งไม่ได�มีไว�ออม	ควร์ล่งทุนในสินทร์้พิย์ที�อิงก้บการ์เติิบโติขีอง
ร์ะบบเศร์ษฐกิจเพิื�อร์้กษากำล้่งซื�อไว�ด�วย	 ในขีณิะที�ภาวะเงินฝืดผู้้�ที�ก้�ยืมจะ	
เสียเปรี์ยบไม่ว่าก้�ยืมเพิื�อเพิิ�มการ์บริ์โภคหร์ือการ์ล่งทุนเพืิ�อขียายขีีดความ
สามาร์ถ้ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 น้กเศร์ษฐศาสติร์์จ้งม้กจะไม่อยากให�เกิด
เงินฝืดแล่ะยอมให�มีเงินเฟ้อได�บ�างอย่างเช่นที�ธนาคาร์กล่างในหล่ายปร์ะเทศ
ม้กมีกร์อบอ้ติร์าเงินเฟ้อเป้าหมายเป็นบวก	 อย่างไร์ก็ติาม	 เร์ื�องเงินเฟ้อ	
เป็นเร์ื�องซ้บซ�อน	 สามาร์ถ้เกิดได�ท้�งจากความติ�องการ์ซื�อสินค�าแล่ะบริ์การ์	
(demand-pull	inflation)	 แล่ะติ�นทุนการ์ผู้ล่ิติ	(cost-push	inflation)	ที�อาจ
เกิดขี้�นจากภาวะที�คาดการ์ณิ์ไม่ถ้้ง	เช่น	สงคร์าม	การ์ก้กติุนสินค�า	ไปจนถ้้ง
ภย้ธร์ร์มชาติิ	ที�ทำให�เกดิการ์ขีาดแคล่นขี้�น	แล่ะการ์คาดการ์ณิข์ีองปร์ะชาชน
แล่ะผู้้�ปร์ะกอบการ์ถ้้งสิ�งที�จะเกิดขี้�นย้งทำให�ร์าคาปร์้บติ้วขี้�นล่่วงหน�า	จนเกิด
เป็นว้งวนเงินเฟ้อ	(self-fulfilling	spiral)	 ได�	 ในหน้งสือเล่่มนี�จะขีอกล่่าวถ้้ง
เงินเฟ้อแล่ะที�มาแติ่เพิียงเท่านี�เพิื�อให�ผู้้�อ่านเห็นภาพิโดยส้งเขีป

1.3 เงิินทุี�เป็ันเพียงิข้อมูล

บทบาทหน้�งที�สำค้ญ่ขีองเงินในส้งคมคือการ์ทำให�เร์าสามาร์ถ้ว้ด
ค่าขีองกิจกร์ร์มติ่างๆ	ได�	ซ้�งในมุมมองนี�	ขี�อม้ล่ที�ทำให�เร์าสามาร์ถ้ปร์ะสาน
งานกิจกร์ร์มติ่างๆ	 ในร์ะบบเศร์ษฐกิจได�อย่างร์าบร์ื�นขี้�นก็อาจใช�แทนเงินได�	
บทความวิจ้ยโดย	 Kocherlakota	(1998)	 ที�มีชื�อว่า	 “Money	is	Memory”		
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ได�กล่่าวถ้้งบทบาทขีองเงินในการ์แล่กเปล่ี�ยนในร์ะบบเศร์ษฐกิจว่ามีหน�าที�
บ้นท้กความทร์งจำเท่าน้�น	 แม�ไม่มีเงินในส้งคม	 กิจกร์ร์มทางเศร์ษฐกิจก็ย้ง
สามาร์ถ้ดำเนินติ่อได�	 โดยใช�ต้ิวอย่างขีอง	 Wicksell	(1935)	 เพิื�อแสดงให�
เห็นถ้้งบทบาทขีองเงินที�อำนวยความสะดวกในการ์ค�าขีาย	 ทำให�ไม่จำเป็น
ติ�องร์อให�มีความติ�องการ์สอดคล่�องก้น	(double	coincidence	of	wants)		
ซ้�ง	 Kocherlakota	 ติ�องการ์แสดงให�เห็นว่าการ์แก�ปัญ่หานี�	 ไม่จำเป็นติ�องมี
เงินก็ได�

“จอห์น์พบแมรี่่� จอห์์นม่แอปเปิลและต้้องการี่กลว้ย แมรี่่�
ต้้องการี่แอปเปิลแต่้ไมม่่กล้วย ในรี่ะบบที่่�มเ่งิน ปญัห์าน่� 
สามารี่ถแก้ได้้ด้้วยการี่ให์้แมรี่่�จ่ายเงินให์้จอห์์นเพ่�อแลก
แอปเปลิ และจอห์น์กส็ามารี่ถนำเงนิน้�นไปซ่ื้�อกล้วยจาก
พอลได้ ้ถา้จอห์น์ไม่ให้์แอปเปิลแมรี่่� จอห์น์ก็จะไม่ได้เ้งิน 
และจะไม่ม่เงินซื้่�อกล้วยจากพอล”

ในการ์อธิบายขีอง	Wicksell	(1935)	การ์แก�ปัญ่หา	double	coinci-
dence	of	wants	สามาร์ถ้ทำได�โดยง่ายหากมีเงินในส้งคม	แติ่	Kocherlakota	
ได�กล่่าวติ่ออีกว่า

“แต่้แน่นอนว่าเงินไม่ได้้ม่ค่่าในต้้วเอง ในบรี่ิบที่ของ
การี่จ้ด้สรี่รี่ที่รี่้พยากรี่ที่่�ไม่ได้้ม่ค่่าในต้้วเอง เรี่าสามารี่ถ
พิจารี่ณาอ่กสถานการี่ณ์ท่ี่�จอห์์นให้์แอปเปิลแมรี่่�เป็น
ของขว้ญ ซื้่�งห์ากจอห์์นให์้ของขว้ญแมรี่่� พอลก็จะให์้
กล้วยจอห์์นเป็นของขว้ญเช่่นก้น และห์ากจอห์์นไม่ให้์
ของขว้ญแมรี่่� พอลก็จะไม่ให้์ของขว้ญจอห์์น ด้้งน้�น 
ในบรี่ิบที่น่� เงินที่่�จอห์์นได้้จากแมรี่่�ก็เป็นเพ่ยงวิธี่ส่�อสารี่
ให์พ้อลที่รี่าบว่าจอห์น์ได้บ้รี่รี่ลุขอ้กำห์นด้ที่างส้งค่มและ
ได้้ส่งมอบแอปเปิลให์้แมรี่่�แล้ว”
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ภาพิที�	1	แสดงให�เหน็วา่ผู้ล่ล่พ้ิธ์เหมอืนกน้ได�แม�วา่จะมเีงนิหร์อืไม่
ก็ติาม	 หากสามาร์ถ้สื�อสาร์ก้นในส้งคมได�ไม่ว่าจะด�วยวิธีส่งเงินหร์ือทดแทน
บญุ่คุณิที�แติล่่ะคนมรี์ะหวา่งกน้	แมร์ี�กส็ามาร์ถ้ได�ร์บ้แอปเปลิ่มาในที�สดุเพิร์าะ
เปน็คนที�มเีงนิหร์อืบญุ่คณุิในสง้คม	เงนิจง้มหีน�าที�เปน็เพิยีง	“สื�อ”	ที�ทำให�การ์	
แล่กเปล่ี�ยนเกดิขี้�นได�โดยไม่ได�จำเป็นติ�องมคีณุิค่าในติว้แต่ิอย่างใด	เพิร์าะคณุิค่า	
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจนี�อย้ท่ี�สถ้านะในสง้คมขีองแมร์ี�ที�สดุท�ายแล่�วทำให�แมร์ี�ได�ร์บ้	
แอปเปิล่ติ่างหาก

ท้�งนี�	 แบบจำล่องเศร์ษฐกิจมหภาคก็ม้กไม่ได�กำหนดเงินเป็น
ส่วนหน้�งขีองปัจจ้ยการ์ผู้ลิ่ติ	 ซ้�งในนิยามขีองน้กเศร์ษฐศาสติร์์หมายถ้้ง	
อส้งหาร์ิมทร์้พิย์	ทร์้พิย์สินทางปัญ่ญ่า	แร์งงาน	สินค�าทุน	เป็นติ�น	เนื�องจาก
ผู้ล่ิติผู้ล่ทางเศร์ษฐกิจม้กว้ดเป็นกำล่้งซื�อ	(real	value)	อย้่แล่�ว	จ้งทำให�มีกลุ่่ม
นก้เศร์ษฐศาสติร์์ที�มองเงินเป็นเหมอืนร์ะบบการ์เกบ็ขี�อมล้่การ์กร์ะทำที�เกดิขี้�น
ในอดีติที�ทำให�การ์ค�าขีายแล่กเปล่ี�ยนเกิดขี้�นได�ง่ายขี้�น	 เช่น	Ostroy	(1973)	
แล่ะ	Aiyagari	แล่ะ	Wallace	(1991)	เป็นติ�น	คล่�ายร์ะบบเศร์ษฐกจิที�เน�นการ์ให�
ขีองขีวญ้่แล่ะสร์�างบุญ่คุณิก้นอย่างชาวเกาะในมหาสมุทร์แปซิฟิคใติ�	(Jevons,	
1876)	หร์ือกลุ่่มชนพิื�นเมืองอเมร์ิก้นเป็นติ�น	(Graeber,	2012)

เมื�อพิิจาร์ณิาเช่นนี�แล่�ว	 การ์พิ้�งพิาว้ติถุ้เชิงส้ญ่ล้่กษณ์ิก็แทบไม่มี
ความจำเปน็หากเร์าสามาร์ถ้เกบ็บน้ทก้ขี�อม้ล่ดง้กล่า่วนี�ไว�ได�	ซ้�งหมายความวา่	
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจที�แต่ิล่ะคนสามาร์ถ้ออกสญ้่ญ่าว่าจะชำร์ะหนี�ให�กน้	(ในหนง้สือ	
เล่่มนี�จะขีอเร์ียกว่า	IOU	ซ้�งย่อมาจาก	I	owe	you)	ไม่จำเป็นติ�องมีเงินก็ได�	
ในร์ะบบเศร์ษฐกจิขีองจีนที�ได�กล่า่วถ้ง้กอ่นหน�านี�หร์อืยโุร์ปยคุกล่างกม็กีาร์ใช�	
IOU	 ซ้�งสามาร์ถ้นำหนี�มาห้กล่บกล่บก้นได�ร์ะหว่างกลุ่่มการ์ค�า	 แติ่อย่างไร์
ก็ติาม	การ์เก็บขี�อม้ล่ย่อมมีติ�นทุน	แล่ะหากขีาดกร์อบกติิการ์ะหว่างก้น	IOU	
ก็อาจไม่ได�มีความหมายอะไร์มากหากผู้้�ออกไม่สามาร์ถ้	(หร์ือไม่ยอม)	ชำร์ะ	
โดยเฉพิาะหาก	IOU	น้�นมกีาร์ร์ะบุค่้สญ้่ญ่าทำให�ไมส่ามาร์ถ้เปลี่�ยนมอืร์ะหว่าง
ก้นได�โดยง่าย

หากติ�องการ์ใช�เงินที�เป็นเพิียงขี�อม้ล่	 เงินควร์มีคุณิล้่กษณิะเพิิ�ม
อีก	2	ปร์ะการ์	ได�แก่	(1)	การ์ก�าวขี�ามขีีดจำก้ดในการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	(limited	
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commitment)	เมื�อส้งคมไม่ยอมร์้บ	IOU	(หร์ือบุญ่คุณิ)	ร์ะหว่างก้นทำให�ติ�อง
เกดินวต้ิกร์ร์มบางอยา่งขี้�นเพิื�อล่ดความไมม่้�นใจร์ะหวา่งกน้นี�	ทำให�สิ�งที�ใช�เปน็
เงินควร์มีสภาพิคล่่อง	(liquidity)	แล่ะสามาร์ถ้เปล่ี�ยนมือได�	(transferability)	
แล่ะ	(2)	การ์ก�าวขี�ามขีีดจำก้ดในการ์เก็บขี�อม้ล่ที�บร์ิบ้ร์ณิ์	(imperfect	record	
keeping)	ซ้�งติ้วอย่างขีอง	Kocherlakota	(1998)	มีเงื�อนไขีว่าส้งคมสามาร์ถ้
จำบญุ่คณุิร์ะหวา่งกน้ได�อยา่งสมบร้์ณิ	์พิอล่จง้ยอมสง่กล่�วยให�จอหน์ที�ได�สร์�าง
บุญ่คุณิก้บแมร์ี�แล่�ว	 ซ้�งการ์ที�ทุกคนทร์าบหมดว่าทุกคนเคยค�าขีายก้บใคร์		
มคีวามผู้ก้พิน้อน้ใด	จง้เปร์ยีบเสมอืนกบ้การ์ม	ี“งบดลุ่มหศ้จร์ร์ยท์ี�บน้ทก้ธรุ์กร์ร์ม	
ขีองทุกคนในร์ะบบแล่ะเป็นที�ปร์ะจ้กษ์ติ่อทุกคน”	(ปิติิ	ดิษยท้ติ,	2555)

ซ้�งหากเป็นสง้คมขีนาดเล่ก็อย่างเช่นชาวเกาะในมหาสมทุร์แปซฟิิคใติ�	
การ์จดจำบญุ่คณุิร์ะหวา่งกน้อาจจะไม่ใช่เร์ื�องยาก	แติห่ากเปน็ส้งคมขีนาดใหญ่่
กจ็ะเป็นอปุสร์ร์คต่ิอร์ะบบติล่าดที�มกีาร์แล่กเปล่ี�ยนร์ะหว่างหล่ายฝา่ย	(decen-
tralized	multilateral	trade)	นอกจากนี�	การ์ผู้ก้ม้ดสญ้่ญ่าบญุ่คุณิกบ้คนนอกที�
ไมไ่ด�เกี�ยวขี�องกบ้สง้คมก็เป็นได�ยาก	ยิ�งหากจะไม่ได�มาพิบเจอกน้อีก	ก็ยิ�งยาก
ที�ยอมร์้บการ์สร์�างบุญ่คุณิแทนการ์ชำร์ะ	 ด้งน้�นการ์พิ้�งพิาว้ติถุ้เชิงส้ญ่ล่้กษณ์ิ
ที�ทุกคนยอมร์้บเป็นเงิน	 แล่ะสามาร์ถ้ใช�เป็นสื�อกล่างเพิื�อการ์แล่กเปล่ี�ยน		
จง้เป็นวธิทีี�สามาร์ถ้ทำให�เงนินำไปชำร์ะได�อย่างกว�างขีวางแล่ะปร์ะชาชนเขี�าได�	
ท้�วถ้้งที�สดุในยคุที�เทคโนโล่ยีในการ์เกบ็ขี�อม้ล่มคีวามจำกด้	หร์อือาจพิิจาร์ณิา
เป็นการ์ผู้นวกขี�อม้ล่กำล่้งซื�อเขี�าก้บสื�อกล่างทางกายภาพิให�เป็นเงินที�ส้งคม
ยอมร์้บว่ามีค่าในติ้ว	เป็นเงินส้ญ่ล่้กษณิ์ที�เป็น	bearer	instrument	ไม่จำเป็น
ติ�องขีออนุญ่าติในการ์ทดแทนบุญ่คุณิ	 ไม่จำเป็นติ�องพิ้�งพิาความทร์งจำหร์ือ
สอบถ้ามที�มาขีองบุญ่คุณิอีกติ่อไป	(permissionless,	memoryless,	anony-
mous	money)	ทำให�การ์แล่กเปล่ี�ยนแล่ะชำร์ะมีปร์ะสิทธิภาพิมากขี้�น

บทความวิจ้ยขีอง	 Kiyotaki	 แล่ะ	 Moore	 (2002)	 ที�มีชื�อว่า	
“Evil	is	the	Root	of	All	Money”	 วิเคร์าะห์แบบจำล่องที�มีขีีดจำก้ดในการ์
ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	(limited	commitment)	 แล่ะแสดงให�เห็นว่าความไม่เชื�อใจ
ร์ะหว่างก้นในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	(evil)	ทำให�เกิดความจำเป็นขีองเงิน	 fiat	 ขี้�น		
อีกท้�งร์ะบบ	 IOU	 ย้งติ�องมีการ์ร์ะบุติ้วตินว่าเป็น	 IOU	ขีองใคร์จ้งทำให�ขีาด
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ความเป็นส่วนต้ิว	 ในขีณิะที�เงิน	 fiat	 เป็น	 IOU	 นิร์นามเพิร์าะใคร์ที�ถ้ือเงิน	
ก็ถ้ือว่าเป็นเจ�าขีอง	แล่ะ	IOU	ท้�งหมดออกโดยคนเดียวคือร์้ฐ	ด้งน้�นเงิน	fiat	
จ้งสามาร์ถ้พิิจาร์ณิาเป็นเคร์ื�องมือแล่กเปล่ี�ยนที�ติ�นทุนติ�ำที�สุดแล่ะมีความ
จำเป็นที�ติ�องอาศ้ยความเชื�อใจก้นในร์ะบบเศร์ษฐกิจน�อยที�สุดน้�นเอง	ไม่ติ�อง
ขีออนุญ่าติในการ์ใช�	ไม่ติ�องพิ้�งพิาความทร์งจำ	ไม่ติ�องสืบทร์าบติ้วติน	ทำให�
สามาร์ถ้ร์้กษาความเป็นส่วนติ้วให�ก้บผู้้�ใช�งานได�

ปร์ะเด็นขีอง	Kiyotaki	แล่ะ	Moore	(2002)	เร์ื�องความไม่เชื�อใจก้น	
มคีวามสำค้ญ่เพิร์าะการ์แล่กเปล่ี�ยนมมีติิเิวล่าเพิิ�มขี้�นมาด�วย	เมื�อเร์าพิิจาร์ณิา
ร์ะบบเศร์ษฐกจิที�ไม่ได�มแีติก่าร์แล่กเปล่ี�ยนสนิค�าแล่ะบร์กิาร์ที�มอีย้่ในปจัจบุ้น	
แติ่มีการ์ปร์ะกอบธุร์กิจที�ติ�องนำทร์้พิยากร์จำนวนมากมาใช�ก่อน	 เช่น	
อสง้หาริ์มทร์พ้ิย์	เคร์ื�องจก้ร์	ทร์พ้ิย์สนิทางปัญ่ญ่า	แร์งงาน	เปน็ติ�น	(ซ้�งจะเรี์ยกวา่	
การ์ล่งทุนในทร์้พิย์สินที�จำเป็นติ่อการ์ผู้ล่ิติ	 หร์ือ	 productive	assets	 ก็ได�)	
มาปร์ะกอบกน้เพิื�อให�เกดิผู้ล่ผู้ล่ติิในอนาคติ	ผู้้�ปร์ะกอบการ์ที�ไมม่ทีร์พ้ิยากร์ที�
จำเปน็คร์บถ้�วนในปจัจบุน้กจ็ะติ�องไปหามา	โดยอาจเจร์จากบ้เจ�าขีองทร์พ้ิยส์นิ
น้�นโดยติร์งแล่ะทยอยแบ่งผู้ล่ปร์ะโยชน์ให�ในอนาคติด�วยเงิน	หร์อืร์ะดมทุนมา
จากนก้ล่งทนุเปน็เงนิมาในร์ป้แบบติา่งๆ	เพิื�อซื�อทร์พ้ิยสิ์นจากเจ�าขีอง	แล่�วจ้ง	
ทยอยแบ่งผู้ล่ปร์ะโยชน์ให�น้กล่งทุนในอนาคติก็ได�	 ในท้�งสองวิธีนี�	 เงินถ้้กใช�	
เป็นเพีิยงเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่พิ้นธะส้ญ่ญ่าร์ะหว่างก้นเพิื�ออำนวย
ความสะดวกในการ์แล่กเปล่ี�ยนท้�งร์ะหว่างก้นในปัจจุบ้น	(contemporaneous	
transfer)	แล่ะร์ะหว่างปัจจุบ้นก้บอนาคติ	(intertemporal	transfer)	น้�นเอง

เพิื�อให�ผู้้�อ่านเหน็ภาพิมากขี้�น	สมมตุิว่ิาผู้้�ปร์ะกอบการ์ติ�องการ์เร์ิ�มติ�น	
ทำธุร์กิจแต่ิมีทุนทร์้พิย์ไม่เพิียงพิอ	 ก็สามาร์ถ้ติกล่งก้บเจ�าขีองทร์้พิย์สินที�
ติ�องการ์โดยติร์งแล่ะมี	IOU	ร์ะหว่างก้นเอง	เช่น	หนี�การ์ค�า	หร์ือส้ญ่ญ่าผู้่อน
ชำร์ะ	หร์ือจะพิ้�งพิาร์ะบบการ์เงิน	เช่น	สินเชื�อจากธนาคาร์	หุ�นก้�		หุ�นสาม้ญ่	
เพืิ�อร์ะดมเงินทุนมาซื�อสินทร์้พิย์น้�นอีกทีก็ได�	 (ที�เร์าเร์ียกก้นว่าเงินทุน	 ก็คง
เป็นเพิร์าะ	 “เงิน”	 สามาร์ถ้นำมาซื�อทร์้พิยากร์หร์ือสินค�า	 “ทุน”	 ได�น้�นเอง)	
ขี�อติกล่งร์้ปนี�เป็นเสมือน	 IOU	ที�มีการ์กำหนดเป็นส้ญ่ญ่าผู้้กพิ้นทางการ์เงิน	
(financial	obligation)	 ที�มีร์้ปแบบ	 ธร์ร์มเนียมปฏิบ้ติิ	 แล่ะกฎหมายร์องร์้บ	
เพิื�อสร์�างความพิน้ธะสญ้่ญ่าแล่ะความร์บ้ผิู้ดชอบร์ะหว่างกน้อย่างช้ดเจน	แล่ะ



23

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

อาจมกีาร์พ้ิ�งพิาติว้กล่าง	เชน่	ธนาคาร์พิาณิชิย์	ที�ปร้์กษาทางการ์เงิน	ติล่าดเงนิ	
ติล่าดทุน	เพิื�ออำนวยความสะดวกด�วย	ทำให�เร์ื�องเงิน	(money)	หนี�สิน	(credit)	
แล่ะการ์ธนาคาร์	(banking)	มีความเกี�ยวพิน้กน้อย่างล้่กซ้�ง	เงนิเป็นท้�งปัจจุบน้
แล่ะอนาคติในคร์าวเดียวก้น

หากมองภาพิร์วมขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจในบริ์บทที�เป็นร์ะบบ	
เศร์ษฐกิจปิด	(closed	economy)	ไม่มีการ์ค�าขีายก้บติ่างปร์ะเทศ	นว้ติกร์ร์ม
ในการ์สร์�างหนี�สินทางการ์เงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจในร์้ปแบบต่ิางๆ	 สามาร์ถ้
พิิจาร์ณิาเป็นเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะผู้้กม้ดส้ญ่ญ่าร์ะหว่างก้น		
ช่วยทำให�สินค�า	 บร์ิการ์	 สินทร์้พิย์	 แล่ะผู้ล่ผู้ล่ิติที�กร์ะจ้ดกร์ะจายอย้่ในร์ะบบ
เศร์ษฐกิจร์ะหว่างบุคคล่แล่ะร์ะหว่างช่วงเวล่าสามาร์ถ้เชื�อมถ้้งก้นได�	 โดยที�
มล้่คา่ถ้ก้วด้เปน็หนว่ยขีองสกุล่เงนิ	(เชน่	บาท)	เพืิ�อความสะดวก	แล่ะในร์ะบบ	
เศร์ษฐกิจที�มีปร์ะสิทธิภาพิ	 เงินก็ช่วยหล่่อล่ื�นร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะส่งผู้่าน
ทร์พ้ิยากร์ที�มอีย้่ในร์ะบบให�ถ้ก้นำไปใช�งานให�เกดิปร์ะโยชนส้์งสดุ	โดยที�มรี์าคา	
(ว้ดด�วยสกุล่เงินที�เป็นหน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี)	เป็นติ้วส่งส้ญ่ญ่าณิ

ในร์ะบบเศร์ษฐกิจสม้ยใหม่เงินสามาร์ถ้นำไปซื�อสินค�าบร์ิการ์
แล่ะสินทร์้พิย์ได�อย่างสะดวก	 จ้งทำให�เร์ามีความจำเป็นติ�องถื้อเงินไว�เพืิ�อ
ทำธุร์กร์ร์มแม�ว่าเงินน้�นอาจจะไม่ได�สร์�างผู้ล่ติอบแทนอะไร์ให�ก็ได�	 ในหม้	่
น้กเศร์ษฐศาสติร์์เองก็มีการ์พ้ิฒนาแบบจำล่องเศร์ษฐกิจมหภาคที�กำหนด
ให�เงินมีหน�าที�ในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	เช่น	cash-in-advance	model	ขีอง	Abel	
(1985)	แล่ะ	Stockman	(1981)	ซ้�งในแบบจำล่องปร์ะเภทนี�จำเป็นติ�องมีเงิน
มาล่งทุนแล่ะซื�อปัจจ้ยการ์ผู้ลิ่ติก่อน	 แบบจำล่องร์้ปแบบนี�จะมีการ์พิยากร์ณิ์
ความติ�องการ์เงิน	 มีภาวะเงินเฟ้อซ้�งสามาร์ถ้ส่งผู้ล่ติ่อการ์สะสมทุนในร์ะบบ
เศร์ษฐกจิในร์ะยะยาวได�	นอกจากนี�	การ์ที�เงนิเป็นหนว่ยว้ดมล้่คา่ทำให�เงนิถ้ก้
สะสมเพิื�อเปน็ติว้แทนขีองความม้�งค้�งแล่ะสถ้านะทางส้งคม	จนกอ่ให�เกดิความ
บิดเบือนขีองกล่ไกในร์ะบบเศร์ษฐกิจได�ด�วยเช่นก้น	แม�กร์ะท้�ง	Aristotle	เอง
กเ็คยบ่นถ้้งชาวกร์กีที�คดิว่าความม้�งค้�งคือปริ์มาณิเหรี์ยญ่ทองที�ม	ีแล่ะสถ้านะ
ทางส้งคมอาจส่งผู้ล่ต่ิอการ์ติ้ดสินใจขีองคนในร์ะบบเศร์ษฐกิจจนส่งผู้ล่ต่ิอ	
การ์สะสมทุนแล่ะการ์เติิบโติขีองเศร์ษฐกิจได�	 อย่างในแบบจำล่องขีอง	Cole	
แล่ะคณิะ	(1992)	เป็นติ�น
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ด้งน้�น	 จะเห็นได�ว่าคุณิสมบ้ติิขีองเงินที�ม้กพ้ิดถ้้งก้น	 ได�แก่	 (1)	
หน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	(2)	สื�อกล่างเพิื�อชำร์ะค่าสินค�าบร์ิการ์แล่ะหนี�สิน	แล่ะ	(3)	
เครื์�องร้์กษามล้่คา่	ม้กเปน็คณุิสมบ้ติทิี�กล่า่วถ้ง้กน้ในบร์บิทขีองเงนิส้ญ่ล้่กษณิ์	
ในบริ์บทขีองเงินขี�อม้ล่	 คุณิสมบ้ติิที�	2	 แล่ะ	3	 อาจเป็นสิ�งที�ไม่สำค้ญ่น้ก		
เพิร์าะขี�อม้ล่ไม่ติิดขี�อจำก้ดเชิงกายภาพิในการ์ร์้บชำร์ะ	การ์สร์�างการ์ยอมร์้บ
จ้งทำได�ง่ายขี้�นแล่ะมีแร์งเสียดทานน�อยกว่า	 ส่วนการ์ร์้กษาม้ล่ค่าในมิติิขีอง
ความคงทนน้�นไม่เปน็อปุสร์ร์คแติอ่ยา่งใดเมื�อเป็นขี�อมล้่	สว่นการ์ร์ก้ษามล้่คา่
ขีองกำล่ง้ซื�อในมติิิเปน็เร์ื�องการ์ร์ก้ษาสมดลุ่ขีองปร์มิาณิเงนิในร์ะบบเศร์ษฐกจิ
ให�สอดคล่�องกบ้กำล่ง้ซื�อจร์งิในร์ะบบมากกวา่ร์ป้แบบเงินที�ใช�	ซ้�งทำได�ง่ายกวา่
เมื�อใช�เงนิขี�อมล้่	ซ้�งในกร์ณินีี�คณุิสมบต้ิทิี�สำคญ้่จากท้�ง	3	ปร์ะการ์จะเหล่อืเพิยีง
คุณิสมบ้ติิที�	1	เท่าน้�น	แติ่จะมีขี�อก้งวล่เร์ื�อง	(4)	การ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	แล่ะ	(5)	
การ์จ้ดเก็บขี�อม้ล่ที�บร์ิบ้ร์ณิ์เพิิ�มขี้�นมาแทน

1.4 เงินิใน (Inside Money) และเงินินอก (Outside 
Money)

อีกมิติิหน้�งในการ์แยกแยะความแติกติ่างขีองเงินคือสิ�งที�ใช�แทน
เงินน้�น	 เกิดขี้�นจากภาร์ะผู้้กพิ้นภายในร์ะบบเศร์ษฐกิจหร์ือไม่	 แนวคิดนี�	
มาจาก	 Gurley	 แล่ะ	 Shaw	(1960)	 ซ้�งเรี์ยกเงินที�มาจากภาร์ะผู้้กพิ้นก้น
ภายในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะสามาร์ถ้ห้กล่บก้นได�	 มี	 zero	net	supply	(เช่น	
IOU	อย่างที�ได�กล่่าวไปก่อนหน�านี�)	ว่าเงินใน	(inside	money)	ซ้�งอีกชื�อหน้�ง
ที�น้กเศร์ษฐศาสติร์์ม้กใช�เร์ียกก้นคือ	 endogenous	money	 ส่วนเงินที�ไม่ได�	
มาจากภาร์ะผู้ก้พิน้ร์ะหว่างกน้	โดยไม่จำเป็นว่าจะติ�องมสีิ�งใดมาหนนุหล่ง้หร์อืไม่		
(เช่น	 เงิน	 fiat)	 หร์ือหากร์องร์้บก็ร์องร์้บด�วยสินทร์้พิย์ที�ไม่ได�มี	 zero	net	
supply	ภายในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	(เช่น	ทองคำ	เงินติร์าติ่างปร์ะเทศ)	 เร์ียกว่า
เงินนอก	(outside	money)

น้กเศร์ษฐศาสติร์์บางกลุ่่มมองว่าเงินในแล่ะเงินนอกมีผู้ล่แติกต่ิาง
กน้ในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	เชน่	Chari	แล่ะคณิะ	(1995)	วิเคร์าะหก์าร์ติอบสนองขีอง
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อต้ิร์าดอกเบี�ยต่ิอการ์เปล่ี�ยนแปล่งขีองปริ์มาณิเงิน	Cavalcanti	แล่ะ	Wallace	
(1999)	แล่ะ	Marimon	แล่ะคณิะ	(2003)	วิเคร์าะห์เงื�อนไขีในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	
ที�เงนิในสามาร์ถ้แทนที�เงนินอกที�ร์ฐ้เปน็ผู้้�ออกได�	เปน็ติ�น	แติโ่ดยร์วมแล่�วกเ็ปน็
แนวคิดที�ไมค่อ่ยได�มกีาร์กล่า่วถ้ง้มากนก้แติ	่Lagos	(2010)	ได�กล้่บมานำเสนอ	
เร์ื�องนี�ในร์้ปแบบที�เขี�าใจง่ายขี้�น	 แล่ะบทความวิจ้ยปี	2019	 เร์ื�อง	 “The		
Digitization	of	Money”	 ขีอง	 Brunnermeier	 แล่ะคณิะ	 ก็มีการ์กล่่าวถ้้ง	
แนวคิดนี�	โดยอธิบาย	inside	money	ว่าเป็น	“claim	on	a	(private)	issuing	
entity”	ทำให�ความแติกติ่างขีองเงินในมิติินี�กล่้บมาอย้่ในความสนใจอีกคร์้�ง

เงินในเป็นมาจากการ์นำกำล่้งซื�อในอนาคติมาแปร์เปล่ี�ยนเป็นเงิน
ในปัจจุบ้นเป็นหนี�สินร์ะหว่างก้น	ในขีณิะที�เงินนอกอาจพิิจาร์ณิาเป็นกำล่้งซื�อ	
ที�สร์�างข้ี�นมาใหม่ได�	 แล่ะไม่ได�เป็นหนี�สินร์ะหว่างผู้้�ใด	 ติ้วอย่างในภาพิที�	3		
แสดงให�เห็นถ้้งร์ะบบเศร์ษฐกิจที�มีคร์้วเร์ือน	ภาคธุร์กิจ	แล่ะภาคร์้ฐ	ในร์ะบบ
เศร์ษฐกิจนี�มี	 productive	assets	 อย้่	200	 แติ่เนื�องจากมีความติ�องการ์ใช�
เงินในร์ะบบ	ทำให�ร์้ฐพิิมพิ์เงินออกมา	150	โดย	50	ถ้ือโดยคร์้วเร์ือนแล่ะ	100		
ถ้อืโดยภาคธุร์กจิ	โดยเงินนี�เปน็เงนินอก	(outside	money)	เมื�อหก้ล่บสินทร์พ้ิย์
แล่ะหนี�สินในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่�วก็ย้งคงเหล่ือ	200	 แติ่ในร์ะหว่างที�เงินนี�ย้ง
หมุนเวียนในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	คร์้วเร์ือนจะมีม้ล่ค่าสินทร์้พิย์สุทธิ	350	เพิร์าะมี	
ผู้่านการ์ถ้ือคร์องหุ�นขีองภาคธุร์กิจม้ล่ค่า	300	(ซ้�งร์วมเงินที�ร์้ฐพิิมพิ์	100	
เขี�าไปด�วย)	แล่ะเงินอีก	50

ติ่อมาบริ์ษ้ทเปล่ี�ยนโคร์งสร์�างการ์เงินด�วยการ์ออกหุ�นก้�มา	25		
เพืิ�อซื�อหุ�นคนื	ซ้�งคร์ว้เรื์อนติด้สินใจซื�อหุ�นก้�	10	จาก	25	แล่ะถ้อืที�เหล่อืเปน็เงนิ		
ทำให�ม้ล่ค่าสินทร์้พิย์ขีองคร์้วเร์ือนย้งอย้่ที�	350	 แติ่ปร์ะกอบด�วยหุ�น	275		
หุ�นก้�	10	 แล่ะเงิน	65	 ที�เพิิ�มข้ี�น	15	 จากส่วนที�เหลื่อที�ไม่ได�นำไปซื�อหุ�นก้�		
ซ้�งหุ�นก้�เอกชนที�เหล่อือกี	15	น้�นถ้ก้ซื�อโดยร์ฐ้ด�วยการ์พิมิพิเ์งนิเพิิ�ม	แติเ่นื�องจาก
เงินนี�มีสินทร์้พิย์ที�เป็น	 zero	net	supply	 ในร์ะบบหนุนหล่้งทำให�เงินนี�เป็น
เงินใน	(inside	money)	เงินที�ถ้้กพิิมพิ์เพิิ�มเกิดขี้�นเพิร์าะติ�องมีปร์ิมาณิเงินให�
เพิยีงพิอติอ่ความติ�องการ์ในการ์ถ้อืเงนิโดยโดยคร์ว้เร์อืน	เมื�อหก้ล่บสนิทร์พ้ิย์
แล่ะหนี�สินในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่�วแติ่ล่ะภาคส่วนก็ย้งมีม้ล่ค่าสินทร้์พิย์สุทธิ	
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เท่าเดิม	ทำให�การ์พิมิพ์ิเงนิในเพิิ�มขี้�นมาในบริ์บทนี�ไม่ได�มีการ์เปล่ี�ยนแปล่งอะไร์	
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจในภาพิร์วม	

ในช่วงล่่าอาณิานิคมยุคปล่ายศติวร์ร์ษที�	15	ถ้้งปล่ายศติวร์ร์ษที�	17		
กองกิสติาดอร์์ชาวสเปนได�นำเงินแล่ะทองคำจำนวนมากที�มาจากการ์พิิชิติ
จก้ร์วร์ร์ดแิอซเทก็แล่ะจก้ร์วร์ร์ดอินิคาร์วมถ้้งเงนิที�ขีดุได�จากเหมอืงในเมก็ซโิก
แล่ะเปร์้เขี�าส้่ปร์ะเทศ	 เงินแล่ะทองคำไม่ได�เป็นหนี�สินร์ะหว่างใคร์ในปร์ะเทศ	
แล่ะเงินแล่ะทองคำที�เพิิ�มขี้�นไม่ได�หมายความว่าชาวสเปนมีกำล่้งซื�อมากขี้�น		
เพิร์าะแม�มีปริ์มาณิเงินมากข้ี�นแต่ิกจิกร์ร์มทางเศร์ษฐกิจไม่ได�มีการ์เปล่ี�ยนแปล่ง		
ปร์ิมาณิเงินที�เพิิ�มขี้�นก็หมายความว่ามีคนพิร์�อมจะใช�เงินมากขี้�นก้บสินค�าที�
มีอย่้เดิมจนทำให�ร์าคาขีองสินค�าเพิิ�มขี้�น	 น้กปร์ะว้ติิศาสติร์์เรี์ยกเหตุิการ์ณิ์	
ช่วงนี�ว่า	Spanish	Price	Revolution

อย่างไร์ก็ติาม	 มีความเห็นหล่ายกร์ะแสว่าภาวะเงินเฟ้อนี�มาจาก
สมบต้ิทิี�เขี�ามาในปร์ะเทศหร์อืไม	่Hamilton	(1929)	กล่า่ววา่กองทพ้ิสเปนมกีาร์	
นำเงินแล่ะทองคำที�ได�มานี�ในการ์บริ์หาร์การ์สงคร์ามแล่ะกิจการ์ในต่ิางปร์ะเทศ		
ไม่ได�นำเขี�ามาในสเปนท้�งหมดจ้งไม่น่าจะส่งผู้ล่ติ่อร์าคามากน้ก	 แติ่ต่ิอมา	
Fisher	(1989)	ก็ได�นำขี�อม้ล่ปร์ิมาณิเงินในร์ะบบแล่ะร์ะด้บร์าคามาวิเคร์าะห์	
แล่ะพิบความส้มพิ้นธ์เชิงบวกร์ะหว่างปร์ิมาณิเงินแล่ะร์ะด้บร์าคาในสเปน		
ซ้�งติว้อย่างขีองสเปนแสดงให�เห็นวา่การ์นำเงินนอกเขี�ามาในร์ะบบโดยที�ไม่ได�	
มีกิจกร์ร์มทางเศร์ษฐกิจร์องร์้บ	อาจเป็นเหติุให�เกิดภาวะเงินเฟ้อได�	(แติ่ก็ไม่
เสมอไป	อย่างติ้วอย่างขีองร์าชวงศ์หยวน	เป็นติ�น)

เงนินอกเปน็สิ�งที�ไมไ่ด�เปน็หนี�สนิร์ะหวา่งผู้้�ใด	แล่ะมก้ใช�สิ�งที�เกดิขี้�น
ติามธร์ร์มชาติ	ิเชน่	ทองคำ	หยก	แล่ะเปลื่อกหอย	หร์อืเงินสินค�า	ซ้�งจะถื้อเป็น		
“ขีองขีวญ้่จากธร์ร์มชาติ”ิ	(nature’s	gift)	ก็คงได�	เมื�อมนุษยส์ามาร์ถ้คร์อบคร์อง
ขีองขีวญ้่จากธร์ร์มชาติไิด�จง้เกดิการ์แล่กเปล่ี�ยนสิ�งน้�นได�	แล่ะขีองขีวญ้่ที�สง้คม
ติกล่งกำหนดใช�ให�เป็นเงินจ้งม้กมีปร์ะโยชน์ในติ้ว	เช่น	โล่หะ	หร์ือหากไม่ได�
มีปร์ะโยชน์ในติ้ว	ก็ควร์เป็นขีองที�ไม่ได�หาได�ง่ายๆ	พิกพิาได�	ใช�งานสะดวก

ในบร์ร์ดาขีองขีว้ญ่จากธร์ร์มชาติิที�มีหล่ากหล่ายนี�	 ที�ดินเองก็หน้�ง
ในขีองขีว้ญ่น้้�นเช่นก้น	 มนุษย์หาปร์ะโยชน์จากการ์นำที�ดินมาใช�งาน	 เช่น	
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กสิกร์ร์ม	อย้่อาศ้ย	แล่ะในหล่ายอาร์ยธร์ร์มย้งมีการ์กำหนดความเป็นเจ�าขีอง
ด�วยขี�อผู้้กม้ด	เช่น	การ์ล่�อมร์้�วหร์ือโฉนดได�อีกด�วย	แติ่ก็ไม่ปร์ากฏว่าถ้้กนำ
มาใช�เป็นเงิน	 อาจเป็นเพิร์าะพิกพิาไม่สะดวก	 ไม่ได�แบ่งเป็นหน่วยย่อยง่าย		
ไม่ได�มีความเป็นมาติร์ฐานมากพิอในการ์นำมาใช�เป็นหน่วยว้ดขี�อม้ล่

ด้งน้�น	 แม�ว่าเงินนอกอาจจะไม่มีพิ้นธะส้ญ่ญ่าหนี�สินให�ทวงถ้าม
จากใคร์ทำให�ด้เหมือนไม่มีสิ�งใดร์องร์้บ	 แต่ิเงินนอกก็ย้งมีปร์ะโยชน์ในฐานะ
สื�อกล่างในการ์แล่กเปล่ี�ยนที�ร์ก้ษาความเปน็ส่วนต้ิว	ทำให�เกดิการ์แล่กเปลี่�ยน
ร์ะหว่างหล่ายฝ่ายได�ด�วยติ�นทุนติ�ำที�สุด	ซ้�งในบร์ิบทนี�	น้กเศร์ษฐศาสติร์์เช่น	
Tirole	(1985)	แล่ะ	Brunnermeier	แล่ะ	Niepelt	(2019)	ได�สร์�างแบบจำล่อง
เศร์ษฐกิจที�มีท้�งเงินในแล่ะเงินนอก	 แล่ะได�แสดงให�เห็นถ้้งเงื�อนไขีที�ทำให�
เงินนอกย้งสามาร์ถ้มีม้ล่ค่า	“ฟองสบ้่”	(rational	bubble)	ได�แม�ว่าจะมีเงินใน		
เพิร์าะความสะดวกในการ์แล่กเปล่ี�ยนน้�นเอง

สว่นเงนิในน้�นสามาร์ถ้เพิิ�มล่ดได�โดยไมจ่ำเปน็ติ�องเปน็อน้ติร์ายติอ่
ม้ล่ค่าขีองเงินเพิร์าะเป็นการ์นำกำล่้งซื�อขีองเศร์ษฐกิจจริ์ง	(real	economy)		
ในอนาคติมาใช�ก่อนแล่ะมภีาร์ะผู้ก้พิน้ติ�องใช�คืนแล่ะถ้ก้สร์�างขี้�นจากกร์ะบวนการ์	
ล่งทุนเพิื�อเพิิ�มผู้ล่ผู้ล่ิติทางเศร์ษฐกิจอีกด�วย	ท้�งนี�	ไม่ได�หมายความว่าเงินใน	
จะไม่นำมาซ้�งเงินเฟ้อแล่ะเงินนอกจะนำมาซ้�งเงินเฟ้อเสมอ	 สิ�งที�อาจช่วย
แยกแยะได�ว่าจะเกิดเงินเฟ้อขี้�นหรื์อไม่อาจเป็นการ์นำเงินน้�นไปใช�ก้บสิ�งใด	
ซ้�งจะกล่่าวถ้้งในบทที�	2.2

แม�ว่าติ้วอย่างในภาพิที�	3	 จะเป็นภาคร์้ฐที�สร์�างเงิน	 ไม่ว่าใคร์ใน
ร์ะบบเศร์ษฐกิจก็สามาร์ถ้สร์�างเงินขี้�นมาได�	แติ่อย่างไร์ก็ติาม	ในที�สุดแล่�วร์้ฐ
มก้ผู้้กขีาดการ์กษาปณิเ์หร์ยีญ่แล่ะพิมิพิธ์นบ้ติร์	ทำให�ในชว่งที�ผู้า่นมามแีติร่์ฐ้
เท่าน้�นที�สามาร์ถ้สร์�างเงินนอกได�	 ท้�งนี�	 การ์สร์�างเงินนอกขีองร์้ฐม้กเร์ียกว่า		
debt	monetization	 ซ้�งมาจากการ์สร์�างเงินเพิื�อมาชำร์ะหนี�สินที�ร์้ฐก้�ยืมมา	
ใช�จ่ายหรื์อล่งทุนเกินกวา่ร์ายได�ที�เก็บภาษี	แติห่ากร์ฐ้ชดใช�เงินที�นำมาใช�ก่อน
จากการ์ก่อหนี�	(เหมือนเอกชนที�ออกหุ�นก้�ติามติ้วอย่าง)	 เงินน้�นจะถ้ือว่าเป็น
เงินใน	ด้งน้�นการ์พิิจาร์ณิาเร์ื�องเงินจ้งควร์มีการ์แยกแยะร์ะหว่างเงินนอกแล่ะ
เงินในด�วย
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การ์สร์�างเงินนอกขีองร์ฐ้ม้กถ้ก้เชื�อมโยงกบ้การ์อด้ฉีดเงินเขี�าร์ะบบ
จนเงินเฟ้อ	 แต่ิในปัจจุบ้น	 มีกลุ่่มน้กเศร์ษฐศาสติร์์ที�เสนอแนวคิด	 Modern	
Monetary	Theory	(MMT)	เช่น	Stephanie	Kelton	(2020)	ที�เชื�อว่าเงินนอก
แล่ะเงนิในไมไ่ด�แติกติา่งกน้มาก	ร์ฐ้จะพิมิพิเ์งนิมาเฉยๆ	หร์อืจะก้�กไ็ด�	แล่ะร้์ฐไม่
จำเปน็ติ�องเกบ็ภาษเีพิื�อใช�จา่ยติามงบปร์ะมาณิด�วยซ�ำเนื�องจากสามาร์ถ้พิิมพิ์
เงนิได�	ทำให�เร์ื�องร์ายร์บ้ร์ายจ่ายขีองภาคร์ฐ้ไม่มีความหมาย	เมื�อไร์ที�ติ�องการ์
ใช�จ่ายก็สามาร์ถ้พิิมพิ์เงินขี้�นมาได�เสมอ	 เป้าหมายขีองการ์เก็บภาษีจ้งไม่ใช่	
เพิื�อการ์สร์�างร์ายได�	 แติ่เป็นการ์สร์�างความจำเป็นในการ์ใช�เงินติร์าขีองร์้ฐ
เพิื�อจ่ายภาษีแล่ะเป็นการ์ล่ดกำล่้งซื�อในร์ะบบเพิื�อไม่ให�เกิดเงินเฟ้อขี้�น	ทำให�
นโยบายคล่้งแล่ะนโยบายการ์เงินเป็นเร์ื�องเดียวก้นไปโดยปร์ิยาย	 ซ้�งร์้ฐจะ
สามาร์ถ้ทำแบบนี�ได�ก็ติ่อเมื�อมีความสามาร์ถ้พิิมพิ์เงินได�เองแล่ะก้�ยืมในสกุล่
ขีองตินเอง

ติามส้มภาษณิ์ขีอง	 Alan	Kohler	 ในนิติยสาร์	 eureka	report4	
แนวคิดนี�น่าจะเร์ิ�มติ�นจาก	 Warren	Mosler	 ผู้้�บร์ิหาร์กองทุน	 hedge	fund	
ที�ส้งเกติว่าอ้ติร์าดอกเบี�ยเงินก้�ขีองธนาคาร์ในอิติาล่ีช่วงติ�นทศวร์ร์ษ	1990	
(ปร์ะมาณิ	10%)	ติ�ำกวา่อต้ิร์าดอกเบี�ยพิน้ธบ้ติร์ร์ฐ้บาล่	(ปร์ะมาณิ	12%)	ทำให�
นก้ล่งทนุสามาร์ถ้ทำกำไร์จากการ์ก้�เงนิมาปล่อ่ยให�กบ้ร์ฐ้บาล่ได�	Mosler	ได�บนิ	
ไปพิบก้บร์้ฐมนติร์ีคล่้งขีองอิติาล่ีเพิื�อให�ม้�นใจว่าร์้ฐจะไม่ผู้ิดน้ดชำร์ะหนี�		
ทำให�	Mosler	ค�นพิบขี�อเท็จจร์ิงว่าร์้ฐสามาร์ถ้พิิมพิ์เงินมาชำร์ะหนี�ได�	ซ้�งขี้ด
ก้บความเขี�าใจเร์ื�องเงินในยุคน้�นที�ได�ย้งได�ร์้บอิทธิพิล่จาก	 Gold	Standard		
ด้งน้�น	 MMT	 เป็นอีกแนวคิดหน้�งเกี�ยวก้บความเชื�อมโยงร์ะหว่างเงินแล่ะ
เงินเฟ้อที�แสดงให�เห็นถ้้งความล่้กซ้�งแล่ะซ้บซ�อนขีองเงิน	 แล่ะหล่ากหล่าย
แนวคิดว่าเงินคืออะไร์

4 Alan Kohler, “The money story told by a father of MMT”, eureka report, 4 August 2020, 
https://www.eurekareport.com.au/investment-news/the-money-story-told-by-a-father-
of-mmt/148340.
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1.5 การสร้างิและทุำาลายเงิิน

ในยคุที�เงนิยง้เปน็เงนิสนิค�า	การ์ใช�โล่หะมคีา่แทนเงนิอย้่ในร์ป้แบบ
ขีองเหร์ียญ่กษาปณิ์	ซ้�งโร์งกษาปณิ์	(ใช�คำว่า	mint	ที�เป็นคำนาม)	มีหน�าที�
ผู้ล่ิติเหร์ียญ่กษาปณิ์	(ใช�คำว่า	 mint	 ที�เป็นคำกร์ิยา)	 ที�มีน�ำหน้กแล่ะความ
องค์ปร์ะกอบขีองโล่หะมีค่าติามอ้ติร์าที�กำหนดไว�ในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 เหร์ียญ่
กษาปณ์ิที�เสื�อมสภาพิเสียหายสามาร์ถ้นำมาหล่อมทำล่ายเพิื�อสร์�างเหรี์ยญ่ใหม่
ที�มีสภาพิดีกว่าได�	เนื�องจากเหร์ียญ่กษาปณิ์มีการ์กำหนดม้ล่ค่าที�ติร์าไว�	จ้งมี
ความพิยายามในการ์เล่็มเหร์ียญ่	(clip)	เพิื�อนำเศษโล่หะมาหล่อมใหม่	โดยที�
เหร์ียญ่กษาปณิ์ที�ถ้้กเล่็มไปแล่�วก็ย้งมีการ์ใช�งานติามม้ล่ค่าที�ติร์าไว�	 การ์เล่็ม
เหร์ียญ่หล่อมใหม่อาจพิิจาร์ณิาเป็น	arbitrage	หร์ือการ์ทำกำไร์จากส่วนติ่าง	
ขีองร์าคาปร์ะเภทหน้�งได�	ด�วยเหตินุี�	การ์เล่ม็เหร์ยีญ่จง้ถ้อืว่าเป็นความผู้ดิร์�ายแร์ง	
ในร์ะด้บความผู้ดิอาญ่าแผู้น่ดนิเพิร์าะถ้อืเปน็การ์ปล่อมแปล่งเงนิปร์ะเภทหน้�ง	
แล่ะทำให�ม	ี“ปร์มิาณิ”	เงนิในร์ะบบมากกวา่ที�ควร์จะมตีิามปร์มิาณิทางกายภาพิ	
ซ้�งการ์เล็่มเหรี์ยญ่เป็นสิ�งที�ทำได�ท้�งภาคร์้ฐแล่ะปร์ะชาชน	 ทำให�	 Kaplanis	
(2003)	 กล่่าวว่าการ์เล็่มเหรี์ยญ่โดยร์้ฐถื้อเป็นร์้ปแบบหน้�งขีองการ์ด�อยค่า	
ขีองเงิน	(debasement)	ขีองปร์ะชาชน

โล่หะมีค่าที�ใช�แทนเงินที�นิยมในโล่กยุคศติวร์ร์ษที�	19	 คือทองคำ	
แล่ะเงิน	แม�ว่าจะมีการ์ใช�	Gold	Standard	 ในยุคน้�นอย่างที�ได�กล่่าวมาแล่�ว	
แติ่อีกแนวคิดหน้�งในช่วงน้�นคือการ์ใช�โล่หะมีค่าท้�งสองปร์ะเภทควบค้่ก้นแล่ะ
มีการ์ติร์้งร์าคาท้�งร์ะหว่างเงินติร์า	 ทองคำ	 แล่ะเงิน	(Bimetallic	Standard		
หร์ือ	 Bimetallism)	 ซ้�งกลุ่่มที�ปร์ะเทศที�สน้บสนุนได�ให�เหติุผู้ล่ว่าการ์ใช�โล่หะ	
ท้�งสองปร์ะเภทจะทำให�มีปร์มิาณิเงินในร์ะบบเพิื�อร์องร์บ้กิจกร์ร์มทางเศร์ษฐกิจ
มากขี้�น	ทำให�ร์าคาสินค�าแล่ะบร์ิการ์มีเสถ้ียร์ภาพิมากขี้�น5 6

5 Britannica, “bimetallism: monetary system”, https://www.britannica.com/topic/bimetal-
lism.

6 ผู้้้อ่านสามารถศึกษาราย้ล่ะเอ้ย้ดเพิิ่�มเติิมเก้�ย้วกับประวัติิศาสติร์แล่ะนัย้สำาคัิญที่างเศรษฐศาสติร์ขีอง
ระบบ Bimetallism ได้จัากหนังสือขีอง Reddish (2000)
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แต่ิอย่างไร์ก็ติาม	 การ์ติร์้งอ้ติร์าแล่กเปลี่�ยนเหร์ียญ่กษาปณิ์ที�
ทำด�วยทองคำแล่ะเงินไว�ทำให�ร์าคาร์ะหว่างทองคำแล่ะเงินถ้้กติร์้งไว�ด�วย		
หากปร์ะชาชนมีความติ�องการ์ว้สดุที�เป็นทองคำมากกว่าเงิน	เหร์ียญ่กษาปณิ์
มล้่คา่เท่าๆ	กน้ที�ทำด�วยทองคำก็จะเปน็ที�ติ�องการ์มากกวา่เหร์ยีญ่กษาปณิเ์งนิ		
การ์ขีายเหร์ียญ่กษาปณิ์ที�ทำด�วยทองคำอาจมีร์าคามากกว่าม้ล่ค่าที�ติร์าไว�		
ทำให�ปร์ะชาชนอยากสะสมเหรี์ยญ่กษาปณ์ิทองคำแต่ิใช�จ่ายด�วยเหรี์ยญ่
กษาปณิ์เงิน	ทำให�เหร์ียญ่เงินกล่ายเป็น	bad	money	(ที�ไม่อยากเก็บเล่ยถ้้ก
นำมาใช�)	ในขีณิะที�เหร์ียญ่ทองกล่ายเป็น	good	money	(ดีจนอยากสะสมไว�	
เพิร์าะร์าคาส้งกว่าม้ล่ค่าที�ติร์าไว�แล่ะอาจส้งขี้�นได�เร์ื�อยๆ	 หากเป็นที�ติ�องการ์	
แล่ะทองคำย้งเปน็ว้สดทุี�สามาร์ถ้นำมาแสดงสถ้านะทางสง้คมได�ดกีวา่เงนิด�วย)		
ทำให�ปร์ิมาณิเหร์ียญ่กษาปณิ์ที�หมุนเวียนในร์ะบบเหล่ือแติ่	 bad	money	
ปร์ากฏการ์ณิ์นี�เป็นที�มีขีอง	Gresham’s	law	ที�กล่่าวว่า	“bad	money	drives		
out	good”	โดย	bad	money	ไม่ได�หมายถ้้งเหร์ียญ่กษาปณิ์เงินเปร์ียบเทียบ
ก้บทองคำ	 แติ่ร์วมถ้้งเหรี์ยญ่กษาปณ์ิที�ถ้้กเล็่มจนม้ล่ค่าโล่หะติ�ำกว่าที�ติร์าไว�
ด�วยเช่นก้น	 ซ้�งแสดงให�เห็นว่าแม�ม้ล่ค่าขีองเงินจะถ้ก้ติร์าไว�ติามกติกิาส้งคม		
แต่ิร์าคาซื�อขีายขีองเงินก็สามาร์ถ้แติกติ่างจากม้ล่ค่าน้�นได�เสมอ

การ์ผู้ล่ิติเงินที�มีติ�นทุนการ์ผู้ล่ิติติ�ำกว่าม้ล่ค่าที�ติร์าไว�ทำให�เกิด	
“กำไร์”	 จากการ์ผู้ล่ิติเงินได�	 ซ้�งกำไร์นี�เร์ียกว่า	 seigniorage	 มีร์ากศ้พิท์
จากภาษาฝร์้�งเศสว่า	 seigneuriage	 หร์ือสิทธิ�ขีองผู้้�เป็นนาย	(seigneur)		
ที�สามาร์ถ้ผู้ล่ิติเงินได�	 ในยุคที�ใช�โล่หะมีค่าแล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์	 seigniorage	
คือการ์นำโล่หะอื�นมาเจือปน	(เช่น	ทองคำผู้สมทองแดง)	ทำให�ติ�นทุนในการ์
กษาปณิ์เหร์ียญ่ติ�ำกว่าม้ล่ค่าหน�าเหร์ียญ่ที�บ้งค้บใช�ติามกฎหมาย	(ถ้ือว่าเป็น	
debasement	อีกวธิหีน้�งที�เกดิข้ี�นโดยผู้้�มีสทิธิ�กษาปณ์ิเหร์ยีญ่)	ทำให�เกิดกำไร์
จากการ์กษาปณิ์ขี้�น

ในบร์ิบทขีองธนบ้ติร์	คำว่า	seigniorage	 ในหม้่น้กเศร์ษฐศาสติร์์
มีสองนิยาม	คือ	(1)	opportunity	cost	seigniorage	หมายถ้้งผู้ล่ติอบแทน
ที�เงินสามาร์ถ้สร์�างได�ล่บด�วยติ�นทุนขีองการ์ผู้ล่ิติเงิน	 จ้งเป็นค่าเสียโอกาส
ขีองผู้้�เล่ือกที�จะถ้ือเงินแทนการ์นำไปล่งทุน	 ปร์ะโยชน์ขีองแนวคิดนี�คือ	
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คา่เสยีโอกาสสะท�อนถ้ง้คณุิคา่ที�ปร์ะชาชนให�ติอ่การ์มเีงนิสดที�สามาร์ถ้ทำงาน
ได�คร์บติามหน�าที�ท้�งสามในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	แล่ะ	(2)	monetary	seigniorage	
หมายถ้้งส่วนต่ิางร์ะหว่างมล้่ค่าที�ติร์าไว�ขีองเงนิล่บด�วยติ�นทนุขีองการ์ผู้ล่ติิเงนิ	
ซ้�งนยิามนี�จะสอดคล่�องก้บกร์ณิีกำไร์ขีองการ์กษาปณิ์มากกว่า

บทความวิจ้ยขีอง	 Neumann	 (1992)	 ได�กล่่าวถ้้งนิยามขีอง		
seigniorage	 ท้�งสองร์้ปแบบ	 ซ้�งในบร์ิบทขีองการ์เสวนาเร์ื�อง	 seigniorage		
นก้เศร์ษฐศาสติร์ม้์กใช�นยิามขีอง	monetary	seigniorage	มากกวา่	แติ	่Neumann		
(1992)	 มองว่านิยามนี�ย้งไม่คร์บถ้�วน	 เนื�องจากกล่ไกการ์สร์�างเงินในร์ะบบ
เศร์ษฐกจิโดยการ์พิิมพิเ์งนิน้�น	ธนาคาร์กล่างพิมิพิธ์นบต้ิร์มาแล่กกบ้ติร์าสาร์หนี�		
หากติร์าสาร์หนี�ออกโดยภาคร์้ฐ	(ซ้�งก็จะเป็นกร์ณิี	debt	monetization	ที�ได�
กล่่าวไปก่อนหน�านี�)	ร์ายได�ดอกเบี�ยก้บค่าใช�จ่ายดอกเบี�ยถ้ือเป็นการ์โยกเงิน
ขีองร์้ฐจากกร์ะเป๋าหน้�ง	(คล่้ง)	ไปย้งอีกกร์ะเป๋าหน้�ง	(ธนาคาร์กล่าง)	เท่าน้�น	
จ้งห้กล่บกล่บก้น	 แต่ิในกร์ณิีที�เป็นติร์าสาร์หนี�เอกชน	 ร์ายได�ดอกเบี�ยจ้งถ้ือ
เปน็ร์ายได�	(แล่ะกำไร์)	ขีองร์ฐ้อกีชอ่งทางหน้�งด�วย	ซ้�ง	แต่ิ	Neumann	(1992)		
เร์ียกนิยามที�ร์วมถ้้งร์ายได�ส่วนนี�ว่า	 extended	monetary	seigniorage		
แสดงให�เห็นถ้้งวิธีหล่ากหล่ายที�ร์้ฐสามาร์ถ้สร์�างร์ายได�จากการ์ผู้ล่ิติเงินได�

ท้�งนี�	ธนบ้ติร์มีหล่ายร์้ปแบบ	ธนบ้ติร์ที�มีสินทร์้พิย์ทางการ์เงิน	เช่น	
ติร์าสาร์หนี�หร์ือหนี�สินอื�นหนุนหล่้งอย้่ถ้ือเป็นเงินใน	(inside	money)	ทำให�มี	
“ติ�นทุน”	จากสินทร์พ้ิย์หนุนหล่ง้ด�วย	seigniorage	ขีองธนบต้ิร์ที�เป็นเงินในจ้ง
ไมไ่ด�สง้มากเท่าธนบ้ติร์ที�เป็นเงินนอก	(เว�นแต่ิวา่ธนบต้ิร์น้�นหนุนด�วยเงินนอก	
อกีที	เชน่	ทองคำ	เปน็ติ�น	ธนบต้ิร์ทองคำน้�นก็จะถื้อวา่เป็นเงินนอกที�มตีิ�นทุน
เพิร์าะติ�องไปหาเงินนอกมาเพิื�อผู้ล่ิติอีกที)	 ในขีณิะที�เหร์ียญ่กษาปณิ์มาจาก	
commodity	 จ้งถ้ือว่าเป็นเงินนอกอย้่แล่�ว	 เร์ื�อง	 seigniorage	 จ้งมีความ	
แติกติ่างร์ะหว่างเงินในแล่ะเงินนอกด�วย

ในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นที�หน�าที�ผู้ลิ่ติเงินม้กเป็นขีองหน่วยงานร์้ฐ
อาจมีหล่ายหน่วยงานเป็นผู้้�ด้แล่	 อย่างเช่น	 ในปร์ะเทศไทยธนบ้ติร์ผู้ลิ่ติโดย	
โร์งพิิมพิ์ธนบ้ติร์	 ธนาคาร์แห่งปร์ะเทศไทย	 แล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์ผู้ลิ่ติโดย
กร์มธนาร์้กษ์	 กร์ะทร์วงการ์คล่้ง	 โดยท้�งสองหน่วยงานมีหน�าที�ผู้ลิ่ติเงิน	
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ให�เพีิยงพิอต่ิอการ์ใช�งานในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะร์้บแล่กคืนธนบ้ติร์แล่ะ	
เหร์ียญ่กษาปณิ์ที�ชำร์ุดแล่ะเสื�อมสภาพิ	(ที�พิิส้จน์แล่�วว่าไม่ได�ปล่อมแปล่ง)	
เพืิ�อไปทำล่าย	 การ์พิิมพ์ิธนบ้ติร์น้�นจำเป็นติ�องมีทุนสำร์องเงินติร์าเพิื�อหนุน
หล่้งธนบ้ติร์ออกใช�ติาม	พิร์บ.	 เงินติร์า	พิ.ศ.	2501	 โดยสินทร์้พิย์ที�กำหนด	
มที้�งทองคำ	เงนิติร์าติา่งปร์ะเทศ	หล่ก้ทร์พ้ิยต์ิา่งปร์ะเทศ	ไปจนถ้ง้หล้่กทร์พ้ิย์
ร์้ฐบาล่ไทยแล่ะต้ิ�วเงินในปร์ะเทศ	 ทำให�ความเป็นเงินในแล่ะเงินนอกขี้�นอย้่
ก้บองค์ปร์ะกอบขีองทุนสำร์องเงินติร์า	 เนื�องจากทุนสำร์องร์ะหว่างปร์ะเทศ
ไม่ได�เป็นส่วนหน้�งในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 ถ้ือเป็นเงินนอก	 จ้งสามาร์ถ้พิิจาร์ณิา
ธนบ้ติร์ที�ถ้้กหนุนหล่้งด�วยเงินนอกเป็นเงินนอกได�	(public	outside	money)	
ส่วนในบร์ิบทขีองเงินในที�มาจากหนี�สินเอกชน	(private	 inside	money)		
การ์ทำล่ายเงินเกิดขี้�นเมื�อผู้้�ก้�นำเงินมาชำร์ะหนี�	 สินเชื�อที�เป็นสินทร์้พิย์ขีอง
ธนาคาร์ก็จะหายไปพิร์�อมก้บเงินฝากในบ้ญ่ชีขีองผู้้�ก้�	 เหลื่อไว�แต่ิกำไร์ที�
ธนาคาร์ได�จากการ์ปล่่อยสินเชื�อ	(หร์ือผู้ล่ิติเงิน)	ขี้�นมาน้�นเอง	

จะเห็นได�ว่า	“เงิน”	มีหล่ายร์้ปแบบมากติามแติ่ปร์ะโยชน์ที�ติ�องการ์
จะใช�แล่ะผู้้�คนพิิจาร์ณิายอมร์้บ	 แล่ะคุณิสมบ้ติิขีองเงินที�ติ�องการ์ก็สามาร์ถ้
เปล่ี�ยนแปล่งได�ติามบร์ิบทการ์ใช�งานแล่ะความติ�องการ์พืิ�นฐานขีองส้งคม	
หน้งสือ	“Money:	The	True	Story	of	a	Made-up	Thing”	ที�เขีียนโดย	Jacob		
Goldstein	 แล่ะตีิพิิมพ์ิในปี	2020	 ได�กล่่าวไว�ว่า	 “ปร์ะว้ติิศาสติร์์ขีองเงิน	
โดยร์วมแล่�วก็คือปร์ะว้ติิศาสติร์์ขีองการ์ที�สิ�งต่ิางๆ	 กล่ายเป็นเงินโดยที�ผู้้�คน
ไม่ได�ร์้�ติ้ว”	 แม�กร์ะท้�งสินทร์้พิย์ทางการ์เงินแล่ะหนี�สินก็กล่ายเป็นเงินได�		
บทติ่อไปจ้งจะกล่่าวถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงินแล่ะร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้นก่อน
ที�จะเชื�อมโยงไปถ้้งผู้ล่กร์ะทบขีองเทคโนโล่ยีดิจิท้ล่ต่ิอสิ�งที�อาจกล่ายเป็นเงิน	
ในปัจจุบ้นแล่ะอนาคติ	
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-
ความหลากหลายของิเงิินในระบับั
เศรษฐกิจทุำาให้แบับัจำาลองิเศรษฐกิจ
ดีั�งิเดีิมทุี�มักไม่ไดี้แยกปัระเภทุของิเงิิน
และวิเคราะห์ปัริมาณ์เงิินในองิค์รวม 
ก่อให้เกิดีความเข้าใจผิิดีในเร่�องิกลไก 
การส่งิผิ่านของินโยบัายการเงิิน...
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เงิิน :  อดีีต ปััจจุบััน 
และอนาคต

Money: Past ,  Present 
and Future
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บั ทุ ทุี� 2

บัริการทุางิการเ งิิน
และระบับัการเ งิิน

ในปััจจุบััน

-
เงินใน	 (inside	money)	 มาจากภาร์ะผู้้กพ้ินก้นภายในร์ะบบ

เศร์ษฐกิจ	 ซ้�งร์ะบบการ์เงินถ้้กสร์�างข้ี�นมาเพิื�ออำนวยความสะดวกให�ขี�อม้ล่
สามาร์ถ้ถ้ก้จด้เก็บแล่ะส่งติอ่กน้ได�	ผู้้�ให�บริ์การ์ทางการ์เงินจ้งเป็นผู้้�ที�มบีทบาท
ที�สุดต่ิอการ์สร์�างแล่ะบริ์หาร์จ้ดการ์เงินซ้�งมีผู้ล่ต่ิอการ์ดำเนินงานแล่ะการ์
เติิบโติขีองเศร์ษฐกิจด�วย	 ทำให�ในความเป็นจร์ิงแล่�วเงินที�ใช�ก้นแพิร่์หล่าย
ในปัจจุบ้นคือหนี�สิน	 แล่ะเงินเอกชนมีบทบาทในร์ะบบเศร์ษฐกิจมากกว่าเงิน
ขีองธนาคาร์กล่าง

บทนี�จะเล่่าถ้้งพิ้ฒนาการ์ขีองร์ะบบการ์เงินโดยเร์ิ�มจากธนาคาร์
พิาณิิชย์เพิื�อฉายภาพิถ้้งหน�าที�ขีองร์ะบบการ์เงินในการ์ร์้บด้แล่เงิน	การ์ชำร์ะ
เงินแล่ะแล่กเปล่ี�ยน	 แล่ะการ์จ้ดสร์ร์เงินทุนแล่ะร์ะดมทุนซ้�งเป็นกิจกร์ร์ม
ทางการ์เงินที�ส่งผู้ล่ให�ปริ์มาณิเงินในร์ะบบเพิิ�มข้ี�นเพิร์าะเป็นการ์นำอนาคติ	
มาใช�ล่่วงหน�าในปัจจุบ้น	 แล่ะอธิบายถ้้งกล่ไกการ์ทำงานขีองการ์ให�สินเชื�อ
แล่ะร์ะบบชำร์ะเงนิที�ทำให�เงนิขี�อม้ล่กล่ายเปน็เงนิที�ใช�ชำร์ะได�อยา่งสะดวกขี้�น		
ร์วมถ้้งเทคโนโล่ยีดิจิท้ล่ใหม่ๆ	 ที�ผู้้�ให�บร์ิการ์	 เช่น	 FinTech	 แล่ะ	 TechFin		
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นำมาใช�เพิื�อทำให�ปร์ะชาชนสามาร์ถ้เขี�าถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงินได�อย่าง	
กว�างขีวางภายใติ�เงื�อนไขีที�ดีขี้�นด�วย	 นิยามขีองเงินที�ม้กจะหมายถ้้งเงินขีอง
ธนาคาร์กล่าง	 เช่น	 เหร์ียญ่กษาปณ์ิแล่ะธนบ้ติร์	 แล่ะเงินฝากในสถ้าบ้นร์้บ
ฝากเงิน	เช่น	ธนาคาร์พิาณิิชย์	อาจติ�องถ้้กพิิจาร์ณิาใหม่เมื�อเทคโนโล่ยีทำให�
การ์สร์�างบ้ญ่ชี	พิิจาร์ณิาสินเชื�อ	แล่ะสร์�างเงินในเป็นเร์ื�องง่ายขี้�นกว่าในอดีติ

ไมว่า่จะเป็นธนาคาร์พิาณิชิย์หรื์อสถ้าบน้การ์เงินที�ดำเนินงานคล่�าย
ธนาคาร์พิาณิิชย์	(shadow	bank)	 ก็สามาร์ถ้สร์�างสิ�งที�คล่�ายเงินในร์ะบบได�		
แติ่เมื�อร์ะบบการ์เงินมี	information	asymmetry	เมื�อมี	conflict	of	interest		
ขี้�นมา	 การ์ทำงานขีองผู้้�คนในร์ะบบที�ก่อให�เกิดความเสียหายก็อาจก่อให�
เกิดผู้ล่กร์ะทบก้บส่วนอื�นในร์ะบบเศร์ษฐกิจจนลุ่กล่ามเป็นวิกฤติการ์เงินได�		
นวต้ิกร์ร์มทางการ์เงินมก้ทำให�สร์�างสินทร์พ้ิย์ทางการ์เงินร์ป้แบบใหม่ได�ง่ายข้ี�น		
แต่ิร์ป้แบบใหม่มก้มาพิร์�อมสญุ่ญ่ากาศที�เกดิขี้�นจากความเหล่ื�อมล่�ำในกฎเกณิฑ์์	
แล่ะการ์กำก้บด้แล่	(regulatory	arbitrage)	ทำให�วิกฤติการ์เงินที�เคยเกิดขี้�น
ในธนาคาร์พิาณิิชย์	(banking	crisis)	สามาร์ถ้เกิดซ�ำขี้�นได�ใน	shadow	bank	
ด�วยเหติุผู้ล่ที�คล่�ายก้น

2.1 หน้าทุี�ของิธุนาคารพาณ์ิชย์

ธนาคาร์	(bank)	มีร์ากศ้พิท์มาจากคำว่า	“banca”	ในภาษาอิติาล่ี		
ซ้�งแปล่ว่าม�าน้�ง	 ในยุคกล่างที�การ์ค�าขีายแล่ะการ์เงินในยุโร์ปมีจุดศ้นย์กล่าง
อย้ที่�	Florence	ร์�านแล่กเงนิม้กเปน็ม�าน้�งที�อย้ต่ิามถ้นนในยา่นการ์ค�าในเมอืง	
เป็นผู้้�ที�ร์้�จ้กว่าใคร์เป็นใคร์	น่าเชื�อถ้ือหร์ือไม่	ซ้�งร์�านแล่กเงินเหล่่านี�	(เร์ียกว่า		
“banchieri”	แปล่วา่คนน้�งบนม�าน้�ง)	ติอ่มากไ็ด�พิฒ้นากล่ายเปน็ธนาคาร์พิาณิชิย์	
เติ็มร์้ปแบบภายในปล่ายศติวร์ร์ษที�	15	 เมื�อถ้ามถ้้งธนาคาร์พิาณิิชย์ที�เก่าแก่
ที�สุดในปร์ะว้ติิศาสติร์์	คำติอบที�ได�ก็ม้กจะเป็น	Banca	Monte	dei	Paschi	di	
Siena	ที�เร์ิ�มให�บร์ิการ์ในปี	1472	แติ่การ์ให�บร์ิการ์คล่�ายธนาคาร์พิาณิิชย์	เช่น		
การ์ร้์บฝากเงนิ	ติร์วจสอบความถ้ก้ติ�องขีองเงินวา่ไม่ใชเ่งนิปล่อม	การ์ให�สินเชื�อ		
เป็นติ�น	 มีมานานกว่าน้�นแล่�ว	 ติ้วอย่างเช่นในจ้กร์วร์ร์ดิโร์ม้น	 ศาสนสถ้าน	
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ร์้บฝากเงินขีองปร์ะชาชนไว�ในช้�นใติ�ดินเพิร์าะมีความปล่อดภ้ยท้�งเชิง
โคร์งสร์�างขีองอาคาร์	 ความสามาร์ถ้ในการ์ด้แล่ร้์กษาเงินแล่ะความเชื�อใจ
ที�ปร์ะชาชนมีให�จากการ์เป็นศ้นย์ร์วมขีองความเชื�อจ้งทำให�การ์ให�บร์ิการ์
ทางการ์เงินที�พิ้�งพิาความเชื�อถ้ือเป็นหล่้กถ้ือกำเนิดได�ง่ายขี้�น7

ท้�งนี�	ผู้้�ที�อย้่บนม�าน้�งในทำเล่ทองก็คือคนที�กว�างขีวาง	มีเคร์ือขี่าย	
ขี�อม้ล่ทำให�ร้์�จ้กว่าใคร์เชื�อถ้ือได�	 เมื�อมีผู้้�อื�นในส้งคมที�ได�ร้์บความน้บถื้อ		
มีความกว�างขีวาง	 มีอิทธิพิล่	 แล่ะมีทุนทร์้พิย์มากเพีิยงพิอ	(เช่น	 ร์�านร์้บ	
แล่กเปล่ี�ยนเงิน	 ร์�านทอง	 หร์ือผู้้�นำชุมชน)	 ก็สามาร์ถ้ให�บร์ิการ์ทางการ์เงิน
ได�เช่นก้น	 เมื�อเศร์ษฐกิจแล่ะส้งคมมีการ์พิ้ฒนา	 วิธีในการ์สร์�างความเชื�อถ้ือ	
ร์วบร์วมขี�อม้ล่	 แล่ะใช�อิทธิพิล่	 ก็มีหล่ากหล่ายขี้�น	 ร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้น
จ้งปร์ะกอบด�วยผู้้�ให�บร์ิการ์ติ่างๆ	มากมาย

เมื�อพิจิาร์ณิาดว้า่ธนาคาร์พิาณิชิย์ให�บร์กิาร์อะไร์บ�าง	จะได�เหน็ได�วา่	
มีหน�าที�หล่้กที�สำค้ญ่ด้งนี�

 1. การรบััดแูลิสิันทรพัย ์(Asset Custody)

การ์ถื้อคร์องเงนิจำนวนมากท้�งไม่สะดวกแล่ะไม่ปล่อดภย้	การ์ร์บ้ฝาก	
ด้แล่เงินจ้งถ้ือเป็นบร์ิการ์ที�สร์�างความสะดวกสบายให�ก้บผู้้�ฝาก	 ศาสนสถ้าน
โร์มน้ไม่ได�ให�ดอกเบี�ยแต่ิผู้้�ฝากเงินแติอ่ยา่งใด	แล่ะพิอ่ค�าที�ร์บ้แล่กเงินกร์ะดาษ	
ในจีนคิดค่าธร์ร์มเนียมในการ์ร์้บฝากด�วยซ�ำ	ท้�งนี�เพิร์าะผู้้�ร์้บด้แล่เงินมีติ�นทุน	
ในการ์ติร์วจสอบความแท�แล่ะร์้กษาความปล่อดภ้ยขีองเงินที� เ ก็บไว�		
หากเปร์ยีบเทยีบกบ้ยคุปจัจบุ้น	กเ็สมอืนการ์เชา่ติ้�นริ์ภ้ยให�ธนาคาร์ดแ้ล่ร์ก้ษา
ความปล่อดภย้ขีองสนิทร์พ้ิยแ์ทน	แล่ะยง้มตีิ�นทนุในการ์ขีนสง่เงนิไปยง้สถ้านที�	
ที�ผู้้�ฝากอาจติ�องการ์ถ้อนเงินอีกด�วย

7 Virtor Labate, “Banking in the Roman World”, World History Encyclopedia, 17 November 
2016,  https://www.worldhistory.org/article/974/banking-in-the-roman-world/.
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 2. การชำาระเงนิแลิะแลิกเปลีิ�ยน (Payment and Exchange)

เมื�อมกีาร์ร์บ้ฝากเงนิแล่�ว	เงนิจง้กล่ายเปน็ขี�อมล้่ที�ถ้ก้เกบ็อย้่ในฐาน
ขี�อมล้่	การ์หก้ล่บกล่บหนี�เพิื�อชำร์ะกส็ามาร์ถ้เกดิขี้�นได�โดยไม่จำเปน็ติ�องมีการ์
โยกย�ายเงินจร์ิงๆ	(แล่ะไม่จำเป็นติ�องเป็นฐานขี�อม้ล่ดิจิท้ล่ด�วยซ�ำ	 อย่างเช่น	
ติว้อยา่งขีองการ์ทำการ์ค�าในยโุร์ปยคุกล่าง)	ทำให�เกดิเงนิในร์ป้แบบบญ้่ชขีี้�นมา		
Brunnermeier	แล่ะคณิะ	(2019)	ได�มีการ์จำแนกเงินออกเป็นเงินส้ญ่ล่้กษณิ์	
(token	money)	แล่ะเงินบ้ญ่ชี	(account-based	money)	โดยความแติกติ่าง
ขีองท้�งสองอย้่ที�การ์พิิส้จน์ติ้วตินในการ์ชำร์ะ	ในร์ะบบเงินบ้ญ่ชี	ผู้้�ใช�งานติ�อง
มีการ์ยืนย้นติ้วตินก่อนทุกคร์้�ง	 เช่น	 บ้ญ่ชีเงินฝากในธนาคาร์	 เป็นติ�น	 แล่ะ
หากติอ่มาติร์วจพิบวา่การ์ชำร์ะเงนิน้�นไมไ่ด�เกดิขี้�นโดยเจ�าขีองบญ้่ชจีร์งิ	ผู้้�ร์บ้
ชำร์ะก็มีหน�าที�ติ�องยกเล่ิกธุร์กร์ร์มน้�นแล่ะชดเชยเจ�าขีองบ้ญ่ชีหากมีความ	
เสยีหายเกิดข้ี�น	ในขีณิะที�ร์ะบบเงินสญ้่ล่ก้ษณ์ิยนืยน้เพีิยงแคส่ิ�งที�แล่กเปล่ี�ยนอย้่
กเ็พิยีงพิอ	แล่ะเมื�อได�ร์บ้ชำร์ะแล่�วกถ็้อืวา่เสร์จ็สิ�น	ปร์ะเดน็ที�นา่สนใจคอืนยิาม
เงินส้ญ่ล่้กษณิ์ขีอง	Brunnermeier	แล่ะคณิะ	(2019)	น้�นไม่ได�จำก้ดอย้่เพิียง	
ธนบ้ติร์แล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์เท่าน้�น	แติ่เงินในร์ะบบดิจิท้ล่ที�ไม่ได�ยืนย้นติ้วติน	
เติ็มร์้ปแบบแล่ะไม่สามาร์ถ้ย�อนเพิื�อยกเลิ่กธุร์กร์ร์มได�	 เช่น	 การ์โอนผู้่าน
กร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่หร์ือร์ะบบสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	ก็ถ้ือเป็นเงินส้ญ่ล่้กษณิ์	เพิร์าะมี	
การ์ยืนย้นเพีิยงร์ห้สผู่้านไม่ได�ยืนย้นติ้วตินขีองผู้้�ส้�งชำร์ะเมื�อการ์ชำร์ะผู่้าน
ร์ะบบบ้ญ่ชีธนาคาร์

ความหมายขีองการ์แล่กเปล่ี�ยนขีองธนาคาร์พิาณิิชย์น้�น	 ไม่ได�
จำก้ดอย้่เพิียงการ์แล่กเปล่ี�ยนเงินติร์าติ่างปร์ะเทศ	แติ่สามาร์ถ้ขียายความไป
ถ้ง้การ์เปล่ี�ยนเงนิจากเงนิเปน็สนิทร้์พิยท์างการ์เงิน	เชน่	หล้่กทร์พ้ิย	์สินทร์พ้ิย์
ดิจิท้ล่	ได�เช่นก้น

เมื�อปัจจุบ้นเงินที�ใช�แพิร่์หล่ายกล่ายเป็นขี�อม้ล่	 ความท�าทายขีอง
ร์ะบบการ์เงนิคอืการ์เชื�อมติอ่กน้ร์ะหวา่งฐานขี�อม้ล่ติา่งๆ	เพิร์าะบญ้่ชีในแติล่่ะ
ธนาคาร์อย้่ในฐานขี�อม้ล่ขีองธนาคาร์	ซ้�งในทางหน้�งกต็ิ�องร์ก้ษาความสว่นติว้
ขีองล่ก้ค�า	ไมอ่าจเปิดเผู้ยขี�อม้ล่ให�คนที�ไมเ่กี�ยวขี�องได�	แติก่อ็กีทางหน้�งกต็ิ�อง
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สามาร์ถ้ทำให�ขี�อมล้่นี�เชื�อมโยงกบ้ฐานขี�อม้ล่อื�นได�	(เชน่	ธนาคาร์อื�นในปร์ะเทศ		
ธนาคาร์ในติ่างปร์ะเทศ	 หร์ือฐานขี�อม้ล่ขีองร์ะบบการ์ถ้ือคร์องหล้่กทร์้พิย์	
เป็นติ�น)	จ้งทำให�ติ�องมีขี้�นติอนมากมาย	เช่น	การ์พิิส้จน์ติ้วติน	พิิส้จน์การ์มี
อย้ข่ีองสนิทร์พ้ิย์วา่มเีพิยีงพิอ	สามาร์ถ้ชำร์ะแล่กเปลี่�ยนแล่ะสง่มอบได�	เปน็ติ�น	
ทำให�แม�ว่าขี�อม้ล่จะสามาร์ถ้ใช�เป็นเงินได�	 แต่ิการ์มีสื�อกล่างที�เป็นว้ติถุ้เชิง
สญ้่ล่ก้ษณิอ์ยา่งทองคำแล่ะธนบต้ิร์กส็ามาร์ถ้ทำให�ล่ดขี้�นติอนติา่งๆ	ได�	แล่ะยง้	
ร์้กษาความเป็นส่วนติ้วไว�ได�ด�วย

 3. การจัดัสัรรเงนิทุนแลิะระดมทุน (Capital Allocation)

ผู้้�ที�มเีงนิทนุไมเ่พิยีงพิอ	(หร์อืแม�กร์ะท้�งฐานะการ์เงนิติดิล่บ)	หากมี
ความน่าเชื�อถ้ือก็ควร์จะสามาร์ถ้ร์ะดมทุนได�	น้กล่งทุนคาดหว้งว่าผู้้�ร์ะดมทุน	
จะมคีวามสามาร์ถ้แล่ะความเติม็ใจในการ์ชำร์ะ	(ability	and	willingness	to	pay)	
แติ่การ์ล่งทุนเพิื�อผู้ล่ในอนาคติมีความไม่แน่นอน	(uncertainty)	ปร์ะกอบก้บ	
จากความไม่สมบร้์ณ์ิขีองขี�อม้ล่ที�ม้กมฝ่ีายที�มีขี�อม้ล่มากกว่า	ทำให�ขี�อมล้่ที�สำคญ้่	
ติอ่การ์ติด้สนิใจไมเ่ทา่เทยีมกน้	(information	asymmetry)	เชน่	ผู้้�ร์ะดมทนุอาจ
นำเสนอภาพิอนาคติที�สวยงามกวา่ความเป็นจริ์ง	อาจย�อมแมวขีาย	(adverse	
selection)	หร์อืเมื�อร์ะดมทนุไปแล่�วอาจสร์�างผู้ล่ได�ดกีวา่ที�คาด	แติไ่มย่อมบอก
น้กล่งทนุให�ทร์าบถ้ง้กำไร์ที�เกดิขี้�นจริ์ง	(จะได�ไมต่ิ�องแบ่งกำไร์ให�ในกร์ณิทีี�ร์ว่ม
หุ�นก้น)	 หร์ืออาจไม่ทำติามส้ญ่ญ่าแล่�วนำเงินไปใช�จ่ายผู้ิดว้ติถุ้ปร์ะสงค์ขีอง
การ์ร์ะดมทุน	 เมื�อน้กล่งทุนไม่สามาร์ถ้ติามติิดได�ทุกฝีก�าวจ้งเกิดช่องว่างจน
ทำให�ผู้้�ร์ะดมทุนบิดพิล่ิ�วไม่ทำติามส้ญ่ญ่าได�	(moral	hazard)

ปญั่หาเหล่า่นี�อาจจะเกดิหร์อืไมเ่กดิก็ได�	ผู้้�ร์ะดมทนุให�คำม้�นส้ญ่ญ่า
หร์อืเปดิเผู้ยขี�อมล้่เพิื�อล่ดความไม่ม้�นใจก็ได�	แติห่ากคำม้�นสญ้่ญ่าน้�นเปน็เพิยีง
ล่มปากหร์ือขี�อม้ล่น้�นไม่มีการ์ร์้บร์องจากบุคคล่ที�ไม่มีส่วนได�เสีย	สิ�งเหล่่าน้�น
อาจเป็นเพิียงล่มปากที�น้กล่งทุนไม่ให�คุณิค่า	 ยิ�งความไม่สมบ้ร์ณิ์ขีองขี�อม้ล่	
ทำให�ติร์วจสอบขี�อเท็จจร์งิได�ยาก	จง้อาจทำให�เกิดความไม่เชื�อใจร์ะหว่างกน้ขี้�น		
ซ้�งในที�สุดแล่�วน้กล่งทุนอาจเกิดความกล่้วไม่กล่�าล่งทุน	 หร์ือเลื่อกที�จะ



42

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

เร์ียกร์�องผู้ล่ติอบแทนจากการ์ล่งทุนส้งเกินกว่าที�ควร์	 ติ�นทุนเงินทุนที�ส้งขี้�น	
ทำให�การ์ร์ะดมทุนน้�นไม่คุ�มค่าจนผู้้�ร์ะดมทุนล่�มเล่ิก	 กิจการ์ไม่สามาร์ถ้ถ้ือ
กำเนิดได�จนทำให�เสียโอกาสในการ์สร์�างผู้ล่ิติภาพิในร์ะบบเศร์ษฐกิจ

งานวิจ้ยขีอง	 Townsend	(1979)	 สร์�างแบบจำล่องที�น้กล่งทุน	
เผู้ชิญ่กบ้	information	asymmetry	แต่ิสามาร์ถ้ล่ดปัญ่หาน้�นได�ด�วยการ์ติร์วจสอบ	
ขี�อม้ล่แติ่ติ�องแล่กก้บติ�นทุน	(costly	state	verification)	แล่ะแสดงให�เห็นว่า
ส้ญ่ญ่าหนี�เป็นร์้ปแบบที�เหมาะสมที�สุด	(optimal	contract)	ซ้�งก็สอดคล่�องก้บ
พิ้ฒนาการ์ขีองปร์ะว้ติิศาสติร์์การ์เงิน

ความยากในการ์เชื�อใจก้นทำให�สินเชื�อที�มีการ์กำหนดภาร์ะหนี�สิน
ไว�ช้ดเจนเป็นล่ายล่้กษณิ์อ้กษร์ปร์ะกอบก้บการ์ใช�หล้่กปร์ะก้นที�มีกฎหมาย
ร์องร์บ้ในการ์บง้คบ้คดจีง้เป็นการ์ร์ะดมทุนที�แพิร่์หล่ายแล่ะเกดิข้ี�นมายาวนาน	
ที�สุด	 เพิร์าะเป็นวิธีที�สามาร์ถ้แก�ปัญ่หาเร์ื�องความไม่แน่นอนแล่ะความไม่
สมบ้ร์ณิ์ขีองขี�อม้ล่ได�ดีที�สุดภายใติ�ขี�อจำก้ดขีองเทคโนโล่ยี	Hudson	(2000)	
กล่า่ววา่ในยุคอาร์ยธร์ร์มเมโสโปเติเมียกวา่	2500	ปีกอ่นคริ์สติกาล่	ก็มหีล่ก้ฐาน
ปร์ากฏวา่มกีาร์ให�ยืมทร์พ้ิยากร์กน้เกิดขี้�น	แล่ะมีกฎหมายร์องร์บ้อย่างช้ดเจน
ในกร์ณิีที�ไม่ชำร์ะคืน	แม�ว่าในหล่้กฐานทางปร์ะว้ติิศาสติร์์จะแสดงว่าการ์ก้�ยืม
ปศุส้ติว์ม้กบ้นท้กให�คืนเป็น	“ล่้กส้ติว์”	แติ่ในเชิงปฏิบ้ติิ	คำว่าล่้กส้ติว์ที�บ้นท้ก
ไว�ทำหน�าที�เป็นหน่วยในการ์กำหนดดอกเบี�ย	 ซ้�งมีการ์บ้นท้กเป็นเศษส่วนที�
นยิมใช�ในยคุน้�น	แล่ะไม่ได�หมายถ้ง้เศษสว่นขีองล่ก้ส้ติวจ์ร์งิๆ	แสดงให�เหน็ถ้ง้
ความหล่ากหล่ายในสิ�งที�สามาร์ถ้ใช�กำหนดม้ล่คา่ทางการ์เงนิได�	แล่ะบทบาท
ขีองหน่วยว้ดทางบ้ญ่ชีในร์ะบบเศร์ษฐกิจ

ในอดตีิน้�น	สินเชื�ออาจมาจากคนที�มีทนุทร์พ้ิย์เพิยีงพิอจนสามาร์ถ้
นำไปให�ผู้้�อื�นยืมได�เพิื�อแล่กก้บผู้ล่ติอบแทน	(intermediation	banking)	แติ่ใน
ร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น	สินเชื�อที�ธนาคาร์พิาณิิชย์ให�ไม่จำเป็นติ�องมาจากเงินที�
ธนาคาร์ถ้ืออย้่	แติ่มาจากการ์เพิิ�มเงินฝากในบ้ญ่ชีธนาคาร์ขีองผู้้�ก้�ยืม	(credit	
creation	banking)	ซ้�งเงินฝากน้�นจะเป็นสินทร์้พิย์ขีองผู้้�ก้�	แล่ะจะเป็นหนี�สิน
ขีองธนาคาร์	(เพิร์าะเงินฝากถ้ือเป็น	 IOU)	 แล่กก้บการ์ที�ผู้้�ก้�จะมีหนี�สินก้บ
ธนาคาร์	 ซ้�งถ้ือเป็นสินทร์้พิย์ขีองธนาคาร์	 แล่ะจะเป็นหนี�สินขีองผู้้�ก้�	 (ถ้ือว่า
เป็น	IOU	เช่นก้น)
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ด�วยนยิามขีองเงนิกอ่นหน�านี�	เงนิฝากถ้อืเปน็เงนิในเพิร์าะมสิีนเชื�อ
ธนาคาร์พิาณิิชย์หนุนหล่้งอีกที	การ์ให�สินเชื�อจ้งทำให�ร์ะบบการ์เงินมีปร์ิมาณิ
เงนิเพิิ�มข้ี�น	แติเ่มื�อหก้ล่บกล่บ	IOU	กน้แล่�วเงินน้�นก็จะหายไป	จง้อาจกล่า่วได�ว่า	
เมื�อเงินฝากถ้ก้ยอมร์บ้ว่าเปน็เงนิ	ธนาคาร์พิาณิชิยจ์ะไมไ่ด�เป็นเพีิยงผู้้�สง่ผู้า่น	
เงินทุน	(intermediation)	เพิร์าะสามาร์ถ้สร์�างเงินขี้�นมาได�ด�วยการ์ให�สินเชื�อ
ก้บผู้้�ก้�เป็นเงินฝาก	(ซ้�งก็เป็นหนี�สินขีองธนาคาร์พิาณิิชย์อีกที)	ผู้้�ให�สินเชื�อคือ
ผู้้�ที�อนญุ่าติให�นำกำล่ง้ซื�อมาใช�ในปจัจบุ้นในร์้ปแบบขีองเงิน	มบีทบาทในการ์	
ติ้ดสินใจว่าใคร์แล่ะกิจกร์ร์มใดในร์ะบบเศร์ษฐกิจควร์จะเป็นผู้้�ได�ร์้บสิทธิ�น้�น
แล่ะร์บ้ผู้ล่ขีาดทนุที�ติามมาหากติด้สนิใจผู้ดิพิล่าด	แบบจำล่องขีอง	Diamond	
(1984)	 แสดงให�เห็นว่า	 เมื�อธนาคาร์พิาณิิชย์มีแร์งจ้งใจในการ์สร์�างความ
เชี�ยวชาญ่มากกวา่	จง้เป็นติว้กล่างที�ผู้้�ฝากยินดีที�จะมอบหมายหน�าที�ในการ์ให�
สินเชื�อแล่ะติิดติามผู้ล่ให�	(delegated	monitoring)	แล่ะการ์ใช�ส้ญ่ญ่าเงินฝาก	
ที�มีสภาพิคล่่องส้งเป็นผู้ล่มาจากการ์สร์�างหล่้กทร์้พิย์ที�ติร์งก้บความติ�องการ์
ขีองผู้้�ฝากที�ไมไ่ด�มคีวามเชี�ยวชาญ่	(Gorton	แล่ะ	Pennacchi,	1990;	Kashyap		
แล่ะคณิะ,	2002)	 ทำให�ธนาคาร์พิาณิิชย์เป็นผู้้�สร์�างเงินที�มีสภาพิคล่่องส้ง
ในร์ะบบ	(liquidity	creation)	 ในร์้ปแบบที�สามาร์ถ้ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่าได�เพิร์าะ
ปร์ะชาชนเชื�อใจวา่จะสามาร์ถ้แล่กคืนเปน็เงนิติร์าได�	ปร์มิาณิเงินที�เพิิ�มข้ี�นผู้า่น
ร์ะบบธนาคาร์พิาณิชิย์จง้ไม่จำเป็นติ�องนำมาซ้�งภาวะเงินเฟ้อเสมอไปเพิร์าะผู้้�ที�	
ได�ร์้บเงินมาติร์ะหน้กดีว่าจะติ�องชำร์ะคืนด�วยกำล้่งซื�อขีองตินในอนาคติจ้ง
มีความร์ะม้ดร์ะว้งในการ์ใช�จ่าย	 อีกท้�งย้งมีติ�นทุนในการ์นำเงินอนาคติมาใช�		
เชน่	ดอกเบี�ย	ปันผู้ล่	เปน็ติ�น	ทำให�ผู้้�ก้�มีแร์งจง้ใจในการ์นำสินเชื�อน้�นไปล่งทุน
ในกิจกร์ร์มที�ทำให�เกิดการ์เติิบโติขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจเพิื�อมาจ่ายเงินติ�นแล่ะ
ติ�นทุนอีกที
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กล่องท่�  1 ร์ะบบธนาคาร์พาณิิชย์ีทำาให้เงินและหน่� สินเป็ันเรื์�องเด่ียีวกัน
แม้เรามักจัะเข้ีาใจัว่าธนาคิารพิ่าณิชย์้ม้หน้าท้ี่�ระดมเงินฝากมาเพืิ่�อปล่่อย้ก้้ต่ิอ  

(intermediation banking) แต่ิเมื� อเงินฝากท้ี่� เป็นเพ้ิ่ย้งข้ีอม้ล่ในบัญช้ถ้กย้อมรับว่า
เป็นเงิน ธนาคิารพิ่าณิชย์้ก็ย่้อมสามารถสร้างเงินเองได้หากย้อมรับผู้ล่ท้ี่� ติามมาขีอง
หน้� สินนั� นได้ เพืิ่�อให้เห็นภาพิ่มากขึี�น ก็จัะขีอชวนผู้้้อ่านพิิ่จัารณาการที่ำางานขีองธนาคิาร
พิ่าณิชย์้แบบเร้ย้บง่าย้ท้ี่� สุดท้ี่� ม้ราย้ได้จัากเพ้ิ่ย้งสินเชื�อเท่ี่านั� น ภาพิ่ท้ี่�  4 แสดงให้เห็นถึง
ระบบ intermediation banking ซึึ่� งเริ�มต้ินจัากการระดมเงินฝากโดย้ธนาคิาร เงินท้ี่�  
ธนาคิารได้รับมาจัะเป็นสินที่รัพิ่ย์้ โดย้ม้การบันทึี่กย้อดเงินในบัญช้ขีองผู้้้ฝากเป็นหน้� สิน  
เมื� อธนาคิารนำาเงินนั� นไปล่งทุี่นผู่้านการปล่่อย้ก้้ เงินก็จัะแปล่งสภาพิ่เป็นสัญญาสินเชื�อ  
ซึึ่�งยั้งคิงเป็นสินที่รัพิ่ย์้อย่้้แล่ะอาจัเพิิ่�มม้ล่ค่ิาได้ติามข้ีอติกล่งท้ี่� ได้กำาหนดไว้กับผู้้้ก้้ แต่ิก็มา
พิ่ร้อมกับคิวามเส้� ย้งด้วย้เช่นกัน ผู้ล่กำาไรท้ี่� เกิดขึี�นจัากการล่งทุี่นขีองธนาคิารเมื�อหักล่บ 
ค่ิาใช้จ่ัาย้ต่ิางๆ เช่น ค่ิาใช้จ่ัาย้ในการดำาเนินงาน ติิดติาม บริหารหน้� เส้ย้ แล่ะต้ินทุี่นขีองเงินฝาก 
ก็จัะติกอย่้้กับผู้้้ถือหุ้นขีองธนาคิาร

หากธนาคิารล่งทุี่นแล้่วเกิดคิวามเส้ย้หาย้ขึี�น ม้ล่ค่ิาขีองสินที่รัพิ่ย์้ก็จัะล่ดล่งโดย้ท้ี่�
หน้� สินไม่ได้ล่ดล่งติามไปด้วย้ ที่ำาให้ผู้้้ท้ี่�เส้ย้หาย้คืิอผู้้้ถือหุ้นขีองธนาคิาร ในกรณ้ท้ี่�ธนาคิารไม่ได้ม้
ทุี่นสำารอง (ซึึ่�งมาจัากส่วนขีองผู้้้ถือหุ้น) ผู้ล่กระที่บจัะติกอย่้้กับผู้้้ฝากแที่น ในกรณ้ท้ี่�เกิดคิวาม
เส้ย้หาย้มาก (หรือแม้แต่ิเพ้ิ่ย้งคิวามสงสัย้ว่าจัะเส้ย้หาย้) หากผู้้้ฝากไม่มั�นใจัว่าจัะสามารถถอน
เงินได้ ก็อาจัแห่ไปไถ่ถอนจันเกิด bank run ได้ ที่ำาให้เป็นท้ี่� ม้ขีองกติิกาท้ี่�กำาหนดให้ธนาคิารม้
การดำารงเงินกองทุี่นขัี�นติำ�า (minimum capital requirement)

ทัี่�งน้�  การกำาหนดให้ธนาคิารต้ิองสำารองเงินทุี่นไว้ให้เพ้ิ่ย้งต่ิอปริมาณเงินฝาก
ทัี่�งหมดก็อาจัจัะเข้ีมงวดมากเกินไป เพิ่ราะจัะหมาย้คิวามว่าธนาคิารไม่สามารถนำาเงินฝากไป
ปล่่อย้ก้้ต่ิอได้เล่ย้ จึังม้การจัำาแนกเงินฝากออกเป็นสองประเภที่ ได้แก่ เงินฝากประจัำา (time 
deposit) แล่ะเงินฝากท้ี่�ถอนได้อย่้างอิสระ (demand / sight deposit) แล่ะข้ีอกำาหนดมักให้
คิวามสำาคัิญกับ demand deposit มากกว่า time deposit เนื�องจัากม้สภาพิ่คิล่่องส้งกว่า  
ถ้กไถ่ถอนได้ง่าย้กว่า โดย้การกำาหนดให้ธนาคิารต้ิองสำารองเงินทุี่นไว้เท่ี่ากับ demand  
deposit เร้ย้กว่า full-reserve banking แต่ิหากกำาหนดให้สำ ารองไว้เพ้ิ่ย้งส่วนหนึ� งขีอง 
demand deposit ก็จัะเร้ย้กว่า fractional-reserve banking

ด้วย้เหตุิผู้ล่น้�  นิย้ามขีองเงินจึังม้คิวามหล่ากหล่าย้ เช่น ปริมาณเงินคิวามหมาย้แคิบ  
(narrow money) จัะรวมแค่ิ demand deposit ส่วนปริมาณเงินคิวามหมาย้กว้าง (broad 
money) จัะรวม time deposit ไปจันถึงกองทุี่นรวมติล่าดเงิน ไปจันถึงติราสารหน้� ท้ี่�ออก
โดย้สถาบันรับฝากเงินด้วย้
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กล่องท่�  1 (ต่ิอ)
แม้เงินในบัญช้ธนาคิารเป็นข้ีอม้ล่ท้ี่�ธนาคิารเป็นผู้้้ม้สิที่ธิ� ในการเปล้่�ย้นแปล่งได้ 

แต่ิการเปล้่�ย้นแปล่งตัิวเล่ขีก็ม้ผู้ล่ที่างธุรกิจัแล่ะกฏหมาย้ท้ี่�ติามมาด้วย้ ในการท้ี่�ธนาคิารไม่
นำาเงินฝากมาปล่่อย้ก้้แต่ิเพิิ่�มเงินในบัญช้ผู้้้ก้้นั� น (หรือพิิ่มพ์ิ่ตัิ�วฝากเงินหรือธนบัติรขีองติน 
ขึี� นมาเอง) เงินท้ี่� เพิิ่� มขึี� นมาเป็นหน้� สินขีองธนาคิารโดย้แล่กกับสินเชื� อซึึ่� งเป็นสินที่รัพิ่ย์้  
ที่ำาให้อาจักล่่าวได้ว่าธนาคิารม้คิวามสามารถในการผู้ลิ่ติเงินในร้ปแบบขีองเงินฝากเพืิ่�อ
ซืึ่�อสินเชื�อ ซึึ่�งเกิดขึี�นได้หากผู้้้ก้้ย้อมรับเงินฝากหรือตัิ�วฝากเงินที่ดแที่นเงินในร้ปแบบอื�นได้  
ภาพิ่ท้ี่�  5 แสดงให้เห็นถึง credit creation banking ซึึ่�งเป็นวิธ้การดำาเนินในปัจัจุับันขีอง
ธนาคิารพิ่าณิชย์้ ที่ำาให้เงินฝากประกอบด้วย้ทัี่�งเงินปัจัจุับันท้ี่�คิรัวเรือนสะสมแล่ะเงินในอนาคิติ
ท้ี่�ภาคิธุรกิจันำามาใช้ล่่วงหน้า ซึึ่�งทัี่�งหมดล้่วนเป็นหน้� สินขีองธนาคิารพิ่าณิชย์้

เมื�อเงินฝากขีองธนาคิารถ้กย้อมรับเป็นเงินอย่้างกว้างขีวางจันธนาคิารไม่ต้ิอง 
หาเงินในร้ปแบบอื� นมาให้เพืิ่�อปล่่อย้ก้้ หน้าท้ี่�หลั่กขีองธนาคิารจัะไม่ใช่การระดมทุี่นเงินฝาก
เพืิ่�อปล่่อย้ก้้ ไม่ใช่เป็นการส่งต่ิอเงินในระบบ แต่ิเป็นการตัิดสินใจัว่าใคิรในระบบเศรษฐกิจั
คิวรจัะได้รับเงินในร้ปแบบขีองสินเชื�อท้ี่� ส่งมอบเป็นเงินฝาก เมื�อเงินแล่ะหน้� สินขีองธนาคิาร
เป็นเรื�องเด้ย้วกัน คิวามสามารถในการก่อหน้� ในร้ปแบบเงินฝากจึังกล่าย้เป็นคิวามสามารถ
ในสร้างเงินแล่ะกำาลั่งซืึ่�อไปโดย้ปริย้าย้ ธนาคิารพิ่าณิชย์้จึังม้บที่บาที่แล่ะคิวามรับผิู้ดชอบ
อย่้างมากในระบบเศรษฐกิจั ที่ำาให้กล่ไกในการสร้างคิวามมั� นใจัแล่ะคิวามรับผิู้ดชอบใน 
หน้� สินนั�นเป็นเรื�องสำาคัิญ

อย่้างท้ี่� เห็นก่อนหน้าน้� ว่า “เงินติราได้แก่เหร้ย้ญกษาปณ์แล่ะธนบัติร” (พิ่รบ.  
เงินติรา พิ่.ศ. 2501 มาติรา 6) แล่ะการชำาระหน้� ได้ติามกฏหมาย้เป็นเรื�องขีองเงินติราเท่ี่านั�น 
(มาติรา 11, 12,  15) ที่ำาให้เงิน (money) ม้คิวามหมาย้กว้างกว่าเงินติรา (currency)  
หรือสามารถพิิ่จัารณาได้ว่าประชาชนย้อมรับการชำาระด้วย้เงินฝากในธนาคิารแที่นเงินติราได้
เพิ่ราะมั�นใจัในคิวามสามารถในการแล่กคืิน (convertibility) กลั่บเป็นเงินติราจันถือเป็นการ 
“ชำาระขัี�นสุดท้ี่าย้” (settlement finality) ได้ (ปิติิ ดิษย้ทัี่ติ, 2555) ที่ำาให้เงินฝากในธนาคิาร
ม้คิวามเป็นเงินส้งมากจันเท้ี่ย้บเท่ี่ากับเงินติรา

นอกจากธนาคาร์พิาณิชิย์แล่�วยง้มผีู้้�ให�บร์กิาร์อื�นที�สามาร์ถ้ให�สนิเชื�อ	
ผู้่านการ์สร์�าง	 IOU	 ได�	 เช่น	 บร์ิษ้ทเงินทุน	 บร์ิษ้ทปร์ะก้น	 กองทุนร์วม	
ติล่าดหล่้กทร์้พิย์	 ศ้นย์ซื�อขีาย	 เป็นติ�น	 แต่ิ	 IOU	 ขีองผู้้�ให�บริ์การ์ที�ไม่ใช่
ธนาคาร์พิาณิิชย์อย้่ในร์้ปแบบสินทร์้พิย์ทางการ์เงิน	(financial	asset)	 ที�ม้ก
ไม่มีคุณิสมบ้ติิขีองความเป็นเงินมากเท่า	 จ้งมีบทบาทติ่อร์ะบบเศร์ษฐกิจ
น�อยกว่าธนาคาร์พิาณิิชย์ในหล่ายๆ	ปร์ะเทศ	ท้�งนี�	เนื�องจากร์ะบบเศร์ษฐกิจ
ปร์ะกอบด�วยคร์้วเร์ือน	ภาคธุร์กิจ	แล่ะภาคร์้ฐ	เมื�อนำงบแสดงฐานะทางการ์
เงินขีองแต่ิล่ะภาคมาร์วมแล่ะห้กล่บสุทธิร์ะหว่างก้น	 ก็จะทำให�เห็นช้ดข้ี�นว่า
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เงินแล่ะสินทร์้พิย์ทางการ์เงินในร์ะบบมีความเชื�อมโยงก้นอย่างไร์	 แล่ะสาร์ะ
สำค้ญ่ว่าสินทร์้พิย์ทางเงินส่วนมากคือการ์นำอนาคติมาใช�ล่่วงหน�าซ้�งม้ล่ค่า
สะท�อนปร์ะโยชนท์ี�คาดวา่จะได�ร์บ้ในอนาคติ	ร์ะบบการ์เงนิจ้งถ้อืเปน็เคร์ื�องมอื
สำค้ญ่ในการ์เชื�อมโยงปร์ะสานแล่ะบร์หิาร์จด้การ์ผู้้�มสีว่นร์ว่มในร์ะบบเศร์ษฐกจิ
แล่ะส้งคม	 เพิื�อให�เศร์ษฐกิจจร์ิงสามาร์ถ้เติิบโติได�อย่างเติ็มศ้กยภาพิ	ไม่เกิด
ความติิดขี้ดหร์ือแร์งเสียดทานใดๆ	

2.2 หนา้ทุี�และจรรยาบัรรณ์ของิผิูทุ้ี�อยูใ่นระบับัการเงินิ

ในการ์เชื�อมโยงผู้้�มสีว่นร์ว่มในร์ะบบเศร์ษฐกจิแล่ะส้งคมเขี�าด�วยกน้
ผู้า่นเงนิแล่ะสนิทร์พ้ิยท์างการ์เงนิที�ใช�แทนเงนิได�	เชน่	เงนิฝากแล่ะหล้่กทร์พ้ิย์	
มคีวามท�าทายจากความไมแ่นน่อนขีองอนาคติแล่ะไมเ่ทา่เทยีมกน้ขีองขี�อมล้่	
จำเป็นติ�องใช�ความเชี�ยวชาญ่ในการ์เสาะหา	 ติร์วจสอบ	 แล่ะวิเคร์าะห์ขี�อม้ล่
เพิื�อให�ม้�นใจในความน่าเชื�อถ้ือได�	ภาคคร์้วเร์ือนซ้�งม้กเป็นฝ่ายที�มีทร์้พิยากร์
ทางการ์เงินมากเกินความติ�องการ์ใช�ในปัจจุบ้น	เป็นผู้้�ออมสุทธิ	(net	savers)		
ม้กติ�องเชื�อถื้อแล่ะพิ้�งพิาผู้้�เชี�ยวชาญ่	 เช่น	 สถ้าบ้นการ์เงิน	 น้กวิเคร์าะห์		
ในการ์จ้ดสร์ร์เงินล่งทุนหร์ือให�คำแนะนำปร์ะกอบการ์ติ้ดสินใจล่งทุนในภาค
ธุร์กิจที�ม้กเป็นผู้้�ติ�องการ์ทร์้พิยากร์ทางการ์เงิน	(net	users)	ซ้�งเมื�อพิิจาร์ณิา
จากมมุหน้�ง	ผู้้�ให�บร์กิาร์เหล่า่นี�ชว่ยทำให�ทร์พ้ิยากร์สามาร์ถ้ถ้ก้จ้ดสร์ร์ได�อยา่ง
มปีร์ะสทิธภิาพิมากขี้�น	เชน่	ในร์ะบบการ์เงนิ	อาจม	ีfriction	ติา่งๆ	ที�ทำให�การ์
ติ�นทุนในการ์ร์ะดมทุนส้งกว่าที�ควร์เป็นจนผู้้�ปร์ะกอบการ์ไม่ติ�องการ์จะล่งทุน
อีกติ่อไป	 ซ้�งน้กการ์เงินมืออาชีพิสามาร์ถ้ให�คำแนะนำในการ์ใช�นว้ติกร์ร์ม
ทางการ์เงินที�เหมาะสมเพิื�อล่ด	 friction	 แล่ะทำให�การ์จ้ดสร์ร์เงินทุนแล่ะ	
ร์ะดมทุน	(capital	allocation)	เกิดขี้�นได�อย่างมีปร์ะสิทธิภาพิ	เพิิ�มผู้ล่ิติภาพิ
ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะทำให�ร์ะบบเศร์ษฐกิจเติิบโติได�	 แม�ว่าจะติ�องแล่กก้บ
กำไร์ที�แบ่งไปให�ผู้้�ให�บร์ิการ์เหล่่าน้�นก็ติาม	

แติ่จากอีกมุมหน้�ง	 ผู้้�ให�บร์ิการ์อาจมีส่วนได�ส่วนเสียจนทำให�การ์	
กร์ะทำหร์ือคำแนะนำไม่ได�เกิดปร์ะโยชน์ส้งสุดต่ิอท้�งภาคคร์้วเร์ือนแล่ะภาค
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ธรุ์กจิได�	เชน่	การ์ปล่อ่ยสนิเชื�อเพิื�อให�ได�ยอดติามเปา้	การ์เสนอขีายหล่ก้ทร์พ้ิย์	
หร์ือการ์ล่งทุนที�ผู้้�แนะนำได�ค่านายหน�ามากเป็นพิิเศษ	 การ์ออกบทวิเคร์าะห์
ชี�นำในสินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�ผู้้�แนะนำมีการ์ล่งทุนอย้่	 ไปจนถ้้งการ์สร์�าง
สินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�ไม่ได�มีบทบาทติ่อเศร์ษฐกิจจร์ิงมากเพิื�อมาเสนอขีาย	
เปน็ติ�น	ทำให�การ์จด้สร์ร์เงินทนุในร์ะบบเศร์ษฐกิจอาจไมไ่ด�กอ่ให�เกิดปร์ะโยชน์
หร์ือกล่ายเป็นโทษได�ในที�สุด	 สุดท�ายเมื�อห้กล่บสินทร์้พิย์แล่ะหนี�สินทางการ์
เงินขีองแต่ิล่ะภาคในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่�ว	 สิ�งที�เหลื่ออย่้ก็คือเศร์ษฐกิจจริ์ง
เทา่น้�น	แติเ่มื�อพิจิาร์ณิาเปน็สว่นๆ	ไป	บางกลุ่ม่ในร์ะบบเศร์ษฐกจิอาจถ้อืคร์อง
ความม้�งค้�งที�มาจากสินทร์พ้ิยท์างการ์เงินที�อาจไมไ่ด�มคีวามเชื�อมโยงต่ิอร์ะบบ
เศร์ษฐกิจเล่ยก็ได�	ร์ะบบการ์เงินแล่ะนวต้ิกร์ร์มทางการ์เงินต่ิางๆ	เอื�ออำนวยให�
สร์�างเงนิแล่ะสนิทร์พ้ิยท์างการ์เงนิได�อยา่งไมจ่ำกด้	ทำให�ผู้้�ให�บร์กิาร์ในร์ะบบ
การ์เงินสามาร์ถ้ได�กำไร์ไม่ว่าจะเกิดปร์ะโยชน์หร์ือไม่	

เพิื�อให�ผู้้�อ่านเห็นภาพิมากขี้�น	จะขีอยกติ้วอย่างขีองเงินในร์้ปแบบ
เงินฝากที�ร์ะบบธนาคาร์พิาณิิชย์สร์�างเพิร์าะเป็นสถ้าบ้นการ์เงินที�มีบทบาท
อย่างมากในร์ะบบเศร์ษฐกิจในปัจจุบ้น	หากเงินน้�นถ้้กนำไปเป็นสินเชื�อให�ก้บ
กจิการ์ที�ล่งทนุที�เกดิปร์ะโยชน์	(productive	investment	credit)	กจ็ะก่อให�เกิด	
ผู้ล่ิติภาพิที�นำมาซ้�งการ์ขียายติ้วทางเศร์ษฐกิจแล่ะผู้ลิ่ติภ้ณิฑ์์มวล่ร์วมขีอง
ปร์ะเทศ	(GDP)	หากถ้้กนำไปเป็นสินเชื�อเพิื�อบร์ิโภค	(consumption	credit)		
กจ็ะเกดิการ์จบ้จา่ยใช�สอยจนเงนิสะพิด้	ซ้�งเปน็สว่นหน้�งขีองผู้ล่ติิภณ้ิฑ์ม์วล่ร์วม	
ขีองปร์ะเทศเช่นกน้	แติอ่าจไม่ได�นำมาซ้�งการ์ขียายติว้ขีองเศร์ษฐกิจจร์งิ	หร์อื
จะนำไปซื�อสินทร์้พิย์ทางการ์เงินก็ได�	(financial	investment	credit)	ซ้�งม้ล่ค่า
สินทร์้พิย์ร์วมถ้้งกำไร์แล่ะขีาดทุนจากการ์ซื�อขีาย	(capital	gains)	 ไม่ได�น้บ
เป็นผู้ล่ิติภ้ณิฑ์์มวล่ร์วมขีองปร์ะเทศ	(แติ่ร์ายได�ที�เกิดขี้�นจากการ์ทำธุร์กร์ร์ม
หร์ือ	เช่น	ค่าธร์ร์มเนียม	หร์ือส่วนแบ่งกำไร์	เช่น	ปันผู้ล่แล่ะดอกเบี�ย	น้บเป็น	
ผู้ลิ่ติภ้ณิฑ์์มวล่ร์วมขีองปร์ะเทศติาม	 income	approach)	 แติ่เมื�อมีการ์ซื�อ
สนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงินมากข้ี�น	ก็ทำให�ร์าคาสินทร์พ้ิย์ทางการ์เงินส้งข้ี�นจนทำให�
คนที�ถ้ือสินทร์้พิย์ทางการ์เงินมีความร์�ำร์วยขี้�นได�เช่นก้น	ในสองกร์ณิีหล่้งน้�น
อาจนำมาซ้�งกิจกร์ร์มที�ไม่ได�มีการ์ขียายต้ิวขีองเศร์ษฐกิจจริ์งร์องร์บ้	จนอาจเกิด	
ภาวะเงินเฟ้อหร์ือการ์ฟองสบ้่ร์าคาสินทร์้พิย์	(asset	price	bubble)	ขี้�นได�
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ท้�งนี�	แม�ว่าติ้วอย่างจะเป็นการ์สร์�างเงินขีองร์ะบบธนาคาร์พิาณิิชย์	
แติอ่ยา่งที�ได�กล่า่วไปขี�างติ�น	ผู้้�ให�บร์กิาร์อื�นในร์ะบบการ์เงนิกส็ามาร์ถ้ทำหน�าที�
นี�ได�ด�วยการ์สร์�างสนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงนิร์ะหว่างก้นด�วยนว้ติกร์ร์มทางการ์เงนิ
ติ่างๆ	ด�วยเหติุนี�	 ผู้้�ที�มีส่วนร์่วมในร์ะบบการ์เงินท้�งภาคร์้ฐแล่ะเอกชนจ้งติ�อง
เสร์มิสร์�างความนา่เชื�อถ้อืในตินเองด�วยความร์บ้ผู้ดิชอบติอ่หน�าที�แล่ะจร์ร์ยา
บร์ร์ณิในวิชาชีพิ	 โดยม้กมีการ์กำหนดร์ะเบียบกฎกติิกาให�เห็นอย่างช้ดเจน	
บ�างก็เป็นกฎหมาย	เช่น	พิร์บ.	การ์บร์ิหาร์หนี�สาธาร์ณิะ	พิร์บ.	ธุร์กิจสถ้าบ้น
การ์เงิน	 พิร์บ.	 หล่้กทร์้พิย์แล่ะติล่าดหล่้กทร์้พิย์	 ปร์ะมวล่กฎหมายแพิ่งแล่ะ
พิาณิิชย์	บ�างก็เป็นขี�อติกล่งในภาคธุร์กิจก้นเอง	เช่น	สมาคมการ์ค�า	สมาคม
ผู้้�ปร์ะกอบวิชาชพีิ	ให�ร์ะบบการ์เงินไมไ่ด�มอีสิร์ะเสรี์จนเกินไป	ซ้�งร์ะเบียบอาจมี
การ์สร์�างเงื�อนไขีคุณิสมบต้ิขิีองผู้้�ที�สามาร์ถ้เขี�าร่์วมในร์ะบบการ์เงินได�	กำหนด
ร์ป้แบบขีองบร์กิาร์ทางการ์เงนิที�ยอมร์บ้ได�	ร์ป้แบบการ์ให�ขี�อมล้่ที�ไมบ่ดิเบอืน
ความจร์ิง	 สร์�างกล่ไกในการ์ติร์วจสอบหรื์อกำหนดให�มีการ์เปิดเผู้ยขี�อม้ล่	
เพิื�อง่ายติ่อการ์ติร์วจสอบ	 ไปจนถ้้งกำหนดบทล่งโทษสำหร์้บผู้้�ที�ทำผิู้ดกติิกา	
โดยวต้ิถุ้ปร์ะสงค์หล่ก้คือการ์ปกป้องภาคคร์ว้เรื์อนจากความเสียหายที�อาจเกิด
ขี้�นได�	โดยเฉพิาะกลุ่ม่ที�ไม่ได�มีความพิร์�อมที�จะร์บ้มือกบ้ความไม่แน่นอนขีอง
อนาคติแล่ะไม่เท่าเทียมก้นขีองขี�อม้ล่
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กล่องท่�  2 Wall Street Crash ในปีั 1929 และจุดีเริ์�มต้ินของกฏหมายี
การ์เงินในยุีคปััจจุบัน

ในสหรัฐอเมริกา การกำากับด้แล่หลั่กที่รัพิ่ย์้ ในระดับรัฐบาล่กล่างเริ�มต้ินขึี� น 
หลั่งจัาก Wall Street Crash ในปี 1929 ท้ี่�นำามาซึึ่�งกฏหมาย้ที่างการเงินหล่าย้ชุด ตัิ�งแต่ิ 
Securities Act of 1933, Banking Act of 1933 (Glass-Steagall Act), Securities 
Exchange Act of 1934 (Exchange Act) ไปจันถึง Investment Advisers Act of 1940 
แล่ะ Investment Company Act of 1940 ซึึ่�งในช่วงก่อนนั�น บริษัที่ต่ิางออกหุ้นสามัญแล่ะ
โฆษณาชวนให้ประชาชนเข้ีามาซืึ่�อหุ้นขีองตัิวเองอย่้างกระตืิอรือร้น ในขีณะท้ี่�นาย้หน้าซืึ่�อขีาย้
หลั่กที่รัพิ่ย์้ก็ขีาย้หุ้นให้นักล่งทุี่นโดย้สัญญาว่าจัะได้กำาไรโดย้อาจัไม่ม้การเปิดเผู้ย้ข้ีอม้ล่เก้�ย้วกับ
การล่งทุี่นมากนัก ไม่ได้ม้มาติรฐานในการเปิดเผู้ย้ข้ีอม้ล่ ไม่ม้กำาหนดมาติรฐานจัรรย้าบรรณ 
ในการประกอบวิชาช้พิ่ คิำามั�นสัญญาเรื�องผู้ล่ติอบแที่นท้ี่�จัะนักล่งทุี่นจัะได้ท้ี่�อาจัไม่อย่้้บน 
พืิ่�นฐานอะไร หรืออาจัเป็นการหล่อกหล่วงด้วย้ซึ่ำ�า8

ปัจัจุับันม้การใช้คิำาว่า FOMO (fear of missing out) อาจัแปล่ว่าคิวามกลั่วพิ่ล่าด
โอกาสที่องในการรำ�ารวย้เหมือนคินรอบข้ีาง ซึึ่�งประวัติิศาติร์การเงินโล่กก็แสดงให้เห็นว่า 
อารมณ์น้� ก่อให้เกิด “คิวามบ้าคิลั่�ง” (mania) ในหม่้นักล่งทุี่นมาแล้่วหล่าย้ต่ิอหล่าย้คิรั�ง9

ในคิวามเป็นจัริง ก่อนหน้าท้ี่�จัะเกิด Wall Street Crash ก็ได้ม้คิวามพิ่ย้าย้ามใน
ระดับรัฐท้ี่�จัะกำากับด้แล่หลั่กที่รัพิ่ย์้แล้่ว โดย้งานวิจััย้ขีอง Mahoney (2003) กล่่าวว่าระหว่าง
ปี 1911 แล่ะ 1931 เกือบทุี่กรัฐได้ออกกฏหมาย้หลั่กที่รัพิ่ย์้ท้ี่�มักเร้ย้กกันในชื�อ blue-sky laws 
ว่ากันว่าคิำาน้�มาจัากการท้ี่�นาย้หน้าขีาย้หลั่กที่รัพิ่ย์้ ในยุ้คินั�นขีาย้ “วิมานในอากาศ” (“building 
lots in the blue sky”) ให้นักล่งทุี่นกันอย่้างไม่อ้อมค้ิอม แต่ิ 1929 Crash เป็นตัิวเร่งท้ี่�  
ที่ำาให้รัฐบาล่กล่างสหรัฐอเมริกาต้ิองย้กเคิรื�องการกำากับด้แล่ใหม่ทัี่� งหมด โดย้สำานักงาน 
คิณะกรรมการกำากับหลั่กที่รัพิ่ย์้แล่ะติล่าดหลั่กที่รัพิ่ย์้ (ก.ล่.ติ.) ก็ได้ถ้กก่อตัิ� งขึี� นโดย้  
Exchange Act แล่ะที่ำาให้นาย้หน้า ผู้้้ค้ิา แล่ะผู้้้ออกหลั่กที่รัพิ่ย์้ ต่ิางต้ิองมาจัดที่ะเบ้ย้นกับ 
ก.ล่.ติ. ม้การกำาหนดสถานการณ์ต่ิางๆ ท้ี่� ถือว่าเป็นการฉ้อโกงท้ี่� นักล่งทุี่นสามารถได้รับการ
เย้้ย้วย้า ไปจันถึงการกำาหนดมาติรฐานการเปิดเผู้ย้ข้ีอม้ล่โดย้ผู้้้ออกหลั่กที่รัพิ่ย์้ต่ิอนักล่งทุี่น
เพืิ่�อไม่ให้เกิดการโฆษณาเกินจัริง

8 Legal Information Institute, “Securities law history”, Cornell University, https://www.law.
cornell.edu/wex/securities_law_history. 

9 Jason Zweig, “From 1720 to Tesla, FOMO Never Sleeps”, The Wall Street Journal, 
17 July 2020, https://www.wsj.com/articles/from-1720-to-tesla-fomo-never-
sleeps-11594994422.
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กล่องท่�  2 (ต่ิอ)
ธนาคิารพิ่าณิชย์้ ในยุ้คินั� นทัี่� งสามารถปล่่อย้สินเชื� อแล่ะเป็นผู้้้จััดจัำาหน่าย้ 

หุ้นสามัญได้ ที่ำาให้ม้สภาคิองเกรสม้คิวามกังวล่ว่าธนาคิารพิ่าณิชย์้ท้ี่� ม้บที่บาที่ในระบบการเงิน
ทัี่�งการปล่่อย้สินเชื�อเพืิ่�อล่งทุี่นในเศรษฐกิจัจัริงแล่ะการด้แล่ระบบการชำาระเงิน แต่ิกลั่บต้ิอง
มาขีาดทุี่นจัาก 1929 Crash เพิ่ราะทัี่�งปล่่อย้สินเชื�อให้ประชาชนเก็งกำาไรแล่ะม้ส่วนร่วมในการ 
จััดจัำาหน่าย้หุ้นท้ี่�ม้คิวามเส้�ย้งส้งด้วย้ ที่ำาให้เงินท้ี่�เกิดขึี�นถ้กหมุนเว้ย้นอย่้้ในสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงิน 
ในร้ปแบบการเก็งกำาไร ไม่ได้เป็นการใช้เงินท้ี่�สร้างผู้ลิ่ติภาพิ่ในระบบเศรษฐกิจั ผู้ล่ขีาดทุี่นท้ี่�  
เกิดขึี�นส่งผู้ล่กระที่บต่ิอหน้าท้ี่�ขีองธนาคิารพิ่าณิชย์้ในเศรษฐกิจัจัริงแล่ะระบบชำาระเงิน จึังเกิด
การพ้ิ่ดคุิย้ถึงการจัำากัดบที่บาที่ขีองธนาคิารพิ่าณิชย์้เพืิ่�อไม่ให้เกิดปัญหาแบบน้� อ้ก

ในท้ี่� สุด กฏหมาย้ซึึ่�งสมาชิกวุฒิสภา Carter Glass แล่ะ Henry Steagall เป็นผู้้้
เสนอร่างก็ได้กำาหนดให้แย้กกิจักรรมวานิชธนกิจั (investment banking) ออกจัากกิจักรรม
ธนาคิารพิ่าณิชย์้ (commercial banking) ที่ำาให้กิจัการท้ี่� ให้บริการทัี่�งสองอย่้างน้� ไม่สามารถ
ม้คิวามสัมพัิ่นธ์กันได้ (เช่น ไม่สามารถม้ผู้้้ถือหุ้นร่วมกัน) เพิ่ราะไม่ต้ิองการให้กิจักรรมธนาคิาร
พิ่าณิชย์้ท้ี่�คิวรม้คิวามระมัดระวังปะปนกับกิจักรรมอื�นท้ี่�อาจัม้ผู้ล่ประโย้ชน์ขัีดกัน (conflict of 
interest) ได้ กำาหนดให้ธนาคิารท้ี่� ให้บริการทัี่�วประเที่ศ (national banks) ต้ิองราย้งานต่ิอ 
Federal Reserve System มากขึี�น แล่ะก่อตัิ�ง Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) ท้ี่� ม้หน้าท้ี่� รับประกันเงินฝากขีองสมาชิกเพืิ่�อให้เงินฝากไม่ส้ญหาย้จัากคิวามล้่มเหล่ว
ขีองธนาคิาร รวมถึงการห้ามธนาคิารพิ่าณิชย์้จ่ัาย้ดอกเบ้�ย้ในบัญช้เงินฝากท้ี่�รองรับการจ่ัาย้
เช็คิ (checking account) ผู่้าน Regulation Q (ซึึ่�งเป็นข้ีอจัำากัดท้ี่�สร้างช่องว่างในติล่าด ที่ำาให้
เกิดกองทุี่นรวมติล่าดเงินในเวล่าต่ิอมา)10

แม้ว่า Federal Reserve System จัะถือกำาเนิดมาตัิ�งแต่ิปี 1913 เพืิ่�อแก้ปัญหา 
bank run ท้ี่� เกิดขึี�นเป็นระย้ะในระบบธนาคิารพิ่าณิชย์้ขีองสหรัฐอเมริกา แต่ิการแก้ปัญหาใช้
วิธ้สร้างคิวามมั�นใจัด้วย้การเป็นผู้้้ให้ก้้ยื้มแหล่่งสุดท้ี่าย้ (lender of last resort) ให้แก่ธนาคิาร
เพืิ่�อธนาคิารจัะได้ ไม่ล้่มเหล่ว ที่ำาให้คินไม่ม้คิวามจัำาเป็นต้ิองแห่ไปถอนเงินฝากเพิ่ราะธนาคิาร
จัะยั้งคิงอย่้้ต่ิอไป การรับประกันเงินจึังอาจัพิิ่จัารณาเป็นการแก้ปัญหาท้ี่�ติรงจุัดกว่าก็ได้

ดังนั� น Wall Street Crash ในปี 1929 จึังถือเป็นเหตุิการณ์ประวัติิศาสติร์ท้ี่�
ปรับร้ปโฉมขีองระบบการเงินสหรัฐอเมริกาแล่ะได้วางรากฐานขีองการกำากับด้แล่แล่ะกล่ไก
ในการสร้างคิวามเชื�อมั�นในระบบการเงินในปัจัจุับัน ต่ิอมา Financial Services Modern-
ization Act of 1999 (Gramm-Leach-Bliley Act) ได้ม้การย้กเลิ่กข้ีอจัำากัดบางส่วนขีอง 
Glass-Steagall Act ที่ำาให้สถาบันการเงินสามารถกลั่บมาให้บริการธนาคิารพิ่าณิชย์้ วานิช
ธนกิจั หลั่กที่รัพิ่ย์้ แล่ะประกันในบริษัที่เด้ย้วกันได้อ้กคิรั�ง เมื�อเกิดวิกฤติ Subprime ในช่วง
ต่ิอมา การย้กเลิ่ก Glass-Steagall Act จึังเป็นท้ี่�ถกกันในหม่้นักวิชาการแล่ะผู้้้กำาหนดนโย้บาย้
ว่าม้ส่วนให้เกิดวิกฤติหรือไม่ อย่้างเช่น Crawford (2011) แล่ะ Wallison (2011) เป็นต้ิน

10 Federal Reserve History, “Banking Act of 1933 (Glass-Steagall)”, https://www.federal-
reservehistory.org/essays/glass-steagall-act.
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2.3 อปุัสรรคของิระบับัการเงิินในปััจจุบันัและโอกาส

แม�ว่าร์ะบบการ์เงินจะมีพิ้ฒนาการ์ในการ์ร์้บมือความท�าทายจาก
ความไม่แน่นอนขีองอนาคติแล่ะไม่เท่าเทียมก้นขีองขี�อม้ล่	แติ่ก็ปฏิเสธไม่ได�
ว่าย้งมีอุปสร์ร์คหล่งเหล่ืออีกมาก	 น้กวิเคร์าะห์ม้กแยกภาคคร์้วเร์ือนที�เขี�า	
ไม่ถ้้งร์ะบบการ์เงินเป็น	2	กลุ่่ม	ได�แก่	กลุ่่มที�เขี�าถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงินไม่ได�		
(unbanked)	แล่ะกลุ่ม่ที�เขี�าถ้ง้บริ์การ์ทางการ์เงนิอยา่งไมท่้�วถ้ง้	(underbanked)		
ร์ายงานในปี	2019	ขีอง	Bain,	Google	แล่ะ	Temasek	กล่่าวว่า	ในปี	2018	
ปร์ะชากร์ในปร์ะเทศไทยกลุ่ม่	unbanked	อย้ท่ี�	18%11	แล่ะ	underbanked	45%

หากมบีญ้่ชธีนาคาร์ก็สามาร์ถ้ดแ้ล่เงิน	ชำร์ะเงนิแล่ะแล่กเปลี่�ยนเงนิ
เปน็สนิทร์พ้ิยป์ร์ะเภทอื�นได�โดยงา่ย	ยิ�งในปจัจุบ้นที�มบีร์กิาร์พิร์�อมเพิยท์ี�ทำให�
ปร์ะชาชนสามาร์ถ้โอนเงนิร์ะหวา่งบญ้่ชธีนาคาร์ในปร์ะเทศได�อยา่งร์วดเร์ว็แล่ะ
แทบไมม่ตีิ�นทนุ	แล่ะการ์เชื�อมต่ิอร์ะหว่างบ้ญ่ชีธนาคาร์แล่ะบญ้่ชีการ์ล่งทนุใน
ติล่าดทุน	(ท้�งไทยแล่ะติ่างปร์ะเทศ)	ที�มีพิ้ฒนาการ์อย่างมากก็ทำให�การ์แล่ก
เปล่ี�ยนเงินเป็นสินทร์้พิย์ทางการ์เงินเกิดได�ง่ายขี้�น	 ด�วยการ์ยอมร์้บเงินฝาก
ในธนาคาร์เป็นการ์ชำร์ะข้ี�นสุดท�ายอย่างกว�างขีวาง	 ทำให�ในความเป็นจร์ิง
แล่�วร์ะบบการ์เงินไม่จำเป็นติ�องมีเงินนอก	(outside	money)	 อย่างเช่นเงิน
ติร์าที�บร์ิหาร์จ้ดการ์โดยร์้ฐเล่ยก็ย้งได�	แติ่เนื�องจากเงินติร์ามาพิร์�อมก้บความ
เป็นหน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	(unit	of	account)	ที�ทำให�ร์้ฐย้งสามาร์ถ้บร์ิหาร์อ้ติร์า
แล่กเปล่ี�ยนขีองกำล่้งซื�อขีองเศร์ษฐกิจในปร์ะเทศได�อย้่	 ปร์ะกอบก้บการ์ที�
ปร์ะชาชนไม่ได�สามาร์ถ้เขี�าถ้้งเงินฝากในธนาคาร์ได�ติล่อดเวล่า	(เช่น	กลุ่่มที�
เขี�าถ้ง้บริ์การ์ทางการ์เงินไม่ได�	ไมมี่บญ้่ชธีนาคาร์	หร์อืในชว่งเวล่าที�ไมส่ามาร์ถ้
เชื�อมติอ่กบ้ฐานขี�อมล้่ขีองธนาคาร์ได�	เป็นติ�น)	ทำให�เงนิติร์าที�เปน็เงนิสดยง้มี	
ความจำเป็นติ่อร์ะบบเศร์ษฐกิจอย้่

11 ข้ีอม้ล่สัดส่วนประชากรท้ี่�  unbanked จัาก Statista ขีองประเที่ศอื�นๆ เพืิ่�อเป็นการเปร้ย้บเท้ี่ย้บม้ดังน้�  
ญ้� ปุ� น 2% สิงคิโปร์ 2% เกาหล้่ใต้ิ 5% สหรัฐอเมริกา 7% จ้ัน 20% อินเด้ย้ 20% รัสเซ้ึ่ย้ 24%. F. 
Norrestad, “Share of the population without access to the services of banks or similar 
organizations worldwide in 2021, by country”, statista, 7 December, 2021, https://www.
statista.com/statistics/1246963/unbanked-population-in-selected-countries/.
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อย่างไร์ก็ติาม	 การ์จ้ดสร์ร์เงินทุนแล่ะร์ะดมทุนน้�นย้งไม่สามาร์ถ้
ทำได�อย่างร์าบร์ื�นน้ก	 ติ้วอย่างเช่น	 ในปี	2021	 ขี�อม้ล่สำน้กงานส่งเสร์ิม
วสิาหกจิขีนาดกล่างแล่ะขีนาดยอ่ม	(สสว.)12	แสดงวา่มผีู้้�ปร์ะกอบการ์ท้�งหมด	
3.19	ล่�านร์ายในปร์ะเทศ	ปร์ะกอบด�วยธุร์กิจขีนาดใหญ่่	(L)	13,569	บร์ิษ้ท	
ขีนาดกล่าง	(M)	42,805	บร์ิษ้ท	แล่ะขีนาดเล่็ก	(S)	418,538	บร์ิษ้ท	แติ่มีเพิียง		
590	บร์ิษ้ทที�จดทะเบียนใน	SET	แล่ะ	183	บร์ิษ้ทใน	mai13	

ในมมุหน้�ง	ผู้้�ปร์ะกอบการ์เองอาจไม่ปร์ะสงค์ที�จะให�ปร์ะชาชนท้�วไป
เขี�ามาเป็นส่วนหน้�งขีองกิจการ์	แติ่ในอีกมุมหน้�ง	การ์เปิดให�ปร์ะชาชนท้�วไป
มาร์่วมเป็นน้กล่งทุนมาพิร์�อมก้บความร์้บผู้ิดชอบ	จำเป็นติ�องสร์�างความเชื�อ
ม้�นในร์ป้แบบติา่งๆ	เชน่	เปดิเผู้ยขี�อม้ล่อยา่งเปน็ปร์ะจำ	มกีาร์ติร์วจสอบบญ้่ชี
โดยบุคคล่ภายนอก	มีคณิะกร์ร์มการ์อิสร์ะ	มีโคร์งสร์�างการ์บริ์หาร์จ้ดการ์ที�ไม่
เอื�อติอ่การ์มผีู้ล่ปร์ะโยชนแ์อบแฝง	มกีำไร์แล่ะมกีาร์จา่ยปนัผู้ล่อยา่งสม�ำเสมอ	
เป็นติ�น	 ซ้�งผู้้�ปร์ะกอบการ์ที�ไม่สามาร์ถ้สร์�างความเชื�อม้�นได�ก็จะไม่สามาร์ถ้
ร์ะดมทุนได�	 หร์ือมีติ�นทุนเงินทุนที�ส้งจนไม่คุ�มค่า	 งานวิจ้ยด�านการ์บ้ญ่ชี	
ม้กพิบว่าการ์เปิดเผู้ยขี�อม้ล่ให�น้กล่งทุนมีความส้มพิ้นธ์ก้บติ�นทุนขีองเงินทุน	
เช่น	Lambert	แล่ะคณิะ	(2007)

ในบร์ิบทขีองภาคคร์้วเร์ือน	การ์ร์ะดมทุนม้กเกิดขี้�นในร์้ปแบบขีอง
สนิเชื�อ	เนื�องการ์ชก้ชวนผู้้�อื�นเขี�าร์ว่มเปน็ผู้้�ถ้อืหุ�นน้�นทำได�ยากกวา่	สินเชื�อที�มี
การ์กำหนดภาร์ะหนี�สนิไว�ชด้เจนทำให�งา่ยติอ่การ์ติด้สนิใจแล่ะเชื�อใจมากกวา่		
เช่น	หากผู้้�ก้�มีหล่้กปร์ะก้นที�มีค่า	ม้�นคง	ย้ดได�ง่าย	มีกฎหมายร์องร์้บ	ก็ทำให�
เจ�าหนี�สามาร์ถ้เชื�อในหล่ก้ปร์ะกน้โดยไมจ่ำเปน็ติ�องเชื�อใจผู้้�ก้�ก็ได�	เพิร์าะหาก
ม้ล่ค่าหล่้กปร์ะก้นเพิียงพิอติ่อม้ล่ค่าหนี�สิน	ดอกเบี�ยค�างชำร์ะ	แล่ะค่าใช�จ่าย
ติา่งๆ	ในการ์ดำเนนิงาน	เชน่	พิจิาร์ณิา	ให�บร์กิาร์	ทวงถ้าม	แล่ะยด้หล้่กปร์ะกน้	
กท็ำให�ผู้้�ให�สนิเชื�อไมจ่ำเปน็ติ�องคดิอต้ิร์าดอกเบี�ยส้งนก้เพืิ�อที�จะยง้สามาร์ถ้ทำ
กำไร์ได�อย้่	 แติ่หากผู้้�ก้�มีหล่้กปร์ะก้นที�ไม่เพิียงพิอ	 ไม่ม้�นคง	มีติ�นทุนในการ์

12 สำ านักงานส่งเสริมวิสาหกิจัขีนาดกล่างแล่ะขีนาดย่้อม, “Dashboard SME Big Data”, 5 December 
2021, https://www.sme.go.th/th/page.php?modulekey=348.

13 ติล่าดหลั่กที่รัพิ่ย์้แห่งประเที่ศไที่ย้, “สรุปจัำานวนหลั่กที่รัพิ่ย์้แล่ะบริษัที่จัดที่ะเบ้ย้น”, 5 December 2021, 
https://www.set.or.th/set/marketstatistics.do
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ดำเนินงานส้ง	หร์ือไม่มีหล่้กปร์ะก้นเล่ย	ผู้้�ให�สินเชื�อก็จำเป็นจะติ�องคิดอ้ติร์า
ดอกเบี�ยส้งข้ี�นเพิื�อชดเชยก้บความเสี�ยงที�ผู้้�ก้�จะผิู้ดน้ดชำร์ะหนี�	 ทำให�อ้ติร์า
ดอกเบี�ยที�พิบในร์ะบบการ์เงินม้กขี้�นอย้่ก้บ	1)	ขีนาดขีองสินเชื�อ	2)	ปร์ะเภท
ขีองหล่้กปร์ะก้น	แล่ะ	3)	ความน่าเชื�อถ้ือขีองผู้้�ก้�

แม�หล่้กปร์ะก้นจะทำให�ผู้้�ให�สินเชื�อวางใจได�มากขี้�น	แติ่ก็ม้กอยาก
ให�ผู้้�ก้�นำเงินมาคืนมากกว่าย้ดหล่้กปร์ะก้น	 เพิร์าะหล่้กปร์ะก้นม้กด�อยค่าแล่ะ
มตีิ�นทนุในการ์ยด้ท้�งค่าใช�จ่ายแล่ะเวล่า	จง้ม้กปร์ะเมินความนา่เชื�อถ้อืขีองผู้้�ก้�
ด�วยปร์ะวติ้ิ	ท้�งนี�	Liberti	แล่ะ	Petersen	(2019)	ได�กล่่าวถ้ง้การ์แบ่งขี�อมล้่ออก
เป็นสองปร์ะเภท	ได�แก่	hard	information	แล่ะ	soft	information	โดย	hard	
information	คือขี�อม้ล่ที�สามาร์ถ้วด้แล่ะแปล่งเปน็ติว้เล่ขีได�ง่าย	ทำให�สามาร์ถ้
ส่งผู้่านขี�อม้ล่แล่ะวิเคร์าะห์ได�ง่าย	เช่น	อายุ	อาชีพิ	อ้ติร์าเงินเดือน	ปร์ิมาณิ
หนี�คงค�าง	พิฤติิกร์ร์มการ์ก่อหนี�แล่ะชำร์ะหนี�ในอดีติ	เป็นติ�น	ในขีณิะที�	soft	
information	เปน็ขี�อม้ล่ที�วด้แล่ะสง่ผู้า่นติอ่ได�ยาก	เช่น	อปุนสิย้	ซ้�งสำคญ้่เปน็
อย่างยิ�งติ่อการ์ติ้ดสินใจ	จ้งทำให�ผู้้�ให�บร์ิการ์ทางการ์เงินติ�องใช�วิธีอื�นเพิื�อเก็บ
ขี�อมล้่นี�	ซ้�งอาจติ�องล่งทนุแล่ะใช�ร์ะยะเวล่า	เชน่	relationship	banking	เปน็ติ�น

Saengchote	(2013)	วิเคร์าะห์สินเชื�ออส้งหาร์ิมทร์้พิย์	subprime		
ในสหร์ฐ้อเมริ์กาแล่ะพิบว่าร์ะยะทางร์ะหว่างติำแหน่งออฟฟิศขีองนายหน�าสินเชื�อ	
อส้งหาร์ิมทร์้พิย์	(mortgage	broker)	แล่ะติำแหน่งขีองอส้งหาร์ิมทร์้พิย์ขีอง
ผู้้�ก้�มีความส้มพิ้นธ์เชิงบวกก้บอ้ติร์าผู้ิดน้ดชำร์ะหนี�ขีองสินเชื�อ	 ซ้�งร์ะยะทาง
สามาร์ถ้ตีิความเป็นความยากในการ์เก็บ	soft	information	ขีองผู้้�ก้�ได�	อยา่งที�		
Petersen	 แล่ะ	Rajan	(1994,	2002)	 ได�ใช�ในการ์วิเคร์าะห์สินเชื�อธุร์กิจใน
สหร์้ฐอเมร์ิกา

หล่ายปร์ะเทศม้กมีการ์กำหนดอ้ติร์าดอกเบี�ยส้งสุดที�ผู้้�ให�บริ์การ์
ทางการ์เงนิสามาร์ถ้คดิได�	(usury	law)	โดยในปร์ะเทศไทย	อต้ิร์าดอกเบี�ยเงนิ
ก้�ถ้้กกำหนดผู้่านมาติร์า	654	 ปร์ะมวล่กฎหมายแพิ่งแล่ะพิาณิิชย์	 ไว�ส้งสุด
ที�	15%	 เว�นแติ่จะมีขี�อยกเว�นให�	 เช่น	 ธุร์กิจบ้ติร์เคร์ดิติ	 สินเชื�อส่วนบุคคล่
ภายใติ�การ์กำกบ้	สนิเชื�อเพิื�อร์ายย่อยเพิื�อการ์ปร์ะกอบอาชพีิภายใติ�การ์กำกบ้		
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เป็นติ�น14	 เมื�อสินเชื�อมีวงเงินที�ติ�ำ	 เช่น	 สินเชื�อส่วนบุคคล่ภาคคร์้วเร์ือน		
กจ็ะทำให�ติ�นทุนในการ์บร์หิาร์จด้การ์ที�เปน็ติ�นทุนคงที�	(เช่น	พินก้งานสนิเชื�อ)		
ส้งติามไปด�วย	ติาร์างที�	1	แสดงถ้้งปร์ะเภทติ่างๆ	ขีองสินเชื�อในปร์ะเทศไทย
แล่ะอ้ติร์าดอกเบี�ยส้งสุดติามกฎหมาย

หากผู้้�ก้�มี	hard	information	ที�วิเคร์าะห์ส่งผู้่านแล่ะสื�อสาร์ได�ง่าย	
ก็สามาร์ถ้ล่ดติ�นทุนในการ์ดำเนินงานได�	 เมื�อผู้้�ให�บริ์การ์ทางการ์เงินติ�อง
พิิจาร์ณิาถ้้งความคุ�มค่าที�อย้่ภายใติ�กร์อบอ้ติร์าดอกเบี�ยส้งสุดที�คิดได�	จ้งอาจ
เล่อืกให�บร์กิาร์ล่ก้ค�าเพีิยงแค่บางกลุ่ม่เท่าน้�น	หร์อือาจเล่อืกร์ป้แบบอื�นในการ์
ให�บร์ิการ์	เช่น	เช่าซื�อ	หร์ือการ์ผู้่อนชำร์ะสินค�า	(buy	now,	pay	later)	ซ้�งไม่
ได�ถ้้กจ้ดหมวดหม้่ว่าเป็นบร์ิการ์ทางการ์เงิน	ทำให�สามาร์ถ้คิดอ้ติร์าดอกเบี�ย
ส้งกว่าสินเชื�อที�ได�ร์้บการ์กำก้บด้แล่	 แล่ะอาจมีวิธีคำนวณิดอกเบี�ยหร์ือคิด
ร์าคาในร์้ปแบบที�ไม่ใช่ดอกเบี�ย	(เช่น	ค่าธร์ร์มเนียม)	ที�ทำให�อ้ติร์าดอกเบี�ยที�
ผู้้�ก้�ติ�องจ่ายจร์ิงส้งกว่าอ้ติร์าที�แสดงอีกด�วย	อีกท้�งผู้้�ให�บร์ิการ์แติ่ล่ะร์ายอาจมี
ความถ้น้ดแติกติ่างก้น	มีความพิร์�อมในการ์ร์้บความเสี�ยงแติกติ่างก้น	ทำให�
มีเงื�อนไขีในการ์พิิจาร์ณิาสินเชื�อขีองตินเองได�

ในบร์ิบทขีองภาคคร์้วเร์ือน	ขี�อม้ล่	hard	information	ที�ร์ะบบการ์
เงนิใช�คือขี�อมล้่เคร์ดิติบ้โร์	ซ้�งโสมร์ศ้มิ�	จน้ทร์ต้ิน	์แล่ะคณิะ	(2562)	พิบวา่ในปี	
2016	มีปร์ะชากร์ไทยเพิียง	19.3	ล่�านคนเท่าน้�นที�อย้่ในฐานขี�อม้ล่ขีองบร์ิษ้ท	
ขี�อม้ล่เคร์ดิติแห่งชาติิ	ซ้�งสอดคล่�องก้บส้ดส่วนขีองกลุ่่ม	underbanked	ติาม
ขี�อม้ล่ขีอง	Bain,	Google	แล่ะ	Temasek	(2019)	กลุ่่มที�ติกหล่่นไปจากร์ะบบ
การ์เงนิมก้เปน็เพิร์าะหล่ก้ปร์ะกน้ที�มีม้กไมเ่ปน็ที�นยิม	หร์อืขี�อมล้่ที�มเีปน็	soft	
information	มากกว่า	hard	information	ซ้�งผู้้�ให�บร์ิการ์ทางการ์เงินไม่สะดวก
ที�จะยอมร์้บ	หร์ือเล่ือกที�จะไม่ให�บร์ิการ์เพิร์าะร์ายได�จากอ้ติร์าดอกเบี�ยส้งสุด
ที�กำหนดไม่คุ�มค่าติ�นทุนในการ์ให�บริ์การ์จนอาจติ�องพ้ิ�งพิาแหล่่งเงินทุนนอก
ร์ะบบ	(informal	finance)	ที�ม้กมีอ้ติร์าดอกเบี�ยส้งกว่าหร์ืออาจมีเงื�อนไขีที�ไม่	
เป็นธร์ร์ม	 การ์ขีาด	 hard	 information	 สำหร์้บภาคปร์ะชาชนจำนวนมาก	
จ้งถ้ือว่าเป็นอุปสร์ร์คแล่ะโอกาสขีองร์ะบบการ์เงินไทย

14 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “การขีออนุญาติประกอบธุรกิจัท้ี่� เก้�ย้วข้ีองกับบริษัที่ท้ี่� ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank), 5 December 2021, https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Business/
Pages/NonBank.aspx.
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ติาร์างท่�  1 ปัร์ะเภทของสินเชื�อและอัติร์าดีอกเบ่�ยีสูงสุดีติามกฏหมายี
ประเภทสิินเช่ื่�อ หลัักประกัน อัตราสูิงสุิด

สินำเชื�อร�ยย่อยระดั้บจงัหวดั้
ภ�ยใต้่ก�รกำ�กับ (Pico Finance)

ไมูจ่ำ�เปน็ำต้่องมู ่/ วงเงนิำไมูเ่กินำ 
50,000 บ�ท 36%

สินำเชื�อร�ยย่อยเพืี�อก�ร
ประกอบอ�ชพ่ีภ�ยใต้่ก�รกำ�กับ 
(Nano Finance)*

ไมูจ่ำ�เปน็ำต้่องมู ่/ วงเงนิำไมูเ่กินำ 
100,000 บ�ท 33%

สินำเชื�อส่วนำบุคคลภ�ยใต้่ก�รกำ�กับ 
(P-Loan)* ไมูจ่ำ�เปน็ำต้่องมู่ 25%

 สินำเชื�อส่วนำบุคคลดิ้จทัิล (Digital 
P-Loan)*

ไมูจ่ำ�เปน็ำต้่องมู ่/ วงเงนิำไมูเ่กินำ 20,000 
บ�ท ระยะเวล�สัญญ�ไมูเ่กินำ 6 เดื้อนำ 25%

สินำเชื�อส่วนำบุคคลภ�ยใต้่ก�รกำ�กับ
ท่�มูท่ะเบย่นำรถึเปน็ำหลักประกันำ 
(Title Loan)*

ทะเบย่นำรถึและจกัรย�นำยนำต่์ 24%

จำ�นำำ� (สถึ�นำธนำ�นุำบ�ล)
ต่�มูแต่่ต่กลง โด้ยก�รจำ�นำำ�ถืึอเปน็ำก�ร
ข�ยสินำทรพัียโ์ด้ยมูสิ่ทธิ�ในำก�รซีื�อคืนำ
ในำระยะเวล�และร�ค�ท่�กำ�หนำด้ไว้

1.25-2% 
ต่่อเดื้อนำ

บตั่รเครดิ้ต่* ไมูจ่ำ�เปน็ำต้่องมู่ 16%

จำ�นำอง
อสังห�รมิูทรพัีย ์โด้ยก�รจำ�นำองถืึอเปน็ำ
ก�รจำ�กัด้สิทธิ�ในำก�รโอนำหลักประกันำ
ใหผูู้้้อื�นำจนำกว�่จะปลอด้จำ�นำอง

15%

ข�ยฝ�ก
อสังห�ริมูทรัพีย ์ โด้ยก�รข�ยฝ�กถืึอ
เป็นำก�รข�ยสินำทรพัียโ์ด้ยมู่สิทธิ�ในำก�ร
ซีื�อคืนำในำระยะเวล�และร�ค�ท่�กำ�หนำด้ไว้

15%

สินำเชื�ออื�นำๆ ต่�มูแต่่ต่กลง 15%
เช�่ซีื�อ / เช�่แบบลิสซีิ�ง / ข�ยแล้วเช�่
กลับคืนำ (Sale and Leaseback)

ไมูถื่ึอว�่เปน็ำสินำเชื�อต่�มูกฎหมู�ย
เนืำ�องจ�กเปน็ำก�รเช�่ ไมูก่ำ�หนำด้

* อย่้้ภาย้ใต้ิการกำากับด้แล่โดย้ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้

สาร์ะสำค้ญ่ขีองการ์เปิดเผู้ยขี�อม้ล่คือการ์ให�ขี�อม้ล่เพิื�อแล่กก้บ
เงื�อนไขีในการ์ให�บร์ิการ์ที�ดีขี้�น	 เพิร์าะผู้้�ให�บร์ิการ์ทางการ์เงินเองก็ไม่ม้�นใจ
ในติ้วผู้้�ก้�เช่นก้น	ขี�อม้ล่ที�ทำให�ร์้�จ้กผู้้�ก้�ดีขี้�นจ้งสามาร์ถ้เป็นปร์ะโยชน์ก้บผู้้�ก้�ได�	
แติ่ขี�อม้ล่ส่วนมากม้กเป็นขี�อม้ล่ส่วนบุคคล่ที�ผู้้�ก้�อาจไม่สะดวกใจเปิดเผู้ยติ่อ
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สาธาร์ณิชนน้ก	(เช่น	ที�อย้่	อาชีพิ	ร์ายได�	ม้ล่ค่าสินทร์้พิย์ที�มี)	แติ่เนื�องจาก
อย้ภ่ายใติ�ความเชื�อใจ	(แล่ะการ์กำกบ้ด้แล่)	วา่ผู้้�ให�บร์กิาร์ทางการ์เงนิจะไมน่ำ
ขี�อมล้่ที�ออ่นไหวนี�ไปเปดิเผู้ยติอ่จง้ทำให�ผู้้�ก้�ยนิยอม	นอกจากนี�	การ์สร์�างความ	
สม้พิน้ธย้์งทำให�ปฏสิม้พิน้ธร์์ะหวา่งผู้้�ให�บร์กิาร์แล่ะผู้้�ก้�ไมไ่ด�เปน็แบบคร์้�งคร์าว
ที�เสี�ยงติ่อความฉาบฉวย	(ทฤษฏีเกมทางเศร์ษฐศาสติร์์ม้กเร์ียกว่า	one-shot	
game)	แติ่กล่ายเป็นความส้มพิ้นธ์ร์ะยะยาวที�เอื�อติ่อการ์เกื�อหนุนก้นมากขี้�น	
(repeated	game)	ซ้�งเป็นร์ากฐานขีองความน่าเชื�อถ้ือในร์ะบบเศร์ษฐกิจ

2.4 ระบับัการเงิินและปัริมาณ์เงิิน

หล่้กทร์้พิย์ขีองบร์ิษ้ทที�เป็นที�นิยมในหม้่น้กล่งทุน	 เช่น	หุ�นสาม้ญ่
แล่ะหุ�นก้�	 ม้กเป็นสินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�ถ้้กออกแบบให�เป็นมาติร์ฐาน		
เมื�อน้กล่งทุนมีความคุ�นเคยในร์้ปแบบแล่ะผู้ล่ติอบแทนที�คาดหว้งได�	ก็ทำให�
หล้่กทร์้พิย์เหล่่านี�เขี�าใจได�ง่ายขี้�น	 อีกท้�งการ์พิ้ฒนาติล่าดร์องร์้บก็ทำให�มี
สภาพิคล่่อง	 ยิ�งอำนวยความสะดวกในการ์แล่กเปลี่�ยนทำให�ซื�อขีายก้นได�	
ในร์าคาที�สะท�อนม้ล่คา่มากข้ี�น	แล่ะการ์มีกฎหมายสร์�างความผู้ก้พิน้ร์ะหว่างกน้	
ก็ทำให�คล่ายความก้งวล่เร์ื�องความผู้้กม้ดส้ญ่ญ่าไปได�ด�วย

เมื�อหล่้กทร์้พิย์เปล่ี�ยนมือได�ง่าย	ในหล่้กการ์ก็สามาร์ถ้ถ้้กนำมาใช�
ชำร์ะค่าสินค�าแล่ะบริ์การ์หรื์อแล่กเปล่ี�ยนกบ้สินทร์พ้ิย์ทางการ์เงินปร์ะเภทอื�น
ได�เช่นก้น	หากหล่้กทร์้พิย์น้�นถ้้กหนุนหล่้งด�วยสินทร์้พิย์หร์ือผู้ล่ปร์ะโยชน์ที�มี
มล้่คา่เพิยีงพิอแล่ะม้�นคง	มล้่ค่าขีองหล่ก้ทร์พ้ิย์น้�นเองกส็ามาร์ถ้มีความม้�นคง	
จนเป็นเคร์ื�องร์ก้ษามล้่ค่าได�เช่นกน้	การ์ชำร์ะด�วยวธินีี�เป็นการ์	barter	ปร์ะเภทหน้�ง	
ที�ทำผู่้านสนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงินแทนสนิค�า	เพิร์าะความสามาร์ถ้ในการ์ใช�ชำร์ะหนี�	
ติามกฎหมายได�	(legal	tender)	หมายความว่าผู้้�ร์บ้ชำร์ะมหีน�าที�จะติ�องร์บ้สื�อ
การ์ชำร์ะน้�นโดยไมส่ามาร์ถ้ปฏเิสธได�	ทำให�การ์แล่กเปล่ี�ยนในร์ป้แบบ	barter	
ย้งถ้ือว่ามี	 double	coincidence	of	wants	ที�ท้�งผู้้�ให�แล่ะผู้้�ร์้บจำเป็นจะติ�อง
ติกล่งยินยอมท้�งสองฝ่าย	 แล่ะอาจจำเป็นจะติ�องติกล่งถ้้งม้ล่ค่าที�ใช�ในการ์	
แล่กเปล่ี�ยนด�วย	แม�ว่ามล้่ค่าน้�นจะถ้ก้วด้ด�วยเงินติร์า	เชน่	บาท	ก็ติาม	แติห่าก	
หล่้กทร์้พิย์ที�นำมาแล่กก้นสามาร์ถ้นำไปแปล่งเป็นเงินได�ง่ายก็จะคล่ายความ
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ก้งวล่นี�ได�	ซ้�งย�ำให�เห็นถ้ง้ความสำคญ้่ขีองเงนิติร์าในฐานะหนว่ยว้ดทางบญ้่ชี
ที�ทำให�สินทร์้พิย์ทางการ์เงินอื�นสามาร์ถ้เป็นสื�อกล่างเพิื�อชำร์ะได�

ด�วยเหตินุี�	หล่ก้ทร์พ้ิยก์ส็ามาร์ถ้ทำหน�าที�คล่�ายเงนิได�เชน่กน้แม�อาจ
มคุีณิสมบติ้ิไมค่ร์บถ้�วน	เชน่	อาจไมส่ามาร์ถ้ร์ก้ษาความเปน็ส่วนติว้ได�เหมอืน
ธนบ้ติร์	หร์ือไม่สามาร์ถ้ยืนย้นการ์ชำร์ะขี้�นได�ท้นทีเนื�องจากกร์ะบวนการ์ขีอง
นายทะเบียน	แติ่หากสามาร์ถ้ยอมร์้บความไม่สะดวกเหล่่านี�ได�	ก็สามาร์ถ้ใช�
ชำร์ะได�เชน่กน้	ทำให�สามาร์ถ้พิจิาร์ณิาเปน็เงนิใน	(inside	money)	ที�ออกโดย
ภาคเอกชน	(privately-issued	money)	 ปร์ะเภทหน้�งได�	 แล่ะด�วยหล่ก้การ์	
เดียวก้นนี�	 ภาคคร์้วเร์ือนเองก็สามาร์ถ้สร์�างเงินในได�ด�วยการ์ออกหนี�สิน		
การ์เงินร์ะหว่างก้นโดยติร์ง	(peer-to-peer	financial	liability)	 แติ่เนื�องจาก
เงินในขีองภาคคร์้วเร์ือนอาจจะไม่ได�มีความเป็นมาติร์ฐาน	 ไม่ได�เปล่ี�ยนมือ
ได�โดยง่ายเพิร์าะอาจไม่มีติล่าดร์อง	มีการ์จำก้ดการ์ส้�งจ่าย	แล่ะมีการ์ร์ะบุติ้ว
ติน	จ้งทำให�คุณิสมบ้ติิในการ์เป็นเงินไม่ส้งเท่าเงินในขีองภาคร์้ฐ	 โดยเฉพิาะ
ธนบ้ติร์แล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์

กล่องท่�  3 เงินท่�ออกโดียีภาคเอกชนและ Free Banking
ศติวรรษท้ี่�  17 เป็นยุ้คิท้ี่� รุ่งเรืองขีองฮอล่แล่นด์ (ชื�อเก่าขีองเนเธอร์แล่นด์)  

ระบบเศรษฐกิจัแล่ะการเงินขีองฮอล่แล่นด์เป็นต้ินแบบขีองร้ปแบบการที่ำาธุรกิจัมากมาย้ 
ในยุ้คิปัจัจุับัน ไม่ว่าจัะเป็นการขีาย้หุ้นสามัญในบริษัที่จัำากัดขีอง Dutch East India Company  
ท้ี่� ก่อตัิ�งในปี 1602 ไปจันถึงการก่อตัิ�ง Amsterdam Stock Exchange ในปีเด้ย้วกันเพืิ่�อที่ำาให้
หุ้นสามัญสามารถเปล้่�ย้นมือได้ง่าย้ ถือเป็นติล่าดหลั่กที่รัพิ่ย์้แห่งแรกขีองโล่ก

ในช่วงท้ี่� เมืองอัมสเติอร์ดัมกำาลั่งถือกำาเนิดขึี�นในฐานะศ้นย์้กล่างที่างการค้ิาก็ได้
ประสบปัญหาท้ี่�ศ้นย์้กล่างทัี่�งหล่าย้มักเจัอ คืิอม้เงินสกุล่ต่ิางๆ ท้ี่�หลั่�งไหล่จัากทัี่�วสารทิี่ศมารวม
กันอย่้้ในเมือง เนื�องจัากยุ้คินั�นใช้ โล่หะม้ค่ิาแที่นเงินก็ที่ำาให้ม้เหร้ย้ญกษาปณ์ต่ิางชาติิมากมาย้ 
แม้กระทัี่�งภาย้ในประเที่ศม้ยั้งโรงกษาปณ์ขีองรัฐอ้ก 14 แห่งแล่ะขีองเอกชนอ้ก 40 แห่ง 
ท้ี่� ต่ิางก็ผู้ลิ่ติเหร้ย้ญกษาปณ์ขีองตินออกมา15 ที่ำาให้ม้ทัี่� งเงินขีองรัฐแล่ะเอกชนในแล่ะ 
ต่ิางประเที่ศปะปนกันไปหมด บ้างก็ม้ขีนาดแติกต่ิางกัน คุิณภาพิ่แติกต่ิางกัน บางเหร้ย้ญ 
ก็ โดนด้อย้ค่ิา (debase) เมื� อเปร้ย้บเท้ี่ย้บกับม้ล่ค่ิาหน้าเหร้ย้ญด้วย้วิธ้ต่ิางๆ นานา  
(เช่น การเล็่มเหร้ย้ญหรือผู้สมโล่หะอื� นเข้ีาไป) เหร้ย้ญท้ี่� ไม่ได้รับคิวามนิย้มถ้กรับชำาระใน
ราคิาท้ี่�ติำ�ากว่าม้ล่ค่ิาโล่หะซึึ่�งอาจัส้งถึง 10% ในขีณะท้ี่� เหร้ย้ญคุิณภาพิ่ด้ถ้กกักตุินจันในระบบ 
เหลื่อแต่ิเงินคุิณภาพิ่ติำ�าติาม Gresham’s law จันเงินไม่เพ้ิ่ย้งพิ่อในระบบ

15 The Tontine Coffee-House, “How the Bank of Amsterdam changed money”, 7 December 2020.
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กล่องท่�  3 (ต่ิอ)
เพืิ่�อล่ดคิวามวุ่นวาย้เหล่่าน้�  เมืองอัมสเติอร์ดัมจึังได้ตัิ� ง Exchange Bank 

of Amsterdam ขึี�นในปี 1609 เพืิ่�อรับฝากเหร้ย้ญกษาปณ์แล่ะที่องคิำาแท่ี่งแล่กกับย้อด
บัญช้ในธนาคิาร ธนาคิารไม่ได้ม้การออกเงินกระดาษมาเพืิ่�อให้ใช้จ่ัาย้แต่ิใช้วิธ้หักย้อดบัญช้ 
ในธนาคิาร (clearing) เพืิ่�อชำาระ พิ่ร้อมทัี่�งม้การออกกฏหมาย้ให้ธุรกรรมท้ี่�ม้ม้ล่ค่ิาส้งต้ิองชำาระ
ผู่้านธนาคิาร ที่ำาให้เหล่่าพ่ิ่อค้ิาจึังต้ิองม้บัญช้กับธนาคิารเพืิ่�อประกอบธุรกิจัในเมือง นอกจัากน้�   
ธนาคิารยั้งรับฝากเหร้ย้ญกษาปณ์แล่ะที่องคิำาแท่ี่งติามม้ล่ค่ิาโล่หะไม่ใช่ม้ล่ค่ิาท้ี่� ติราไว้ 
หน้าเหร้ย้ญแล่ะให้เมืองอัมสเติอร์ดัมรับประกันย้อดเงินในบัญช้ (public guarantee) ด้วย้ 
Schnabel แล่ะ Shin (2018) วิเคิราะห์ว่าการผู้สมผู้สานขีองบริการแล่ะกล่ไกเหล่่าน้�ที่ำาให้
ปัญหา debasement ติาม Gresham’s law หมดไป เป็นกรณ้ศึกษาท้ี่�แสดงให้เห็นถึงบที่บาที่
ท้ี่�  public guarantee ม้ต่ิอเสถ้ย้รภาพิ่ขีองระบบการเงิน

ในยุ้คิท้ี่� ม้ผู้้้ออกเงินมากมาย้ ธนาคิารอัมสเติอร์ดัมได้สร้างมาติรฐานใหม่ขีอง
เงินขึี�น แล่ะถือเป็นการเปล้่�ย้นแนวคิิดขีองผู้้้คินจัาก “เงินคืิอสิ� งม้ค่ิาท้ี่� จัับต้ิองได้” กล่าย้เป็น 
“เงินคืิอข้ีอม้ล่ในบัญช้” แล่ะด้วย้คิวามสะดวกน้�  ที่ำาให้ย้อดเงินในธนาคิาร (bank money)  
ม้ค่ิามากกว่าเหร้ย้ญที่องด้วย้ซึ่ำ�า ซึึ่�งตัิวอย่้างขีองธนาคิารอัมสเติอร์ดัมมักถ้กพิิ่จัารณาเป็นต้ิน
แบบขีองธนาคิารกล่างในยุ้คิปัจัจุับันแล่ะเป็นบที่เร้ย้นท้ี่�สำ าคัิญเก้�ย้วกับเรื�องการรักษาม้ล่ค่ิา
ขีองเงิน คิวามคิล้่าย้น้� เป็นแรงบันดาล่ใจัให้ Frost แล่ะคิณะ (2020) วิเคิราะห์ถึงการที่ำางาน
ขีองธนาคิารอัมสเติอร์ดัมในเชิงเปร้ย้บเท้ี่ย้บกับ stablecoin แล่ะเงินดิจิัทัี่ล่ท้ี่�กำาลั่งเป็นท้ี่�
สนใจัในปัจัจุับัน

คิวามวุ่นวาย้ท้ี่� เกิดขึี� นเมื� อเอกชนสามารถออกเงินเองเกิดขึี� นในหล่าย้ยุ้คิ 
หล่าย้สมัย้ ในช่วงกล่างศติวรรษท้ี่�  19 ธนาคิารในสหรัฐอเมริกาสามารถออกธนบัติรขีอง
ตินเองได้เอง ซึึ่�งเป็นผู้ล่จัากการแก้กฏหมาย้ในบางรัฐท้ี่�ที่ำาให้การตัิ�งธนาคิารพิ่าณิชย์้เป็นเรื�อง
ง่าย้ขึี�น เดิมท้ี่ธนาคิารจัะต้ิองได้รับใบอนุญาติจัากรัฐบาล่กล่าง แต่ิภาย้ใต้ิกฏหมาย้น้�ธนาคิาร
สามารถตัิ�งขึี�นได้อย่้างอิสระมากขึี�นหากผู่้านเงื�อนไขีในระดับมล่รัฐ โดย้ผู้้้ประสงค์ิท้ี่�จัะพิิ่มพ์ิ่
ธนบัติรเพืิ่�อนำาไปขีาย้หรือปล่่อย้ก้้สามารถที่ำาได้หากนำาติราสารหน้�มาวางเป็นหลั่กประกันไว้
กับผู้้้กำากับด้แล่ในรัฐนั�นโดย้ท้ี่�ธนาคิารสามารถรับดอกเบ้�ย้จัากหลั่กประกันได้ติามปกติิ

แม้ธนบัติรเอกชนขีองธนาคิารจัะถ้กคิาดหวังว่าสามารถแล่กเป็นที่องคิำา 
หรือเงินได้ ที่ำาให้อาจัพิิ่จัารณาว่าธนบัติรน้� เป็นเงินนอก (outside money) เหมือนธนบัติรรัฐ  
แต่ิเนื�องจัากทุี่นสำารองท้ี่�หนุนหลั่งธนบัติรเอกชนเป็นสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินท้ี่� ม้ zero net sup-
ply ในระบบเศรษฐกิจั ที่ำาให้ธนบัติรเอกชนท้ี่�ออกโดย้ธนาคิารสามารถพิิ่จัารณาเป็นเงินใน 
(inside money) ได้ หากธนาคิารม้ทุี่นสำารองไม่เพ้ิ่ย้งพิ่อติราสารหน้� ท้ี่�วางไว้เป็นหลั่กประกัน
ก็จัะถ้กขีาย้เพืิ่�อชำาระผู้้้ต้ิองการแล่กธนบัติรคืิน

ธนาคิารเหล่่าน้� ถ้กเร้ย้กว่า free bank ซึึ่� งติามนิย้ามในกล่่องท้ี่�  1 ม้ร้ปแบบ 
การดำาเนินงานเป็น intermediation banking ซึึ่�งรับเงินฝากมาเพืิ่�อปล่่อย้สินเชื�อต่ิออ้กท้ี่  
งานวิจััย้ขีอง Rockoff (1974) พิ่บว่าม้ 18 จัาก 32 รัฐท้ี่� ได้ออกกฏหมาย้น้�
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กล่องท่�  3 (ต่ิอ)
ยุ้คิระหว่างปี 1837 แล่ะ 1865 น้� มักได้รับการกล่่าวถึงว่าเป็น Free Banking 

Era ซึึ่�งจัำานวน free bank เพิิ่�มขึี�นอย่้างรวดเร็ว Rolnick แล่ะ Weber (1983) พิ่บว่าม้ธนาคิาร
เปิดเพิิ่�มถึง 709 ธนาคิารใน 4 รัฐ ส่วน Goldstein (2020) กล่่าวว่าในยุ้คินั�น สหรัฐอเมริกาม้
ธนบัติรมากถึง 8,370 ประเภที่ โดย้ร้านค้ิาจัะต้ิองม้หนังสือค่้ิมือ (Thompson’s Bank Note 
and Commercial Reporter) เพืิ่�อเท้ี่ย้บอัติราแล่กเปล้่�ย้นขีองธนบัติรแต่ิล่ะประเภที่เมื�อล้่กค้ิา
ต้ิองการชำาระเงิน ปัญหาท้ี่�สหรัฐอเมริกาพิ่บนั� นคิล้่าย้กับเมืองอัมสเติอร์ดัม การม้ธนบัติร
เอกชนมากมาย้หล่าย้คุิณภาพิ่สามารถพิิ่จัารณาเป็น Gresham’s law อ้กร้ปแบบหนึ� งได้  
แล่ะด้วย้คิวามเป็นกระดาษจึังยิ้� งที่ำาให้เส้� ย้งต่ิอการปล่อมแปล่งขึี�นไปอ้ก ภาย้ในปี 1863 
Rolnick แล่ะ Weber (1983) พิ่บว่ากว่า 48% ขีองธนาคิารข้ีางต้ินได้ที่ำาการปิดตัิวล่ง  
โดย้ 15% ปิดตัิวล่งเพิ่ราะล้่มเหล่ว 

หากพิิ่จัารณาถึง “อิสระ” ในการออกธนบัติรเอกชนขีองธนาคิาร อาจัสงสัย้
ว่าธนาคิารแอบออกธนบัติรเกินปริมาณท้ี่�คิวรม้ได้หรือไม่ Friedman (1959) ได้กล่่าวว่า 
เนื�องจัากข้ีอผู้้กมัดท้ี่�จัำากัดการออกธนบัติรด้วย้หลั่กประกันท้ี่�วางไว้กับผู้้้กำากับด้แล่ในยุ้คินั�น
เป็นข้ีอผู้้กมัดท้ี่�บังคัิบใช้ได้ย้ากด้วย้บริบที่ขีองเที่คิโนโล่ย้้แล่ะการสื�อสารในยุ้คินั�น ที่ำาให้ธนาคิาร
อาจัแอบออกธนบัติรเกินเป็นคิรั�งคิราวจันอาจัส้ญเส้ย้คิวามสามารถในการแปล่งเป็นที่องคิำา
แล่ะเงิน (convertibility) ได้หากม้การถอนเงินเกิดขึี�น ธนบัติรเอกชนท้ี่�คิวรจัะเป็นเงินในท้ี่� ม้
การหนุนหลั่งก็สามารถกล่าย้เป็นเงินนอกท้ี่� ไร้การหนุนหลั่ง (unbacked outside money) ได้  
ทัี่�งน้�  Free Banking มักถ้กกล่่าวถึงคิวบค่้ิกับ Wildcat Banking ซึึ่�งคิำาน้� มักถ้กใช้กล่่าวถึง
ธนาคิารท้ี่� เปิดสาขีาในท้ี่� กันดารมาก (จันม้แมวป� าในบริเวณ) เพืิ่�อให้ล้่กค้ิามาแล่กธนบัติรเป็น
ที่องคิำาไม่สะดวก

คิวามสงสัย้ในคิวามอิสระน้� แล่ะการปิดตัิวล่งในต่ิอมามักถ้กนำามาเชื�อมโย้งกัน
เพืิ่�อนำามาใช้เป็นเหตุิผู้ล่ในการเพิิ่�มคิวามเข้ีมงวดในการกำากับด้แล่ธนาคิารพิ่าณิชย์้ อย่้างไร
ก็ติาม นักเศรษฐศาสติร์เช่น Rockoff (1974), Rolnick แล่ะ Weber (1983) แล่ะ Dwyer Jr 
(1996) พิ่บว่าปัญหาท้ี่� เกิดขึี�นกับระบบธนาคิารพิ่าณิชย์้ ในยุ้คินั�น เช่น banking panic หรือ 
bank run ไม่ได้มาจัากการเก็งกำาไร การบริหารงานผิู้ดพิ่ล่าด หรือการตัิ�งใจัโกงขีองธนาคิาร 
(เช่น Wildcat Bank) แต่ิมาจัากเหตุิการณ์นอกเหนือการดำาเนินงานขีองธนาคิาร เช่น การล่ด
ตัิวล่งขีองม้ล่ค่ิาติราสารหน้� ท้ี่�วางเป็นหลั่กประกันท้ี่�มาจัากการเริ�มต้ินขีองสงคิรามกล่างเมือง 
(American Civil War) เป็นต้ิน

Gorton (1999) กล่่าวว่าจัำานวนขีองธนาคิารท้ี่� ล้่มเหล่วกลั่บถือว่าไม่ส้งด้วย้ซึ่ำ�า  
ซึึ่�ง Gorton ให้เหตุิผู้ล่ว่าเป็นเพิ่ราะการจััดระเบ้ย้บโดย้กล่ไกติล่าดท้ี่�ที่ำาให้ธนาคิารไม่กล้่าออก
ธนบัติรมามากเกินไปนัก แม้ว่าในบที่คิวามวิจััย้ Gorton จัะไม่ได้ ใช้คิำาว่าเงินใน แต่ิเหตุิผู้ล่
ขีองคิวามระมัดระวังขีองผู้้้ออกเงินในมักมาจัากคิวามรับผิู้ดชอบท้ี่� ม้ขีองผู้้้ออกเงินม้ต่ิอผู้้้
ถือเงิน ซึึ่�งถือว่าเป็นเจ้ัาหน้� ขีองธนาคิาร ไม่ว่าคิวามรับผิู้ดชอบนั� นจัะมาจัากกฏหมาย้หรือ
กล่ไกติล่าดก็ติาม
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กล่องท่�  3 (ต่ิอ)
Free Banking Era ได้จับล่งในปี 1865 เมื� อรัฐบาล่กล่างได้ออกแล่ะแก้ 

กฏหมาย้ National Bank Act ที่ำาให้การใช้งานธนบัติรอื� นนอกเหนือจัากธนบัติรท้ี่� รัฐเป็น 
คินพิิ่มพ์ิ่ต้ิองจ่ัาย้ภาษ้ธุรกรรม 10% ซึึ่�งเป็นช่วงเด้ย้วกับการจับสงคิรามกล่างเมือง เป็นช่วง
ท้ี่� เริ�มม้แนวคิิดขีองการสร้างชาติิ ที่ำาให้สหรัฐอเมริกาเปล้่�ย้นจัากการรวมตัิวกันขีองมล่รัฐ 
มาเป็นประเที่ศ การม้เงินมาติรฐานท้ี่� ใช้กันทัี่�วประเที่ศจึังสามารถพิิ่จัารณาเป็นสัญลั่กษณ์ขีอง
การสร้างชาติิได้ด้วย้เช่นกัน

ติามหลั่กฐานที่างประวัติิศาสติร์ ช่วงเวล่าท้ี่� ม้เงินท้ี่�ออกโดย้ภาคิเอกชน (แม้ว่า
จัะเงินท้ี่�อย่้้ในสกุล่เด้ย้วกัน เป็นหน่วย้วัดที่างบัญช้เด้ย้วกัน) มักจับล่งท้ี่�การสร้างมาติรฐาน 
สถานการณ์ขีองจ้ันในราชวงศ์ซ่ึ่งในศติวรรษท้ี่�  10 ก็อาจักล่่าวได้ว่าเป็น Free Banking Era 
เช่นกัน แม้บริบที่แล่ะกระบวนการอาจัแติกต่ิางกันบ้าง แต่ิปัญหาท้ี่�พิ่บเจัอในระบบเมื�อเอกชน
สามารถออกเงินได้เสร้ (แม้ว่าจัะเป็นเงินในก็ติาม) ไปจันถึงแนวที่างในการแก้ ไขีก็ม้คิวาม 
คิล้่าย้กันอย่้้ไม่น้อย้ ในปัจัจุับันท้ี่� เที่คิโนโล่ย้้ดิจิัทัี่ล่ที่ำาให้สามารถออก IOU ท้ี่�คิล้่าย้เงินระหว่าง
กันได้ง่าย้ขึี�น ที่ำาให้ประเด็นเรื�อง free banking กลั่บมาได้รับคิวามสนใจัอ้กคิรั�ง

เมื�อเปร์ยีบเทยีบกบ้สนิทร์พ้ิย์การ์เงนิทกุปร์ะเภทในร์ะบบเศร์ษฐกจิแล่�ว		
เงนิฝากเปน็สิ�งที�ใกล่�เคยีงธนบ้ติร์แล่ะเหรี์ยญ่กษาปณิม์ากที�สุดเพิร์าะสามาร์ถ้
ถ้อนออกมาเป็นเงินสดได�อย่างสะดวก	ม้ล่ค่าถ้้กเก็บเป็น	numeraire	ที�เป็น
หน่วยว้ดทางบ้ญ่ชีได�	 ไม่ได�ถ้้กเก็บเป็นปริ์มาณิหน่วย	 เช่น	 น�ำหน้กทองคำ
หร์ือจำนวนขีองหล่้กทร์้พิย์	 ที�ติ�องมีการ์ติิดติามความเปล่ี�ยนแปล่งขีองร์าคา
ติ่อหน่อยอย้่เร์ื�อยๆ	

ท้�งนี�	เงนิฝากยง้มกีล่ไกในการ์ร์ก้ษาม้ล่คา่มากมาย	เชน่	การ์กำหนด
ให�ปร์ิมาณิสินทร์้พิย์สำร์องที�มีอย้่เกินม้ล่ค่าเงินฝาก	 การ์มีล่ำด้บสิทธิ�ในการ์
ทวงถ้ามก่อนเจ�าหนี�ปร์ะเภทอื�นแล่ะผู้้�ถ้อืหุ�น	ไปจนถ้ง้การ์ได�ร์บ้ความคุ�มคร์อง	
ติามกฎหมายคุ�มคร์องเงนิฝาก	ทำให�เงินขีองธนาคาร์พิาณิชิย์มคีวามปล่อดภ้ยส้ง		
ธนาคาร์พิาณิิชย์จ้งเป็นสถ้าบ้นการ์เงินมีบทบาทเป็นอย่างมากติ่อปร์ิมาณิ
เงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 นิยามขีองเงินสามาร์ถ้แติกต่ิางก้นได�ติามแต่ิมุมมอง
ขีองผู้้�พิิจาร์ณิา	 สำหร์้บธนาคาร์แห่งปร์ะเทศไทย	 การ์จะเร์ียกสิ�งใดว่า	 “เงิน”	
ได�อย่างเติ็มปากเต็ิมคำน้�น	 จำเป็นติ�องมีเงื�อนไขีแล่ะคุณิสมบ้ติิมากมาย	
เพิื�อสร์�างความม้�นใจ
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ในนิยามเงินขีองธนาคาร์แห่งปร์ะเทศไทย	 ปร์ิมาณิเงินแล่ะองค์
ปร์ะกอบแบ่งออกเป็น	4	 หมวด	 ได�แก่	1.1	 เงินสดที�ไม่อย้่ในมือสถ้าบ้นร์้บ
ฝากเงินแล่ะร์้ฐบาล่	(outside	money)	1.2	เงินร์้บฝากกร์ะแสร์ายว้นที�สถ้าบ้น
ร์้บฝากเงิน	(inside	money)	2.1	เงินร์้บฝากปร์ะเภทอื�นที�สถ้าบ้นร์้บฝากเงิน	
(inside	money)	 แล่ะ	2.2	 ติร์าสาร์หนี�ที�ออกโดยธนาคาร์พิาณิิชย์	 บร์ิษ้ท
เงินทุน	แล่ะธนาคาร์เฉพิาะกิจ	(inside	money)	โดยติามนิยามขีองธนาคาร์
แห่งปร์ะเทศไทย	1.1	ร์วมก้บ	1.2	เป็นปร์ิมาณิเงินความหมายแคบ	(narrow	
money)	แล่ะท้�งหมดร์วมก้นปร์ิมาณิเงินความหมายกว�าง		(broad	money)	
ติามภาพิที�	7	จะเหน็ได�ว่าเงินสดคิดเปน็ปร์ะมาณิ	8%	ขีองปริ์มาณิเงินท้�งหมด
เท่าน้�น	 ส่วนที�เหล่ือเป็นขี�อม้ล่ที�อย้่ในร์้ปแบบดิจิท้ล่หมดแล่�ว	 แล่ะเงินที�เป็น
ขีองธนาคาร์กล่างมีเพีิยงเงินสด	 แล่ะบ้ญ่ชีที�อย้่ก้บธนาคาร์กล่างซ้�งปร์ะกอบ
ด�วยบ้ญ่ชีสำร์องแล่ะบ้ญ่ชีเพิื�อการ์ชำร์ะ	(reserve	and	settlement	accounts)

ไม่ว่ายุคไหนสม้ยไหน	 ส้งคมก็ติ�องการ์เงินที�สะดวกต่ิอการ์ใช�งาน
แล่ะมปีร์ะสทิธภิาพิที�สดุสำหร์บ้การ์แล่กเปล่ี�ยน	ความสะดวกสบายในอดตีิอาจ
หมายถ้ง้การ์ที�สามาร์ถ้ชำร์ะได�โดยไมต่ิ�องสบืทร์าบความทร์งจำร์ะหวา่งกน้วา่
ใคร์ติิดหนี�ใคร์	ไม่ติ�องสงส้ยว่าหนี�สินร์ะหว่างก้นจะสามาร์ถ้ผู้้กม้ดได�จร์ิงไหม	
แล่ะติ�องการ์ความเปน็สว่นติว้ในการ์ชำร์ะเงนิ	เงนิที�สะดวกในยุคน้�นจ้งเป็นเงนิ
ส้ญ่ล่้กษณิ์ที�ส้งคมยอมร์้บ	แม�ว่าจะเป็นเงินนอกที�เป็นขีองขีว้ญ่จากธร์ร์มชาติิ	
เชน่	ทองคำหรื์อเปลื่อกหอย	หร์อืธนบต้ิร์ที�พิมิพ์ิขี้�นมาโดยไม่มสิี�งใดหนุนหล้่ง	
กม็ปีร์ะโยชนต่์ิอการ์ใช�งาน	แติเ่มื�อยุคสม้ยเปล่ี�ยนแปล่งไป	ส้งคมอาจติ�องการ์
ความปล่อดภ้ย	กล่�าให�มีผู้้�ด้แล่เงินแทน	ติ�องการ์ความง่ายในการ์พิกพิาหร์ือ
การ์แบ่งหน่วยย่อยให�เป็นหล่ายติำแหน่งทศนิยม	 แล่ะไม่ได�ก้งวล่เร์ื�องความ
เป็นส่วนติ้วมากน้ก	 ก็อาจทำให�สะดวกใจต่ิอการ์ใช�เงินขี�อม้ล่หรื์อเงินบ้ญ่ชี	
มากข้ี�น	 นิยามขีองเงินความหมายแคบแล่ะเงินความหมายกว�างขี�างติ�นก็
สะท�อนบร์ิบทที�เปล่ี�ยนแปล่งนี�	

เมื�อเงินความหมายกว�างแล่ะเงินในม้กเป็นเงินเอกชน	 เอกชนที�
สร์�างหนี�สินที�มีคุณิสมบ้ติิคล่�ายเงินได�ก็มีมากขี้�นเมื�อเทคโนโล่ยีในการ์เก็บ
ขี�อมล้่แล่ะร้์ปแบบในการ์ผู้ก้ม้ดสญ้่ญ่าพิฒ้นาขี้�น	ในปจัจบุน้มผีู้้�ปร์ะกอบการ์ที�
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ไม่ใชส่ถ้าบน้การ์เงนิ	(non-bank)	ให�บร์กิาร์บ้ญ่ชคีล่�ายเงนิฝากด�วยเทคโนโล่ยี
ดิจิท้ล่	แล่ะหน่วยขี�อม้ล่ในบ้ญ่ชีน้�นมีจุดปร์ะสงค์ในการ์ใช�งานทดแทนเงินสด	
สามาร์ถ้นำไปใช�ชำร์ะค่าสินค�าแล่ะบริ์การ์ได�ท้�วไปเป็นการ์ชำร์ะข้ี�นสุดท�าย		
(settlement	 finality)	 การ์ใช�งานร์้ปแบบนี�เร์ียกว่าเงินอิเล็่กทร์อนิกส์		
(e-money)	 ซ้�งแพิร่์หล่ายแล่ะได�ร์้บความนิยมมากข้ี�น	 ทำให�ร์ะบบการ์เงิน	
มีความคาบเกี�ยวก้บภาคเอกชนในเศร์ษฐกิจจร์ิงแล่ะยิ�งทวีความท้บซ�อน	
มากขี้�นทุกว้น

ความหล่ากหล่ายขีองเงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจทำให�แบบจำล่อง
เศร์ษฐกิจด้�งเดิมที�ม้กไม่ได�แยกปร์ะเภทขีองเงินแล่ะวิเคร์าะห์ปร์ิมาณิเงินใน
องคร์์วมกอ่ให�เกดิความเขี�าใจผู้ดิในเร์ื�องกล่ไกการ์สง่ผู่้านขีองนโยบายการ์เงนิ		
Disyatat	(2008)	ได�แสดงให�เหน็วา่ปร์มิาณิเงนิขีองธนาคาร์กล่างไมไ่ด�มคีวาม
สม้พิน้ธ์กบ้อต้ิร์าดอกเบี�ยร์ะยะส้�นอย่างที�ม้กเขี�าใจกน้	เชน่	มก้เขี�าใจกน้วา่การ์
ปร์้บการ์ติ้�งสำร์องขีองธนาคาร์พิาณิิชย์หร์ือปร์้บอ้ติร์าดอกเบี�ยส่งผู้ล่ติ่อฐาน
เงินฝากแล่ะปร์ิมาณิสภาพิคล่่องที�สามาร์ถ้ปล่่อยก้�ได�	(supply	of	 loanable	
funds)	ทำให�เกิดผู้ล่ทวีค้ณิ	(money	multiplier)	แติ่อย่างที�เห็นในกล่่องที�	1		
ว่าแท�จร์ิงแล่�วธนาคาร์พิาณิิชย์สามาร์ถ้เพิิ�มเงินฝากให�ก้บผู้้�ก้�ได�ท้นทีหาก
พิิจาร์ณิาแล่�วว่าสามาร์ถ้ร์้บผิู้ดชอบผู้ล่ที�ติามมาขีองหนี�สินน้�นได�	 ทำให�เร์ื�อง
ปร์มิาณิเงินขีองธนาคาร์กล่างไม่ใช่สาร์ะสำค้ญ่ขีองนโยบายการ์เงิน	แติอ่ย้ท่ี�การ์	
บร์หิาร์การ์เขี�าถ้ง้เงินขีองธนาคาร์กล่างต่ิางหาก	แล่ะการ์แก�ไขีปญั่หาที�เกิดข้ี�น
จากความล่�มเหล่วในการ์ร์วมติ้วก้น	(coordination	failure)	ติ่างหาก	ซ้�งปิติิ	
ดิศยท้ติ	(2555)	กล่่าวว่าความเขี�าใจผู้ิดนี�มาจากการ์ใช�แนวคิดการ์วิเคร์าะห์
เศร์ษฐกิจจร์ิง	(real	analysis)	 ซ้�งไม่เหมาะก้บการ์ทำความเขี�าใจเหติุการ์ณิ์
ติ่างๆ	ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจนอกดุล่ยภาพิ	เช่น	วิกฤติการ์เงิน

2.5 การทุำางิานของิระบับัชำาระเงิิน

การ์ชำร์ะเงินด�วยธนบ้ติร์แล่ะเหรี์ยญ่กษาปณ์ิเป็นวธิทีี�มคีวามซบ้ซ�อน	
น�อยที�สุด	 เพิร์าะเมื�อได�ร์้บมาแล่�วเงินก็จะเป็นขีองผู้้�ที�ถ้ืออย้่ท้นที	 (bearer	
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instrument)	 ไม่ติ�องก้งวล่เร์ื�องการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่าแล่ะการ์เก็บขี�อม้ล่	 แติ่ก็มา
พิร์�อมความไม่สะดวก	 การ์ชำร์ะด�วยร์ะบบการ์ห้กล่บกล่บ	 IOU	 อย่างที�ได�
กล่่าวไว�ในบทที�	1.3	น้�นสามาร์ถ้ทำได�ติ้�งแติ่ในอดีติก็จร์ิง	แติ่ก็เป็นธุร์กร์ร์มที�
มก้เกดิขี้�นภายในกลุ่ม่บคุคล่ที�เชื�อถ้อืกน้ได�เทา่น้�น	หากติ�องทำธรุ์กร์ร์มแบบนี�	
ก้บผู้้�ที�ไม่ร์้�จ้กก็อาจเกิดความไม่ม้�นใจ	 ทำให�เงินในที�เป็นขี�อม้ล่หนี�สินไม่มี
ปร์ะสิทธิภาพิในการ์ชำร์ะเท่าเงินนอกที�เป็นส้ญ่ล่้กษณิ์

เทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะสื�อสาร์ทำให�หนี�สินร์ะหว่างก้น	
ใช�เป็นเงินได�ง่ายขี้�น	หากเชื�อถ้ือขี�อม้ล่บ้ญ่ชีในฐานขี�อม้ล่ได�แล่ะมีผู้้�ด้แล่ฐาน
ขี�อม้ล่ผู้้�มีอำนาจในการ์แก�ไขีขี�อม้ล่	 การ์ชำร์ะร์ะหว่างบ้ญ่ชีก็เป็นเรื์�องง่าย		
ขีอเพิยีงแคท่ร์าบวา่เล่ขีบญ้่ชขีีองแมร์ี�แล่ะจอหน์คอือะไร์แล่ะแมร์ี�มเีงนิในบ้ญ่ชี
เพิียงพิอจะจ่ายให�จอห์น	 การ์ชำร์ะเงินก็เกิดขี้�นได�ด�วยการ์ล่บยอดในบ้ญ่ชี
ขีองแมร์ี�ไปเพิิ�มให�ก้บบ้ญ่ชีขีองจอห์น	 หากพิิส้จน์ได�ว่าแมร์ี�เป็นผู้้�ส้�งจ่ายจร์ิง	
(สามาร์ถ้มอบหมายให�ผู้้�มีอำนาจกร์ะทำการ์แทนแมร์ี�ก็ได�)	 ก็ถ้ือว่าเสร์็จสิ�น	
หากจอห์นไม่ติ�องการ์ร์้บเงินขีองแมร์ี�	 จะถ้ือว่าธุร์กร์ร์มน้�นเป็นโมฆะแล่ะการ์
คนืเงินให�แมร์ี�กท็ำได�เพิร์าะผู้้�ดแ้ล่ฐานขี�อมล้่สามาร์ถ้แก�ไขีขี�อมล้่ได�	นอกจากนี�		
เงินขี�อม้ล่จ้งไม่จำเป็นจะติ�องมีการ์ส่งมอบหร์ือโอนเงินจร์ิงๆ	 ก็ได�หากกลุ่่มผู้้�
ด้แล่ฐานขี�อม้ล่สามาร์ถ้บร์ร์ลุ่ขี�อติกล่งร์่วมก้นได�ด�วยการ์ปร์้บแก�ไขีติ้วเล่ขีใน
บ้ญ่ชีร์ะหว่างก้น	ซ้�งวิธีนี�จะเร์ียกว่า	clearing

ยิ�งไปกว่านี�	 แม�ว่าแมร์ี�จะมีเงินไม่พิอชำร์ะให�จอห์น	 ก็ย้งสามาร์ถ้
โอนเงนิไปให�ก่อนได�โดยยอดเงินขีองแมร์ี�กจ็ะติดิล่บ	หมายความว่าแมร์ี�ติิดหนี�
ผู้้�ที�โอนไปให�ก่อนน้�นเอง	หากผู้้�ด้แล่ฐานขี�อม้ล่ปร์ะสงค์จะยกหนี�ให�ก็สามาร์ถ้
ปร์บ้เล่ขีติดิล่บขีองแมร์ี�ให�กล่ายเปน็ศน้ย์ได�เชน่กน้ด�วยการ์ปร์บ้ขี�อมล้่	อยา่งไร์
ก็ติาม	การ์ปร์้บขี�อม้ล่ที�กล่่าวมานี�มีผู้ล่ทางธุร์กิจที�ติามมา	เพิร์าะทุกธุร์กร์ร์ม
แล่กเปล่ี�ยนแล่ะชำร์ะที�เกิดข้ี�นในปัจจุบ้นติ�องมีท้�งฝั�งที�ได�ร์้บแล่ะฝั�งที�จ่าย		
หากยกหนี�ให�แมร์ี�	ผู้้�ด้แล่ฐานขี�อม้ล่	(เช่น	ธนาคาร์พิาณิิชย์)	ก็ติ�องนำเงินจาก
ผู้้�อื�นมายกหนี�ให�แมร์ี�	เช่น	จากผู้้�ถ้ือหุ�นธนาคาร์	เป็นติ�น	
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กล่องท่�  4 การ์โอนเงินร์ะหว่างกันด้ีวยีเครื์อข่ายีอิเล็กทร์อนิกส์
ผู้้้ส่งเงินแล่ะผู้้้รับเงินอาจัม้ผู้้้ให้บริการ (สมมุติิว่าเป็นธนาคิาร) คินล่ะราย้กัน แล่ะ

เนื�องจัากธนาคิารแต่ิล่ะธนาคิารเป็นผู้้้ด้แล่ฐานข้ีอม้ล่ที่างการเงินขีองแต่ิล่ะคิน การส่งเงินจึัง
เริ�มต้ินจัากการท้ี่� ผู้้้ส่งเงินส่งคิำาสั�งไปท้ี่�ธนาคิารขีองตินว่าต้ิองการจัะส่งเงินไปยั้งผู้้้รับ จัากนั�น
ธนาคิารผู้้้ส่งก็จัะส่งข้ีอคิวามไปยั้งธนาคิารผู้้้รับว่าม้คิำาสั�งโอนเงินเข้ีามา การส่งข้ีอคิวามผู่้าน
ระบบท้ี่�ม้คิวามปล่อดภัย้ (secure messaging) ระหว่างกันจึังเป็นส่วนสำาคัิญขีองการโอนเงิน

คิำาว่า wire transfer ท้ี่� มักใช้กันติิดปาก มาจัากในอด้ติท้ี่�บริษัที่โที่รเล่ขีมักเป็นผู้้้รับ
ฝากเงินจัากผู้้้ส่งโดย้การโอนเกิดขึี�นด้วย้การส่งข้ีอคิวามไปยั้งสาขีาขีองตินในล่ะแวกขีองผู้้้รับ
เพืิ่�อให้นำาเงินจัำานวนนั�นส่งให้กับผู้้้รับโดย้ท้ี่� ไม่ต้ิองม้การขีนส่งเงินนั�นจัริงๆ ก็สามารถที่ำาได้ 
ที่ำาให้การโอนแบบน้� ถ้กเร้ย้กว่า telegraphic transfer (TT) ซึึ่�งตัิวอย่้างบริการส่งข้ีอคิวาม
ระหว่างธนาคิารท้ี่� เป็นท้ี่� นิย้มในการที่ำา telegraphic transfer ระหว่างประเที่ศคืิอระบบ 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 

เมื�อเงินฝากคืิอหน้� สินขีองธนาคิารท้ี่� ม้ต่ิอผู้้้ฝากเงินท้ี่� เป็นเจ้ัาหน้�  การโอนเงิน
ระหว่างธนาคิารจึังถือเป็นการโอนคิวามเป็นล้่กหน้� ให้กับอ้กธนาคิารหนึ�ง หากโอนหน้� ออก
ไปได้ โดย้ม้ผู้ล่กระที่บต่ิอสินที่รัพิ่ย์้ ย่้อมอย้ากโอนออกเป็นเรื�องธรรมดา แล่ะหากรับโอนหน้�  
มาโดย้ไม่ม้ผู้ล่ประโย้ชน์ ใด ย่้อมไม่ต้ิองการรับหน้� นั�น ที่ำาให้การโอนย้อดเงินฝากจัะต้ิองม้การ
ชำาระเงิน (settlement) ระหว่างธนาคิารด้วย้ ที่ำาให้ธนาคิารท้ี่� ไม่ม้คิวามสัมพัิ่นธ์ระหว่างกัน
อาจัไม่สะดวกใจัในการติามไปชำาระเงินนั�น

ปัจัจุับันการชำาระเงินสามารถที่ำาได้ด้วย้การโอนเงินจัริงผู่้านตัิวกล่าง  
(intermediary) เช่น ธนาคิารตัิวแที่นต่ิางประเที่ศ (correspondent bank) สำ าหรับการ
โอนระหว่างประเที่ศด้วย้ SWIFT หรือ ธนาคิารกล่างสำาหรับการโอนเงินในประเที่ศระหว่าง
ธนาคิาร (ผู่้าน Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network หรือ 
BAHTNET) หากธนาคิารผู้้้รับแล่ะผู้้้ส่งเป็นสมาชิกเคิรือข่ีาย้เด้ย้วกันก็สามารถปรับย้อด 
ในบัญช้ขีองผู้้้ส่งแล่ะผู้้้รับได้เล่ย้โดย้ไม่ต้ิองม้การโอนเกิดขึี�น เพิ่ราะบัญช้ระหว่างธนาคิาร 
ผู้้้ส่งแล่ะผู้้้รับก็จัะถ้กปรับสุที่ธิกันอ้กท้ี่ ซึึ่�งวิธ้น้� เร้ย้กว่า clearing ม้ตัิวอย่้างเช่น Automated 
Clearing House (ACH) ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้ิน แต่ิหากไม่สะดวกจัะปรับย้อดสุที่ธิระหว่าง
กัน ก็จัะต้ิองม้การโอนเงินเกิดขึี�นจัริง ที่ำาให้ต้ิองม้การสำารองสภาพิ่คิล่่องไว้ด้วย้เพืิ่�อล่ดคิวาม
เส้�ย้งในการไม่สามารถส่งมอบ (counterparty credit risk) ซึึ่�งบางระบบอาจัม้การผู้สมผู้สาน
ด้วย้การคิำานวณย้อดสุที่ธิระหว่างกันในช่วงสั�นๆ แล้่วจึังนำาย้อดนั�นส่งมอบจัริง (gross settle-
ment) ซึึ่�งที่ำาให้สามารถล่ดสภาพิ่คิล่่องท้ี่�ต้ิองสำารองไว้ได้ แต่ิไม่ว่าจัะใช้วิธ้ใดก็ติาม สุดท้ี่าย้แล้่ว 
ย้อดเงินท้ี่� ต้ิองการจัะส่งก็จัะล่ดล่งจัากบัญช้ผู้้้รับแล่ะไปเพิิ่�มขึี�นในบัญช้ผู้้้รับในท้ี่� สุด

ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้ให้คิวามสำาคัิญกับการพัิ่ฒนาแล่ะส่งเสริมระบบการ
ชำาระเงินอย่้างมากโดย้เฉพิ่าะในสามมิติิน้�  ได้แก่ (1) ประสิที่ธิภาพิ่ขีองระบบการชำาระเงิน  
ผู้้้ใช้บริการม้ช่องที่างชำาระเงินท้ี่�สะดวกรวดเร็ว (2) คิวามปล่อดภัย้แล่ะน่าเชื�อถือ แล่ะ (3) การ
คุ้ิมคิรองแล่ะให้คิวามร้้แก่ผู้้้ใช้บริการ เพืิ่�อให้ประชาชนเข้ีาใจัสิที่ธิแล่ะหน้าท้ี่�ขีองตัิวเอง สามารถ
เลื่อกใช้บริการในการโอนเงินท้ี่�ม้ให้เลื่อกหล่ากหล่าย้ได้อย่้างเหมาะสม ในอด้ติ สำ าหรับประชาชน
ไที่ย้ช่องที่างหลั่กท้ี่�สามารถโอนเงินระหว่างกันได้ ได้แก่ Online Retail Funds Transfer 
(ORFT) ท้ี่�สามารถโอนได้ผู่้านเคิรื�อง ATM เคิรื�องรับฝากเงินสดอัติโนมัติิ หรือเคิาน์เติอร์สาขีา
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กล่องท่�  4 (ต่ิอ)
ในปัจัจุับัน ร้ปแบบการชำาระเงินท้ี่� ประชาชนคุ้ินเคิย้ท้ี่� สุดคิงเป็นพิ่ร้อมเพิ่ย์้ 

(PromptPay) ท้ี่� พัิ่ฒนาขึี�นจัากคิวามร่วมมือขีองสมาคิมธนาคิารไที่ย้แล่ะเปิดให้ประชาชน 
ใช้งานในเดือนมกราคิม 2560 แล่ะได้รับคิวามนิย้มอย่้างรวดเร็ว บที่คิวามโดย้อณิย้า ฉิมน้อย้ 
แล่ะอรรถเวช อาภาศร้กุล่ (2561) พิ่บว่าธุรกรรมโอนเงินด้วย้พิ่ร้อมเพิ่ย์้คิิดเป็นสัดส่วน
ร้อย้ล่ะ 31 ขีองปริมาณธุรกรรมการโอนเงินราย้ย่้อย้ทัี่�งหมดภาย้ใน 18 เดือนหลั่งการเปิด
ให้บริการ

พิ่ร้อมเพิ่ย์้ที่ำาให้การรับแล่ะโอนเงินเกิดขึี�นได้อย่้างสะดวกรวดเร็ว แล่ะต้ินทุี่น
ติำ�ามากเมื�อเท้ี่ย้บกับช่วงก่อนหน้าโดย้เฉพิ่าะการโอนเงินข้ีามเขีติแล่ะข้ีามธนาคิารท้ี่� มักต้ิองใช้
เวล่าแล่ะม้ค่ิาธรรมเน้ย้มส้ง ทัี่�งน้�พิ่ร้อมเพิ่ย์้เชื�อมโย้งข้ีอม้ล่ระหว่างธนาคิารผู่้านระบบกล่าง 
Interbank Transaction Management and Exchange (ITMX) ท้ี่�ที่ำาหน้าท้ี่� เก็บรวบรวม
ข้ีอม้ล่การล่งที่ะเบ้ย้นเล่ขีท้ี่�บัญช้จัากทุี่กธนาคิารเข้ีาส่้ฐานข้ีอม้ล่เด้ย้วกัน ที่ำาให้ฐานข้ีอม้ล่ท้ี่�แย้ก
กันขีองแต่ิล่ะธนาคิารสามารถที่ำางานร่วมกันได้ (interoperability) โดย้อัติโนมัติิ

ทัี่�งน้�  แต่ิล่ะธนาคิารม้หน้าท้ี่�ที่ำาการพิิ่ส้จัน์ตัิวตินผู้้้เปิดบัญช้ (KYC) เอง แต่ิการ
เชื�อมโย้งระหว่างบัญช้ในระบบธนาคิารในประเที่ศไที่ย้ซึึ่�งม้มาติรฐานการ KYC เหมือนกันจึัง
ที่ำาได้ ไม่ย้ากนัก ประกอบกับในปัจัจุับันม้ National Digital ID (NDID) ที่ำาให้สามารถพิิ่ส้จัน์
แล่ะยื้นยั้นตัิวตินข้ีามธนาคิารผู่้านช่องที่างดิจิัทัี่ล่ขีองธนาคิารท้ี่� เคิย้เปิดบัญช้เงินฝากไว้แล้่ว
ได้เล่ย้ ยิ้�งที่ำาให้ที่ำางานร่วมกันได้สะดวกขึี�นไปอ้ก

ในปี 2564 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้แล่ะ Monetary Authority of Singapore 
ได้เชื�อมโย้งพิ่ร้อมเพิ่ย์้เข้ีากับระบบ PayNow ขีองสิงคิโปร์ เป็นคิรั�งแรกในโล่กท้ี่�สามารถที่ำาให้
การชำาระเงินระหว่างประเที่ศผู่้านระบบดั�งเดิมเกิดขึี�นได้ภาย้ในไม่ก้�นาท้ี่ จัากท้ี่�เดิมการโอนเงิน
ระหว่างประเที่ศต้ิองใช้เวล่าเป็นหลั่กวัน16

อย่้างไรก็ติาม แม้เที่คิโนโล่ย้้ดิจิัทัี่ล่จัะที่ำาให้การโอนเงินเป็นเรื�องสะดวกมากขึี�น 
การไหล่ขีองเงินทุี่นอย่้างอิสระก็ม้ผู้ล่ต่ิอเสถ้ย้รภาพิ่ขีองระบบเศรษฐกิจัได้เช่นกัน แนวคิิด
เรื�องคิวามสันพัิ่นธ์ระหว่าง การไหล่ขีองเงินทุี่น นโย้บาย้อัติราแล่กเปล้่�ย้น แล่ะนโย้บาย้การเงิน 
ถ้กเร้ย้กว่าแบบจัำาล่อง Mundell-Fleming โดย้ Dornbusch (1976) ติาม Robert Mundell 
แล่ะ John Fleming ซึึ่�งต่ิางคินต่ิางพัิ่ฒนาแนวคิิดน้� ขึี�นมาในช่วงที่ศวรรศท้ี่�  1960

16 Somruedi Banchongduang, “PromptPay linked to Singapore’s PayNow”, Bangkok Post, 30 
April 2021. https://www.bangkokpost.com/business/2108119/promptpay-linked-to-sin-
gapores-paynow. 
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กล่องท่�  4 (ต่ิอ)
ในปัจัจุับันแบบจัำาล่องน้� เป็นท้ี่� ร้้จัักกันในชื�อ Impossible Trinity หรือ Unholy  

Trinity เนื�องจัากแบบจัำาล่องแสดงให้เห็นว่าประเที่ศไม่สามารถม้ (1) การไหล่เข้ีาออกขีองเงินทุี่น 
อย่้างอิสระ (2) การติรึงอัติราแล่กเปล้่�ย้น แล่ะ (3) การกำาหนดนโย้บาย้การเงินอย่้างอิสระ 
พิ่ร้อมๆ กันได้ ทัี่�งน้�  อัติราแล่กเปล้่�ย้นส่งผู้ล่ต่ิอการส่งออกแล่ะนำาเข้ีา ส่วนนโย้บาย้การเงิน 
ส่งผู้ล่ต่ิออัติราเงินเฟ้้อแล่ะอัติราดอกเบ้�ย้ ซึึ่�งถือว่าเป็นราคิา (หรือต้ินทุี่น) ขีองเงินท้ี่� ม้ผู้ล่ 
ต่ิอการตัิดสินใจัก้้ยื้มเพืิ่�อล่งทุี่นแล่ะบริโภคิ ส่วนการไหล่เข้ีาขีองเงินที่ำาให้ประเที่ศสามารถ 
นำาเข้ีาเงินทุี่นจัากต่ิางประเที่ศมาสนับสนุนการล่งทุี่นเพืิ่�อการเติิบโติได้ ล้่วนที่ำาให้ส่งผู้ล่ต่ิอ
เศรษฐกิจัจัริงได้ทัี่�งนั�น แต่ิผู้้้กำาหนดนโย้บาย้ประเที่ศสามารถเลื่อกได้เพ้ิ่ย้งสองจัากสามอย่้าง
เท่ี่านั�น หากเลื่อกทัี่�งสามอย่้างจัะเป็นการฝืนธรรมชาติิ หรือแม้เกิดขึี�นได้ก็อาจัเพ้ิ่ย้งชั�วคิราว 
แล่ะอาจันำามาซึึ่�งคิวามเส้ย้หาย้ในอนาคิติ อย่้างวิกฤติต้ิมย้ำากุ้งในปี 1997 ก็ถือเป็นตัิวอย่้าง
หนึ�งขีองการฝืน Impossible Trinity ได้เช่นกัน

จัากคิวามเชื�อท้ี่� ว่าปริมาณเงินทุี่นในระบบสามารถส่งผู้ล่ต่ิอทัี่�งอัติราแล่กเปล้่�ย้น
แล่ะอัติราดอกเบ้�ย้ได้อย่้างรวดเร็ว หล่าย้ประเที่ศจึังม้มาติรการเพืิ่�อไม่ให้เกิดการไหล่เข้ีาออก 
ขีองเงินทุี่นอย่้างรวดเร็วเกินไป เช่น มาติรการคิวบคุิมการแล่กเปล้่�ย้นเงิน (exchange  
control) มาติรการสำารองเงินทุี่นไว้ท้ี่�ธนาคิารกล่าง (reserve requirement) เป็นต้ิน ซึึ่�งมัก
เร้ย้กรวมๆ กันว่ามาติรการกำากับแล่ะจััดการทุี่นเคิลื่�อนย้้าย้ระหว่างประเที่ศ (capital control)

ในบริบที่ขีองประเที่ศไที่ย้ กระที่รวงการคิลั่งม้อำานาจัในการคิวบคุิมการ 
แล่กเปล้่�ย้นเงินติราติาม พิ่รบ. คิวบคุิมการแล่กเปล้่�ย้นเงิน พิ่.ศ. 2485 ซึึ่�งได้มอบหมาย้ให้
ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้เป็นผู้้้คิวบคุิมแที่น17

แม�วา่เทคโนโล่ยีดิจท้ิล่ควร์จะทำให�การ์บริ์หาร์ขี�อมล้่มีความสะดวก
แล่ะมีค่าใช�จ่ายน�อยล่ง	 แติ่ความซ้บซ�อนขีองร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้นมาจาก
การ์ที�แติ่ล่ะสถ้าบ้นการ์เงินมีฐานขี�อม้ล่ขีองตินเอง	 การ์ชำร์ะเงินร์ะหว่าง
ธนาคาร์จง้จำเปน็ติ�องมที้�ง	(1)	การ์พิสิจ้นต์ิว้ตินขีองผู้้�ร์บ้โดยผู้้�สง่	ได�	(know	your	
customer	หร์อื	KYC)	(2)	การ์พิสิจ้นว์า่ผู้้�ร์บ้สามาร์ถ้สง่เงนิได�จร์งิกอ่นที�ติว้แทน
ผู้้�ร์บ้จะเพิิ�มเงินในบ้ญ่ชีให�	(3)	การ์เผู้ื�อเวล่าให�แก�ไขีความผู้ดิพิล่าด	เพิร์าะเมื�อ
บ้ญ่ชีที�ส่งแล่ะร์้บอย้่คนล่ะฐานขี�อม้ล่ก้น	 ธนาคาร์ผู้้�ส่งไม่มีสิทธิ�แก�ไขีขี�อม้ล่
ในฐานขี�อม้ล่ขีองธนาคาร์ผู้้�ร์้บ	 ทำให�การ์โอนเงินฝากในบ้ญ่ชีที�แม�ว่าจะเป็น	
ขี�อมล้่ดจิทิล้่ไมไ่ด�เกดิขี้�นงา่ยแล่ะร์วดเร์ว็จนกร์ะท้�งการ์ถ้อนเงนิสดจากธนาคาร์
หน้�งไปฝากอีกธนาคาร์หน้�งสามาร์ถ้เป็นการ์	“โอนเงิน”	ที�เร์็วกว่าได�

17 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “กฏหมาย้คิวบคุิมการแล่กเปล้่�ย้นเงิน”, https://www.bot.or.th/Thai/
FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/FXRegulation/Pages/default.aspx. 
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เมื�อพิิจาร์ณิาปร์ะกอบก้บการ์ความร์้บผิู้ดชอบด�านการ์ปร์าบปร์าม
การ์ฟอกเงิน	(anti-money	laundering	หร์ือ	AML)	ที�อาจติ�องใช�คนในการ์
ค้ดกร์องหร์ือยืนย้นความถ้้กติ�อง	ความแติกติ่างด�านเวล่า	(time	zone)	ขีอง
ผู้้�โอนแล่ะผู้้�ร์้บ	 แล่ะขี�อจำก้ดเวล่าทำการ์ขีองสถ้าบ้นการ์เงินที�ม้กเว�นว้นหยุด	
ทำให�การ์ชำร์ะเงินไม่ได�เป็นเร์ื�องง่ายอย่างที�หล่ายคนเขี�าใจ	 อีกท้�งการ์ชำร์ะ
เงนิทางร์ะบบอเิล่ก็ทร์อนกิสข์ีองผู้้�บริ์โภค	(ที�มปีร์มิาณิธรุ์กร์ร์มมากแติว่า่แติล่่ะ
ธรุ์กร์ร์มมมีล้่คา่น�อยกวา่เมื�อเปร์ยีบเทยีบกบ้การ์ชำร์ะเงนิเพืิ�อธรุ์กจิ)	ที�ผู้า่นมา
ม้กเป็นการ์ชำร์ะด�วยบ้ติร์เคร์ดิติ	 ซ้�งเป็นการ์ชำร์ะเงินควบค้่ก้บการ์ให�บร์ิการ์
สินเชื�อไปด�วย	 ทำให�ยิ�งทวีความซ้บซ�อนข้ี�นอีกจนม้กติ�องพ้ิ�งพิาติ้วกล่างที�
ได�ร์้บความเชื�อถ้ือ	(trusted	third	party)	เช่น	Visa	หร์ือ	Mastercard	เพิื�อ
ปร์ะสานงาน

ร์ะบบชำร์ะเงนิเปน็กล่ไกสำคญ้่ที�ทำให�เงนิขี�อมล้่ที�เกดิข้ี�นจากความ
สม้พิน้ธฉ์น้เจ�าหนี�แล่ะล่ก้หนี�สามาร์ถ้โอนร์ะหวา่งกน้ได�	เพิร์าะทำให�การ์ชำร์ะ
ร์ะหว่างธนาคาร์หรื์อผู้้�ให�บริ์การ์เงินอิเล่็กทร์อนิกส์ที�อาจไม่ร์้�จ้กก้นเกิดขี้�นได�	
เมื�อใช�เงินฝากชำร์ะได�ก็ทำให�ยอมร์้บเป็นเงินได�ง่ายข้ี�น	 ด้งน้�น	 สาร์ะสำค้ญ่
ขีองร์ะบบการ์ชำร์ะเงินคือการ์สร์ร์หาวิธีที�ฐานขี�อม้ล่สามาร์ถ้ทำงานร่์วมก้น
ได�	(interoperability)	โดยที�อย้่ภายใติ�กติิกาในการ์ดำเนินงาน	เช่น	KYC	แล่ะ	
AML	แล่ะล่ด	country	party	credit	risk	น้�นเอง

2.6 ธุุรกรรมทุางิการเงิินทุี� ไม่ ไดี้ เกี�ยวข้องิกับั
เศรษฐกิจจริงิโดียตรงิ

แม�ว่าร์ะบบการ์เงินทำให�สามาร์ถ้ร์ะดมทุนไปส้่	 productive		
assets	ได�	แติ่การ์สร์�าง	 IOU	ร์ะหว่างก้นสามาร์ถ้เกิดขี้�นได�โดยที�ไม่จำเป็น
ติ�องมกีจิกร์ร์มทางเศร์ษฐกจิขี้�นโดยติร์งก็ได�	หากธนาคาร์พิาณิชิยป์ล่อ่ยสนิเชื�อ	
โดยไมจ่ำกด้วต้ิถ้ปุร์ะสงค	์ผู้้�ก้�กส็ามาร์ถ้นำเงนิน้�นไปใช�ได�โดยอสิร์ะ	เชน่	อาจจะ	
นำไปซื�อหล่้กทร์้พิย์ในกิจการ์	 สินทร์้พิย์ในร์ะบบเศร์ษฐกิจก็จะปร์ะกอบด�วย	
productive	assets	 ที�กิจการ์เป็นเจ�าขีอง	 หล้่กทร์้พิย์ที�เป็นสินทร์้พิย์ทาง	
การ์เงนิขีองคร์ว้เร์อืนแล่ะหนี�สนิทางการ์เงนิขีองกจิการ์	สนิเชื�อที�เปน็สินทร์พ้ิย์
ทางการ์เงินขีองภาคการ์เงินแล่ะหนี�สินทางการ์เงินขีองคร์้วเร์ือน	 ทำให�มี
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สินทร์้พิย์ในร์ะบบเศร์ษฐกิจเพิิ�มขี้�นได�จากการ์ก่อหนี�	แติ่ก็เป็นหนี�สินร์ะหว่าง
ก้นที�ห้กล่บก้นได�เมื�อพิิจาร์ณิาในภาพิร์วมคล่�ายก้บในภาพิที�	4	แล่ะ	5

นอกจากนี�	สนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงินกย็ง้สามาร์ถ้นำมาแปร์ร์ป้เพิื�อสร์�าง
สินทร์้พิย์ทางการ์เงินใหม่เพิิ�มขี้�นมาได�อีกด�วย	ธุร์กร์ร์มปร์ะเภทนี�ม้กเร์ียกว่า	
การ์แปล่งสนิทร์พ้ิยเ์ปน็หล่ก้ทร์พ้ิย	์(securitization)	ซ้�งนำสนิทร์พ้ิยท์างการ์เงนิ	
เช่น	สินเชื�อบ�าน	ร์ถ้	บ้ติร์เคร์ดิติ	ส้ญ่ญ่าเช่าร์ะยะยาว	หุ�นก้�	มากองร์วมก้น
ในนิติิบุคคล่เฉพิาะกิจ	(special	purpose	vehicle	หร์ือ	SPV)	แล่ะแปร์สภาพิ	
ด�วยการ์เปล่ี�ยนวิธีจ่ายเงินใหม่	จ้ดล่ำด้บการ์ชำร์ะเงินใหม่	แล่ะสร์�าง	IOU	ใน
ร์้ปแบบขีองหล่้กทร์้พิย์	(เช่น	หุ�นก้�	หน่วยล่งทุน)	เพิื�อนำไปขีายติ่อ	เป็นติ�น	

การ์นำสินทร์้พิย์ทางการ์เงินมาแปล่งเป็นหนี�สินทางการ์เงินเพืิ�อ
ขีายต่ิอ	 อาจด้เหมือนไม่เกิดปร์ะโยชน์อะไร์	 แติ่การ์นำสินทร์้พิย์ทางการ์เงิน
มากองร์วมก้นก็	(1)	สามาร์ถ้ล่ดความเสี�ยงขีองกองสินทร์พ้ิย์ด�วยการ์กร์ะจาย	
การ์ล่งทุน	(diversification)	(2)	 สามาร์ถ้แปร์ร์้ปสินทร์้พิย์ทางการ์เงินให�
อย้่ในร์้ปแบบที�น้กล่งทุนติ�องการ์	 เช่น	 กองทุนร์วมติร์าสาร์หนี�ไม่สามาร์ถ้
ปล่่อยก้�สินเชื�อบ�านโดยติร์งได�	 แติ่สามาร์ถ้ซื�อติร์าสาร์หนี�ที�มีสินเชื�อบ�าน
เป็นหล่้กปร์ะก้นได�	แล่ะย้ง	(3)	สามาร์ถ้ทำให�นำสินทร์้พิย์ติ้�งติ�นที�มีม้ล่ค่าส้ง	
มาแบ่งขีายย่อยได�สะดวกขี้�นอีกด�วย	 ซ้�งปัจจุบ้นม้กเร์ียกกล่ไกนี�ว่า		
fractionalization

เมื�อสนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงนิถ้ก้นำมาสร์�างหล้่กทร์พ้ิย์ใหม่	หล้่กทร์พ้ิย์
น้�นจะเป็นสินทร์้พิย์ทางการ์เงินขีองคร์้วเรื์อนแล่ะหนี�สินทางการ์เงินขีองภาค
การ์เงิน	ทำให�มีสินทร์้พิย์เพิิ�มขี้�นในร์ะบบเศร์ษฐกิจอีกเช่นก้น	ติ้วอย่างที�ใกล่�
เคยีงเงินมากที�สดุคือกองทุนร์วมติล่าดเงิน	(money	market	fund	หร์อื	MMF)	
ซ้�งเป็นการ์ร์ะดมเงินมาล่งทุนในติ้�วส้ญ่ญ่าใช�เงินร์ะยะส้�นที�มีความเสี�ยงติ�ำ
อีกที	หน่วยล่งทุนมีสภาพิคล่่องส้งสามาร์ถ้ไถ้่ถ้อนได�อย่างอิสร์ะ	แล่ะย้งจ่าย
ดอกเบี�ยได�อกีด�วย	ทำให�หนว่ยล่งทนุปร์ะเภทนี�ให�ปร์ะโยชนค์ล่�ายบญ้่ชเีงนิฝาก		
แม�ธรุ์กร์ร์มนี�มก้ไม่ถ้ก้เร์ยีกวา่	securitization	เพิร์าะคำวา่หล้่กทร์พ้ิยม์ก้ใช�กบ้
หุ�นก้�หรื์อหุ�นสาม้ญ่	 มีเงื�อนไขีในการ์เสนอขีายแล่ะภาร์ะผู้้กพิ้นทางกฎหมาย	
ร์ะหว่างก้นแติกติ่างก้น	 แติ่ด�วยพิฤติิน้ยโดยร์วมแล่�วก็ให�ผู้ล่ไม่แติกติ่าง	
ก้นน้ก
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กล่องท่�  5 กองทุนร์วมติลาดีเงิน (MMF) เป็ันเงินหรื์อไม่
กองทุี่นรวมติล่าดเงิน (MMF) ริเริ�มโดย้บริษัที่ Reserve Management Com-

pany ในปี 1970 ด้วย้กองทุี่น Reserve Primary ซึึ่�งกองทุี่นประเภที่น้� ได้รับคิวามนิย้มมาก
ในสหรัฐอเมริกาเนื�องจัากในอด้ติบัญช้เงินฝากท้ี่�รองรับการจ่ัาย้เช็คิ (checking account) 
ซึึ่�งเป็นร้ปแบบการชำาระเงินท้ี่�แพิ่ร่หล่าย้ในประชาชน ไม่สามารถจ่ัาย้ดอกเบ้�ย้ได้ติามกฏหมาย้
ด้วย้ Regulation Q ใน Glass-Steagall Act ท้ี่� ได้กล่่าวถึงไปในกล่่องท้ี่�  2 แต่ิกองทุี่น MMF 
สามารถจ่ัาย้ดอกเบ้�ย้ได้เพิ่ราะไม่ถือว่าเป็นบัญช้เงินฝาก ประกอบกับการท้ี่�  Reserve ย้อมให้
ล้่กค้ิาเข้ีย้นเช็คิสั�งจ่ัาย้จัากเงินในบัญช้กองทุี่นได้ ที่ำาให้ ได้รับคิวามนิย้มเป็นอย่้างมาก แล่ะเมื�อ
เช็คิสั�งจ่ัาย้สามารถเป็นการชำาระขัี�นสุดท้ี่าย้ได้ ก็สามารถใช้เป็นเงินได้เช่นกัน

เนื�องจัากกองทุี่น MMF เป็นกองทุี่นเปิด (open-end fund) ท้ี่� นักล่งทุี่นสามารถ
ไถ่ถอนได้อย่้างอิสระ แต่ิการล่งทุี่นในสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินต่ิางๆ ขีองกองทุี่นมักม้สภาพิ่คิล่่อง
ติำ�า ไม่สามารถขีาย้ได้ทัี่นท้ี่ในปริมาณท้ี่�มาก ผู้้้บริหารกองทุี่นเปิดจึังต้ิองม้การด้แล่สภาพิ่คิล่่อง
ให้ม้เงินสดเพ้ิ่ย้งพิ่อต่ิอการไถ่ถอนเสมอ เมื�อม้เหตุิให้จัำาเป็นต้ิองนำาเงินมาไถ่หน่วย้ล่งทุี่นคืิน 
เกินกว่าท้ี่�คิาดการณ์ ไว้ กองทุี่นอาจัต้ิองขีาย้สินที่รัพิ่ย์้สภาพิ่คิล่่องติำ�าในราคิาติำ�าเป็นพิิ่เศษ 
(มักเร้ย้กว่า fire sale) ที่ำาให้ม้ล่ค่ิาสินที่รัพิ่ย์้ขีองกองทุี่นล่ดล่งจันม้ล่ค่ิาหน่วย้ล่งทุี่นล่ดล่งติาม
ไปด้วย้ได้ หากนักล่งทุี่นพิิ่จัารณาว่าย้อดเงินในบัญช้ MMF เป็นเงินฝาก การล่ดม้ล่ค่ิาขีอง
หน่วย้ล่งทุี่นก็จัะเหมือนเงินฝากในบัญช้ล่ดล่ง เงินท้ี่� เคิย้ม้ 1 ดอล่ล่าร์ ในบัญช้ล่ดล่งเหลื่อ 97 
เซ็ึ่นต์ิ ที่ำาให้หน่วย้ล่งทุี่นท้ี่�คิวรจัะม้ม้ล่ค่ิา 1 ดอล่ล่าร์ ไม่ได้ม้ม้ล่ค่ิา 1 ดอล่ล่าร์อ้กต่ิอไป จันเป็น
ท้ี่�มาขีองคิำาว่า “break the buck” เมื�อเกิดคิวามไม่มั�นใจัขึี�นมา นักล่งทุี่นก็อาจัแห่ไปไถ่ถอน
ด้วย้คิวามตืิ�นติระหนกจันเกิดสถานการณ์คิล้่าย้ bank run ขึี�นได้จันภาคิรัฐอาจัต้ิองเข้ีามา
ด้แล่เพืิ่�อไม่ให้เกิดการลุ่กล่ามไปยั้งส่วนอื�นขีองระบบเศรษฐกิจั 

บที่คิวามวิจััย้ขีอง Akay แล่ะคิณะ (2015) กล่่าวว่าในปี 2006 กองทุี่น Reserve 
Primary ได้เข้ีาไปซืึ่�อติราสารหน้� เอกชนระย้ะสั� นซึึ่�งรวมถึงติราสารหน้� ท้ี่�ออกโดย้ Lehman 
Brothers ด้วย้ เมื�อเดือนกันย้าย้น ปี 2008 Lehman Brothers ได้ประกาศล้่มล่ะล่าย้ ก่อคิวาม
กังวล่ให้กับนักล่งทุี่นอย่้างมาก แม้ว่าติราสารหน้�ขีอง Lehman Brothers ท้ี่�กองทุี่นถืออย่้้จัะ
ม้ม้ล่ค่ิาเพ้ิ่ย้ง 1.2% ขีองม้ล่ค่ิากองทุี่นทัี่�งหมด แต่ิเพ้ิ่ย้งภาย้ในหนึ�งวันหลั่งประกาศล้่มล่ะล่าย้  
นักล่งทุี่นแสดงคิวามต้ิองการท้ี่�จัะไถ่ถอนหน่วย้ล่งทุี่นถึงคิรึ�งหนึ� งขีองจัำานวนหน่วย้ล่งทุี่น
ทัี่�งหมด ด้วย้คิวามไม่แน่นอนขีองสถานการณ์ที่ำาให้ Reserve ไม่สามารถขีาย้ติราสารหน้�
ขีอง Lehman Brothers ให้ใคิรได้เล่ย้ จันกองทุี่น Reserve Primary ต้ิองบันทึี่กด้อย้ค่ิา
ขีองติราสารหน้� นั� น ที่ำาให้ม้ล่ค่ิาขีองกองทุี่นล่ดล่งจัาก 1 ดอล่ล่าร์เหลื่อ 0.97 ดอล่ล่าร์ แล่ะ
เมื�อนักล่งทุี่นในติล่าดที่ราบถึงเรื�องน้�  คิวามตืิ� นติระหนกก็ที่ำาให้การแห่ไถ่ถอนล่ามไปถึง 
กองทุี่น MMF อื�นท้ี่� ไม่ได้ม้คิวามเก้�ย้วข้ีองด้วย้เล่ย้ จัากคิวามกลั่วท้ี่� ไม่ม้ม้ล่น้�ที่ำาให้นักล่งทุี่นแห่
ไปไถ่ถอน กองทุี่นท้ี่� ไม่ได้ม้คิวามเก้�ย้วข้ีองเล่ย้ก็จัำาเป็นต้ิองร้บขีาย้สินที่รัพิ่ย์้ท้ี่�ตินถือในราคิา
ท้ี่�ขีาดทุี่นเพืิ่�อหาสภาพิ่คิล่่องมาให้ จันที่ำาให้ขีาดทุี่นในท้ี่� สุด แม้ว่าการห้ามไถ่ถอนอาจัด้เป็น
เหมือนที่างออกเพิ่ราะจัะได้ไม่ต้ิองขีาย้ขีาดทุี่น แต่ิก็สามารถส่งสัญญาณท้ี่�ยิ้�งสั�นคิล่อนคิวาม
มั�นใจัขีองประชาชนจันเมื�อยิ้�งเกิดคิวามวิติกแล่ะติระหนกก็จัะยิ้�งแห่กันมาไถ่ถอนอ้กขึี�นอ้ก  
ปรากฏการณ์น้� เป็น self-fulfilling crisis ประเภที่หนึ�งท้ี่�พิ่บได้มากในระบบการเงิน 
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กล่องท่�  5 (ต่ิอ)
ทัี่�งน้�  การหยุ้ด bank run ในบริบที่ขีองระบบธนาคิารพิ่าณิชย์้สามารถที่ำาได้ด้วย้

การร่วมกันรับประกันเงินฝากอย่้างท้ี่�  Diamond แล่ะ Dybvig (1983) ได้วิเคิราะห์ ไว้ หรือใน
บริบที่ขีองกองทุี่น MMF สามารถที่ำาได้ด้วย้การล่ด fire sale หากม้ผู้้้รับซืึ่�อในราคิาท้ี่� ยุ้ติิธรรม 
กองทุี่นก็จัะไม่ขีาดทุี่น เมื�อไม่ม้โอกาสท้ี่�จัะขีาดทุี่น นักล่งทุี่นก็ไม่จัำาเป็นจัะต้ิองกลั่วอ้กต่ิอไป  
หากนักล่งทุี่นเชื�อเช่นน้�  ก็จัะไม่จัำาเป็นต้ิองร้บขีาย้กองทุี่น แล่ะเมื�อไม่ม้การไถ่ถอนกองทุี่น ก็จัะ
ไม่เกิด fire sale ขึี�นในท้ี่� สุด ซึึ่�งหากเอกชนแต่ิล่ะราย้ไม่พิ่ร้อมท้ี่�จัะรับบที่บาที่น้� เพิ่ราะม้แรงจ้ัง
ไม่ติรงกันจันที่ำาให้ ไม่สามารถรวมตัิวกันได้ (coordination failure) ภาคิรัฐสามารถเข้ีามา
รับบที่บาที่น้�แที่นได้ สรุปก็คืิอการเปล้่�ย้นคิวามเชื�อขีองนักล่งทุี่นผู่้านกล่ไกท้ี่�สร้างคิวามมั�นใจั
สามารถหยุ้ดวงจัรอันติราย้แล่ะนำาเสถ้ย้รภาพิ่กลั่บมาอ้กคิรั�งได้

ในท้ี่� สุดแล้่ว Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency  
(OCC) แล่ะ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ก็ได้ออกมาติรการ 
Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility 
(MMLF) เพืิ่�อช่วย้กองทุี่น MMF ด้วย้การสนับสนุนสินเชื�อให้สถาบันการเงินท้ี่�ประสงค์ิจัะรับ
ซืึ่�อติราสารหน้� เอกชนจัากกองทุี่น MMF เป็นการเพิิ่�มสภาพิ่คิล่่องในติล่าดเพืิ่�อล่ด fire sale 
ซึึ่�ง Duygan-Bump แล่ะคิณะ (2013) ได้วิเคิราะห์พิ่ฤติิกรรมขีองนักล่งทุี่นก่อนแล่ะหลั่ง
มาติรการแล่ะพิ่บว่าสามารถช่วย้หยุ้ดเงินทุี่นไหล่ออกจัากกองทุี่น MMF ได้

ในปัจัจุับันกองทุี่น MMF มักถ้กพิิ่จัารณาว่าเป็นธนาคิารเงา (shadow bank) 
เพิ่ราะให้บริการคิล้่าย้ธนาคิารพิ่าณิชย์้ ม้การปล่่อย้ก้้ รับเงินฝาก จ่ัาย้ดอกเบ้�ย้ แล่ะม้คิวาม
เส้� ย้งท้ี่�จัะเกิด bank run ท้ี่�อาจัเกิดผู้ล่ข้ีางเค้ิย้ง (externalities) ลุ่กล่ามไปถึงส่วนอื�นขีอง
ระบบเศรษฐกิจัได้ (contagion) ที่ำาให้ม้การนำาม้ล่ค่ิาการล่งทุี่นผู่้านกองทุี่น MMF มารวมใน 
ปริมาณเงินคิวามหมาย้กว้างแล้่ว โดย้ในประเที่ศไที่ย้รวมอย่้้ในหมวด 2.1 เงินรับฝากประเภที่อื�น 
ท้ี่�สถาบันรับฝากเงินติามภาพิ่ท้ี่�  7 ในเดือนกันย้าย้น 2564 ปริมาณหน่วย้ล่งทุี่นขีองกองทุี่น
รวม MMF อย่้้ท้ี่�  280,560 ล้่านบาที่ คิิดเป็นประมาณ 1.2% ขีองปริมาณเงินทัี่�งหมดในระบบ

ในบริบที่ขีองประเที่ศไที่ย้นั� น ไม่ได้ม้กฏหมาย้ห้ามการจ่ัาย้ดอกเบ้�ย้ขีองบัญช้ 
เงินฝาก แล่ะการชำาระเงินผู่้านเช็คิก็ไม่ได้เป็นท้ี่�แพิ่ร่หล่าย้ ดังนั�นคิวามนิย้มขีองกองทุี่น MMF 
น่าจัะมาจัากอัติราดอกเบ้�ย้ท้ี่� ส้งกว่าอัติราดอกเบ้�ย้เงินฝาก แต่ิอย่้างไรก็ติาม นักล่งทุี่นคิวร
ติระหนักว่ากองทุี่น MMF (หรือการล่งทุี่นใดๆ ท้ี่� ไม่ใช่การฝากเงินในสถาบันรับฝากเงิน)  
ไม่อย่้้ภาย้ใต้ิคิวามคุ้ิมคิรองขีอง พิ่รบ. ประกันเงินฝาก ที่ำาให้อัติราดอกเบ้�ย้ในบัญช้เงินฝาก 
ในธนาคิารพิ่าณิชย์้แล่ะสมาชิกขีองสถาบันคุ้ิมคิรองเงินฝาก ซึึ่�งรวมถึงบริษัที่เงินทุี่นแล่ะบริษัที่
เคิรดิติฟ้องซิึ่เอร์บางราย้ ไม่สามารถนำาไปเปร้ย้บเท้ี่ย้บกับการบริการอื� นท้ี่�คิล้่าย้เงินฝาก 
โดย้ติรงได้ เพิ่ราะภาระคิวามรับผิู้ดชอบขีองผู้้้รับฝากแล่ะคิวามเส้�ย้งขีองผู้้้ฝากไม่เหมือนกัน 
คิวามคุ้ิมคิรองท้ี่� ได้มาน้�แล่กมาด้วย้เงินนำาส่งส่้กองทุี่นคุ้ิมคิรองเงินฝาก ซึึ่�งเป็นค่ิาใช้จ่ัาย้ขีอง
สถาบันการเงิน
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กล่องท่�  5 (ต่ิอ)
ส่วนคิวามเส้�ย้งจัากการเที่ขีาย้ด้วย้คิวามตืิ�นติระหนกนั�น ในประเที่ศไที่ย้นั�นก็เคิย้

ปรากฏสถานการณ์น้� เช่นกัน ในช่วงเดือนม้นาคิม ปี พิ่.ศ. 2563 คิวามกังวล่จัากสถานการณ์
โคิวิด-19 ทัี่�วโล่กส่งผู้ล่ให้เกิดคิวามผัู้นผู้วนในติล่าดการเงินต่ิางๆ รวมถึงติล่าดติราสารหน้�   
ที่ำาให้นักล่งทุี่นแห่ไถ่ถอนหน่วย้ล่งทุี่นในกองทุี่น MMF แล่ะกองทุี่นรวมติราสารหน้�มากกว่าคิาด 
จันกระทัี่�งปลั่ดกระที่รวงการคิลั่ง ผู้้้ว่าการธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้ แล่ะเล่ขีาธิการสำานักงาน
คิณะกรรมการกำากับหลั่กที่รัพิ่ย์้แล่ะติล่าดหลั่กที่รัพิ่ย์้ต้ิองออกมาแถล่งข่ีาวด่วนเพืิ่�อสร้าง
คิวามเชื�อมั�น18 พิ่ร้อมออกมาติรการเพืิ่�อป้องกันการลุ่กล่าม โดย้ในส่วนขีองกองทุี่น MMF 
แล่ะกองทุี่นรวมติราสารหน้� ท้ี่� เป็นกองทุี่นเปิด (daily fixed income fund) ก็ได้ม้การออก
มาติรการช่วย้เหลื่อกองทุี่นรวมท้ี่� ได้รับผู้ล่กระที่บจัากการขีาดสภาพิ่คิล่่องในติล่าดการเงิน 
(Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)19 

กรณ้ศึกษาขีองกองทุี่น MMF แสดงให้เห็นถึงคิวามสำาคัิญขีองคิวามเชื�อแล่ะ
คิวามมั�นใจัในระบบการเงิน ผู้ล่ท้ี่�อาจัเกิดขึี�นได้ขีองการส้ญเส้ย้คิวามมั�นใจั แล่ะบที่บาที่ขีอง
ภาคิรัฐในการประสานงานในระบบเศรษฐกิจัในย้ามวิกฤติ

ธุร์กร์ร์มการ์เงินบางปร์ะเภทเป็นการ์สร์�าง	 IOU	 ในร์้ปแบบการ์	
โอนเงนิร์ะหว่างกน้อย่างมีเงื�อนไขีโดยที�ไมไ่ด�เปน็การ์ร์ะดมทุนเพืิ�อล่งทนุ	เช่น	
การ์ปร์ะก้น	ถ้ือเป็นเคร์ื�องมือในการ์โอนถ้่ายเงินร์ะหว่างผู้้�เอาปร์ะก้นแล่ะผู้้�ร์้บ
ปร์ะก้น	 โดยผู้้�เอาปร์ะก้นโอนเงินไปเป็นเบี�ยปร์ะก้นแล่ะผู้้�ร์้บปร์ะก้นโอนเงิน
กล่บ้เป็นสินไหมเมื�อเกิดเหตุิติามที�กำหนดเอาไว�	IOU	ร์ป้แบบนี�ถ้อืเป็นส้ญ่ญ่า	
อนพุิน้ธ์	(derivative)	ปร์ะเภทหน้�ง	เพิร์าะการ์โอนขี้�นอย้ก่บ้เงื�อนไขีที�ติร์วจสอบได�		
ไม่ว่าจะเป็นร์าคาผู้ล่ิติผู้ล่ทางการ์เกษติร์	 อ้ติร์าดอกเบี�ย	 อ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยน	
ด้ชนีติล่าดหล่้กทร์้พิย์	 ปร์ิมาณิมล่ภาวะ	 ปร์ิมาณิน�ำฝน	 อุณิหภ้มิ	 เป็นติ�น		
ซ้�งส้ญ่ญ่าอนุพิ้นธ์ก็จะเป็นสินทร์้พิย์ทางการ์เงินขีองฝั�งที�ได�ร์้บเงิน	(หร์ือจะได�
ร์้บเงิน)	แล่ะเป็นหนี�สินทางการ์เงินขีองฝั�งที�จะติ�องจ่ายเงิน

แม�ว่าสญ้่ญ่าอนุพิน้ธ์	เชน่	สญ้่ญ่าปร์ะกน้หรื์อสญ้่ญ่าซื�อขีายล่ว่งหน�า	
จะมลี่ก้ษณิะเปน็	zero	sum	คอืมฝีั�งที�ได�ร์บ้กต็ิ�องมฝีั�งที�จา่ย	ไมไ่ด�มกีาร์เชื�อมโยง	

18 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “แถล่งข่ีาวมาติรการรองรับสถานการณ์ COVID-19”, 22 ม้นาคิม 2563, 
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/JointTH_22032020.pdf.

19 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “มาติรการช่วย้เหลื่อกองทุี่นรวมท้ี่� ได้รับผู้ล่กระที่บจัากการขีาดสภาพิ่คิล่่อง
ในติล่าดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)”, 22 ม้นาคิม 2563, https://www.bot.
or.th/covid19/content/bond/Pages/mflf.aspx. 
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ส้่เศร์ษฐกิจจริ์งโดยติร์ง	 แติ่การ์โอนในร์้ปแบบนี�สามาร์ถ้ทำให�บริ์หาร์ความ
เสี�ยงได�	 สมมุติิว่ามีกิจการ์ที�ติ�องซื�อขี�าวเป็นว้ติถุ้ดิบหล่้ก	 แติ่หากร์าคาขี�าว
ส้งขี้�นเกินกว่าที�คาดไว�แล่ะไม่สามาร์ถ้ส่งผู้่านติ�นทุนติ่อให�ล่้กค�าได�	 ก็อาจจะ	
ล่�มเหล่วแล่ะก่อให�เกิดความเสียหายต่ิอเป็นทอดๆ	ซ้�งหากมีการ์บริ์หาร์ติ�นทุนขี�าว	
ด�วยส้ญ่ญ่าล่่วงหน�า	 ก็อาจจะทำให�เล่ี�ยงสถ้านการ์ณิ์นี�ด�วยการ์ปิดความเสี�ยง	
(hedge)	 ได�	 อย่างไร์ก็ติาม	 ผู้้�ใช�ส้ญ่ญ่าอนุพิ้นธ์ไม่จำเป็นจะติ�องเป็นผู้้�ที�มี
ความเสี�ยงที�จะปดิเสมอไป	ในกร์ณีินี�สญ้่ญ่าอนพุิน้ธก์ส็ามาร์ถ้ใช�เปน็เคร์ื�องมอื	
ในการ์เก็งกำไร์ได�

นวต้ิกร์ร์มทางการ์เงนิทำให�สร์�างสนิทร์พ้ิยท์างการ์เงนิได�อยา่งงา่ย		
ไม่ว่าจะเป็นการ์ก่อหนี�ร์ะหว่างก้น	 การ์แปร์ร้์ปสินทร์้พิย์ทางการ์เงิน	 การ์ทำ	
ส้ญ่ญ่าอนุพิ้นธ์	 ไปจนถ้้งการ์นำนว้ติกร์ร์มมาปร์ะกอบก้น	 เช่น	 สินทร้์พิย์
ส้งเคร์าะห์	(synthetic	assets)	ที�ให�ผู้ล่ติอบแทนเสมือนก้บสินทร์้พิย์ติ�นแบบ
แติ่สร์�างขี้�นมาเป็นสินทร์้พิย์ใหม่	 structured	products	 ที�มาจากการ์นำ
สินทร์้พิย์ทางการ์เงินมาผู้นวกร์วมเขี�าก้บส้ญ่ญ่าอนุพิ้นธ์	(ในบร์ิบทขีองไทย	
มก้เรี์ยกวา่หุ�นก้�ที�มีอนุพิน้ธแ์ฝง)	ไปจนถ้ง้กองทุนร์วมที�ล่งทนุในสญ้่ญ่าอนุพิน้ธ์	
ทำให�สินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�สามาร์ถ้ใช�แล่กเปล่ี�ยนแทนเงินได�ร์วมถ้้งสร์�าง	
ผู้ล่ติอบแทนได�มีมากมายไร์�ขีีดจำก้ด	 ภาพิที�	9	 แสดงให�เห็นถ้้งสินทร์้พิย์
ทางการ์เงินต่ิางๆ	ในร์ะบบการ์เงินไทยท้�งขีองภาคร์ฐ้แล่ะภาคเอกชน	(ไมร่์วม	
เงนิฝากในธนาคาร์พิาณิชิยแ์ล่ะสถ้าบน้ร์บ้ฝากเงนิ)	ซ้�งมล้่คา่สนิทร์พ้ิยท์ี�สง้ที�สดุ	
คือติร์าสาร์ทุน	ติามด�วยเงินให�ก้�ยืมในร์ะบบธนาคาร์พิาณิิชย์	สถ้าบ้นการ์เงิน
เฉพิาะกิจ	(SFI)	แล่ะผู้้�ให�บร์ิการ์ที�ไม่ใช่สถ้าบ้นการ์เงิน	(non-bank)	สินทร์้พิย์
ที�มาจากนว้ติกร์ร์มทางการ์เงิน	 เช่น	 หน่วยล่งทุน	 ใบสำค้ญ่แสดงสิทธิใน	
ผู้ล่ปร์ะโยชน์ที�เกิดจากหล่ก้ทร์พ้ิยอ์�างองิ	(depository	receipts)	แล่ะใบสำคญ้่
แสดงสิทธิอนุพิ้นธ์มีไม่มากเมื�อเทียบเป็นส้ดส่วนขีองสินทร์้พิย์ท้�งหมด
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กล่องท่�  6 การ์แปัลงสินทรั์พย์ีเป็ันหลักทรั์พย์ีและสินทรั์พย์ีสังเคร์าะห์
นวัติกรรมที่างการเงินมักชวนให้นึกถึงคิวามลึ่กล่ำ�าแล่ะซัึ่บซ้ึ่อนขีองแบบจัำาล่อง

คิณิติศาสติร์ท้ี่� ได้รับอิที่ธิพิ่ล่มาจัากวิศวกรรมศาสติร์ จันที่ำาให้ผู้้้คินในวงการถ้กกล่่าวขีานว่า
เป็น “วิศวกรการเงิน” (financial engineer) แต่ิเบื�องหลั่งนวัติกรรมเหล่่าน้�  ม้แนวคิิดที่าง
เศรษฐศาสติร์ท้ี่�สำ าคัิญสามประการท้ี่�ที่ำาให้กล่ไกต่ิางๆ ที่ำางานได้ดังน้�

1. Overcollateralization หลั่กประกันสร้างคิวามเชื�อมั�นในม้ล่ค่ิาขีองสินที่รัพิ่ย์้
ที่างการเงิน สัญญาเงินก้้เป็นสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินท้ี่� ผู้้้ถือต้ิองการคิวามมั�นคิง ได้รับดอกเบ้�ย้
แล่ะเงินต้ินติามเงื�อนไขีท้ี่�ติกล่งกันไว้ หากต้ิองการคิวามมั�นใจัมาก ก็สามารถนำาหลั่กประกันท้ี่�
ม้ม้ล่ค่ิามากมาคิำ�าไว้ให้เกินม้ล่ค่ิาสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงิน (ซึึ่�งเป็นหน้� สินที่างการเงินขีองผู้้้ขีาย้
สินที่รัพิ่ย์้) ได้ (overcollateralization) ติามภาพิ่ท้ี่�  10 ซึึ่�งหลั่กการน้� ใช้อย่้างแพิ่ร่หล่าย้ใน
ระบบการเงิน เช่น เงินฝากขีองธนาคิารพิ่าณิชย์้ม้สินเชื�อเป็นหลั่กประกัน หน่วย้ล่งทุี่นกองทุี่น 
MMF ม้หุ้นก้้เป็นหลั่กประกัน mortgage-backed securities (MBS) ม้สินเชื�ออสังหาริมที่รัพิ่ย์้
เป็นหลั่กประกัน เป็นต้ิน ซึึ่�งอาจัเร้ย้กสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินท้ี่� ม้คิวามผู้้กพัิ่นคิล้่าย้สัญญาก้้ยื้ม
เหล่่าน้� ว่า collateralized debt position (CDP) ก็ได้ นอกจัากน้�  หากต้ิองการสร้างสินที่รัพิ่ย์้
สังเคิราะห์ท้ี่� อ้างอิงม้ล่ค่ิาจัากสินที่รัพิ่ย์้อื�น ไม่จัำาเป็นต้ิองม้ม้ล่ค่ิามั�นคิง ขีอเพ้ิ่ย้งม้หลั่กประกัน
คิำ�าไว้เกินก็สามารถเชื�อในม้ล่ค่ิาขีองสินที่รัพิ่ย์้สังเคิราะห์นั�นได้หากถ้กหนุนหลั่งอย่้างเพ้ิ่ย้งพิ่อ 

2. Margin requirement หากหลั่กประกันไม่พิ่อก็สามารถชำาระส่วนต่ิางได้  
แม้ว่า overcollateralization จัะเป็นแนวคิิดท้ี่�ที่รงพิ่ลั่งมากในระบบการเงิน แต่ิก็ที่ำาให้ 
หลั่กประกันนั� น “จัม” อย่้้โดย้ไม่ได้สามารถนำาไปใช้ประโย้ชน์อย่้างเต็ิมท้ี่�  อย่้างเช่น หากนำา
โที่รทัี่ศน์ ไปจัำานำา ก็ไม่สามารถด้โที่รทัี่ศน์ ได้ ทัี่� งน้� เพิ่ราะนักล่งทุี่น (อาจัเร้ย้กว่าผู้้้รับจัำานำา  
เจ้ัาหน้�  ผู้้้ซืึ่�อสินที่รัพิ่ย์้ หรือค่้ิสัญญาก็ได้ แล้่วแต่ิบริบที่ขีองการสัญญา) ต้ิองการคิวามมั�นใจั
ว่าสามารถยึ้ดหลั่กประกันได้ง่าย้เมื�อจัำาเป็น ซึึ่�งอาจัพิิ่จัารณาว่าเป็นการขีาดประสิที่ธิภาพิ่ 
(capital inefficiency) ได้ แต่ิการท้ี่� ต้ิองวางหลั่กประกันก็เป็นเพิ่ราะต้ิองการสร้างคิวาม 
เชื�อมั�นในม้ล่ค่ิาขีองสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงิน หากสามารถเชื�อใจักันได้ก็อาศัย้การที่วงถาม 
ให้ชำาระส่วนต่ิางได้ เช่น หากม้ล่ค่ิาหลั่กประกันขีองสินเชื�อติำ�ากว่าม้ล่หน้�  เมื�อยึ้ดหลั่กประกัน 
เพืิ่�อขีาย้ชำาระหน้�แล้่วไม่เพ้ิ่ย้งพิ่อ ก็สามารถที่วงถามให้ผู้้้ก้้รับผิู้ดชอบในส่วนต่ิางได้ หากย้อม
ล่ดบที่บาที่ขีองหลั่กประกันก็สามารถเพิิ่�ม capital efficiency ได้ แต่ิก็อาจัมาพิ่ร้อมคิวามเส้�ย้ง
ท้ี่� ส้งขึี�นเช่นกัน ในบริบที่ขีองสัญญาอนุพัิ่นธ์ เช่น สัญญาซืึ่�อขีาย้ล่่วงหน้า เมื�อราคิาอ้างอิง 
เป็นประโย้ชน์ต่ิอฝ� าย้หนึ� ง ฝ� าย้ท้ี่� เส้ย้ประโย้ชน์ก็จัะต้ิองชำาระให้อ้กฝ� าย้ ในหลั่กการแล้่ว 
ค่้ิสัญญาสามารถชำาระเพ้ิ่ย้งส่วนต่ิางกันได้ แต่ิเพืิ่�อป้องกันการผิู้ดสัญญาจึังมักม้การกำาหนด
ให้ทัี่�งสองฝ� าย้วางเงินสดเป็นหลั่กประกัน (margin requirement) ให้เพ้ิ่ย้งพิ่อต่ิอม้ล่ค่ิาท้ี่�
ต้ิองชำาระระหว่างกัน
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กล่องท่�  6 (ต่ิอ)
3. Assets-liabilities matching รักษาสมดุล่ระหว่างม้ล่ค่ิาหลั่กประกันแล่ะ

สินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงิน หากสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินท้ี่�คิำ�าโดย้หลั่กประกันเป็นสัญญาท้ี่� ม้คิวาม
มั�นคิง (เช่น CDP) หลั่กประกันท้ี่� ไม่มั�นคิงอาจัสร้างคิวามไม่มั�นใจัให้กับนักล่งทุี่น แต่ิการกระจัาย้
หลั่กประกันให้ม้คิวามหล่ากหล่าย้สามารถล่ดคิวามเส้�ย้งได้เช่นเด้ย้วกับการกระจัาย้การล่งทุี่น 
(diversification) ในที่างปฏิบัติิจึังมักพิ่บว่าหลั่กประกันขีองสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินม้คิวาม 
หล่ากหล่าย้ เช่น สินเชื�ออสังหาริมที่รัพิ่ย์้ท้ี่� เป็นหลั่กประกันขีอง MBS ม้การกระจัาย้ตัิวในมิติิ
ที่ำาเล่ สินเชื�อธนาคิารพิ่าณิชย์้ท้ี่� เป็นหลั่กประกันขีองเงินฝากม้การกระจัาย้ตัิวในธุรกิจัแล่ะ
ประเภที่ขีองล้่กหน้�  เป็นต้ิน อย่้างไรก็ติาม สาระสำาคัิญคืิอการด้แล่ม้ล่ค่ิาขีองหลั่กประกัน 
ให้สอดคิล้่องกับม้ล่ค่ิาสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงิน หากสินที่รัพิ่ย์้ที่างการเงินม้ม้ล่ค่ิาเปล้่�ย้นแปล่งได้ 
เช่น สินที่รัพิ่ย์้สังเคิราะห์ท้ี่� อ้างอิงกับราคิาหุ้น การรักษาสมดุล่สามารถที่ำาได้ด้วย้การกำาหนด
หลั่กประกันเป็นหุ้นนั�นเล่ย้ ม้ล่ค่ิาก็จัะสอดคิล้่องกันพิ่อด้ การที่ำางานขีอง depository receipt 
(DR) ซึึ่�งเป็นใบรับฝากหุ้นท้ี่�ออกโดย้สถาบันการเงินท้ี่�เป็นผู้้้ซืึ่�อแล่ะถือคิรองหุ้นนั�นแที่นนักล่งทุี่น
โดย้ส่งต่ิอผู้ล่ประโย้ชน์ต่ิางๆ มาให้อ้กท้ี่จึังสามารถพิิ่จัารณาเป็นหุ้นสังเคิราะห์ ได้ ในสินที่รัพิ่ย์้
ในระบบการเงินจัะม้ทัี่�งใบหุ้นท้ี่�สถาบันการเงินเป็นผู้้้ถือแที่นแล่ะใบรับฝากหุ้นท้ี่�ถือโดย้นักล่งทุี่น 
แต่ิถ้กหักกล่บกันโดย้หน้� สินระหว่างกันอ้กท้ี่

2.7 เทุคโนโลยีและการเข้าถึ้งิบัริการทุางิการเงิิน

ในยุคปัจจุบ้น	 เทคโนโล่ยีในการ์สื�อสาร์แล่ะเก็บขี�อม้ล่ทำให�การ์ร์้บ
ดแ้ล่เงนิแล่ะแล่กเปล่ี�ยนม้ล่ค่าเปน็ไปได�ง่ายขี้�น	ท้�งติ�นทนุในการ์บร์หิาร์จ้ดการ์	
ความเร์็วในการ์ให�บร์ิการ์	ไปจนถ้้งความสะดวกสบายในการ์ร์้บบร์ิการ์	ทำให�
มีบร์ิษ้ทใหม่ๆ	 ถ้้กก่อติ้�งขี้�นมาให�บร์ิการ์ทางการ์เงิน	 ไม่ว่าจะเป็นกร์ะเป๋าเงิน
ดิจิท้ล่	เคร์ือขี่ายร์ะบบชำร์ะเงิน	นายหน�าซื�อขีายสินทร์้พิย์ทางการ์เงิน	บร์ิษ้ท
สมย้ใหมม่ก้บร์หิาร์จด้การ์ด�วยร์ป้แบบที�คล่อ่งต้ิว	ยืดหยุน่ต่ิอการ์เปลี่�ยนแปล่ง	
ปร์ะกอบก้บความแพิร์่หล่ายขีอง	mobile	device	เช่นโทร์ศ้พิท์มือถ้ือที�เชื�อม
ติ่อก้บอินเทอร์์เน็ติได�	 ทำให�ท้�งช่องทางแล่ะร์้ปแบบการ์บริ์การ์เปล่ี�ยนไป	
สามาร์ถ้เขี�าถ้ง้ต้ิวผู้้�บร์โิภคได�งา่ยขี้�นท้�งในมติิสิถ้านที�แล่ะเวล่าในการ์ให�บร์กิาร์
ด�วยติ�นทนุที�ติ�ำล่ง	แล่ะสามาร์ถ้ออกแบบขี้�นติอนการ์ให�บร์กิาร์ที�สะดวกสบาย
เขี�าใจง่ายมากขี้�นด�วย	 ผู้้�ปร์ะกอบการ์เหล่่านี�ม้กถ้้กเร์ียกว่า	 FinTech	 หร์ือ	
บร์ิษ้ทเทคโนโล่ยีทางการ์เงิน
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ในขีณิะเดียวก้น	 ก็มีผู้้�ปร์ะกอบการ์ที�ทำธุร์กิจโดยอาศ้ยการ์สะสม
ขี�อมล้่ผู้้�บร์โิภคเพิื�อให�บร์กิาร์	ไมว่า่จะเปน็ผู่้านการ์ค�นหาขี�อมล้่	การ์บร์โิภคสื�อ	
หร์อืการ์จบ้จ่ายใช�สอย	ทุกปฏิสม้พิน้ธ์ในโล่กดิจทิล้่สามาร์ถ้เก็บขี�อมล้่ในหล่าย
มิติิได�ง่าย	การ์นำ	artificial	intelligence	มาใช�งานก้บขี�อม้ล่มหาศาล่นี�ทำให�
เขี�าใจความชอบแล่ะอปุนสิย้ขีองผู้้�บร์โิภคแติล่่ะร์ายได�งา่ยขี้�น	อาจเขี�าใจได�ถ้ง้	
จิติใติ�สำน้กที�แม�แต่ิติ้วผู้้�บริ์โภคเองก็ย้งไม่ทร์าบด�วยซ�ำ	 ซ้�งหน้งสือชื�อ		
“Everybody	Lies:	Big	Data,	New	Data	and	What	the	Internet	Can	Tell	Us	
About	Who	We	Really	Are”	โดย	Stephens-Davidowitz	(2017)	มีติ้วอย่าง
ที�นา่สนใจจากหล่ายบริ์บท	ท้�งด�วยขี�อมล้่ผู้้�บริ์โภคที�ม	ีด�วยขี�อมล้่แวดล่�อมหรื์อ
ขี�อม้ล่ปร์ะมวล่จากการ์อนุมานแล่ะคาดเดาผู้่านแบบจำล่องสถ้ิติิ	ทำให�ขี�อม้ล่
ที�เดิมเคยเป็น	soft	information	สามาร์ถ้เป็น	hard	information	ได�มากขี้�น

หากย�อนไปที�ปัญ่หาสำค้ญ่ขีองร์ะบบการ์เงิน	 ได�แก่ความสามาร์ถ้
แล่ะความเติ็มใจในการ์ชำร์ะ	 อาจกล่่าวได�ว่าบร์ิษ้ทเหล่่านี�เขี�าใจผู้้�ก้�มากกว่า	
ผู้้�ให�บร์ิการ์ทางการ์เงินด้�งเดิมด�วยซ�ำ	 ทำให�เร์ิ�มมีผู้้�ปร์ะกอบการ์ที�ผู้้นติ้วมา
เป็นสถ้าบ้นการ์เงินมากข้ี�น	 โดยม้กจะเป็นกิจการ์ที�เป็น	 platform	 เชื�อมต่ิอ
ผู้้�คนในร์ะบบเศร์ษฐกิจเขี�าด�วยก้นด�วยเทคโนโล่ยีดิจิท้ล่	 ทำให�สามาร์ถ้เก็บ
ขี�อม้ล่ปริ์มาณิมากได�หล่ากหล่ายมิติิด�วยติ�นทุนในการ์เก็บขี�อม้ล่ติ�ำมาก	
เพิร์าะผู้้�ใช�งานเป็นผู้้�สร์�างเบาะแสขี�อม้ล่นี�ให�เอง	 (user-generated	data)		
ผู้้�ปร์ะกอบการ์เหล่่านี�ม้กถ้้กเร์ียก	TechFin	 เพิร์าะเป็นบร์ิษ้ทเทคโนโล่ยีที�ห้น
มาให�บร์ิการ์ด�านการ์เงิน

กล่องท่� 7 เมื�อ e-Commerce Platform และแอปัพลิเคชันแชทกลายีเป็ัน TechFin
ในช่วงเริ�มต้ิน ธุรกิจั e-commerce ขีอง Alibaba (Taobao) เผู้ชิญปัญหา 

ผู้้้ซืึ่� อแล่ะผู้้้ขีาย้ไม่ไว้ ใจักัน ไม่กล้่าโอนเงินให้คินแปล่กหน้า จึังได้เริ� มให้บริการ Alipay  
ซึึ่�งเป็นระบบชำาระเงินดิจิัทัี่ล่ภาย้ใน platform ขีองตินในปี 2003 โดย้ให้บริการเอสโคิรว์ 
(Escrow) รับฝากเงินไว้ให้ก่อนจันกว่าผู้้้ซืึ่�อจัะได้ยื้นยั้นสภาพิ่สินค้ิาจึังจัะชำาระเงินให้กับผู้้้ขีาย้ 
ก่อนท้ี่�จัะขีย้าย้การให้บริการในวงกว้างขึี�นเป็น Alipay ซึึ่�งเป็น mobile e-wallet ในปี 2008 
ท้ี่�  “รับฝาก” เงินจัากผู้้้ใช้งาน20 

20 CGAP, “China: A Digital Payments Revolution”, September 2019, https://www.cgap.org/
research/publication/china-digital-payments-revolution 
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กล่องท่�  7 (ต่ิอ)
เมื�อเป็นผู้้้รับฝากเงินแล้่วก็สามารถนำามาบริหารแล่ะสร้างผู้ล่ติอบแที่นให้กับ

ล้่กค้ิาในร้ปแบบดอกเบ้�ย้ ประกอบกับการออกแบบให้ใช้งานง่าย้ที่ำาให้บริการน้� ได้รับคิวามนิย้ม
อย่้างมาก ที่ำาให้บัญช้ขีอง Alipay กล่าย้เป็นเหมือนบัญช้เงินฝากหรือกองทุี่น MMF มากกว่า
จัะเป็นเพ้ิ่ย้ง e-wallet จันส่งผู้ล่กระที่บต่ิอการฝากเงินในธนาคิารพิ่าณิชย์้21 ในปี 2014 
Alibaba ได้ปรับโคิรงสร้างให้บริการที่างการเงินอย่้้ภาย้ใต้ิบริษัที่ Ant Financial Services 
Group แล่ะม้การขีย้าย้ขีอบเขีติการให้บริการ เช่น ธนาคิารดิจิัทัี่ล่ (MYbank) บริหารคิวาม
มั�งคัิ�ง (Ant Fortune) ประกัน (Xianghubao) แล่ะม้การสร้างพัิ่นธมิติรในแต่ิล่ะประเที่ศเพืิ่�อ
ขีย้าย้การเข้ีาถึงล้่กค้ิา

ส่วน WeChat นั�นเป็นแอปพิ่ลิ่เคิชันแชที่อันดับหนึ�งขีองจ้ันท้ี่�พัิ่ฒนาโดย้ Tencent 
ซึึ่�งเป็นบริษัที่ท้ี่� โดดเด่นในด้านเกมออนไล่น์แล่ะได้พัิ่ฒนา Tenpay มาเพืิ่�อสนับสนุนการชำาระเงิน
ก่อนหน้าน้�แล้่ว ในปี 2013 Tencent ได้นำาบริการขีอง Tenpay มารวมกับ WeChat ซึึ่�งเป็นจุัด
กำาเนิดขีอง WeChat Pay ท้ี่�ที่ำาให้ล้่กค้ิาสามารถชำาระเงินระหว่างกันได้ โดย้ง่าย้ 

เมื�อทัี่�งสองต่ิางเป็นบริษัที่เที่คิโนโล่ย้้ท้ี่� ม้ข้ีอม้ล่มากมาย้ ประกอบกับพัิ่ฒนาการ 
ในการนำา artificial intelligence เช่น machine learning มาใช้เพืิ่�อที่ำาคิวามเข้ีาใจัพิ่ฤติิกรรม 
ผู้้้บริโภคิ ก็สามารถที่ำาให้ประเมินคิวามสามารถในการชำาระได้ แล่ะม้คิวามสำาคัิญต่ิอช้วิติ 
ประจัำาวันขีองผู้้้ใช้งานจันไม่อย้ากบิดพิ่ลิ่�วจันที่ำาให้ ไม่ต้ิองกังวล่เรื�องคิวามเต็ิมใจัในการชำาระ
จึังสามารถให้บริการที่างการเงินเช่นสินเชื�อได้ ไม่ย้ากนัก

ทัี่� ง Alipay แล่ะ WeChat Pay ต่ิางรับสกุล่เงินท้ี่� ใช้กันแพิ่ร่หล่าย้ในระบบ
เศรษฐกิจั ประกอบกับการประสานงานโดย้ติรงกับระบบธนาคิารพิ่าณิชย์้ จึังที่ำาให้ IOU ใน
ร้ปแบบน้� ม้คุิณสมบัติิเป็นเงินมากอย่้้แล้่ว แล่ะคิวามสำาเร็จัขีองทัี่�งสองมาจัากการออกแบบ
ให้ใช้งานสะดวกแล่ะการขีย้าย้เคิรือข่ีาย้ผู้้้ใช้งานอย่้างรวดเร็ว เช่น ทัี่�งสองบริษัที่ม้การใช้ 
QR code ที่ำาให้สามารถรับชำาระเงินได้ง่าย้ ด้วย้ WeChat Pay เป็นแอปพิ่ลิ่เคิชันแชที่ท้ี่� ต้ิอง
สร้าง network effect ด้วย้ธรรมชาติิอย่้้แล้่ว ที่ำาให้เคิรือข่ีาย้กว้างขีวางโดย้อัติโนมัติิ ประกอบ
กับการสร้างการใช้งานท้ี่� เป็นท้ี่� ถ้กใจัในหม่้ล้่กค้ิา เช่น การหาเพืิ่�อนท้ี่�อย่้้ในบริเวณ (Friend 
Nearby) ที่ำาให้เป็นแอปท้ี่� ได้รับนิย้มท้ี่� สุด22 ส่วน Alipay นั�น แม้ว่าจัะม้จุัดเริ�มต้ินจัากการเป็น 
e-commerce platform แต่ิการสร้างเคิรือข่ีาย้ในการรับชำาระ เช่น ร้านค้ิาหรือแท็ี่กซ้ึ่�  ที่ำาให้
ฐานการใช้งานไม่จัำากัดอย่้้กับร้านค้ิาใน online platform เท่ี่านั�น23

21 Simon Rabinovitch, “Treasure piles up for Alibaba as depositors desert China’s banks”, 
Financial Times, 20 December 2018.

22 Anu Hariharan, “How WeChat Grew to Be the #1 App in the World”, Founder Stories, 
Y Combinator, https://www.ycombinator.com/library/3t-how-wechat-grew-to-be-the-1-
app-in-the-world. 

23 Yichen Zhu, Sarah Hui Li and Professor Lam Chaun Leong, “A Hangzhou Story: The 
Development of China’s Mobile Payment Revolution”, Lee Kuan Yew School of Public 
Policy Case Writing Competition 2017/2018, National University of Singapore.
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กล่องท่�  7 (ต่ิอ)
ในยุ้คินั� น ยั้งม้ประชากรจ้ันจัำานวนมากท้ี่� เข้ีาถึงบริการที่างการเงินไม่ได้ (un-

banked) แล่ะที่างการจ้ันเองก็พิ่ย้าย้ามเร่งเพิิ่�มการเข้ีาถึง โดย้เฉพิ่าะในชนบที่แล่ะในประชากร
ย้ากจัน ราย้งาน 2014 Global Findex พิ่บว่าประชากรจ้ัน 20% คินไม่ม้บัญช้ธนาคิาร ซึึ่�ง
ล่ดล่งจัาก 35% ในปี 2011 แล่ะการชำาระเงินผู่้าน mobile banking ส้งถึง 19% ซึึ่�งส้งกว่า
ประเที่ศพัิ่ฒนาแล้่ว เช่น เย้อรมน้ท้ี่� ม้สัดส่วนเพ้ิ่ย้ง 15% เท่ี่านั� น24 ที่างการจ้ันเองก็ให้การ
สนับสนุนผู่้านการให้ใบอนุญาติในการจััดตัิ�งธนาคิารแก่บริษัที่เที่คิโนโล่ย้้ด้วย้25 จันที่ำาให้ระบบ
การเงินขีองจ้ันเกิด digital transformation ขึี�น ส่วนหนึ�งขีองคิวามสำาเร็จัขีองทัี่�ง Alipay 
แล่ะ WeChat Pay จึังมาจัากการสนับสนุนขีองภาคิรัฐ โดย้ในปี 2020 ส่วนแบ่งติล่าดขีอง
การชำาระเงินผู่้านโที่รศัพิ่ท์ี่มือถือขีอง Alipay อย่้้ท้ี่�  55.4% ส่วน WeChat Pay อย่้้ท้ี่�  38.5%26

เมื�อประชากรจ้ันชื�นชอบการเดินที่างมากขึี�น การรับชำาระเงินจัากนักท่ี่องเท้ี่�ย้ว
จ้ันก็เป็นประโย้ชน์ต่ิอธุรกิจัท่ี่องเท้ี่�ย้วเช่นกัน ที่าง Alipay เองก็ม้การจัับมือกับร้านค้ิาในแหล่่ง
ท่ี่องเท้ี่�ย้วเพืิ่�ออำานวย้คิวามสะดวก27 สำ านักงานพัิ่ฒนาธุรกรรมที่างอิเล็่กที่รอนิกส์ ได้สำ ารวจั
ช่องที่างการชำาระเงินผู่้านช่องที่างออนไล่น์ขีองกลุ่่มผู้้้ประกอบการ SMEs ในปี 2559 แล่ะ
พิ่บว่า 3.81% ใช้ช่องที่างการชำาระเงินผู่้านระบบการชำาระเงินต่ิางประเที่ศ เช่น PayPal แล่ะ 
Alipay เป็นต้ิน

24 Eric Duflos and Leora Klapper, “New accounts in China drive global financial inclusion 
figures”, World Bank Blogs, 18 June 2015, https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/
new-accounts-china-drive-global-financial-inclusion-figures. 

25 “How Alipay and WeChat Pay Revolutionised Chinese Payments, Paved the Way for 
Central Bank Digital Currency – Interview with Rich Turrin”, China Banking News, 18 
November 2019, https://www.chinabankingnews.com/2019/11/18/how-alipay-and-
wechat-pay-revolutionised-chinese-payments-paved-the-way-for-central-bank-digital-
currency-interview-with-rich-turrin/. 

26 Jane Zhang, “Do fintech giants Alipay and WeChat Pay have monopoly power? China’s 
new regulation leaves experts guessing”, South China Morning Post, 21 January 2021, 
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3118724/do-fintech-giants-alipay-and-
wechat-pay-have-monopoly-power-chinas-new. 

27 Elizabeth Schulze, “Alipay has tripled its merchants in Europe amid ‘booming’ Chinese 
tourism market”, CNBC Tech, 4 June 2019, https://www.cnbc.com/2019/06/04/alipay-
has-tripled-its-merchants-in-europe-amid-booming-chinese-tourism-market.html. 
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กล่องท่�  7 (ต่ิอ)
คิวามสามารถในการรับชำาระจัากต่ิางประเที่ศด้วย้สกุล่เงินต่ิางประเที่ศที่ำาให้

เงินข้ีามพิ่รมแดนได้ง่าย้ ส่วนคิวามสามารถในการเปิดบัญช้กับผู้้้ให้บริการต่ิางประเที่ศได้
โดย้ติรงโดย้ท้ี่� ผู้้้ ให้บริการก็ไม่ใช่ธนาคิารพิ่าณิชย์้ก็อาจัที่ำาให้เงินในระบบเศรษฐกิจัได้รับ
อิที่ธิพิ่ล่จัากต่ิางประเที่ศได้ ที่ำาให้ธนาคิารกล่างซึึ่�งเป็นผู้้้กำาหนดนโย้บาย้แล่ะด้แล่ระบบการ
เงินต่ิางเริ�มม้การพ้ิ่ดคุิย้ถึงเรื�องผู้ล่กระที่บขีองเที่คิโนโล่ย้้ดิจิัทัี่ล่ต่ิอเสถ้ย้รภาพิ่การเงิน 
มากขึี�น โดย้ปัจัจุับันผู้้้ประสงค์ิจัะประกอบธุรกิจัเก้�ย้วกับการชำาระเงินในประเที่ศไที่ย้จัะต้ิอง
อย่้้ภาย้ใต้ิ พิ่รบ. ระบบการชำาระเงิน พิ่.ศ. 2560 รวมถึงผู้้้ประกอบธุรกิจัท้ี่� รับชำาระเงินด้วย้ 
Alipay แล่ะ WeChat Pay ด้วย้

ท้�ง	 FinTech	 แล่ะ	 TechFin	 ติ่างมีบทบาทในการ์ช่วยกลุ่่มที�เขี�า
ถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงินไม่ได�	(unbanked)	แล่ะกลุ่่มที�เขี�าถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงิน	
อย่างไม่ท้�วถ้้ง	 (underbanked)	 เพิร์าะทำให�การ์เปิดบ้ญ่ชีเป็นเร์ื�องง่ายขี้�น	
สามาร์ถ้พิสิจ้นต้์ิวตินผู้้�เปดิบญ้่ช	ี(KYC)	ได�	โดยที�ไมต่ิ�องพ้ิ�งพิาสาขีาที�มตีิ�นทนุ
ส้งกว่า	(หร์ืออาจจะไม่	 KYC	 ด�วยซ�ำ)	 แล่ะมีขี�อม้ล่ทางเล่ือก	(alternative	
data)	ในการ์พิจิาร์ณิาล่ก้ค�ามากขี้�น28	ไปจนถ้ง้ชว่ยให�การ์ติด้สนิใจล่งทนุปล่อด
อคติิมากขี้�น	 เมื�อผู้้�ปร์ะกอบการ์เหล่่านี�ที�ไม่ใช่ธนาคาร์พิาณิิชย์	(non-bank)		
มีบทบาทมากข้ี�นในการ์ให�สินเชื�อแล่ะการ์บริ์หาร์จ้ดการ์ล่งทุนสินทร์้พิย์
ทางการ์เงิน	 แล่ะหากผู้้�ให�บร์ิการ์เหล่่านี�ให�บร์ิการ์กร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่ด�วยแล่�ว	
ในหล่้กการ์ก็สามาร์ถ้ให�สินเชื�อโดยเพิิ�มเงินล่งในกร์ะเป๋าเงินขีองผู้้�ก้�โดยติร์ง
แล่ะบ้นท้กสินเชื�อน้�นเป็นสินทร์้พิย์ทางการ์เงินได�	ทำให�	non-bank	ที�ปล่่อย
สินเชื�อแล่ะมีกร์ะเป๋าเงินเป็นขีองตินเองเป็นเสมือน	shadow	bank	ที�สามาร์ถ้
สร์�างเงินใน	(inside	money)	ในร์ะบบได�โดยแทบไม่ติ่างจากธนาคาร์พิาณิิชย์	
ทำให�อาจกล่่าวได�กุญ่แจสำค้ญ่ขีองผู้้�ให�บริ์การ์ทางการ์เงินคือความสามาร์ถ้
ในการ์สร์�างบ้ญ่ชีขีองผู้้�ใช�งาน	 เมื�อสามาร์ถ้ปร์้บเปลี่�ยนขี�อม้ล่ในบ้ญ่ชีได�ก็
สามาร์ถ้ให�บร์กิาร์ทางการ์เงนิได�หล่ากหล่ายร์ป้แบบ	ร์วมถ้ง้การ์สร์�างเงนิด�วย	

28 ในปี พิ่.ศ. 2563 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้ได้เพิิ่�มสินเชื�อส่วนบุคิคิล่ภาย้ใต้ิการกำากับประเภที่ สินเชื�อส่วน
บุคิคิล่ดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อรองรับผู้้้ให้บริการท้ี่�นำาเที่คิโนโล่ย้้ดิจิัทัี่ล่แล่ะข้ีอม้ล่ที่างเลื่อก (alternative data) มาใช้
ในการให้บริการสินเชื�อในขัี�นติอนขีองการประเมินคิวามสามารถหรือคิวามเต็ิมใจัในการชำาระหน้�  โดย้
ในเดือนธันวาคิม ปี พิ่.ศ. 2564 ม้ผู้้้ประกอบการทัี่�งหมด 7 ราย้ ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “ ราย้ชื�อผู้้้
ให้บริการสินเชื�อส่วนบุคิคิล่ดิจิัทัี่ล่”, 8 December 2021, https://www.bot.or.th/Thai/Financia-
lInstitutions/Pages/DigitalPloan_ServiceProvider.aspx.
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ซ้�งหากนำเงินนี�ไปล่งทุนไม่ถ้้กปร์ะเภทก็อาจส่งผู้ล่ติ่อเนื�องไปถ้้งเสถ้ียร์ภาพิ
ขีองร์ะบบการ์เงินได�	ซ้�ง	ธร์ร์มร์้กษ์	หมื�นจ้กร์	(2544)	ได�วิเคร์าะห์ความก้งวล่
ติ่างๆ	เหล่่านี�	(ในบร์ิบทขีอง	e-money)	ไว�ในบทความวิจ้ยที�นำเสนอในงาน
ส้มมนาวิชาการ์ธนาคาร์แห่งปร์ะเทศไทยปร์ะจำปี	2544	ในยุคสม้ยที�	mobile	
e-wallet	ย้งไม่เป็นที�แพิร์่หล่าย

2.8 เทุคโนโลยีดีิจิทุัลและนิยามของิเงิิน

เมื�อเงินในกร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่สามาร์ถ้นำไปชำร์ะได�อย่างกว�างขีวาง	
ปร์ะชาชนเขี�าได�ท้�วถ้้ง	(ubiquitous)	ยอดเงินในกร์ะเป๋าเงินเป็นภาร์ะติ่อผู้้�ถ้ือ
กร์ะเป๋าเงินที�ติ�องร์บ้ผิู้ดชอบคล่�ายบญ้่ชีเงินฝาก	(แม�ว่าจะจ่ายดอกเบี�ยหรื์อไม่
ก็ติาม)	 ปร์ะชาชนก็อาจมีความคาดหว้งติ่อความส้มพิ้นธ์น้�นเสมือนการ์ฝาก
ด้แล่เงิน	 ทำให�ผู้้�ให�บริ์การ์กร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่ติ�องได�ร์้บอนุญ่าติจากธนาคาร์
แห่งปร์ะเทศไทยในฐานะผู้้�ปร์ะกอบธุร์กิจร์ะบบการ์ชำร์ะเงินภายใติ�การ์กำก้บ	
แล่ะบร์ิการ์การ์ชำร์ะเงินภายใติ�การ์กำก้บ	 ซ้�งถ้ือว่าเป็นธุร์กิจการ์ให�บร์ิการ์
เงินอิเล่็กทร์อนิกส์	ถ้�อยคำที�ใช�ไม่ได�กล่่าวถ้้งบร์ิการ์กร์ะเป๋าเงินแติ่ร์ะบุว่าเป็น
บร์ิการ์เงินร์้ปแบบอิเล็่กทร์อนิกส์	 สะท�อนให�เห็นถ้้งสาร์ะสำค้ญ่ว่ากร์ะเป๋า
เงินดิจิท้ล่ไม่ใช่มีเพิียงแค่การ์สร์�างบ้ญ่ชีที�เก็บขี�อม้ล่เงิน	 แต่ิเป็นเร์ื�องการ์
สร์�างความม้�นใจว่าขี�อม้ล่ในกร์ะเป๋าเป็นที�ยอมร์้บเป็นเงินที�สามาร์ถ้ชำร์ะค่า
สินค�าแล่ะบร์ิการ์ได�	สามาร์ถ้คงม้ล่ค่าแล่ะร์้กษาความปล่อดภ้ยแทนผู้้�ฝากได�		
เมื�อผู้้�ใช�งานเติิมเงินเขี�าไปไม่ว่าจะเป็นในร์้ปแบบ	 ธนบ้ติร์	 เหร์ียญ่กษาปณ์ิ		
บ้ติร์เติิมเงนิ	หร์อืโอนผู้า่นบญ้่ชธีนาคาร์ก็ติาม	ก็จะถ้อืวา่เปน็การ์แปล่งสภาพิเงนิ	
ในสื�อปร์ะเภทหน้�งไปยง้สื�ออกีปร์ะเภทหน้�งแต่ิ	“ความเป็นเงิน”	ยง้เหมือนเดิม		
ท้�งๆ	ที�ในความเป็นจร์ิงแล่�วเมื�อเงินถ้้กแปล่งสภาพิไป	คุณิสมบ้ติิขีองเงินอาจ
จะเปล่ี�ยนไป	 ถ้้งแม�ว่าในการ์ใช�งานม้กมีความคล่�ายก้นมากจนผู้้�ใช�งานแยก
ไม่ออก

การ์กำหนดร์ะเบียบต่ิางๆ	จง้มีไว�เพิื�อให�เงนิยง้คงเป็นเงินเหมือนเดิม	
แม�จะถ้้กแปล่งสภาพิไป	 ในบร์ิบทนี�	 เงินอิเล่็กทร์อนิกส์ในกร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่
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ที�เป็นหนี�สินขีองผู้้�ออกเงินสามาร์ถ้ถ้ือเป็นเงินใน	(inside	money)	 ปร์ะเภท
หน้�งได�เช่นก้น	 เนื�องจากเงินในที�อย้่ในร์้ปแบบบ้ญ่ชีมีความสะดวกสบายใน
การ์ใช�งานมากกว่าธนบ้ติร์แล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์	ผู้้�ให�บร์ิการ์เงินอิเล่็กทร์อนิกส์
จ้งติ�องมีภาร์ะความร์้บผู้ิดชอบเร์ื�องการ์พิิส้จน์ติ้วตินผู้้�เปิดบ้ญ่ชี	(KYC)	 แล่ะ
ให�ความร์่วมมือด�านการ์ปัองก้นแล่ะปร์าบปร์ามการ์ฟอกเงิน	(AML)	เสมือน
ธนาคาร์พิาณิิชย์ด�วย	

หากพิิจาร์ณิากองทุน	 MMF	 ที�ก่อนนี�ได�กล่่าวว่ามีล้่กษณิะคล่�าย
บ้ญ่ชีเงินฝากแต่ิไม่จำเป็นติ�องกำก้บด้แล่อย่างเขี�มขี�นเท่า	 อาจเป็นเพิร์าะไม่
ได�มคีวามคาดหวง้วา่จะถ้ก้นำไปชำร์ะโดยกว�างขีวาง	แล่ะผู้้�ใช�งานมองวา่เปน็	
การ์ล่งทุนที�มีความเสี�ยง	 หน่วยล่งทุนเป็นภาร์ะความร์้บผิู้ดชอบขีองกองทุน
ร์วมซ้�งอาจสญ้่มล้่คา่ได�	ไมไ่ด�เปน็การ์ร์้บฝากเงิน	จง้ไม่ได�มีขี�อก้งวล่เร์ื�องการ์
ร์้กษาความเป็นเงินเหมือน	e-money	แติ่ก็ย้งติ�องมี	KYC	แล่ะ	AML	เช่นก้น	
เหมือนธุร์กร์ร์มอื�นๆ	ในติล่าดทุน

ท้�งนี�	กองทุน	MMF	สามาร์ถ้	break	the	buck	จนเกิด	MMF	run	ได�
เพิร์าะสามาร์ถ้ซื�อขีายหน่วยล่งทุนได�ด�วยร์าคาที�แติกต่ิางจาก	“มล้่ค่าที�ติร์าไว�”		
(หร์อืความคาดหวง้ขีองผู้้�ร์บ้บร์กิาร์)	แล่ะความแติกติา่งน้�นเปน็ที�ปร์ะจ้กษก์น้
ในส้งคมจนสามาร์ถ้ทำให�เกิดความแติกติื�นแล่ะส้ญ่เสียความม้�นใจได�	 แติ่ใน
บร์บิทขีองเงนิอิเล่ก็ทร์อนกิส์ในกร์ะเปา๋เงนิดจิทิล้่	ไมส่ามาร์ถ้ซื�อขีายกน้ได�ใน
ร์าคาที�ติา่งจากที�ติร์าไว�	กล่า่วคอื	1	บาทในกร์ะเปา๋เงนิดจิิทล้่สามาร์ถ้แล่กเปน็	
1	บาทในร์ป้แบบอื�นได�ติล่อดเวล่าเพิร์าะจะติ�องแล่กผู่้านผู้้�ให�บร์กิาร์กร์ะเปา๋เงนิ
ดิจิท้ล่เท่าน้�น	 การ์ซื�อขีายก้นเองไม่มีอ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยนให�เห็น	(คล่�ายก้บการ์
ถ้อนเงิน	 ซ้�งคือการ์แปล่งเงินในบ้ญ่ชีเงินฝากในธนาคาร์พิาณิิชย์เป็นธนบ้ติร์	
ซ้�งเปน็เงนิคนล่ะร์ป้แบบกน้แล่�ว)	ทำให�หน่วยเงินอเิล็่กทร์อนิกส์ในกร์ะเปา๋เงนิ
ดิจิท้ล่ในไม่สามาร์ถ้	break	the	buck	ได�	สถ้านการ์ณิ์	MMF	run	จ้งสามาร์ถ้
พิจิาร์ณิาเปน็กร์ณิศีก้ษาได�วา่หากเงนิฝากในธนาคาร์พิาณิชิยส์ามาร์ถ้ซื�อขีาย
ได�อย่างอิสร์ะ	หน่วย	1	บาทขีองเงินฝากอาจจะซื�อขีายก้นในร์าคาที�ติ่างจาก		
1	 บาทก็ได�	 การ์ที�เงินอิเล่็กทร์อนิกส์ในกร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่มีการ์จำก้ดการ์	
แล่กเปล่ี�ยนไว�ทำให�สถ้านการ์ณิ์คล่�าย	 MMF	 run	 ไม่สามาร์ถ้เกิดขี้�นได�		
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แติ่	bank	run	ในร์้ปแบบด้�งเดิมอย่างเช่นในกร์ณิีธนาคาร์พิาณิิชย์ที�ปร์ะชาชน
แหไ่ปถ้อนเงนิฝากจนไมส่ามาร์ถ้แปล่งเงนิอิเล่ก็ทร์อนกิส์ในกร์ะเปา๋เงนิดิจิทล้่
เป็นเงินร์้ปแบบอื�นได�ก็ย้งสามาร์ถ้เกิดได�อย้่เสมอ	 ทำให�การ์หนุนหล่้งม้ล่ค่า
เงินขีองผู้้�ให�บร์ิการ์เงินอิเล่็กทร์อนิกส์เป็นมิติิหน้�งที�ผู้้�กำก้บด้แล่ม้กให�ความ
สำค้ญ่ด�วย

ที�ผู้่านมาก็มีผู้้�ปร์ะกอบการ์ที�ใช�สิ�งอื�นแล่กเปล่ี�ยนแทนเงิน	 เช่น		
บต้ิร์กำนล้่	ค้ปองสวนอาหาร์	แติ�มสะสม	เปน็ติ�น	แติก่็ไมถ่้ก้พิจิาร์ณิาวา่เป็นเงิน
โดยธนาคาร์แห่งปร์ะเทศไทยเช่นก้น	 ผู้้�ให�บร์ิการ์ไม่จำเป็นติ�องได�ร์้บอนุญ่าติ
กไ็ด�เพิร์าะบต้ิร์กำนล้่	คป้อง	หร์อืแติ�มสะสมม้กมีการ์จำกด้เงื�อนไขีในการ์ใช�งาน		
ไม่ได�แล่กเปล่ี�ยนกล่้บเป็นเงินได�ง่าย	 ไม่ได�ถ้้กนำไปใช�ชำร์ะโดยกว�างขีวาง		
แติ่ปร์ะเด็นที�น่าสนใจคือในปัจจุบ้นเทคโนโล่ยีดิจิท้ล่ทำให�การ์แล่กเปล่ี�ยนเกิด
ได�ง่ายขี้�น	 ไม่ว่าจะเป็นการ์แล่กเปล่ี�ยนก้นโดยติร์งหร์ือผู่้านติ้วกล่างก็ติาม	
ทำให�เกิดความกว�างขีวางขี้�นได�ง่ายแม�ว่าผู้้�ให�บร์ิการ์อาจไม่ได�ติ้�งใจเช่นน้�น
ก็ติาม

กล่องท่�  8 ไมล์สะสมของสายีการ์บินเป็ันเงินหรื์อไม่
ไมล์่เดินที่างสะสมขีองการสาย้การบินเป็นสิ�งท้ี่� นักเดินที่างชื�นชอบเพิ่ราะสามารถ

นำาไปแล่กเปล้่�ย้นเป็นรางวัล่ได้หล่าย้ร้ปแบบ หนึ�งในการแล่กเปล้่�ย้นท้ี่� คุ้ิมค่ิาท้ี่� สุดก็คืิอการนำาไป
แล่กเป็นตัิ�วเคิรื�องบินชั�นหนึ�งเพิ่ราะอัติราในการแล่กเปล้่�ย้นไมล์่กับราคิาตัิ�วมักคุ้ิมค่ิาท้ี่� สุดเมื�อ
เท้ี่ย้บกับรางวัล่ประเภที่อื�น ประกอบกับการได้มาซึึ่�งไมล์่ม้หล่ากหล่าย้วิธ้ ไม่ว่าจัะเป็นจัากการ
เดินที่าง (ซึึ่�งแต่ิล่ะสาย้การบินก็ม้กติิกาในการให้ไมล์่แติกต่ิางกันไป เช่น เส้นที่างท้ี่� บิน ประเภที่
ตัิ�วท้ี่� ซืึ่�อ ไปจันถึงจัำานวนเงินท้ี่� จ่ัาย้ให้สาย้การบิน) ไปจันถึงรางวัล่จัากบัติรเคิรดิติท้ี่� ผู้้้ให้บริการ
ซืึ่�อมาจัากสาย้การบินเพืิ่�อเป็นแรงจ้ังใจัให้กับล้่กค้ิา ม้เว็บไซึ่ต์ิจัำานวนมาก เช่น The Points 
Guy ท้ี่�แนะนำาวิธ้การสะสมแล่ะใช้งานไมล์่ ไปจันถึงการประเมินม้ล่ค่ิาไมล์่เท้ี่ย้บกับการใช้งาน 
แล่ะประเมินต้ินทุี่นในการสะสมไมล์่ ในวิธ้ต่ิางๆ เพืิ่�อให้เกิดคิวามคุ้ิมค่ิามากท้ี่� สุด
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กล่องท่�  8 (ต่ิอ)
เมื�อไมล์่นั�นถ้กนำาไปแล่กเป็นตัิ�วเคิรื�องบินหรือสินค้ิาแล่ะบริการ สาย้การบินก็จัะ

รับร้้ราย้ได้ติามมาติรฐานบัญช้ แต่ิเงินจัากการขีาย้ไมล์่นั�นได้รับล่่วงหน้าไปแล้่ว ที่ำาให้ ไมล์่ท้ี่�
ขีาย้ไปเป็น IOU ประเภที่หนึ�ง แล่ะม้การบันทึี่กเป็นหน้� สินขีองบริษัที่อย่้างชัดเจัน หากผู้้้บริโภคิ
นำาไมล์่มาแล่กเป็นสินค้ิาแล่ะบริการท้ี่� ค่ิาใช้จ่ัาย้ติำ�ากว่าราย้ได้จัากการขีาย้ไมล์่ สาย้การบิน 
ก็สามารถที่ำากำาไรได้ด้วย้การขีาย้ไมล์่แล่ะบันทึี่กหน้� สินด้วย้ม้ล่ค่ิาติำ�ากว่าเงินท้ี่� ได้รับมา  
(คิล้่าย้กับ seigniorage จัากตัิวอย่้างการผู้ลิ่ติเงินก่อนหน้าน้� ) แล่ะหากไมล์่ ไม่ถ้กนำามาไถ่ถอน
หรือหมดอายุ้ (มักเร้ย้กว่า breakage) หน้� สินนั� นก็จัะถ้กรับร้้เป็นกำาไรไป29 บที่คิวามจัาก
นิติย้สาร Forbes ในปี 2020 วิเคิราะห์ว่าสาย้การบินอาจัได้กำาไรถึง 50% จัากไมล์่ท้ี่�ขีาย้  
ไม่ว่าจัะเป็นการขีาย้ติรงให้กับผู้้้บริโภคิ ไปจันถึงการขีาย้ให้ธุรกิจัอื�น เช่น ธนาคิาร ท้ี่� มักซืึ่�อไมล์่
ไปให้เป็นรางวัล่ขีองการใช้งานบัติรเคิรดิติ30 

ทัี่� งน้�  ไมล์่เป็นตัิวเล่ขีในระบบข้ีอม้ล่ขีองสาย้การบิน ผู้้้บริโภคิสร้างบัญช้กับ 
สาย้การบินเพืิ่�อสะสมไมล์่ เมื�อใช้บริการติามเงื�อนไขี สาย้การบินก็เพิิ่�มไมล์่ ให้ในบัญช้ หรือเมื�อ
สาย้การบินขีาย้ไมล์่ ผู้้้บริโภคิก็ส่งเงินให้กับสาย้การบินเพืิ่�อแล่กกับตัิวเล่ขีในบัญช้ ในช่วงท้ี่�
ผู่้านมา หล่าย้สาย้การบินอนุญาติให้ผู้้้บริโภคิสามารถโอนไมล์่ ให้กันได้ ซึึ่�งอาจัโอนให้กับคิน 
ในคิรอบคิรัวหรือคินร้้จัักด้วย้คิวามเสน่หา หรือจัะซืึ่�อขีาย้กันก็ได้ ผู้้้บริโภคิอาจัติิดต่ิอกัน
ผู่้านช่องที่างต่ิางๆ เช่น เว็บบอร์ดเพืิ่�อโอนให้กันโดย้ติรง หรืออาจัม้บริษัที่ท้ี่� รับซืึ่�อไมล์่เพืิ่�อนำา
ไปประกอบธุรกิจัต่ิอ เมื�อม้ผู้้้รับซืึ่�อไมล์่กว้างขีวางมากขึี�นแล่ะสะดวกขึี�น ก็อาจัม้ผู้้้ท้ี่� รับชำาระ 
ค่ิาสินค้ิาแล่ะบริการเป็นไมล์่เสมือนเงินก็ได้ แล่ะหากพิิ่จัารณาไมล์่ ในบัญช้เหมือนเงินฝาก  
ไมล์่สาย้การบินเองก็ม้คิวามคิล้่าย้บริการการเงินได้เช่นกัน ม้การรับฝากแล่ะไถ่ถอนไมล์่  
แต่ิไมล์่ ในร้ปแบบปัจัจุับันไม่ได้เป็นหน่วย้วัดที่างบัญช้ท้ี่� ด้ ม้ล่ค่ิาขีองไมล์่ ในสาย้ติาแต่ิล่ะคินม้
คิวามแติกต่ิางกัน วิธ้หาไมล์่มาได้แต่ิล่ะหน่วย้ก็ม้คิวามแติกต่ิางกัน ม้ล่ค่ิาขีองไมล์่จึังม้คิวาม
ไม่แน่นอน ที่ำาให้ ไมล์่ ในร้ปแบบน้� ไม่ได้ม้คุิณสมบัติิเป็นเงินท้ี่� ด้ได้

29 Aaron Hurd and Dia Adams, “What Is Breakage And Why Does It Matter?”, Forbes 
Advisor, 18 June 2021, https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/what-is-breakage-
and-why-does-it-matter/. 

30 JT Gentler, “How Airlines Make Billions From Monetizing Frequent Flyer Programs”, 
Forbes, 15 July 2020, https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/07/15/how-air-
lines-make-billions-from-monetizing-frequent-flyer-programs/.
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กล่องท่�  8 (ต่ิอ)
หากล่องจิันตินาการใหม่ว่าสาย้การบินกำาหนดให้ 1 ไมล์่เท่ี่ากับ 1 บาที่ ไมล์่  

ผู้้้ท้ี่�สะสมไมล์่สามารถแล่กเป็นสินค้ิาแล่ะบริการได้ในอัติราแล่กเปล้่�ย้นน้� เสมอ สามารถนำา
ไมล์่ ไปล่ดราคิาตัิ�วเคิรื�องบินได้ แล่ะพัิ่นธมิติรท้ี่� ซืึ่�อไมล์่ ไปก็สามารถแล่กไมล์่ ได้ในอัติราไมล์่
ล่ะ 1 บาที่เสมอ แต่ิยิ้นด้ขีาย้ไมล์่นั�นให้ราคิาติำ�ากว่า 1 บาที่ หากพิิ่จัารณาไมล์่สาย้การบินจัาก 
มุมมองขีองธุรกรรมการเงิน ไมล์่ท้ี่� ขีาย้ให้พัิ่นธมิติรไปในราคิาติำ�ากว่า 1 บาที่ก็คิล้่าย้กับ
การขีาย้ตัิ�วแล่กเงิน (bill of exchange) ท้ี่� ไม่ระบุวันไถ่ถอน จัะไถ่ถอนก็ต่ิอเมื�อผู้้้บริโภคิมา
แล่กไมล์่เท่ี่านั� น หากม้การแล่กไมล์่อย่้างกว้างขีวางแล่ะแพิ่ร่หล่าย้มากขึี�น ม้แอปพิ่ลิ่เคิชัน
ในการอำานวย้คิวามสะดวกต่ิางๆ มากมาย้ แต่ิผู้้้ถือคิรองแล่ะด้แล่ข้ีอม้ล่บัญช้ไมล์่ก็ยั้งเป็น 
สาย้การบินอย่้้ ในกรณ้น้� ไมล์่คิวรจัะถ้กพิิ่จัารณาเป็นเงินหรือไม่ 

หากพิิ่จัารณาแค่ิการใช้งานก็จัะเห็นว่าม้คิวามคิล้่าย้เงินบาที่มาก ม้ล่ค่ิาถ้กติรึงกับ
เงินบาที่อย่้างชัดเจัน แต่ิไม่ได้ม้การย้อมรับว่าสามารถแล่กไมล์่ออกมาจัากสาย้การบินเป็นเงิน
บาที่ได้ (convertibility) ต้ิองอาศัย้การขีาย้ให้ผู้้้อื�น แล่ะไม่ม้กล่ไกในการรับรองการคิงม้ล่ค่ิา
ขีอง 1 ไมล์่ต่ิอ 1 บาที่ได้เข้ีมแข็ีงแล่ะน่าเชื�อมั�นได้มากพิ่อ เช่น สาย้การบินอาจัเปล้่�ย้นเงื�อนไขี
ในการแล่กเปล้่�ย้น รวมถึงการไม่ได้ที่ำา KYC เต็ิมร้ปแบบแล่ะไม่ได้อย่้้ในเคิรือข่ีาย้ AML จึังที่ำาให้
ไม่ถ้กพิิ่จัารณาเป็นเงิน แม้จัะใช้ชำาระแที่นเงินได้ในหล่าย้สถานการณ์ก็ติาม

ด�วยบร์ิบทขีองเทคโนโล่ยีในปัจจุบ้น	 ส้งคมที�ไม่ใช�เงินสด	(cash-
less)	 ไม่มีท้�งธนบ้ติร์แล่ะเหรี์ยญ่กษาปณ์ิ	 เป็นเร์ื�องที�เป็นไปได�ง่ายขี้�นมาก	
เพิร์าะจากที�ได�กล่า่วในบทที�	1.3	ว่าพิฒ้นาการ์ขีองเงินข้ี�นอย้ก่บ้ความติ�องการ์
แล่กเปล่ี�ยนในแต่ิล่ะยุคแล่ะเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อมล้่เทคโนโล่ยีดจิิทล้่ทำให�
การ์เก็บแล่ะสื�อสาร์ขี�อม้ล่ร์ะหว่างก้นเป็นเร์ื�องง่าย	 อีกท้�งธนบ้ติร์แล่ะเหรี์ยญ่
กษาปณ์ิเป็นเงินนอก	(outside	money)	ที�ร์ฐ้ได�กำไร์จาก	seigniorage	หากนำ	
มาใช�จ่ายก้บสิ�งที�ไม่ได�เกิดการ์เติิบโติทางเศร์ษฐกิจก็อาจทำให�นำมาซ้�งภาวะ
เงินเฟ้อได�	 ในบร์ิบทขีองส้งคมไร์�เงินสด	 แม�จะไม่มีเงินนอก	 กิจกร์ร์มติ่างๆ		
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจก็ย้งสามาร์ถ้ดำเนินติ่อไปได�ด�วยเงินในที�เอกชนเป็นผู้้�ให�
บร์กิาร์เอง	(privately-issued	inside	money)	เชน่เงินในกร์ะเป๋าเงินดิจทิล้่	เปน็ติ�น	
ขีอเพีิยงมีกร์ะเป๋าเงินที�สามาร์ถ้เชื�อมโยงก้บทุกคนได�	 เร์ื�องการ์แล่กเปล่ี�ยน	
แล่ะส่งผู้่านม้ล่ค่าก้นก็ไม่ใช่เร์ื�องยากอีกติ่อไป

แต่ิการ์ใช�งานร์ะบบดิจิท้ล่ย่อมหล่งเหลื่อร์่องร์อยไว�	 แติกต่ิางจาก
เงินสด	 ทำให�เกิดความก้งวล่เร์ื�องความเป็นส่วนติ้วได�	 ในซีร์ีส์สะท�อนภ้ย	
ขีองส้งคมดิจิท้ล่ที�ชื�อ	 Black	Mirror	(ปีที�	3	 ฉายในปี	2016)	 ติอนที�ชื�อว่า	
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Nosedive	 น้�น	 ติ้วเอกอย้่ในส้งคมที�ทุกการ์กร์ะทำ	 ไม่ว่าจะเป็นการ์สนทนา	
พิบปะ	ร์้บบร์ิการ์	ติ่างฝ่ายติ่างติ�องให�คะแนนก้นติล่อดเวล่า	ซ้�งคะแนนน้�นก็
จะส่งผู้ล่ติ่อสินค�าแล่ะบร์ิการ์ที�ติ้วเอกได�ร์้บ	ติล่อดไปจนการ์ปฏิบ้ติิจากส้งคม
ด�วย	 หากพิิจาร์ณิาเปร์ียบเทียบก้บติ้วอย่างแบบจำล่องสถ้ิติิขีอง	 FinTech		
แล่ะ	TechFin	ที�ได�กล่่าวถ้้งก่อนหน�านี�	เนื�อแท�แล่�วก็คือแบบจำล่องในการ์จ้ด
ล่ำด้บคน	หากนำมาใช�อยา่งแพิร์ห่ล่ายแล่�ว	อาจนำมาซ้�งการ์จ้ดร์ะเบยีบส้งคม
ผู้่านกติิกาขีองแบบจำล่อง	 ทำให�ปร์ะชาชนติ�องมีพิฤติิกร์ร์มติามที�ผู้้�กำหนด
แบบจำล่องพิ้งปร์ะสงค์

ด�วยการ์เขี�าถ้้งร์ะบบการ์เงินเป็นเร์ื�องสำค้ญ่	 ผู้้�มีสิทธิ�ในการ์สร์�าง
กร์ะเป๋าเงินแล่ะกำหนดกติิกามีอิทธิพิล่อย่างมากต่ิอชีวิติขีองผู้้�ใช�บริ์การ์		
การ์กีดกน้การ์เขี�าส่้ร์ะบบการ์เงิน	(financial	censorship)	ด�วยการ์ใช�เงินดิจิทล้่	
เป็นเคร์ื�องมอืในการ์สอดส่อง	(surveillance)	สร์�างพิฤติกิร์ร์มผู่้านขี�อมล้่แล่ะกติกิา		
แล่ะมีอำนาจในการ์ร์ะง้บหร์ือปิดบ้ญ่ชีจ้งเป็นส่วนผู้สมที�ทร์งอิทธิพิล่มาก		
แม�การ์ใช�เงินสดจะมาพิร์�อมก้บความไม่สะดวกหล่ายๆ	 อย่าง	 แติ่ก็สามาร์ถ้
ร์้กษาความเป็นส่วนติ้วได�	 ในปัจจุบ้นส้งคมก็ได�ติร์ะหน้กถ้้งความสำค้ญ่ขีอง
ความเปน็สว่นต้ิว	หล่ายปร์ะเทศได�ออกกฎหมายมาคุ�มคร์องขี�อมล้่สว่นบคุคล่
ขีองปร์ะชาชน	เชน่	ในปร์ะเทศไทยเปน็	พิร์บ.	คุ�มคร์องขี�อมล้่สว่นบคุคล่	พิ.ศ.	
2562	หร์ือที�เร์ียกก้นในชื�อ	PDPA	(Personal	Data	Protection	Act)		หร์ือใน
สหภาพิยุโร์ป	เปน็	General	Data	Protection	Regulation	2016/679	(GDPR)	
ซ้�งอาจทำให�ล่ดความก้งวล่ติ่อการ์ใช�ร์ะบบการ์เงินดิจิท้ล่ได�

แติ่ในช่วงเวล่าเดียวก้นนี�	ก็ได�มีความพิยายามในการ์พิ้ฒนาร์ะบบ	
การ์เงินร์้ปแบบใหม่ที�ไม่ขี้�นก้บกร์อบกติิกาขีองร์ะบบการ์เงินเดิม	 เป็นร์ะบบ
ที�เปิดกว�างไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นการ์เขี�าถ้้งได�	 ขีอเพีิยงสามาร์ถ้เชื�อมติ่อก้บ
อินเทอร์์เน็ติได�	ซ้�งสร์�างบนเทคโนโล่ยีบล่็อกเชน	(blockchain)	ซ้�งทำให�เกิด
การ์ย�อนกล่้บมาต้ิ�งคำถ้ามก้นอีกคร้์�งว่าหากเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะ
ร์้ปแบบขีองการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่ามีอิทธิพิล่ติ่อพิ้ฒนาการ์ขีองเงิน	 เงินในร์้ปแบบ
ปัจจุบ้นย้งเป็นทางเล่ือกที�ดีที�สุดแล่�วหร์ือย้ง	แล่ะเทคโนโล่ยีบล่็อกเชนจะเป็น
จดุเปล่ี�ยนที�ทำให�ขี�อมล้่ดจิทิล้่ในร์ป้แบบนี�กล่ายเปน็	Future	of	Money	หร์อืไม	่
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-
สิ�งิทุี�สำาคัญทุี�สุดีของิฐานข้อมูลค่อการ
ยอมรับัความถูึกต้องิ การเปิัดีให้ฐาน
ข้อมูลสามารถึเข้าถึ้งิไดี้โดียกว้างิไม่ใช่
เ ร่� อ งิยาก  แ ต่ความ ทุ้าทุายค่ อการ 
ยอมรับัข้อมูลทุี� ถึูกบัันทุ้ก ว่าถึูก ต้องิ  
ไม่ถึูกปัลอมแปัลงิและบัิดีเบั่อนไดี้...
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บั ทุ ทุี� 3

เทุคโนโลยีบัล็อกเชน
และ Future of Money

-
สิ�งจำเป็นล่ำด้บแร์กในการ์เขี�าถ้้งร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นคือการ์มี

บ้ญ่ชี	 ซ้�งมีหล่ายปัจจ้ยที�เป็นอุปสร์ร์คติ่อการ์มีบ้ญ่ชีในร์ะบบการ์เงิน	 เช่น	
บคุคล่ติา่งชาติอิาจเปดิบญ้่ชยีากกวา่ปร์ะชาชนในปร์ะเทศเพิร์าะเงื�อนไขีพิิส้จน์
ติ้วตินที�เขี�มขี�นกว่า	ผู้้�ที�โดนคว�ำบาติร์ด�วยเหติุติ่างๆ	ไม่สามาร์ถ้เปิดบ้ญ่ชีได�	
ไปจนถ้้งค่าใช�จ่ายติ่างๆ	 ในการ์เปิดแล่ะร์้กษาบ้ญ่ชี	 ทำให�ผู้้�ใช�บางกลุ่่มอาจ
ถ้้กพิิจาร์ณิาว่าไม่คุ�มค่าต่ิอการ์ให�บริ์การ์	 เป็นติ�น	 ร์ะบบการ์เงินมีหน�าที�ติ�อง
ร์้กษาความถ้้กติ�องแล่ะความปล่อดภ้ยขีองขี�อม้ล่ทางการ์เงิน	 ซ้�งขี�อม้ล่ขีอง
แติ่ล่ะคนกร์ะจายก้นอย้่เป็นส่วนๆ	 ในฐานขี�อม้ล่มากมายที�ด้แล่โดยสถ้าบ้น
การ์เงินผู้้�ให�บร์ิการ์	(อย่างเช่นติ้วอย่างในบทที�	2.5)	 ซ้�งติ่างก็เป็นนิติิบุคคล่
ที�มีความร้์บผู้ิดชอบติ่อท้�งล่้กค�า	 น้กล่งทุน	 แล่ะผู้้�มีส่วนเกี�ยวขี�องมากมาย	
การ์ด้แล่ความถ้้กติ�องแล่ะร์้บผิู้ดชอบในความผิู้ดพิล่าดอย้่ก้บนิติิบุคคล่ที�ให�
บร์ิการ์	การ์กำก้บด้แล่ผู้้�ให�บร์ิการ์ทางการ์เงินร์วมถ้้งการ์กำหนดคุณิภาพิการ์
ให�บร์ิการ์	 เช่น	ผู้้�บร์ิโภคติ�องสามาร์ถ้ทำธุร์กร์ร์มได�อย่างร์าบร์ื�น	แล่ะร์วมถ้้ง
ป้องก้นความเสียหายต่ิางๆ	 ที�อาจเกิดข้ี�นได�ท้�งจากความบกพิร่์องขีองผู้้�ให�
บร์ิการ์เอง	 ไปจนถ้้งความเสียหายที�เป็นล่้กหล่งด�วย	จ้งทำให�เกิดติ�นทุนแฝง
ที�ร์ะบบการ์เงินติ�องแบกร์้บไว�
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แต่ิหากนำเงื�อนไขีต่ิางๆ	ออกไป	แล่ะมุ่งไปยง้ความจำเป็นพืิ�นฐานที�สุด	
ขีองเงนิในยคุปจัจบุน้ซ้�งคอืเทคโนโล่ยีในการ์เกบ็ขี�อมล้่น้�น	สิ�งที�สำคญ้่ที�สดุขีอง
ฐานขี�อมล้่คอืการ์ยอมร์บ้ความถ้ก้ติ�อง	การ์เปดิให�ฐานขี�อมล้่สามาร์ถ้เขี�าถ้ง้ได�
โดยกว�างไม่ใช่เร์ื�องยาก	 แติ่ความท�าทายคือการ์ยอมร์้บขี�อม้ล่ที�ถ้้กบ้นท้กว่า	
ถ้้กติ�อง	 ไม่ถ้้กปล่อมแปล่งแล่ะบิดเบือนได�	 เทคโนโล่ยีบล็่อกเชนทำให�การ์	
ปร์้บเปล่ี�ยนขี�อม้ล่ในฐานขี�อม้ล่ร์่วมสามาร์ถ้เปิดกว�างให�คนที�ไม่ร์้�จ้กก้นแล่ะ
ไม่จำเป็นติ�องยืนติ้วติน	(ซ้�งทำให�มีความไม่เชื�อใจก้นโดยธร์ร์มชาติิอย้่แล่�ว)	
สามาร์ถ้บ้นท้กขี�อม้ล่ในฐานขี�อม้ล่น้�นแล่ะเป็นที�ยอมร์้บร่์วมก้นได�โดยไม่
จำเป็นติ�องพิ้�งพิาติ้วกล่างที�ได�ร์้บความเชื�อถ้ือ	(trusted	third	party)	 ในการ์
ยืนย้นขี�อม้ล่	 เมื�อขี�อม้ล่เป็นที�ยอมร์้บ	 ขี�อม้ล่น้�นก็สามาร์ถ้ใช�สะท�อนสถ้านะ
ทางการ์เงินได�เช่นก้น	การ์ล่ดขี้�นติอนติ่างๆ	แล่ะความสามาร์ถ้ในการ์ทำงาน
โดยไมส่ามาร์ถ้ปดิก้�นการ์เขี�าถ้ง้ฐานขี�อม้ล่ได�	จง้อาจเปลี่�ยนร์ป้โฉมขีองร์ะบบ
การ์เงินจนเป็น	Future	of	Money

บทนี�จะวิเคร์าะห์คุณิสมบ้ติิความเป็นเงินขีองหน่วยขี�อม้ล่
อิเล่็กทร์อนิกส์ที�เก็บในบล่็อกเชน	 เช่น	 คร์ิปโทเคอร์์เร์นซี	 เพิื�อฉายภาพิให�
เหน็ถ้ง้มติิขิีองการ์ยอมร์บ้ความเปน็เงนิอยา่งเปน็ทางการ์ที�เกนิกวา่หน�าที�หล้่ก
แล่ะคุณิสมบ้ติิสามปร์ะการ์	 ความหมายขีองคำว่าเงินที�ปล่อดภ้ยในมุมมอง
ขีองผู้้�ด้แล่ร์ะบบการ์เงินที�ร์วมถ้้งความสามาร์ถ้ในการ์ให�ความช่วยเหล่ือใน
ยามฉุกเฉิน	แล่ะความพิยายามในการ์พิ้ฒนา	central	bank	digital	currency	
(CBDC)	ขีองธนาคาร์กล่างท้�วโล่ก

แล่ะบทนี�จะอธิบายกล่ไกการ์ทำงานขีองบล็่อกเชนที�ไม่สามาร์ถ้	
ปิดก้�นการ์เขี�าถ้้งฐานขี�อม้ล่ได�	 อิสร์ะเสรี์ในการ์สร์�างบ้ญ่ชีแล่ะทำธุร์กร์ร์ม
ร์ะหว่างก้นโดยไม่ติ�องพิ้�งพิา	 trusted	third	party	ทำให�โอนแล่ะแล่กเปล่ี�ยน
ก้นได�อย่างไร์�พิร์มแดนภายใติ�ฐานขี�อม้ล่เดียวก้น	 ร์วมถ้้งอิสร์ะในการ์สร์�าง
หน่วยขี�อม้ล่ขี้�นมาใหม่ในบล่็อกเชนบางปร์ะเภทอีกด�วย	ทำให�สามาร์ถ้นำมา
ใช�ร์ะดมทุนหร์ือให�บร์ิการ์ทางการ์เงินได�
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3.1 ครปิัโทุเคอร์เรนซี ีStablecoin และความเป็ันเงินิ

เงนิทำให�กจิกร์ร์มทางเศร์ษฐกจิต่ิางๆ	เป็นได�อย่างร์าบร์ื�น	ความสะดวก	
ในการ์ใช�เงินจ้งเป็นเร์ื�องสำค้ญ่	 ท้�งนี�	 เงินมีหล่ายร์้ปแบบ	 ท้�งจ้บติ�องได�แล่ะ	
จ้บติ�องไม่ได�	 แต่ิอย่างที�ได�เห็นในบทที�	2.5	 ว่าเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่
แล่ะสื�อสาร์มอีทิธพิิล่ติอ่สิ�งที�สง้คมใช�เปน็เงนิคร์ปิโทเคอร์เ์ร์นซ	ีเช่น	บติิคอยน์		
คือหน่วยขี�อม้ล่อิเล่็กทร์อนิกส์ในบล่็อกเชนที�ติ้�งใจให�นำมาใช�แทนเงินสด		
จง้จะเริ์�มติ�นจากคำถ้ามในภาพิกว�างเพิื�อสร์�างความคุ�นเคยกอ่น	เชน่	การ์ส่งเงนิ	
ด�วยคร์ปิโทเคอร์์เร์นซ	ีต่ิางจากการ์ใช�เงนิสดหร์อืส่งเงินผู้า่นกร์ะเปา๋เงนิดจิิทล้่
อย่างไร์	คร์ิปโทเคอร์์เร์นซีมาจากไหน	สร์�างอย่างไร์	แล่ะคุณิล่้กษณิะเหล่่านี�
ทำให�คร์ิปโทเคอร์์เร์นซีถ้ือเป็นเงินหร์ือไม่		เป็นติ�น	ซ้�งจะอธิบายผู้่านติ้วอย่าง
ขีองบิติคอยน์ซ้�งเป็นคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีที�เป็นที�ร์้�จ้กมากที�สุด

Kiyotaki	แล่ะ	Moore	(2002)	ได�แสดงให�เหน็วา่เงนิสดเปน็เคร์ื�องมอื
ที�ทำให�สามาร์ถ้ก�าวขี�ามขีีดจำก้ดในการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	(limited	commitment)	
เนื�องจากไม่จำเป็นติ�องร์ะบุวา่เป็น	IOU	ขีองใคร์	เมื�อสง่มอบให�แล่�วก็จะติกเป็น
ขีองผู้้�ถื้อ	สามาร์ถ้พิจิาร์ณิาเป็นการ์ชำร์ะข้ี�นสุดท�ายได�	แต่ิกม็าพิร์�อมความไม่
สะดวกติ่างๆ	เพิร์าะขี�อม้ล่ที�เงินน้�นสะท�อนถ้้กผู้้กอย้่ก้บสื�อกล่างทางกายภาพิ	
แติ่เมื�อขี�อม้ล่ถ้้กเก็บอย้่ในสื�ออื�น	 เช่นในกร์ะเป๋าเงินดิจิท้ล่	ความท�าทายก็ย้ง
หล่งเหลื่ออย่้เนื�องจากผู้้�ให�บริ์การ์แต่ิล่ะร์ายมีฐานขี�อม้ล่ขีองติ้วเองทำให�ผู้้�ส่ง
แล่ะร์้บจะติ�องมีพิิธีการ์ติ่างๆ	 ที�ติ�องพิ้�งพิาต้ิวกล่างเช่นธนาคาร์พิาณิิชย์เพิื�อ
ทำธรุ์กร์ร์มให�	ติ้�งแติก่าร์สร์�างบ้ญ่ชีในฐานขี�อม้ล่	ไปจนถ้ง้สื�อสาร์ปร์ะสานงาน	
เพิื�อโอนเงินให�ถ้้งปล่ายทางเมื�อได�ร์้บคำขีอ	(อย่างที�ได�กล่่าวไว�ในบทที�	2.5)	
ซ้�งการ์ที�ฐานขี�อม้ล่ไม่ได�ทำงานร์่วมก้นได�ง่าย	(interoperable)	 จ้งทำให�เกิด	
friction	ขี้�น	แติห่ากบญ้่ชขีีองทกุคนอย้่ในฐานขี�อมล้่เดยีวกน้	มองเหน็ยอดเงนิ	
ในบ้ญ่ชีขีองก้นแล่ะก้น	การ์โอนก็สามาร์ถ้เกิดขี้�นได�ง่าย	ซ้�งคร์ิปโทเคอร์์เร์นซี	
เป็นหน่วยขี�อม้ล่อิเล่็กทร์อนิกส์ที�อย่้ในฐานขี�อม้ล่เดียวก้นจ้งทำให�การ์โอน
สามาร์ถ้เกิดขี้�นได�ง่าย	 เทคโนโล่ยีการ์เขี�าร์ห้สทำให�สามาร์ถ้เชื�อถ้ือขี�อม้ล่ใน
ฐานขี�อม้ล่แล่ะยืนย้นการ์ทำธุร์กร์ร์มได�	 จ้งทำให�ผู้้�ใช�บริ์การ์สามาร์ถ้โอนเงิน
ได�ด�วยตินเอง
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สว่นการ์สร์�างเงนิน้�น	เงนินอก	(outside	money)	ที�มก้เปน็สื�อกล่าง	
ทางกายภาพิ	เช่น	เงินสินค�า	(commodity	money)	มีกร์ะบวนการ์แล่ะติ�นทุน
ในการ์สร์�างที�ช้ดเจน	 อย่างทองคำมีติ�นทุนการ์ขุีดแล่ะหล่อมเป็นแท่งหรื์อ
กษาปณิ์เป็นเหร์ียญ่	หร์ือเงินติ้วแทน	(representative	money)	อย่างธนบ้ติร์
กข็ี้�นอย่้กบ้ว้สดุที�ใช�ผู้ลิ่ติแล่ะกร์ะบวนการ์ในการ์ป้องกน้การ์ปล่อมแปล่ง	มล้่ค่า	
ขีองเงนิที�ติร์าไว�แล่ะติ�นทนุในการ์ผู้ล่ติิมก้ต่ิางกน้	ทำให�เกดิกำไร์จากการ์ผู้ล่ติิเงนิ		
(seigniorage)	 แล่ะการ์ด�อยค่าขีองเงิน	(debasement)	 เช่นการ์เล่็มเหร์ียญ่
หร์ือการ์ผู้ล่ิติเงินเพิิ�มอย่างที�ได�กล่่าวไว�ในบทที�	1.5	 ได�	 ส่วนเงินใน	(inside	
money)	เชน่	เงนิฝากที�เปน็หนี�สนิร์ะหวา่งธนาคาร์พิาณิชิยแ์ล่ะผู้้�ฝากเปน็เพิยีง	
ขี�อม้ล่ทำให�สามาร์ถ้สร์�างได�โดยไมม่ตีิ�นทนุ	ปร์ะเดน็เร์ื�องกำไร์จากการ์ผู้ล่ติิเงนิ
จ้งไม่ใช่สาร์ะสำค้ญ่	 แล่ะการ์ด�อยค่าขีองเงินจากความเสียหายทางกายภาพิ	
ไม่เปน็ปร์ะเด็น	แติส่ำหร์บ้คร์ปิโทเคอร์เ์ร์นซีน้�น	แม�จะเปน็ขี�อมล้่ในบญ้่ชีคล่�าย
เงินฝากแต่ิเนื�องจากไม่มีผู้้�ฝากแล่ะผู้้�ร์้บฝาก	 ไม่ได�เป็นหนี�สินร์ะหว่างผู้้�ใด		
ทำให�มคีวามคล่�ายเงนินอก	(outside	money)	มากกวา่	แล่ะจะติ�องมกีร์ะบวนการ์	
ผู้ล่ิติหน่วยขี�อม้ล่น้�นขี้�นมาด�วยจ้งจะทำการ์โอนได�	การ์ผู้ล่ิติ	“เหร์ียญ่”	ในฐาน
ขี�อม้ล่จ้งเกิดขี้�นด�วยการ์	“ขีุด”	ซ้�งมีติ�นทุน	ผู้้�ที�ขีุดเหร์ียญ่ได�ก็นำไปใช�จ่ายได�
คล่�ายก้บการ์ขีุดทองคำ

เมื�อพิิจาร์ณิาเช่นนี�แล่�วจะเห็นได�ว่าคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีมีความคล่�าย
เงินมาก	 หากผู้้�ใช�งานติ�องการ์เงินที�มีอิสร์ะในการ์เก็บร์้กษาแล่ะทำธุร์กร์ร์ม	
(เพิร์าะเมื�อต้ิวกล่างเป็นผู้้�สร์�างบ้ญ่ชีให�ได�กส็ามาร์ถ้ร์ะงบ้ธรุ์กร์ร์มหรื์อปิดบญ้่ชี
ได�เช่นก้น)	ก็อาจพิิจาร์ณิาบิติคอยน์เป็นเงินได�ติามกล่่องที�	9

อย่างไร์ก็ติาม	จุดปร์ะสงค์ขีองหนง้สือเล่่มนี�คอืการ์ฉายภาพิอนาคติ
ขีองเงินซ้�งมีความเกี�ยวพิ้นอย่างล่้กซ้�งก้บร์ะบบการ์เงิน	 เมื�อบล่็อกเชนเป็น
เทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่	 การ์ทำความเขี�าใจการ์ทำงานขีองเทคโนโล่ยีนี�
จะทำให�เขี�าใจถ้ง้ศก้ยภาพิในการ์นำมาใช�งานเปน็โคร์งสร์�างพืิ�นฐานขีองร์ะบบ
การ์เงินมากขี้�น
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กล่องท่�  9 บิติคอยีน์เป็ันเงินหรื์อไม่
เมื�อข้ีอม้ล่สามารถใช้แที่นเงินได้ ธุรกรรมการโอนหน่วย้ข้ีอม้ล่ในบล็่อกเชน 

จึังสามารถพิิ่จัารณาเป็นการ “โอนเงิน” ได้ หากผู้้้รับการโอนหน่วย้ข้ีอม้ล่นั� นสามารถนำา
ข้ีอม้ล่ไปใช้จ่ัาย้ต่ิอได้ หรือม้ผู้้้ท้ี่� ยิ้นด้ซืึ่�อหน่วย้ข้ีอม้ล่ด้วย้เงิน การโอนเงินก็ถือว่าบรรลุ่เสร็จัสิ�น 
สามารถโอนเงินระหว่างบัญช้ (peer-to-peer) กันได้อย่้างง่าย้โดย้ไม่จัำาเป็นต้ิองพึิ่�ง trusted 
third party อย่้างเช่นสถาบันการเงินเพิ่ราะทุี่กบัญช้อย่้้ในฐานข้ีอม้ล่เด้ย้วกัน แต่ิการโอนเงิน
วิธ้น้� ม้คิวามแติกต่ิางจัากการโอนเงินในฐานข้ีอม้ล่ในระบบการเงินปัจัจุับันท้ี่�สามารถเพิิ่�มแล่ะ
ล่ดได้ติามปริมาณกิจักรรมที่างเศรษฐกิจั (การเพิิ่�มล่ดจัำานวนม้ผู้ล่ที่างธุรกิจัแล่ะกฏหมาย้  
ติามตัิวอย่้างในบที่ท้ี่� 2.5) เพิ่ราะหน่วย้ข้ีอม้ล่ในบล็่อกเชนไม่ม้ราคิาในตัิวเอง หากต้ิองการโอนเงิน  
100 บาที่ ในที่างปฏิบัติิจัะต้ิองติกล่งอัติราแล่กเปล้่�ย้นระหว่างหน่วย้ข้ีอม้ล่นั� นกับเงินสกุล่ 
ท้ี่� ต้ิองการ หากออกแบบให้หน่วย้ข้ีอม้ล่ม้ปริมาณจัำากัด (เช่น บิติคิอย้น์ เป็นต้ิน) ผู้ล่ลั่พิ่ธ์ก็จัะ
คิล้่าย้กับการใช้เงินสินค้ิาในร้ปแบบดิจิัทัี่ล่ท้ี่� โอนเป็นปริมาณสินค้ิา

แต่ิในบริบที่น้�  หน่วย้ข้ีอม้ล่ดิจิัทัี่ล่อาจัไม่ได้ม้คิวามเป็นสินค้ิาในเชิงประโย้ชน์การ
ใช้งานเหมือนที่องคิำาแล่ะบุหร้�  มิติิขีองคิวามคิล้่าย้ในการเปร้ย้บเท้ี่ย้บจึังหมาย้ถึงท้ี่�ปริมาณท้ี่�
จัำากัด บที่เร้ย้นจัาก Gold Standard ท้ี่� ได้กล่่าวถึงในบที่ท้ี่�  1.2 แสดงให้เห็นว่าเงินท้ี่� ม้ปริมาณ
จัำากัดอาจัไม่เพ้ิ่ย้งพิ่อต่ิอคิวามต้ิองการใช้งานในระบบเศรษฐกิจั เงินท้ี่� ม้ราคิาส้งขึี�นเรื�อย้ๆ 
สามารถที่ำาให้เกิดภาวะเงินฝืด ไม่เหมาะต่ิอการนำามาใช้เป็นหน่วย้ในการที่ำาสัญญาท้ี่�ม้มิติิเวล่า
เข้ีามาเก้�ย้วข้ีองเช่นสินเชื�อ ที่ำาให้ส่งผู้ล่กระที่บต่ิอการไหล่เว้ย้นขีองสินเชื�อแล่ะการล่งทุี่นใน
เศรษฐกิจัจัริงได้ ที่ำาให้เงินประเภที่น้� ไม่ได้ม้คุิณสมบัติิขีองเงินคิรบถ้วน

แต่ิทัี่�งน้�  ในหม่้นักเศรษฐศาสติร์เองก็ยั้งม้คิวามเห็นแติกต่ิางกัน เช่น Yermack 
(2015) วิเคิราะห์บิติคิอย้น์จัากหน้าท้ี่�หลั่กสามประการขีองเงินแล่ะสรุปว่าบิติคิอย้น์ไม่สามารถ
เป็นเงินได้ แต่ิสามารถเป็นสินที่รัพิ่ย์้เก็งกำาไรได้เนื�องจัากราคิาม้คิวามผัู้นผู้วนส้ง ในขีณะท้ี่�  
Hazlett แล่ะ Luther (2020) มองว่าเพ้ิ่ย้งแค่ิม้การย้อมรับเป็นสื� อกล่างเพืิ่�อชำาระค่ิาสินค้ิา
บริการแล่ะหน้� สินก็สามารถพิิ่จัารณาเป็นเงินได้แล้่ว (ซึึ่�งเมื�อการโอนข้ีอม้ล่ระหว่างกันเป็น
เรื�องง่าย้ ก็ที่ำาให้เกิดการย้อมรับได้ง่าย้ด้วย้) โดย้ไม่จัำาเป็นต้ิองเป็นหน่วย้วัดที่างบัญช้หรือ
เป็นเคิรื�องรักษาม้ล่ค่ิาเพืิ่�อให้สามารถตัิดสินใจัโดย้ม้มิติิเวล่าเข้ีามาเก้�ย้วข้ีอง (intertemporal 
decision) ก็ได้ Hazlett แล่ะ Luther (2020) จึังกล่่าวว่าบิติคิอย้น์จึังถือเป็นเงินแม้ว่าหม่้คิน
ท้ี่� ยิ้นด้รับชำาระด้วย้บิติคิอย้น์จัะยั้งอย่้้ในวงจัำากัดก็ติาม

ก่อนอื�นจะขีอเล่่าถ้้งที�มาขีองบิติคอยน์	ซ้�งเป็นหน่วยขี�อม้ล่ในฐาน
ขี�อม้ล่ร่์วมที�สร์�างความปล่อดภ้ยแล่ะเชื�อถื้อด�วยเทคโนโล่ยีบล็่อกเชน	 แล่ะ
ขี�อกำหนดมาติร์ฐานในการ์สร์�างฉ้นทามติิ	 (consensus	protocol)	 ได�ร์้บ
การ์พิ้ฒนาโดย	(กลุ่่ม)	บุคคล่นิร์นามที�ใช�ชื�อว่า	Satoshi	Nakamoto	ซ้�งได�	
เผู้ยแพิร์่	white	paper	ที�มีชื�อว่า	“Bitcoin:	A	Peer-to-Peer	Electronic	Cash	
System”31	ในปล่ายปี	2008	ก่อนที�จะเร์ิ�มเปิดฐานขี�อม้ล่ให�ปร์ะชาชนเขี�ามา	

31 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
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ร์่วมใช�งานติอนติ�นปี	2009	 โดยท้�งในชื�อแล่ะบทค้ดย่อขีอง	 white	paper		
ได�กล่่าวไว�อย่างช้ดเจนว่าติ�องการ์สร์�างร์ะบบเงินสดอิเล่็กทร์อนิกส์	(e-cash)		
ที�ไม่ติ�องพิ้�งสถ้าบ้นการ์เงินอย่างที�ได�อธิบายไว�ในกล่่องที�	4	 โดยผู้สมผู้สาน	
ใช�การ์ล่งล่ายมือชื�อดิจิท้ล่	 (digital	signature)	 แล่ะกร์ะบวนการ์เขี�าร์ห้ส	
(cryptography)	 ในร์้ปแบบใหม่เพิื�อสร์�างความเชื�อถื้อในขี�อม้ล่แล่ะธุร์กร์ร์ม
ที�มีร์ะหว่างก้น	สามาร์ถ้โอนหน่วยขี�อม้ล่ที�เป็นติว้เล่ขีร์ะหว่างกน้ได�อย่างอิสร์ะ
โดยที�ไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นการ์เขี�าถ้ง้ได�

เงินสด	(cash)	 เป็นเงิน	(money)	 ร์้ปแบบหน้�งที�มีความพิิเศษ		
ไมต่ิ�องขีออนญุ่าติในการ์ใช�	ไมต่ิ�องพิ้�งพิาความทร์งจำ	ไมต่ิ�องสบืทร์าบติว้ติน	
(permissionless,	memoryless,	anonymous	money)	แล่ะย้งเป็นหน่วยว้ด
ทางบญ้่ชี	(unit	of	account)	ที�เปน็สกลุ่เงนิแล่ะเป็นเงนิติร์า	(currency)	อีกด�วย		
การ์สร์�างเงินสดอิเล็่กทร์อนิกส์จง้เกิดเงื�อนไขีอย่างน�อย	3	ขี�อ	ได�แก่	(1)	ติ�องเป็น	
ร์ะบบที�ติ้วตินนิร์นาม	(anonymous)	 เพิร์าะเงินสดเป็น	 bearer	instrument	
ที�ยอมร์้บได�โดยไม่ติ�องทร์าบถ้้งเจ�าขีอง	แติ่ร์ะบบดิจิท้ล่สร์�างร์่องร์อยไว�อย่าง
มากมาย	ทำให�ไม่สามาร์ถ้เป็น	memoryless	money	ได�	จ้งติ�องหาแนวทางใน
การ์สร์�างความนริ์นามให�ได�มากที�สดุเพิื�อให�ทร์งความเปน็เงนิสด	(2)	ไมจ่ำเปน็
ติ�องพิ้�งติ้วกล่างเช่นธนาคาร์พิาณิิชย์ในการ์สร์�างบ้ญ่ชี	แล่ะ	(3)	ไม่จำเป็นติ�อง
พิ้�งติ้วกล่างเช่นธนาคาร์พิาณิิชย์ในการ์ทำธุร์กร์ร์ม	เพิร์าะผู้้�มีสิทธิ�ในการ์สร์�าง
กร์ะเปา๋เงนิแล่ะกำหนดกติิกามอีทิธพิิล่อยา่งมาก	แล่ะสามาร์ถ้กดีกน้การ์เขี�าส่้	
ร์ะบบได�	 ซ้�งความท�าทายอย่้ที�การ์อนุญ่าติให�ทำธุร์กร์ร์มได�อย่างอิสร์ะ	
แติย่ง้สามาร์ถ้สร์�างความเชื�อใจร์ะหวา่งกน้ได�โดยไมจ่ำเปน็ติ�องเปดิเผู้ยติว้ติน		
ซ้�งสามาร์ถ้ทำได�ด�วยการ์กร์ะจายขี�อม้ล่นี�ให�ร่์วมก้นเก็บร์้กษา	 แล่ะผู้ล้่ดก้น
บ้นท้กธุร์กร์ร์ม	 หากไม่ก้งวล่เร์ื�องการ์สร์�างการ์ยอมร์้บให�หน่วยขี�อม้ล่เป็น
หน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	 ร์ะบบฐานขี�อม้ล่ที�สามาร์ถ้สร์�างความ	 permissionless	
แล่ะ	anonymous	ก็ใช�เก็บขี�อม้ล่ที�เป็นเงินสดอิเล่็กทร์อนิกส์ได�	โดยบทที�	3.3	
จะอธิบายถ้้งการ์ทำงานขีองบล่็อกเชนเพิื�อให�ผู้้�อ่านเขี�าใจถ้้งการ์สร์�างความ	
เชื�อใจแล่ะเหติุผู้ล่ที�ร์ะบบฐานขี�อม้ล่ไม่สามาร์ถ้ปิดก้นการ์เขี�าถ้้งได�

จำนวนหน่วยขี�อม้ล่หรื์อเหรี์ยญ่ในฐานขี�อมล้่ถ้ก้เพิิ�มขี้�นจากการ์ขุีด	
ซ้�งเป็นส่วนหน้�งขีองกร์ะบวนการ์ให�ร์างว้ล่ก้บผู้้�ที�เขี�ามาร์่วมด้แล่ร์ะบบฐาน	
ขี�อม้ล่นี�	 แล่ะถ้้กออกแบบให�ไม่มีใคร์สามาร์ถ้เพิิ�มปริ์มาณิเหรี์ยญ่เองได�		
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ด�วยปริ์มาณิจำกด้ขีองหน่วยขี�อมล้่ที�บติิคอยน์สามาร์ถ้มีได�จ้งทำให�เป็นที�สนใจ
ในยุคที�ร์ะบบการ์เงินท้�วโล่กมีการ์เพิิ�มปร์ิมาณิเงินในร์ะบบผู้่าน	 quantitative	
easing	(QE)	เพิื�อร์บ้มอืกบ้วกิฤติ	Subprime	ท้�งนี�	บติิคอยนเ์ปน็ติว้อยา่งขีอง
ฐานขี�อม้ล่บล่็อกเชนหน้�งเท่าน้�น	source	code	ขีองบิติคอยน์เปิดให�สามาร์ถ้
นำไปใช�งานได�อย่างอสิร์ะ	ไม่วา่ใคร์ก็สามาร์ถ้สร์�างฐานขี�อมล้่บล็่อกเชนข้ี�นมา	
ได�เองแล่ะมีหน่วยขี�อม้ล่ที�สามาร์ถ้เป็นเหรี์ยญ่ได�เช่นกน้	ซ้�งเหรี์ยญ่เหล่่านี�มก้
ถ้้กเร์ียกว่าคร์ิปโทเคอร์์เร์นซี	(cryptocurrency)	 เพิร์าะกร์ะบวนการ์เขี�าร์ห้ส	
(cryptography)	 ที�เป็นส่วนสำค้ญ่ขีองบล็่อกเชนแล่ะความต้ิ�งใจในการ์นำมา
ใช�เป็นเงินติร์า	(currency)	 แติ่ปัจจุบ้นม้กเร์ียกร์วมก้นกว�างๆ	 ว่าสินทร์้พิย์
ดิจิท้ล่	(digital	asset)

แม�ว่าก่อนหน�านี�จะได�กล่่าวไปว่าหน่วยขี�อม้ล่ที�สร์�างข้ี�นผู้่าน
กร์ะบวนการ์ขีุดอย่างเช่นบิติคอยน์ถ้ือเป็นเงินนอก	 (outside	money)	
เนื�องจากไม่ได�มีสิ�งใดร์องร์้บหรื์อหนุนหล่้ง	 แต่ิก็มีหน่วยขี�อม้ล่ปร์ะเภทอื�นที�
สามาร์ถ้สร์�างขี้�นในบล่็อกเชนโดยมีการ์หนุนหล่้งเช่นก้น	 ซ้�งหากหนุนหล้่ง
ด�วยสินทร์้พิย์ที�ไม่ได�มี	zero	net	supply	ภายในร์ะบบ	ก็จะย้งถ้ือว่าเป็นเงิน
นอกอย้่	 แติ่หากเป็นหน่วยขี�อม้ล่ที�สร์�างขี้�นจากภาร์ะผู้้กพิ้นก้นภายในร์ะบบ
แล่ะสามาร์ถ้ห้กล่บก้นได�	มี	zero	net	supply	ก็จะถ้ือว่าเป็นเงินใน	(inside	
money)	 ซ้�งกร์ะบวนการ์สร์�างหน่วยขี�อม้ล่ใหม่ขี้�นมาในบล็่อกเชนนี�มีความ
คล่�ายกบ้การ์สร์�าง	IOU	ในขีองร์ะบบธนาคาร์พิาณิชิยแ์ล่ะติล่าดทนุในการ์สร์�าง	
IOU	อย่างที�ได�อธิบายไว�ในบทที�	2.1	ทำให�บล่็อกเชนสามาร์ถ้เก็บขี�อม้ล่ที�มี
ความหมายคล่�ายร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้นได�อีกด�วย	(บทที�	3.4	จะอธิบายถ้้ง
การ์สร์�างหน่วยขี�อม้ล่ใหม่ขี้�นมาในบล่็อกเชน)

หากผู้นวกกล่ไกที�ทำให�หน่วยขี�อม้ล่ที�สร์�างขี้�นมาใหม่นี�มรี์าคาที�เสถ้ยีร์	
เมื�อเทียบก้บสกุล่เงินที�ใช�ก้นแพิร์่หล่าย	เช่น	ดอล่ล่าร์์สหร์้ฐฯ	ก็จะทำให�คล่�าย
ก้บเงนิที�คุ�นเคยมากขี้�น	หน่วยขี�อม้ล่ปร์ะเภทนี�เร์ยีกวา่	stablecoin	ซ้�งสะท�อน	
ความเสถี้ยร์ขีองร์าคา	 หากขี�อจำก้ดขีองสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ในการ์ใช�งาน	
เพิื�อชำร์ะเสมือนเงินคือความผู้้นผู้วนขีองร์าคา	 stablecoin	(ติามกล่่องที�	9)		
กน้็บวา่มคีณุิสมบต้ิขิีองความเป็นเงนิคล่�ายกบ้ทางเลื่อกอื�นที�มีในร์ะบบการ์เงิน
ปัจจุบ้นมาก	(บทที�	4.4	จะอธิบายถ้้งกล่ไกการ์สร์�าง	stablecoin	ซ้�งคล่�ายก้บ
หล่ก้การ์ร์ก้ษาอ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยนเงนิติร์า	แล่ะมีได�ท้�งร์ป้แบบเงนินอกแล่ะเงนิใน)		
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แติ่ในบริ์บทปัจจุบ้น	 ความเป็นเงินอย่างเป็นทางการ์อาจไม่ได�อย้่เพีิยงแค่
เร์ื�องคุณิสมบ้ติิสามปร์ะการ์อีกติ่อไป	ซ้�งกล่่องที�	10	แสดงให�เห็นถ้้งมุมมอง
ที�ธนาคาร์กล่างซ้�งเป็นผู้้�ด้แล่ร์ะบบการ์เงินม้กมีติ่อ	stablecoin

นอกจากนี�	พิร์บ.	เงนิติร์า	พิ.ศ.	2501	มาติร์า	9	ยง้ได�ร์ะบวุา่	ห�ามมใิห�	
ผู้้�ใดทำ	จำหน่าย	ใช�	หร์อืนำออกใช�ซ้�งวต้ิถุ้หรื์อเคร์ื�องหมายใด	ๆ 	แทนเงินติร์า	
เว�นแติ่จะได�ร์้บอนุญ่าติจากร์้ฐมนติร์ี	ในขีณิะที�มาติร์า	11	แล่ะ	15	กำหนดให�
มีเพีิยงเหรี์ยญ่กษาปณ์ิ	(ติามสภาพิที�กำหนด)	 แล่ะธนบ้ติร์เท่าน้�นที�สามาร์ถ้
ใช�ชำร์ะหนี�ได�ติามกฎหมาย	(legal	tender)	 ทำให�การ์ยอมร์้บความเป็นเงิน
มีมิติิด�านกฎหมายที�อาจติ�องนำมาพิิจาร์ณิาอีกด�วย	 จะเห็นได�ว่านิยามขีอง	
พิร์บ.	เงนิติร์า	น้�นสะท�อนถ้ง้เงินที�ถ้ก้ผู้ลิ่ติข้ี�นมาจากการ์ตีิติร์าว้สดุที�อาจไม่ได�
มีติ�นทุนติามม้ล่ค่าที�ติร์าไว�ซ้�งเป็นร์้ปแบบขีองเงินที�ใช�ก้นแพิร์่หล่ายในยุคน้�น		
การ์ผู้ลิ่ติเงินร์้ปแบบนี�ม้กเป็นการ์สร์�างกำล่้งซื�อข้ี�นมาใหม่โดยที�ไม่เป็นภาร์ะ
หนี�สินขีองผู้้�ผู้ลิ่ติเหมือนกร์ณีิขีองเงินใน	 ผู้ล่ที�เกิดขี้�นก้บร์ะบบเศร์ษฐกิจ	
จง้คล่�ายก้บการ์เล่ม็เหร์ยีญ่ในบทที�	1.5	ซ้�งเปน็ความผู้ดิร์�ายแร์งในร์ะดบ้ความ
ผู้ดิอาญ่าแผู้น่ดนิ	แติ่ในบร์บิทปจัจบุน้ที�เงนิที�ใช�กน้แพิร์ห่ล่าย	(แล่ะ	stablecoin	
บางปร์ะเภท)	เป็นเงินใน	การ์สร์�างเงินขี้�นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยบาทหร์ือ
สกลุ่เงนิขีองปร์ะเทศใดกต็ิามอาจไม่ใช่เร์ื�องร์�ายแร์งติอ่ร์ะบบเศร์ษฐกจิเหมอืน
ในอดีติ

กล่องท่�  10 Stablecoin เป็ันเงินหรื์อไม่
ในปัจัจุับันม้การนำาสินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่มาใช้เพืิ่�อชำาระค่ิาสินค้ิาแล่ะบริการแพิ่ร่หล่าย้ขึี�น  

รวมถึง stablecoin ด้วย้ เมื�อวันท้ี่�  7 ธันวาคิม 2564 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้ได้จััดงาน 
Media Briefing32 เรื�องประเด็นการใช้สินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อการชำาระค่ิาสินค้ิาแล่ะบริการโดย้
ได้กล่่าวถึงพัิ่นธกิจัสำาคัิญขีองธนาคิารกล่าง ซึึ่�งหนึ�งในนั�นคืิอ “ที่ำาเงินให้เป็นเงิน: รักษาค่ิา
ขีองเงินติรา” แล่ะกล่่าวถึงลั่กษณะขีอง means of payment ท้ี่�ด้ สามารถนำามาชำาระค่ิาสินค้ิา
แล่ะบริการเสมือนเงินสามประการ ได้แก่ (1) ประชาชนทัี่�วไปเข้ีาถึง (ubiquity) (2) สามารถ
คิงม้ล่ค่ิาได้  (store of value) แล่ะ (3) ปล่อดภัย้แล่ะได้รับการย้อมรับจัากผู้้้ใช้แล่ะผู้้้รับ  
(trust)

32 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “ประเด็นการใช้สินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อการชำาระค่ิาสินค้ิาแล่ะบริการ”, Media 
Briefing, 7 ธันวาคิม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/
MediaBriefing2021/071264_Briefing.pdf. 
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กล่องท่�  10 (ต่ิอ)
การรับชำาระด้วย้สินที่รัพิ่ย์้ท้ี่�ราคิาม้คิวามผัู้นผู้วนที่ำาให้เกิดคิวามเส้�ย้งต่ิอผู้้้บริโภคิ 

แต่ิแม้ว่าสินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่เช่น stablecoin จัะม้ราคิาเสถ้ย้รแล่ะประชาชนทัี่�วไปเข้ีาถึงเท่ี่าไร  
การรับชำาระด้วย้สินที่รัพิ่ย์้อื� นท้ี่� ไม่ใช่เงินติามคิวามด้แล่ขีองธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้ติาม
ภาพิ่ท้ี่�  7 อย่้างแพิ่ร่หล่าย้นั�น นักเศรษฐศาสติร์เร้ย้กว่า dollarization ซึึ่�งม้ท้ี่�มาจัากประเที่ศ
ท้ี่�ประชาชนส้ญเส้ย้คิวามมั�นใจัในสกุล่เงินขีองติน จันเลื่อกใช้สกุล่เงินอื�นเช่นดอล่ล่าร์สหรัฐฯ  
ในการที่ำาธุรกรรมแที่น มักเกิดขึี� นในประเที่ศในแถบล่ะติินอเมริกา เมื�อธนาคิารกล่างไม่
สามารถคิวบคุิมปริมาณเงินได้ก็จัะที่ำาให้ส้ญเส้ย้นโย้บาย้การเงินท้ี่�สามารถใช้ด้แล่ภาวะการเงิน 
ในประเที่ศให้สอดคิล้่องกับสถานการณ์ที่างเศรษฐกิจัได้ รวมถึงส้ญเส้ย้คิวามสามารถในการ
เป็นผู้้้ให้ก้้ยื้มแหล่่งสุดท้ี่าย้ (lender of last resort) ท้ี่� เป็นกล่ไกสำาคัิญในการป้องกันวิกฤติ
ธนาคิาร (banking crisis) อ้กด้วย้ เนื�องจัากระบบธนาคิารพิ่าณิชย์้กับเงินม้คิวามเก้�ย้วพัิ่น
กันติาม credit creation banking ในกล่่องท้ี่�  1

ในบริบที่ขีองเงินดิจิัทัี่ล่ ปรากฏการณ์ลั่กษณะน้� ก็สามารถเกิดขึี� นได้เช่นกัน  
โดย้ Brunnermeier แล่ะคิณะ (2019) ใช้คิำาว่า digital dollarization ซึึ่�งหมาย้ถึงการแที่นท้ี่�
ขีองเงินสกุล่เด้ย้วกันแต่ิเป็นระหว่างเงินขีองธนาคิารกล่างแล่ะเงินเอกชนดิจิัทัี่ล่ซึึ่�งอาจัออก
โดย้เอกชนท้ี่�อย่้้ต่ิางประเที่ศ

นอกจัากน้�  ยั้งม้การกล่่าวถึงคิวามเส้�ย้งจัากการรั�วไหล่ขีองข้ีอม้ล่ส่วนบุคิคิล่ด้วย้  
ในระบบการเงินท้ี่� ม้ผู้้้ ให้บริการชัดเจัน ผู้้้ ให้บริการม้คิวามรับผิู้ดชอบท้ี่� จัะต้ิองคุ้ิมคิรอง
ข้ีอม้ล่ส่วนบุคิคิล่ขีองประชาชนไม่ให้รั� วไหล่ด้วย้ (อย่้างเช่น PDPA) ในสหรัฐอเมริกา  
Gramm-Leach-Bliley Act ท้ี่� ได้ปรับกฏหมาย้ท้ี่� เก้�ย้วข้ีองกับการเงินใหม่ (กล่่องท้ี่�  2) ในปี 
1999 นั�น ได้ม้การกำาหนดให้สถาบันการเงินรักษาข้ีอม้ล่ขีองล้่กค้ิาท้ี่� ม้คิวามอ่อนไหวไว้อย่้าง
ด้ด้วย้33 แต่ิสินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่ท้ี่� ใช้กันแพิ่ร่หล่าย้มักอย่้้บนบล็่อกเชนสาธารณะ จึังที่ำาให้ธุรกรรม
ที่างการเงินต่ิางๆ ขีาดคิวามเป็นส่วนตัิวไปด้วย้ ซึึ่�งประเด็นเหล่่าน้�แสดงให้เห็นถึงล่ำาดับคิวาม
สำาคัิญแล่ะข้ีอกังวล่ต่ิางๆ ในมุมมองขีองผู้้้กำากับด้แล่แล่ะกำาหนดนโย้บาย้

หากพิิ่จัารณาจัาก Report on Stablecoins ขีอง President’s Working Group 
on Financial Markets, FDIC แล่ะ OCC ในพิ่ฤศจิักาย้น 2021 ก็จัะไม่ม้การใช้คิำาว่าเงิน  
(money) กับ stablecoin เล่ย้ ม้เพ้ิ่ย้งเปร้ย้บเท้ี่ย้บการที่ำางานขีอง stablecoin กับเงิน 
ในร้ปแบบอื�นในระบบเศรษฐกิจั (private and public money) อ้กทัี่�งประเด็นต่ิางๆ ท้ี่�กล่่าวถึง 
ในราย้งานแสดงให้เห็นถึงคิวามกังวล่ว่า stablecoin ยั้งไม่ม้คิวาม “ปล่อดภัย้” เท่ี่าเงิน 
ในนิย้ามขีองผู้้้กำากับด้แล่ (ซึึ่�งรวมถึง e-money ด้วย้) เช่น ไม่ม้กล่ไกให้คิวามช่วย้เหลื่อด้าน
สภาพิ่คิล่่อง (liquidity backstop) ในย้ามฉุกเฉินแม้คุิณสมบัติิในการใช้งานจัะทัี่ดเท้ี่ย้มกัน
มากก็ติาม ด้วย้เหตุิผู้ล่น้�  stablecoin จึังยั้งไม่ใช่เงินอย่้างเป็นที่างการแม้จัะม้คุิณสมบัติิคิรบ
มากก็ติาม

33 Federal Trade Commission, “Gramm-Leach-Bliley Act”, https://www.ftc.gov/tips-advice/
business-center/privacy-and-security/gramm-leach-bliley-act. 
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3.2 Central Bank Digital Currency (CBDC)

ในช่วงที�ผู้า่นมาปร์ะชาชนมกีาร์ใช�งานเงินในร์ป้แบบดิจิทล้่เพิิ�มมาก	
ขี้�นเร์ื�อยๆ	 แล่ะความติ�องการ์ในการ์ล่ดการ์ส้มผู้้สจาก	 Covid-19	 ก็ยิ�งทวี	
การ์เปล่ี�ยนพิฤติิกร์ร์มขีองปร์ะชาชนเพิิ�มขี้�นอีก	 เมื�อธนบ้ติร์ซ้�งเป็นเงินขีอง
ธนาคาร์กล่าง	(central	bank	money)	โดยติร์งมีการ์ใช�งานน�อยล่ง	บทบาท
ขีองธนาคาร์กล่างที�ในหล่ายปร์ะเทศมีหน�าที�ผู้ลิ่ติเงินก็ล่ดน�อยล่งติามไปด�วย	
ภาพิที�	7	แสดงให�เห็นว่าเงินขีองธนาคาร์กล่างน้�นเป็นส้ดส่วนที�น�อยมากขีอง
ปร์ิมาณิเงินในความหมายกว�าง	ซ้�งมีท้�งเงินฝาก	หน่วยล่งทุนกองทุน	MMF	
ซ้�งท้�งสองอาจกล่า่วได�ว่าเป็นเงินดิจทิล้่ไปเรี์ยบร์�อยแล่�วติามบริ์บทการ์ใช�งาน
ปัจจุบ้น	 แล่ะย้งมีเงินอิเล่็กทร์อนิกส์	 (e-money)	 ไปจนถ้้งสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	
อีกด�วย	

ในยุคปัจจุบ้นที�เทคโนโล่ยีดิจิท้ล่สร์�างทางเล่ือกในการ์เก็บขี�อม้ล่
ใหม่ๆ	มากมาย	เงินนอก	(outside	money)	ที�เป็นกร์ะดาษอย่างธนบ้ติร์อาจมี
ความจำเปน็น�อยล่งก็ได�	อยา่งไร์กต็ิาม	หน้�งในหน�าที�ขีองธนาคาร์กล่างคอืการ์	
“ทำเงินให�เป็นเงิน:	 ร์้กษาค่าขีองเงินติร์า”34	 ร์วมถ้้งการ์มีร์ะบบการ์ชำร์ะเงิน	
ที�ปล่อดภ้ย	 พิร์�อมใช�งานได�เท่าท้นความติ�องการ์	 ท้นต่ิอโล่ก	 แล่ะสามาร์ถ้
ร์้กษาเสถ้ียร์ภาพิขีองร์ะบบการ์เงินแล่ะนโยบายการ์เงินขีองปร์ะเทศได�35		
จง้ทำให�เกดิความสนใจในการ์พิฒ้นา	central	bank	digital	currency	(CBDC)	
ขี้�นมา	เมื�อกล่างปี	2019	ที�	Facebook	(ปัจจุบ้นได�เปล่ี�ยนชื�อเป็น	Meta	แล่�ว)	
ได�ปร์ะกาศที�จะพิฒ้นา	Libra	สกลุ่เงนิกล่างเพิื�อการ์ใช�งานใน	platform	ที�กลุ่่ม
พิ้นธมิติร์ขีองบร์ิษ้ทจะเป็นผู้้�ด้แล่	 แม�ว่าในที�สุดแล่�ว	 Libra	 จะไม่ได�เกิดขี้�น		
แติ่ก็เป็นการ์กร์ะติุ�นให�ธนาคาร์กล่างท้�วโล่กตืิ�นติ้วแล่ะยิ�งให�ความสนใจก้บ

34 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “ประเด็นการใช้สินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อการชำาระค่ิาสินค้ิาแล่ะบริการ”, Media 
Briefing, 7 ธันวาคิม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/
MediaBriefing2021/071264_Briefing.pdf. 

35 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “ที่ำาคิวามร้้จัักกับ CBDC แล่ะคิวามคืิบหน้าในประเที่ศไที่ย้”, BOT Magazine 
ฉบับท้ี่�  4 ปี 2563,  https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256304_TheKnowl-
edge_CBDC.aspx. 
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การ์พิ้ฒนา	 CBDC	 ขีองตินมากขี้�น	 เพิร์าะได�เล่็งเห็นแล่�วว่าการ์สร์�างเงิน	
แล่ะสกุล่ใหม่ในยุคที�จุดศ้นย์กล่างขีองอิทธิพิล่อาจไม่ได�ย้ดติิดอย้่ก้บปร์ะเทศ	
แต่ิสามาร์ถ้ก�าวขี�ามพิร์มแดนได�เมื�อส้งคมถ้้กเชื�อมโยงถ้้งก้นมากข้ี�นด�วย
ขี�อม้ล่	แม�ว่าการ์พิ้ฒนาเงินดิจิท้ล่ขีอง	Meta	จะล่�มเล่ิกไป	แติ่ความสนใจใน	
CBDC	ก็ได�การ์กร์ะติุ�นอีกคร์้�งในปี	2021	ท่ามกล่างกร์ะแสขีอง	stablecoin	
แล่ะสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่

CBDC	สามาร์ถ้แยกออกเป็นสองปร์ะเภท	ได�แก่	CBDC	สำหร์้บ
การ์ทำธุร์กร์ร์มร์ะหว่างสถ้าบ้นการ์เงิน	(wholesale	CBDC)	 แล่ะ	 CBDC	
สำหร์้บธุร์กร์ร์มร์ายย่อยขีองภาคธุร์กิจแล่ะปร์ะชาชน	(retail	CBDC)	สะท�อน
ถ้้งเงินธนาคาร์กล่างที�มีสองร์้ปแบบ	 ได�แก่	 บ้ญ่ชีสำร์องแล่ะบ้ญ่ชีเพืิ�อการ์
ชำร์ะ	(reserve	and	settlement	accounts)	ที�เป็นร์้ปแบบดิจิท้ล่อย้่แล่�ว	แล่ะ
เงินติร์าในร์้ปแบบธนบ้ติร์ท้�งที�หมุนเวียนในร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะถ้ือโดยร์้ฐบาล่
แล่ะสถ้าบ้นร์้บฝากเงิน)

ด�วยเงินที�ใช�ก้นแพิร์่หล่ายในปัจจุบ้นกล่ายเป็นเงินดิจิท้ล่ไปแทบ
ท้�งหมดแล่�ว	ทำให�เกิดคำถ้ามขี้�นได�ว่า	CDBC	จะเป็นเพีิยงการ์เปลี่�ยนร์ป้แบบ	
ขีองเงินธนาคาร์กล่างที�มีอย้่แล่�ว	 เช่น	 เปล่ี�ยนธนบ้ติร์กร์ะดาษให�กล่ายเป็น
ธนบต้ิร์ดิจทิล้่	(หร์อือาจจะเรี์ยกวา่เงินติร์าดิจทิล้่ก็ได�)	เปล่ี�ยนเทคโนโล่ยีการ์เก็บ
ขี�อม้ล่แล่ะสื�อสาร์ขีองบ้ญ่ชีสำร์องแล่ะบ้ญ่ชีเพิื�อการ์ชำร์ะที�เป็นดิจิท้ล่อย้่แล่�ว		
เช่น	จากฐานขี�อม้ล่ด้�งเดิมให�เป็นบล่็อกเชน	เก็บหน่วยขี�อม้ล่เป็นโทเคนแทน
ยอดเงนิในบญ้่ชี	หร์อืจะเป็นการ์สร์�างเงินดิจทิล้่ปร์ะเภทใหม่ที�ไม่ได�อิงร์ป้แบบ
ขีองเงินธนาคาร์กล่างด้�งเดิมเล่ย	ก็เป็นได�	ซ้�งสะท�อนให�เห็นถ้้งสาร์ะสำค้ญ่ที�
วา่แม�ในปัจจุบน้มพ้ีิฒนาการ์ทางธุร์กิจมากมายที�เกิดข้ี�นจากเทคโนโล่ยีดจิิทล้่	
แติ่เงินติร์าขีองธนาคาร์กล่างก็ย้งใช�สื�อกล่างทางกายภาพิอย้่	 เพิร์าะแท�จร์ิง
แล่�วเงินดิจิท้ล่	(เช่น	เงินฝากในธนาคาร์พิาณิิชย์	หน่วยล่งทุนกองทุน	MMF	
แล่ะเงนิอเิล่ก็ทร์อนกิส)์	ที�ใช�กน้แพิร์ห่ล่ายไม่ใชเ่งนิขีองร์ฐ้เล่ย	แติม่คีณุิสมบต้ิิ
คล่�ายเงนิติร์ามากจนกร์ะท้�งปร์ะชาชนร์บ้เพิื�อการ์ชำร์ะขี้�นสุดท�ายแทนเงนิติร์า
ที�เป็นสื�อกล่างทางกายภาพิโดยไม่ติ�องสงส้ยหร์ือก้งวล่ใจเล่ย	
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หากย�อนกล่้บไปถ้้งจุดกำเนิดขีองเงินติร์าที�เป็นกร์ะดาษ	 หากจะ
ใช�เงินขี�อม้ล่ในยุคน้�น	 การ์ก�าวขี�ามขีีดจำก้ดในการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	(limited		
commitment)	 ขีีดจำก้ดในการ์เก็บขี�อม้ล่ที�บร์ิบ้ร์ณิ์	 (imperfect	 record	
keeping)	แล่ะความติ�องการ์ความเป็นส่วนติ้วจ้งทำให�เงินขี�อม้ล่ไม่เหมาะก้บ
ความติ�องการ์ขีองส้งคมในยุคน้�น	 การ์กำเนิดขีองเงินกร์ะดาษที�เป็น	 bearer	
instrument	นิร์นามเป็นสิ�งที�สะดวกแล่ะมีปร์ะสิทธิภาพิมากกว่า	

แม�ว่าส้งคมอาจพิิจาร์ณิาความนิร์นามขีองเงินเป็นสิทธิ�พิื�นฐาน		
แติ่ในบางบร์ิบท	ความนิร์นามก็สามาร์ถ้ก่อให�เกิดอุปสร์ร์คในการ์ดำเนินงาน
ขีองร์ฐ้ได�	เชน่	การ์จด้เก็บภาษีที�ไมค่ร์บถ้�วนจากธุร์กร์ร์มเงินสดที�ไมห่ล่งเหลื่อ
หล่้กฐาน	การ์แล่กเปล่ี�ยนเงินที�ไม่เป็นติาม	พิร์บ.	ควบคุมการ์แล่กเปล่ี�ยนเงิน		
ไปจนถ้้งการ์ฟอกเงิน	 อีกท้�งการ์ใช�เงินติร์าที�เป็นสื�อกล่างทางกายภาพิย้งมี
ติ�นทุนท้�งทางติร์งแล่ะทางอ�อม	 เช่น	 การ์ผู้ลิ่ติ	 การ์ขีนส่ง	 การ์ร์้กษาความ
ปล่อดภ้ยในการ์จ้ดเก็บร์้กษา	 ไปจนถ้้งการ์ป้องก้นการ์ปล่อมแปล่ง	 การ์นำ
เทคโนโล่ยีดิจิท้ล่มาใช�ก้บเงินติร์าจ้งเป็นโอกาสในการ์ปฏิร์้ปร์ะบบการ์เงิน	
แติ่ก็เป็นปร์ะเด็นซ้�งมีน้ยทางส้งคมด�วยเช่นก้น	เพิร์าะแม�ว่าเงินส่วนมากขีอง
ส้งคมในปัจจุบ้นจะเป็นเงินขี�อม้ล่ที�มีไม่ได�ความส่วนติ้วมากเท่า	 แติ่ก็ย้งมี	
เงินส้ญ่ล่้กษณิ์เป็นทางเล่ือกให�ปร์ะชาชนสามาร์ถ้ใช�ชำร์ะได�เช่นเดียวก้น		
หากส้งคมติ�องการ์สงวนความเป็นส่วนติ้วทางการ์เงินเทียบเท่าก้บเงินสด
เปน็สทิธิ�พิื�นฐานไว�	การ์ทำเงนิดจิทิล้่ให�มคีณุิสมบต้ิคิล่�ายเงนิสดเปน็เร์ื�องยาก
เพิร์าะเป็นสิ�งที�ขีด้กบ้ธร์ร์มชาติขิีองร์ะบบดิจทิล้่	บางเทคโนโล่ยี	เชน่	บิติคอยน์	
สามาร์ถ้ให�ปร์ะโยชนค์ล่�ายเงนิสดอเิล่ก็ทร์อนกิส	์แติก่อ็าจมตีิ�นทนุแล่ะเงื�อนไขี
แฝงอย้่ก็ได�	 จ้งเป็นปร์ะเด็นที�ไม่สามาร์ถ้ติอบได�ด�วยเพิียงหล่้กเศร์ษฐศาสติร์์
หร์ือเทคโนโล่ยี	 แต่ิเป็นสิ�งที�ส้งคมติ�องติ้ดสินใจร์่วมก้นว่าปร์ะโยชน์ขีองสิทธิ�
พิื�นฐานนี�คุ�มค่าก้บติ�นทุนจร์ิงหร์ือไม่

แต่ิล่ะปร์ะเทศมแีนวทางขีองตินเองในการ์พิฒ้นา	อาจให�ความสำคญ้่
เร์ื�อง	retail	กบ้	wholesale	ไมเ่หมอืนกน้	อาจใช�เทคโนโล่ยแีติกติา่งกน้	อาจเกบ็
ขี�อม้ล่เงินดิจิท้ล่เป็นหน่วยส้ญ่ล่้กษณิ์	(token	money)	คล่�ายเหร์ียญ่กษาปณิ์	
หร์ือยอดในบ้ญ่ชี	(account-based	money)	 คล่�ายเงินฝาก	 อาจเปิดให�ใช�
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เขีียนชุดคำส้�งเพิื�อสร์�างเงื�อนไขีในการ์ทำงานขีองเงินได�	 อาจให�ความสำค้ญ่
ก้บร์ะด้บความเป็นส่วนติ้วแติกติ่างก้น	 เป็นติ�น	 ทำให�	 CBDC	 เป็นปร์ะเด็น
ที�ติ�องได�ร์้บการ์ติิดติามติ่อไป	 แต่ิอย่างไร์ก็ติาม	 ความพิยายามในการ์
พิ้ฒนา	 CBDC	 ก็ได�ทำให�เกิดการ์พิ้ดคุยเร์ื�องนิยามแล่ะร้์ปแบบเงินมากขี้�น		
อย่างเช่นภาพิที�	11	 จากร์ายงานในปี	2018	 ขีองธนาคาร์เพืิ�อการ์ชำร์ะหนี�
ร์ะหว่างปร์ะเทศ	(BIS)	 แสดงให�เห็นถ้้งร์้ปแบบติ่างๆ	 ขีองเงินแล่ะการ์นำ	
CBDC	มาใช�งาน

ท้�งนี�	 BIS	(2020)	 ได�ออกร์ายงานร์่วมก้บธนาคาร์กล่างขีอง	7	
ปร์ะเทศที�อย้ร่์ะหวา่งการ์พิฒ้นา	CDBC	เพิื�อกำหนดหล้่กการ์ในการ์ออกแบบ
แล่ะล่้กษณิะขีอง	CDBC	โดยมีปร์ะเด็นที�สำค้ญ่ด้งนี�

1. Do no harm	 ติ�องไม่เป็นอุปสร์ร์คติ่อการ์ดำเนินนโยบาย
สาธาร์ณิะขีองปร์ะเทศแล่ะไม่ล่ดความสามาร์ถ้ขีองธนาคาร์ในการ์ร์้กษา
เสถ้ียร์ภาพิขีองร์ะบบการ์เงินแล่ะนโยบายการ์เงินขีองปร์ะเทศ

2. Coexistence	ติ�องอย้ร่่์วมกน้เงินธนาคาร์กล่างเดิม	(เงินสด	บญ้่ชี
สำร์อง	แล่ะบ้ญ่ชีเพิื�อการ์ชำร์ะ)	แล่ะเงินเอกชน	(เช่น	 เงินฝากในสถ้าบ้นร์้บ
ฝากเงิน)	แล่ะควร์สน้บสนุนเงินสดติร์าบเท่าที�ย้งมีความติ�องการ์

3. Innovation and efficiency	 การ์พ้ิฒนาร์ะบบชำร์ะเงินให�มี
ปร์ะสิทธิภาพิเป็นสิ�งจำเป็นเพิื�อป้องก้นไม่ให�ปร์ะชาชนห้นไปใช�ช่องทางหรื์อ
สกุล่เงินอื�นที�มีความปล่อดภ้ยติ�ำกว่า	 ซ้�งร์ะบบชำร์ะเงินร์วมถ้้งร์ะบบที�ด้แล่
โดยภาคร์้ฐ	(เช่น	ธนาคาร์กล่าง)	แล่ะภาคเอกชน	(เช่น	ธนาคาร์พิาณิิชย์แล่ะ
ผู้้�ได�ร์้บอนุญ่าติให�ปร์ะกอบธุร์กิจเกี�ยวก้บการ์ชำร์ะเงิน)	 ที�มีความปล่อดภ้ย		
มปีร์ะสิทธิภาพิ	แล่ะเขี�าถ้ง้ได�	โดยปร์ะชาชนควร์มีสิทธิ�ในการ์เลื่อกใช�	means	
of	payment	ที�ติ�องการ์

ปร์ะเทศไทยได�มีการ์ศ้กษา	CBDC	มาติ้�งแติ่ปี	2560	โดยเร์ิ�มติ�น
จากโคร์งการ์อินทนนท์ที�ร์่วมก้บธนาคาร์พิาณิิชย์เพิื�อเป็น	wholesale	CBDC	
แล่ะติอ่มาได�ขียายไปเปน็ความร์ว่มมอืร์ะหวา่งปร์ะเทศ	ซ้�งร์ะยะแร์กร์ว่มมอืกบ้
องค์การ์เงินติร์าฮ่่องกงในการ์โอนเงินร์ะหว่างปร์ะเทศ	(Inthanon-LionRock)	
แล่ะในร์ะยะที�สองได�ขียายไปย้งธนาคาร์กล่างแห่งสหร์้ฐอาหร์้บเอมิเร์ติแล่ะ
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สถ้าบ้นศ้กษาสกุล่เงินดิจิท้ล่ขีองธนาคาร์กล่างแห่งสาธาร์ณิร์้ฐปร์ะชาชนจีน	
ภายใติ�โคร์งการ์	Multiple	Currency	CBDC	Bridge	Project	(mCBDC	Bridge)	
เพืิ�อล่ดต้ิวกล่างในการ์โอนเงินร์ะหว่างปร์ะเทศ36	แล่ะมแีผู้นที�จะทดล่อง	retail	
CBDC	 ในปล่ายปี	256537	 โดยมีแนวทางในการ์ออกแบบให�มีร์้ปแบบคล่�าย
เงนิสดแล่ะติ�องอาศย้ต้ิวกล่างเชน่สถ้าบ้นการ์เงนิในการ์แล่กเปลี่�ยน	เพืิ�อไม่ให�
สง่ผู้ล่กร์ะทบต่ิอการ์ทำหน�าที�ติว้กล่างในการ์ร์บ้เงินฝากแล่ะให�ก้�ยมื	ร์วมถ้ง้การ์
บร์ิหาร์สภาพิคล่่องขีองร์ะบบสถ้าบ้นการ์เงิน38	บทความวิจ้ยจากสถ้าบ้นวิจ้ย	
เศร์ษฐกิจป๋วย	 อ้�งภากร์ณิ์	 โดย	 สุพิร์ิศร์์	 สุวร์ร์ณิิก	 แล่ะคณิะ	 (2564)		
ได�เปร์ยีบเทยีบคณุิสมบต้ิขิีองเงนิดจิทิล้่ในร์ป้แบบติา่งๆ	ที�มอีย้่ในปจัจบุน้	แล่ะ
วเิคร์าะห์ถ้ง้บทบาทแล่ะความสำค้ญ่ขีอง	retail	CBDC	ในการ์ป้องกน้อธิปไติย
ทางการ์เงิน	 (monetary	sovereignty)	 แล่ะคงปร์ะสิทธิผู้ล่ขีองนโยบาย	
การ์เงนิทา่มกล่างการ์เติบิโติขีองเงนิดจิทิล้่	โดยที�ยง้คงความสามาร์ถ้ในทำงาน
ร์่วมก้บร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นได�	(interoperability)	ซ้�งหล่้กการ์สอดคล่�องก้บ
แนวทางในร์ายงานขีอง	BIS

3.3 การทุำางิานของิบัล็อกเชนและความสำาคัญของิ 
Private Key

ในบทนี�จะอธิบายถ้้งร์ายล่ะเอียดกล่ไล่การ์ทำงานขีองบล่็อกเชน	
เพิื�อให�ผู้้�อ่านเขี�าใจถ้ง้เหตุิผู้ล่ที�บล่อ็กเชนเป็นร์ะบบฐานขี�อมล้่ที�ไมส่ามาร์ถ้ปิด
กน้ได�แล่ะทำไม	private	key	ถ้ง้เป็นสิ�งที�สำคญ้่เปน็อยา่งยิ�ง	ร์วมถ้ง้คุณิล้่กษณิะ

36 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “สกุล่เงินดิจิัทัี่ล่ท้ี่�ออกโดย้ ธปที่. กับการต่ิอย้อดใช้งานระหว่างประเที่ศ”, BOT 
Magazine ฉบับท้ี่�  4 ปี 2564,  https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256404The-
Knowledge_DigitalCurrency.aspx. 

37 Reuters, “Thai c.bank to test retail digital currency later than planned”, 24 December 
2021, https://www.reuters.com/markets/currencies/thai-cbank-test-retail-digital-curren-
cy-later-than-planned-2021-12-24/. 

38 ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “สกุล่เงินดิจิัทัี่ล่สำาหรับประชาชนท้ี่�ออกโดย้ ธปที่. (Retail CBDC): การศึกษา
ผู้ล่กระที่บต่ิอภาคิการเงินไที่ย้ เเล่ะผู้ล่สำารวจัคิวามเห็นจัากสาธารณชน”,   ข่ีาว ธปที่.  ฉบับท้ี่�   60/2564, 
19 สิงหาคิม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/
n6064.aspx. 
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อื�นขีองบล่อ็กเชน	เชน่	การ์เขียีนชดุคำส้�งให�คำนวณิธรุ์กร์ร์มกอ่นบน้ทก้ขี�อมล้่
ซ้�งเป็นที�มาขีอง	smart	contract	ที�ทำให�สามาร์ถ้นำมาให�บร์ิการ์ทางการ์เงิน
แบบกร์ะจายศ้นย์ได�39

คำว่าบล่็อกเชนมาจากก�อนขี�อม้ล่	(block)	ที�ถ้้กนำมาเชื�อมติ่อก้น
เปน็ห่วงโซ	่(chain)	เปน็เทคโนโล่ยใีนการ์เกบ็ขี�อมล้่ปร์ะเภทหน้�ง	Yaga	แล่ะคณิะ		
(2019)	 กล่่าวว่าการ์สร์�างความเชื�อถ้ือแล่ะยอมร้์บขีองขี�อม้ล่ในบล็่อกเชน
ปร์ะกอบด�วยคุณิล่้กษณิะสี�อย่าง	ด้งนี�

1. Ledger	การ์เก็บขี�อม้ล่เป็นล่้กษณิะบ้นท้กเพิิ�มเท่าน้�น	(append	
only)	ทำให�เห็นธุร์กร์ร์มท้�งหมดที�เคยเกิดขี้�นในอดีติ	ไม่สามาร์ถ้กล่้บไปย�อน
หร์ือแก�ไขีได�	(irreversible)

2. Secure	การ์บน้ทก้ขี�อมล้่ในบล็่อกเชนติ�องมีกร์ะบวนการ์เขี�าร์หส้	
(cryptography)	ทำให�ม้�นใจได�ว่าขี�อม้ล่ที�ถ้้กบ้นท้กล่งไปไม่ได�ถ้้กบิดเบือน

3. Shared	ขี�อม้ล่ชดุเดยีวกน้ถ้ก้ร่์วมกน้เกบ็โดยหล่ายฝ่าย	ไม่ได�เกบ็อย้่	
ก้บใคร์เพิียงคนเดียว	 ทำให�ขี�อม้ล่มีความโปร์่งใสในหม้่ผู้้�ที�เก็บขี�อม้ล่ร์่วมก้น		
ซ้�งร์ป้แบบสามาร์ถ้เป็นได�ท้�งแบบวงปิด	(private,	permissioned)	 แล่ะแบบ
สาธาร์ณิะ	(public,	permissionless)	โดยแบบวงปิดจะผู้้�ร์่วมที�กำหนดไว�แล่�ว
แล่ะใช�งานได�เฉพิาะผู้้�ที�ร์้บอนุญ่าติ	 ส่วนแบบสาธาร์ณิะให�ทุกคนสามาร์ถ้เขี�า
มาด้	(open)	แล่ะร์่วมเก็บขี�อม้ล่ได�อย่างอิสร์ะ	(public)

4. Distributed	ขี�อม้ล่ขีองบล่อ็กเชนกร์ะจายกน้เกบ็หล่ายที�	โดยผู้้�ที�
เก็บขี�อม้ล่เร์ียกว่าโหนด	(node)	เป็นคำที�ม้กใช�ก้บร์ะบบเคร์ือขี่าย	(network)	
เมื�อมีหล่ายโหนดก็ทำให�ถ้้กโจมตีิแก�ไขีขี�อม้ล่ได�ยาก	 การ์บ้งค้บให�ทุกคน
ร์้บธุร์กร์ร์มขีองตินให�เป็น	 “ความจร์ิง”	 สามาร์ถ้ทำได�หากควบคุมกำล่้งการ์
ปร์ะมวล่ขีองโหนดมากกว่าคร์้�ง	(ม้กปัดขี้�นเป็น	51%	 เพิื�อความง่ายต่ิอการ์
สื�อสาร์)	ซ้�งทำได�ยากหากมีการ์กร์ะจายติ้วที�มากพิอ

39 ผู้้้อ่านท้ี่�สนใจัประเด็นที่างเที่คินิคิแล่ะการที่ำางานขีองบล็่อกเชนแล่ะบิติคิอย้น์เชิงลึ่กกว่าท้ี่�อธิบาย้ใน
หนังสือเล่่มน้�  สามารถหาข้ีอม้ล่เพิิ่�มได้ ในหนังสือ Blockchain for Government Services การใช้
งานเที่คิโนโล่ย้้บล็่อกเชนสำาหรับภาคิรัฐ ท้ี่�ต้ิพิิ่มพ์ิ่ ในปี 2562 โดย้สำานักพัิ่ฒนารัฐบาล่ดิจิัทัี่ล่ Blockchain 
Technology: Beyond Cryptocurrencies บล็่อกเชน ... ท้ี่�มากกว่าเงินคิริปโที่ ท้ี่� ต้ิพิิ่มพ์ิ่ โดย้สำานักงาน
พัิ่ฒนาธุรกรรมที่างอิเล็่กที่รอนิกส์ กระที่รวงดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อเศรษฐกิจัแล่ะสังคิมในปี 2564 แล่ะบที่คิวาม
เรื�อง Blockchain Technology Overview ขีอง National Institute of Standards and Technology, 
U.S. Department of Commerce ท้ี่� เข้ีย้นโดย้ Yaga แล่ะคิณะ (2019)
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บล่อ็กเชนจง้ม้กถ้ก้เรี์ยกวา่เป็น	distributed	ledger	technology	(DLT)		
มเีคร์อืข่ีายขีองโหนดที�ปร์ะมวล่ผู้ล่การ์เปล่ี�ยนแปล่งแล่ะจ้ดเกบ็ขี�อมล้่	คอมพิิวเติอร์์	
เคร์ื�องใดที�ศก้ยภาพิเพิยีงพิอแล่ะสามาร์ถ้เชื�อมติอ่กบ้อนิเทอร์เ์นต็ิได�กส็ามาร์ถ้
ทำงานเป็นโหนดได�หมด	 ซ้�งเทคโนโล่ยีบล่็อกเชนมีการ์ใช�งานกล่ไกที�สำค้ญ่
สามปร์ะการ์	ได�แก่	(1)	cryptographic	hash	function	เช่น	Secure	Hash	
Algorithm	ที�มีผู้ล่ล่้พิธ์มีขีนาด	256	บิติ	(SHA-256)	(2)	 การ์ล่งล่ายมือชื�อ
ดิจิท้ล่	(digital	signature)	แล่ะ	(3)	asymmetric-key	cryptography

ความสำค้ญ่ขีอง	hash	function	คอืการ์ทำให�ขี�อมล้่ที�แม�จะมขีีนาด
ใหญ่ม่ากกส็ามาร์ถ้ถ้ก้ร์ะบไุด�วา่มีการ์เปล่ี�ยนแปล่งหร์อืไม	่เชน่	หากนำภาพิใส่
เขี�าไปใน	hash	function	ผู้ล่ล่้พิธ์ที�ออกมาก็จะเป็นติ้วอ้กษร์แล่ะติ้วเล่ขีขีนาด	
256	 บิติ	 หากมีการ์แก�ไขีภาพิแม�แติ่เพิียงเล็่กน�อยแล่ะนำภาพิน้�นใส่เขี�าไป
ใน	hash	function	อีกคร์้�ง	ผู้ล่ล่้พิธ์ที�ออกมาจะไม่เหมือนเดิม	hash	function		
ถ้ก้นำมาใช�งานในการ์สร์�าง	address	(ซ้�งคอืบญ้่ชทีี�ใช�เกบ็ขี�อมล้่)	ยนืยน้ขี�อมล้่
ธุร์กร์ร์มที�อย้่ในบล่็อก	แล่ะยืนย้นขี�อม้ล่	block	header	เพิื�อนำมาร์ะบุความ
ถ้้กติ�องการ์เชื�อมโยงก้นขีองบล่็อก	ทำให�ขี�อม้ล่แติ่ล่ะบล่็อกก่อนหน�าสามาร์ถ้
นำมาเชื�อมติ่อก้นเป็นห่วงโซ่ได�ในที�สุด

สว่น	asymmetric-key	cryptography	(หร์อือาจเร์ยีกวา่	public	key	
cryptography)	เปน็กร์ะบวนการ์เขี�าร์หส้ที�ติ�องใช�กญุ่แจค้ก่น้	เป็น	public	key	
แล่ะ	private	key	ที�มีความเชื�อมโยงกน้ทางคณิติิศาสติร์	์กญุ่แจมไีว�เพิื�อเขี�าแล่ะ
ถ้อดร์หส้ขี�อมล้่	ซ้�งเปน็การ์ล่งล่ายมอืชื�อดจิทิล้่	(digital	signature)	เพืิ�อยนืยน้	
การ์ทำธุร์กร์ร์ม	 แล่ะ	 asymmetric	 หมายความว่าสามาร์ถ้ใช�	 private	key		
เพิื�อเขี�าร์ห้สแล่ะใช�	 public	key	 เพิื�อถ้อดร์ห้ส	 หร์ือกล่้บก้นก็ได�	 แม�จะร์้�ว่า		
public	key	คอือะไร์ก็ไมส่ามาร์ถ้ย�อนความเชื�อมโยงทางคณิติิศาสติร์	์เพิื�อให�ได�		
private	key	มาได�	ซ้�งแติกติา่งจาก	symmetric-key	cryptography	ที�ใช�กญุ่แจ
เดียวก้นในการ์เขี�าร์ห้ส	 ทำให�ผู้้�เขี�าแล่ะถ้อดร์ห้สติ�องร์้�จ้กก้นหร์ือสามาร์ถ้
เชื�อใจก้นได�จ้งยอมแล่กเปล่ี�ยนกุญ่แจก้นได�	 (ม้กจะแล่กก้นไว�ล่่วงหน�าแล่�ว)	
asymmetric-key	cryptography	 จ้งทำให�คนที�ไม่ร์้�จ้กก้นหร์ือไม่เชื�อใจพิอที�
จะแล่กกุญ่แจก้นได�ย้งสามาร์ถ้ทำธุร์กร์ร์มร์ะหว่างก้นได�	 แติ่ก็แล่กด�วยเวล่า
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ในการ์เขี�าแล่ะถ้อดร์ห้สที�นานขี้�น	 การ์ทำธุร์กร์ร์มในบร์ิบทนี�ก็เหมือนการ์ส่ง
ขี�อความผู้่านร์ะบบที�มีความปล่อดภ้ย	(secure	messaging)	ในกร์ณิีขีองการ์
โอนเงินร์ะหว่างก้นด�วยเคร์ือขี่ายอิเล่็กทร์อนิกส์ติามกล่่องที�	4

อีกบทบาทขีอง	public	key	ที�ค้่ก้บ	private	key	คือสามาร์ถ้นำมา
เขี�า	hash	function	เพิื�อสร์�าง	address	เพิื�อทำให�สามาร์ถ้ส่งหร์ือร์้บขี�อม้ล่ได�	
แล่ะเนื�องจากบล่็อกเชนอนุญ่าติให�สร์�างค้่	private-public	key	ขี้�นมาได�ติาม
ติ�องการ์	จง้สามาร์ถ้สร์�าง	address	ข้ี�นมาเท่าไร์ก็ได�	ปร์ะกอบกบ้ที�ไมว่่าใคร์ก็
สามาร์ถ้สร์�าง	private	key	ขีองตินได�โดยไม่ติ�องขีออนุญ่าติ	(permissionless)	
ทำให�ไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นการ์เขี�าถ้ง้ฐานขี�อม้ล่ได�	ไมม่คีวามจำเป็นติ�องเปิดเผู้ย
ติ้วติน	จ้งเป็นร์ะบบที�ติ้วตินก้�งนิร์นาม	(pseudonymous)	 เพิร์าะหากไม่เปิด
เผู้ยเองหรื์อโดนผู้้�อื�นเปิดเผู้ยก็ไม่สามาร์ถ้ทร์าบถ้้งติ้วตินขีองเจ�าขีองบ้ญ่ชีได�	
แล่ะหากถ้้กเปิดเผู้ยก็ย้งสามาร์ถ้สร์�างบ้ญ่ชีขี้�นมาใหม่ได�เสมอ

ความสำค้ญ่ขีอง	 private-public	key	 ในบล่็อกเชนสามาร์ถ้สรุ์ป
ได�ด้งนี�

1.	ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้สร์�างค้	่private-public	key	ข้ี�นมาได�ติามติ�องการ์
2.	Private	key	มีไว�เพิื�อการ์ล่งล่ายมือชื�อดิจิท้ล่	(digital	signature)	

เพิื�อยืนย้นการ์ทำธุร์กร์ร์ม
3.	Public	key	ที�ค้่ก้บ	private	key	ถ้้กนำมาแปล่งเป็น	(public)	

address
4.	Public	key	 มีไว�เพิื�อยืนย้นการ์ล่งล่ายมือชื�อดิจิท้ล่ที�มาจาก	

private	key

ด�วยบทบาทขีอง	private	key	ทำให�การ์ร์ก้ษาความล่บ้ขีอง	private	key		
จ้งเป็นเร์ื�องสำค้ญ่อย่างยิ�ง	 ซ้�งการ์เก็บ	 private	key	 น้�น	 ผู้้�ใช�งานจำเป็น
ติ�องเก็บร์้กษาเองจ้งทำให�การ์เก็บขี�อม้ล่บนบล่็อกเชนแบบนี�ม้กถ้้กเรี์ยกว่า		
self-custody	 (ด้แล่เอง)	 หร์ือ	 non-custodial	 (ไม่ติ�องให�คนอื�นด้แล่ให�		
แติ่สามาร์ถ้ใช�โปร์แกร์มในการ์ช่วยเก็บร์้กษาได�	 ซ้�งม้กถ้้กเรี์ยกว่า	 wallet	
เปร์ยีบเสมอืนกร์ะเปา๋เงนิทางกายภาพิที�เจ�าขีองกร์ะเปา๋ติ�องเกบ็เองแล่ะผู้้�คร์อง
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กร์ะเปา๋สามาร์ถ้หยบิเงนิขี�างในมาจา่ยได�เองอยา่งอสิร์ะ	แติก่าร์ทำงานสามาร์ถ้
เป็น	digital	wallet	หร์ือ	hardware	wallet	ที�เก็บขี�อม้ล่นี�ไว�ในอุปกร์ณิ์อีกที
ก็ได�	ภาพิที�	12	แสดงให�เห็นถ้ง้ความแติกต่ิางในการ์สร์�างบ้ญ่ชีในร์ะบบการ์เงนิ	
ปัจจุบ้นก้บการ์สร์�างบ้ญ่ชีในบล่็อกเชน	ซ้�งทำให�เห็นว่าไม่สามาร์ถ้ปฏิเสธการ์
เปิดบ้ญ่ชีหร์ือทำธุร์กร์ร์มได�	หากสร์�างแล่ะเก็บร์้กษา	private	key	ไว�อย่างดี
ก็จะสามาร์ถ้ใช�งานบล่็อกเชนได�อย่างอิสร์ะ	แล่ะเมื�อพิิส้จน์ความเป็นเจ�าขีอง	
private	key	 ได�	 ก็ถ้ือเป็นการ์พิิส้จน์ความแท�จร์ิงขีองขี�อม้ล่ในบ้ญ่ชีน้�นแล่ะ	
ความปร์ะสงค์ในการ์ทำธรุ์กร์ร์มน้�น	ทำให�ติว้ตินในฐานขี�อมล้่บล่อ็กเชนไม่สามาร์ถ้	
ย้ดติิดก้บ	address	ได�เล่ย	เพิร์าะ	private	key	เดียวก้น	(ซ้�งไม่มีใคร์ควร์จะ
ทร์าบนอกจากเจ�าขีอง)	สามาร์ถ้สร์�าง	address	ใหม่ได�อย่างอิสร์ะ

ท้�งนี�	 ขี�อม้ล่บล่็อกเชนปร์ะกอบด�วยขี�อม้ล่บล่็อกแร์ก	(genesis	
block)	 ซ้�งเป็นเพิียงบล็่อกเดียวที�กำหนดโดยผู้้�สร์�างบล่็อกเชน	 ส่วนขี�อม้ล่
บล่็อกที�เหล่ือล่�วนมาจากการ์เพิิ�มขี�อม้ล่ล่งไปโดยโหนด	 กล่ไกที�ทำให�แต่ิล่ะ
บล่็อกสามาร์ถ้เชื�อมติ่อก้นได�ด�วย	hash	function	คือสิ�งที�ทำให�ทุกโหนดร์้บร์้�
ได�ด�วยตินเองแล่ะม้�นใจได�ว่าการ์เรี์ยงขี�อม้ล่ต่ิอก้นแบบนี�เป็นขี�อม้ล่ที�ถ้้กติ�อง
โดยไม่ติ�องอาศ้ย	trusted	third	party	จ้งม้กทำให�ถ้้กเร์ียกว่าเป็นการ์กร์ะจาย
ศ้นย์	(decentralization)	ด�วย

เมื�อมีการ์ส่งคำส้�งธุร์กร์ร์มใหม่เขี�าไปในบล่็อกเชน	 แติ่ล่ะโหนดก็
สามาร์ถ้เล่ือกธุร์กร์ร์มเพิื�อบ้นท้กล่งในบล่็อกได�ติามความติ�องการ์ขีองติน		
แติ่เนื�องจากมีจำนวนโหนดในเคร์ือขี่ายมาก	 การ์เล่ือกว่าโหนดใดจะได�เป็นผู้้�
เพิิ�มขี�อมล้่บล่อ็กถ้ด้ไปจง้ติ�องพิ้�งพิาขี�อกำหนดมาติร์ฐานในการ์สร์�างฉ้นทามติิ		
(consensus	protocol)	ซ้�งมีหล่ายวิธี	เช่น	proof	of	work	(PoW)	จะให�สิทธิ�
โหนดที�แก�ปัญ่หาคณิิติศาสติร์์ที�ติ�องใช�พิล่้งในการ์คำนวณิอย่างมาก	เป็นการ์
ใส่ขี�อม้ล่ล่งใน	 hash	function	 เพิื�อให�ผู้ล่ล่้พิธ์ออกมาติามเงื�อนไขีที�ติ�องการ์	
ทำให�มีเพิียงวิธีเดียวที�จะแก�ปัญ่หาได�คือการ์	 “เดา”	ซ้�งคุณิสมบ้ติิขีอง	 hash	
function	ทำให�ทกุคนสามาร์ถ้ยนืยน้การ์บร์ร์ล่เุงื�อนไขีได�ง่าย	เพิยีงนำคำติอบ
น้�นใส่ล่งใน	hash	function	ก็จะเห็นผู้ล่	ทำให�ทุกโหนดสามาร์ถ้ติกล่งก้นได�ว่า
โหนดที�ชนะน้�นเปน็ผู้้�ชนะจร์งิ	เป็นผู้้�ได�สทิธิ�ในการ์เพิิ�มบล่อ็กที�ตินเปน็คนเล่อืก
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ธุร์กร์ร์มที�จะบร์ร์จุล่งไปด�วยตินเอง	 ส่วนโหนดที�เหล่ือก็จะกล่ายเป็นพิยานใน
การ์สร์�างบล่็อกนี�	 การ์เปิดให�เห็นขี�อม้ล่ท้�งหมดภายในจ้งทำให�ม้�นใจได�ว่า
ธุร์กร์ร์มที�ส่งเขี�ามาสามาร์ถ้ทำได�จริ์ง	 กล่่าวคือทุกคนสามาร์ถ้เห็นได�ว่าใน	
address	ขีองผู้้�ส่งคำส้�งโอนหนว่ยขี�อมล้่น้�นมปีร์มิาณิหนว่ยขี�อมล้่เพิยีงพิอจริ์ง		
แล่ะ	address	ขีองผู้้�ร์บ้กอ็ย้บ่นฐานขี�อมล้่เดยีวกน้น้�นซ้�งทกุคนสามาร์ถ้เหน็ได�
เช่นก้นว่าผู้้�ร์้บ	“มีติ้วติน”	จร์ิง	จ้งสามาร์ถ้ปร์ะมวล่คำส้�งให�ได�เล่ย	แล่ะขี�อม้ล่
ก็ไม่สามาร์ถ้ปล่อมแปล่งได�

การ์คำนวณินี�ติ�องใช�อุติสาหะแล่ะพิล่ง้งานเป็นอย่างมากจ้งถ้ก้เรี์ยก
ว่า	proof	of	work	ซ้�งบางบล่็อกเชน	เช่น	บิติคอยน์	ก็จะมีการ์ให�ร์างว้ล่ผู้้�ชนะ
เพิื�อให�คุ�มค่าก้บพิล่้งงานที�ได�ใช�ไป	 เป็นหน่วยขี�อม้ล่	(เหร์ียญ่	 หร์ือ	 native	
coin)	ขีองบล่อ็กเชนน้�นที�สร์�างขี้�นมาใหมแ่ล่ะเพิิ�มให�ใน	address	ขีองโหนดน้�น		
อุติสาหะเพิื�อให�ได�มาคล่�ายก้บกร์ะบวนการ์ขุีดทองคำ	 แล่ะหากม้ล่ค่าขีอง	
บิติคอยน์ส้งกว่าติ�นทุนในการ์ได�มาก็เสมือนก้บได�กำไร์จากการ์ผู้ลิ่ติเงิน		
(seigniorage)	 จ้งทำให�การ์ร์่วมเป็นโหนดถ้้กเร์ียกว่า	 mining	 แล่ะโหนดถ้้ก
เร์ียกว่า	 miner	 ผู้ล่้ดก้นสร์�างบล็่อกแล่ะเป็นพิยานติามกำล่้งขุีดที�มีแล่ะโชค	
หากหน่วยขี�อม้ล่ที�ได�ร์้บมามีร์าคาคุ�มค่ามากพิอติ่อการ์ล่งทุนในอุปกร์ณิ์
แล่ะค่าไฟฟ้าในการ์ขุีด	 ก็จะมีโหนดเขี�ามาร์่วมมากขี้�นแล่ะความยากในการ์
คำนวณิก็จะถ้้กปร์้บเพิิ�มขี้�น	 ซ้�งจะสะท�อนใน	 hash	rate	(กำล่้งการ์คำนวณิ
ขีองคอมพิิวเติอร์์ท้�งหมดที�ถ้้กนำใช�ก้บบล่็อกเชนน้�น	 ซ้�งสะท�อนความยาก	
ในการ์คำนวณิแล่ะปร์ิมาณิโหนดที�มีส่วนร์่วมในช่วงเวล่าน้�น)	 ที�ส้งขี้�น	 ทำให�
การ์ควบคุม	hash	rate	ส่วนใหญ่่	(ม้กเร์ียกด�วยส้ดส่วน	51%	เพิื�อความง่าย)	
จนสามาร์ถ้บ้งค้บให�ขี�อม้ล่ในบล็่อกเชนเป็นไปติามที�ตินติ�องการ์เป็นเร์ื�องที�
ยากขี้�นด�วย	 ยิ�งทำให�ฐานขี�อม้ล่มีความปล่อดภ้ยเพิิ�มขี้�นอีก	 ทำให�การ์โจมติี	
51%	ม้กเกิดขี้�นก้บบล่็อกเชนที�มีม้ล่ค่าติ�ำเท่าน้�น40

40 MIT Media Lab Digital Currency Initiative, https://dci.mit.edu/51-attacks 
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ท้�งนี�	ย้งมี	consensus	protocol	อื�นอีกด�วย	เช่น	proof	of	stake	
(PoS),	proof	of	authority	(PoA)	หร์ือ	 proof	of	history	(PoH)	 เป็นติ�น	
ซ้�งม้กพิยายามออกแบบให�ไม่สามาร์ถ้มี	 “เสียงส่วนมากทางเศร์ษฐศาสติร์์”	
(economic	majority)	เช่น	ส้ดส่วน	hash	rate	หร์ือส้ดส่วนการ์ออกเสียงที�
ควบคมุเพิื�อผู้ก้ขีาดการ์ดำเนนิงานได�ง่าย	เพิร์าะจะทำให�กลุ่่มที�มเีสยีงสว่นมาก	
สามาร์ถ้เล่ือกธุร์กร์ร์มเพิื�อบ้นท้กล่งในบล่็อก	 เช่น	 การ์ทำธุร์กร์ร์มขีองติน		
“ติด้หน�า”	(frontrunning)	ผู้้�ใช�บร์กิาร์อื�น	หร์อืการ์เจาะจงปดิก้�นไมบ่น้ทก้ธรุ์กร์ร์ม
ที�ตินไม่ติ�องการ์	 หร์ือแม�กร์ะท้�งบ้งค้บให�ทุกคนใช�ขี�อม้ล่ในฐานขี�อม้ล่ที�กลุ่่ม
ติ�องการ์	ซ้�งอาจเร์ียกว่าเป็นการ์แก�ไขีปร์ะว้ติิศาสติร์์ขีองบล่็อกเชนสาธาร์ณิะ
น้�นก็ได�	แสดงให�เห็นวา่เฉพิาะขี�อมล้่ในบล็่อกเชนสาธาร์ณิะชุดที�ยอมร์บ้เท่าน้�น
ที�จะไม่สามาร์ถ้กล่้บไปย�อนหร์ือแก�ไขีได�	(ม้กเร์ียกว่า	chain	reorganization	
หร์อื	reorg)	แล่ะการ์แก�ไขีสามาร์ถ้ทำได�ด�วยการ์เปลี่�ยนขี�อมล้่หมดท้�งชดุหาก
เป็นที�ยอมร์้บขีองโหนดติาม	consensus	protocol	ซ้�งบล่็อกเชน	Ethereum	
เองกเ็คยย�อนปร์ะวติ้ิศาสติร์ม์าแล่�วในป	ี2016	จากการ์โจมติช่ีองโหว่ใน	smart	
contract	ขีอง	The	DAO	(จะกล่่าวถ้้งติ่อไปในกล่่องที�	11)	ซ้�ง	ณิ	ติอนน้�นถ้ือ		
native	coin	ขีอง	Ethereum	อย้่ถ้้ง	15%	ขีองจำนวนท้�งหมด	โดยกลุ่่มโหนด
ที�ยอมร์บ้การ์ย�อนอดตีิไปกอ่นการ์โจมติจีะมขีี�อมล้่ชดุหน้�ง	ส่วนกลุ่่มโหนดที�ไม่
ยอมร์้บก็เลื่อกที�จะบ้นท้กขี�อม้ล่ชุดที�เกิดการ์โจมตีิขี้�นต่ิอไป	 ทำให�บล็่อกเชน	
Ethereum	แยกออกมาเป็นสองบล่็อกเชน	(ม้กเร์ียกว่าเป็น	hard	fork)	โหนด
กลุ่่มที�ย้ดถื้อขี�อมล้่ที�ย�อนอดีติกล่ายมาเป็นบล็่อกเชน	Ethereum	ที�คุ�นเคยกน้
ในปัจจุบ้น	ส่วนโหนดกลุ่่มที�ไม่ยอมร์้บการ์ย�อนขี�อม้ล่กล่ายมาเป็นบล่็อกเชน	
Ethereum	Classic	กล่ายเป็นบล็่อกเชนใหม่ที�อสิร์ะจากกน้แม�จะมาจุดเร์ิ�มติ�น
ร์่วมก้นเดียวก้น41	ผู้้�ใช�งานที�มี	address	อย้่ในบล่็อกเชนก่อนเกิด	hard	fork	
ขี้�นก็จะมีหน่วยขี�อม้ล่ใน	address	เดียวก้นในท้�ง	Ethereum	แล่ะ	Ethereum	
Classic	 หากขี�อม้ล่ท้�งสองบล่็อกเชนเป็นที�ยอมร์้บ	 ก็จะเสมือน	 “ได�เงินฟร์ี”	
จากการ์	hard	fork	นี�42

41 Jeff Benson and Ki Chong Tan, “What Is Ethereum Classic?”, Decrypt, 7 February 2022, 
https://decrypt.co/resources/what-is-ethereum-classic-explained-guide-cryptocurrency. 

42 Alyssa Hertig, “Ethereum’s Two Ethereums Explained”, CoinDesk, 29 July 2016, https://
www.coindesk.com/markets/2016/07/28/ethereums-two-ethereums-explained/.
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ขี�อมล้่ที�สามาร์ถ้เกบ็ใน	address	มไีด�หล่ากหล่ายร์ป้แบบ	ท้�งหนว่ย
ขี�อม้ล่ที�เป็นติ้วเล่ขีติ้วอ้กษร์	 แล่ะบางบล่็อกเชนสามาร์ถ้เก็บชุดคำส้�งได�ด�วย	
(เช่น	Ethereum)	ซ้�ง	address	ที�มีชุดคำส้�งอย้่ขี�างในม้กถ้้กเร์ียกว่า	smart	
contract	ทำให�คำวา่	contract	ในบร์บิทนี�ไมไ่ด�หมายถ้ง้นติิกิร์ร์ม	แติห่มายถ้ง้	
การ์ปร์ะมวล่ผู้ล่ชุดคำส้�งที�เกิดขี้�นอ้ติโนม้ติิโดยไม่สามาร์ถ้บิดพิล่ิ�วได�	 การ์ส่ง
คำส้�งแล่ะใช�งานบล่็อกเชนจ้งถ้ือเป็นการ์ยอมร์้บเงื�อนไขีติามที�น้กพิ้ฒนาได�	
กำหนดไว�ในชุดคำส้�ง	 ด้งที�ม้กกล่่าวว่า	 “code	 is	 law”	 ท้�งนี�	 ผู้้�ใช�งานไม่	
สามาร์ถ้ปร์ะมวล่ผู้ล่ชดุคำส้�งใน	smart	contract	ได�เอง	ติ�องให�โหนดปร์ะมวล่
ผู้ล่การ์เปล่ี�ยนแปล่งแล่ะบ้นท้กขี�อม้ล่ล่ง	โหนดจ้งเป็น	virtual	machine	ด�วย	
ทำให�ความสามาร์ถ้แล่ะความเร์็วในการ์ปร์ะมวล่ผู้ล่ที�ผู้้�พ้ิฒนาติ�องการ์เป็น
ปจัจย้ที�สง่ผู้ล่ติอ่การ์กำหนดด�วยวา่คอมพิวิเติอร์ท์ี�จะสามาร์ถ้มาร์ว่มเปน็โหนด
ได�ควร์จะติ�องมคีณุิสมบต้ิอิยา่งไร์	แล่ะหากติ�องการ์นำขี�อมล้่ที�ปัจจุบ้นไมไ่ด�อย้่
ในบล่็อกเชนมาใช�	 ติ�องนำเขี�าขี�อม้ล่น้�นเขี�ามาผู่้านชุดคำส้�งที�ม้กเร์ียกก้นว่า	
oracle	ซ้�งจะใช�	 smart	contract	ที�เขีียนเองแล่ะกำหนดที�มาขีองขี�อม้ล่เอง	
หร์ือพิ้�งพิาผู้้�ให�บร์ิการ์ก็ได�	ทำให�ม้กเร์ียกก้นว่า	programmable	blockchain	
แล่ะทำให�หนว่ยขี�อม้ล่ในน้�นที�หากทำหน�าที�เปน็เงนิกก็ล่ายเปน็	programma-
ble	money	ที�สามาถ้กำหนดเงื�อนไขีให�ทำงานโดยอ้ติโนม้ติิได�

เนื�องจากท้�งการ์ปร์ะมวล่ผู้ล่แล่ะบ้นท้กขี�อม้ล่กินทร์้พิยากร์ขีอง	
virtual	machine	 จ้งมีการ์กำหนดค่าธร์ร์มเนียมเพิื�อติอบแทนให�โหนด	 ซ้�ง	
Ethereum	 ซ้�งเป็นบล็่อกเชนที�มี	 virtual	machine	 ที�มีปร์ะว้ติิยาวนานแล่ะ
ได�ร์้บความนิยมที�สุดใช�คำว่า	gas	เพิร์าะเป็นเสมือนการ์เติิมน�ำม้นร์ถ้ยนติ์43	
ทำให�เป็นคำพิ้ดที�ใช�ติิดปากก้นในปัจจุบ้น

สามาร์ถ้สร์ปุได�ว่าบล่อ็กเชนทำให�การ์มบีญ้่ชีเป็นเร์ื�องง่าย	(ในหนง้สอื	
เล่่มนี�จะใช�คำว่าบ้ญ่ชีแทนคำว่า	address	เพิื�อการ์เปร์ียบเทียบก้บร์ะบบการ์
เงนิในปจัจบุน้)	การ์สง่ขี�อม้ล่เชงิปร์มิาณิร์ะหวา่งกน้ในฐานขี�อมล้่เดยีวก้นเปน็
เร์ื�องง่ายอย้่แล่�ว	ทำให�สามาร์ถ้ยืนย้นติ�นทาง	ปล่ายทาง	แล่ะความเพิียงพิอ
ขีองปร์ิมาณิหน่วยขี�อม้ล่ที�ติ�องการ์โอนได�ท้นที	 จ้งอาจกล่่าวได�ว่าเป็นการ์

43 Gas and Fees, https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/ 
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ทำให�ทุกคนสามาร์ถ้เขี�าถ้้งร์ะบบการ์เงินได�ท้นที	 ไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นใคร์จาก
การ์มีบ้ญ่ชีได�	(censorship	resistant)	 แล่ะร์วมไปถ้้งไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นใคร์
จากการ์บ้นท้กขี�อความล่งในฐานขี�อม้ล่ด�วย	 เมื�อขี�อม้ล่ถ้้กบ้นท้กล่งไปแล่�วก็
จะอย้่ในฐานขี�อม้ล่ติล่อดไป	ไม่สามาร์ถ้กล่้บไปล่บ	ย�อนหร์ือแก�ไขีธุร์กร์ร์มได�	
(irreversible)	แล่ะเมื�อมี	private	key	ที�ใช�ทำธุร์กร์ร์มทุกอย่างในบล่็อกเชน
จะสร์�างขี้�นมากี�บ้ญ่ชีก็ได�ทำให�การ์มีติ้วตินเป็นก้�งนิร์นาม	(pseudonymous)	

แล่ะเนื�องจากธุร์กร์ร์มท้�งหมดที�เกิดขี้�นบนบล่็อกเชนร์วมถ้้งขี�อม้ล่
ที�อย้่ในทุกบ้ญ่ชีสามาร์ถ้มองเห็นได�จ้งเหมาะก้บการ์ใช�งานที�ติ�องการ์แสดง	
ให�เห็นถ้้งความโปร์่งใสแล่ะผู้้�ใช�ยินดีเปิดเผู้ยติ้วติน	 อาณิ้ติิ	 ล่ีม้คเดช	(2563)	
ได�เขีียนถ้้งแนวทางในการ์นำบล่็อกเชนมาปร์้บปร์ุงงานขี�อม้ล่ผู้่านกร์ณิีศ้กษา
ขีองปัญ่หาที�ภาคธุร์กิจแล่ะภาคร์้ฐม้กพิบ

อย่างไร์ก็ติาม	 ในปัจจุบ้นมีวิธีหล่ากหล่ายในการ์ปกปิดเส�นทาง
ขีองธุร์กร์ร์ม	โดยม้กเร์ียกก้นว่า	privacy	coin	สำน้กงาน	ก.ล่.ติ.	ให�นิยามว่า	
privacy	coin	 หมายถ้้งสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�มีล่้กษณิะใดล่้กษณิะหน้�งด้งติ่อไปนี�		
(1)	 สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�ถ้้กสร์�างข้ี�นโดยมีว้ติถุ้ปร์ะสงค์เพืิ�อปกปิดขี�อม้ล่ผู้้�โอน	
ผู้้�ร์้บโอน	 แล่ะปร์ิมาณิการ์โอน	 หร์ือ	(2)	 สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�ถ้้กสร์�างขี้�นโดยมี
วต้ิถ้ปุร์ะสงคเ์พิื�อกำหนดสทิธิให�กบ้ผู้้�ถ้อืสามาร์ถ้ควบคมุการ์ปกปดิขี�อมล้่ผู้้�โอน		
ผู้้�ร์้บโอน	หร์ือปร์ิมาณิการ์โอนได�

ความโปร่์งใสขีองฐานขี�อม้ล่จ้งเป็นเงื�อนไขีสำค้ญ่ในการ์ยืนย้น
ธุร์กร์ร์มที�ไม่ติ�องเปิดเผู้ยติ้วติน	 แล่ะ	 cryptographic	hash	function	 แล่ะ	
asymmetric-key	cryptography	จง้เป็นเทคโนโล่ยีที�สำคญ้่ที�ทำให�ไมต่ิ�องเปิด
เผู้ยต้ิวตินได�	แม�ว่าร์อ่งร์อยดิจทิล้่ในบล็่อกเชนสาธาร์ณิะจะถ้ก้บน้ทก้อย้อ่ยา่ง
ถ้าวร์โดยที�ไม่สามาร์ถ้ย�อนกล่้บไปแก�ไขีได�	แติ่เนื�องจากไม่สามาร์ถ้เชื�อมโยง
ก้บติ้วติน	(เช่น	ในฐานขี�อม้ล่ทะเบียนปร์ะว้ติิร์าษฎร์)	ได�โดยง่าย	จ้งทำให�ฐาน
ขี�อม้ล่ดิจิท้ล่นี�มีคุณิสมบ้ติิใกล่�เคียงก้บเงินสดมาก	

เมื�อพิิจาร์ณิาในบร์ิบทขีองคุณิสมบ้ติิขีองเงินขี�อม้ล่ติามบทที�	1.3		
จะเหน็ได�วา่บล็่อกเชนสาธาร์ณิะมกีาร์จด้เกบ็ขี�อม้ล่ที�บร์บิร้์ณิ	์(perfect	record	
keeping)	เพิร์าะมธีรุ์กร์ร์มท้�งหมดที�เคยเกดิขี้�นในปร์ะวต้ิศิาสติร์	์แติไ่มส่ามาร์ถ้
ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่าได�อย่างคร์บถ้�วน	(limited	commitment)	 เพิร์าะว่าติ้วตินใน
บล่อ็กเชนไม่มขีีอบเขีติที�ชด้เจนทำให�ไม่สามาร์ถ้ม้�นใจเร์ื�องอนาคติได�	แล่ะเมื�อ
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พิจิาร์ณิาในบร์บิทขีองหน�าที�ขีองธนาคาร์พิาณิชิย	์(แล่ะร์ะบบการ์เงนิ)	ติามบท
ที�	2.1	จะเห็นได�ว่าบล่็อกเชนสามาร์ถ้ร์้บด้แล่เงิน	(asset	custody)	แล่ะชำร์ะ
แล่ะแล่กเปล่ี�ยน	(payment	and	exchange)	 ได�ดีมาก	 เนื�องจากเป็นขี�อม้ล่
ดิจิท้ล่ที�อย่้บนฐานขี�อม้ล่เดียวก้น	 แติ่อาจจะไม่เหมาะก้บการ์จ้ดสร์ร์เงินทุน
แล่ะร์ะดมทุน	(capital	allocation)	ที�มีปัญ่หาเร์ื�องความไม่แน่นอนในอนาคติ	
(uncertainty)	 แล่ะความเท่าเทียมก้นขีองขี�อม้ล่ที�จำเป็นต่ิอการ์ติ้ดสินใจ		
(information	asymmetry)	 เพิร์าะแม�ว่าบล่็อกเชนจะมีการ์จ้ดเก็บขี�อม้ล่ที�
บร์บิร้์ณิ	์(perfect)	แติเ่ปน็เพิยีงขี�อมล้่สว่นหน้�งขีองขี�อมล้่ท้�งหมด	(incomplete)		
ที�อาจเป็นปร์ะโยชน์ติ่อการ์ปร์ะเมินความเสี�ยง

3.4 โทุเคน ค่อ Smart Contract

หน่วยขี�อม้ล่ที�เป็นต้ิวเล่ขีในบล็่อกเชนอาจแบ่งกว�างๆ	เป็นสองปร์ะเภท		
ได�แก่ต้ิวเล่ขีที�เป็นส่วนหน้�งขีองบล่็อกเชนโดยติร์งที�อาจสร์�างไว�ล่่วงหน�า	
(pre-mined)	ใน	genesis	block	หร์ือขีุดโดยโหนดเพิื�อเป็นร์างว้ล่	ม้กเร์ียกว่า	
native	coin	แล่ะผู้้�ใช�งานจำเป็นติ�องจ่ายค่า	gas	ด�วยหน่วยขี�อม้ล่ปร์ะเภทนี�
หากติ�องการ์ปร์ะมวล่ผู้ล่ชุดคำส้�งหร์ือบ้นท้กขี�อม้ล่ล่งในบล่็อกเชน	 ในขีณิะที�
ติว้เล่ขีที�สร์�างข้ี�นจากการ์เขียีนชุดคำส้�งในบ้ญ่ชีขีองผู้้�ใช�งานมก้เรี์ยกวา่โทเคน	
(token)	โดยผู้้�ใช�งานจ่ายติ�องค่า	gas	เพิื�อสร์�างชุดคำส้�งนี�ในบล่็อกเชน	แล่ะ	
ทกุคร์้�งที�มกีาร์ปร์ะมวล่ผู้ล่แล่ะเปล่ี�ยนแปล่งขี�อมล้่ในในบล่อ็กเชน	เชน่	การ์โอน	
โทเคนร์ะหว่างกน้	ก็ติ�องจา่ยค่า	gas	เชน่กน้	ท้�งนี�	ชื�อในการ์เร์ยีกวา่เปน็	coin	
หร์อืโทเคนอาจไม่สำคญ้่	แต่ิบทบาทที�แติกติา่งกน้ขีอง	native	coin	แล่ะโทเคน	
ในร์ะบบบล่็อกเชนเป็นปร์ะเด็นที�ผู้้�ใช�งานควร์ติร์ะหน้กถ้้ง

ภาพิที�	13	แสดงให�เห็นถ้้งการ์สร์�าง	Tether	(USDT)	Stablecoin	
smart	contract	 ในบล่็อกเชน	 Ethereum	 ในว้นที�	28	 พิฤศจิกายน	2017		
ซ้�งติ�องจ่ายค่า	 gas	 เป็น	 Ether	(ETH)	 ซ้�งชุดคำส้�งที�เกี�ยวขี�องท้�งหมดถ้้ก
บ้นท้กอย้่ในบ้ญ่ชี	0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7	
โดยผู้้�บน้ท้กคอื	0x36928500bc1dcd7af6a2b4008875cc336b927d57	เป็น
ผู้้�จ่ายค่า	gas	จำนวณิ	0.012683176	Ether	ซ้�งมีม้ล่ค่า	$46.92	เทียบติาม
ร์าคา	Ether	ณิ	เวล่าน้�นที�	$466.27	/	ETH
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ท้�งนี�	ชื�อบญ้่ชีในบล็่อกเชนจะเป็นเพีิยงติว้อก้ษร์แล่ะติว้เล่ขี	42	หล้่ก	
แล่ะขี�อมล้่ขี�างในบญ้่ชรี์วมถ้ง้ธรุ์กร์ร์มท้�งหมดสามาร์ถ้เหน็ได�โดยทกุคนอยา่ง
เปิดกว�าง	 เมื�อได�ร์้บการ์เปิดเผู้ยว่าใคร์เป็นเจ�าขีองบ้ญ่ชีไม่ว่าจะด�วยความ
สมค้ร์ใจโดยเจ�าขีองบญ้่ชหีร์อืไมก่ต็ิาม	กจ็ะสญ้่เสยีความเปน็ส่วนต้ิวไปในที�สุด	

ภายในบ้ญ่ชีขีอง	 Tether	smart	contract	 ปร์ะกอบด�วยชุดคำส้�ง		
32	 ชุด	 โดย	19	 ชุดเป็นคำส้�งเพิื�ออ่านขี�อม้ล่	(read	contract)	 ผู้้�ใช�งานไม่
จำเป็นติ�องเสียค่า	gas	 ในการ์ใช�งานเพิร์าะไม่มีการ์คำนวณิเพิื�อบ้นท้ก	 เช่น	
_totalSupply	แสดงให�เห็นว่าปัจจุบ้นมีโทเคน	USDT	ท้�งหมดกี�หน่วย	แล่ะ
อีก	13	ชุดเป็นคำส้�งเพิื�อเขีียนขี�อม้ล่	(write	contract)	เช่น	issue	เพิื�อสร์�าง
โทเคน	 transfer	 เพิื�อโอนโทเคนจากบ้ญ่ชีผู้้�ส่งคำส้�ง	 transfromFrom	 เพิื�อ
โอนโทเคนจากบ้ญ่ชีอื�นที�ไม่ใช่ขีองผู้้�ส่งคำส้�ง	addBlackList	เพิื�อเพิิ�มบ้ญ่ชีที�
ไม่สามาร์ถ้ใช�งานชุดคำส้�งได�	ทำให�สามาร์ถ้ร์ะง้บการ์โอนได�	เป็นติ�น	โดยชุด	
คำส้�งเหล่่านี�จะติ�องใช�	gas	ติามความยากขีองการ์คำนวณิแล่ะปร์ิมาณิขี�อม้ล่
ที�ติ�องการ์บ้นท้ก	 ในบางบล่็อกเชนผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้เพิิ�มค่า	gas	ที�จะจ่ายให�
โหนดเพิื�อสร์�างแร์งจ้งใจให�คำนวณิแล่ะบ้นท้กธุร์กร์ร์มขีองตินก่อนได�	 ทำให�
ล่ำด้บขีองการ์บน้ทก้ขี�อม้ล่ล่งในบล็่อกเชนมคีวามไม่แนน่อน	ข้ี�นอย้ก่บ้ความ
ค้บค้�งขีองปริ์มาณิธุร์กร์ร์ม	 ณิ	 ช่วงเวล่าน้�นแล่ะความยินยอมที�จะจ่ายค่า
ธร์ร์มเนียมขีองผู้้�ใช�งาน

ชุดคำส้�งที�สามาร์ถ้ทำให�สร์�าง	 โอน	 แล่ะทำล่ายติ้วเล่ขีได�มาจาก
การ์เสนอมาติร์ฐานการ์ทำงานขีองบล่็อกเชน	Ethereum	เร์ียกว่า	Ethereum		
Improvement	Proposals	 (EIP)	 โดยบางขี�อเสนอเป็นมาติร์ฐานร์ะด้บ
แอปพิล่ิเคช้น	เช่น	การ์เขีียน	smart	contract	ก็จะเร์ียกว่า	Ethereum	Re-
quest	for	Comments	(ERC)	มาติร์ฐานการ์ออกโทเคนจ้งเป็น	ERC	แล่ะมี
ความสำคญ้่เปน็อยา่งมากสำหร์บ้บล่อ็กเชน44	โดยมาติร์ฐานสำคญ้่ที�เกี�ยวกบ้	
ปร์ะเภทขีองโทเคนในปัจจุบ้นมสีามร์ายการ์	ได�แก่	ERC-20	(fungible	token),		
ERC-721	(non-fungible	token:	NFT)	 แล่ะ	 ERC-1155	(semi-fungible	
token)	โดยติาร์างที�	2	แสดงให�เหน็ถ้ง้ความแติกติา่งขีองโทเคนแติล่่ะปร์ะเภท

44 Ethereum Development Standards, https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/ 
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แล่ะเปรี์ยบเทียบกบ้หน่วยขี�อม้ล่ปร์ะเภทอื�นที�ใช�งานกน้แพิร่์หล่าย	ท้�งนี�	ERC	
เป็นชื�อที�เจาะจงก้บโทเคนในบล็่อกเชน	 Ethereum	 แติ่ปัจจุบ้นมีบล่็อกเชน
อื�นอีกมากที�ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้สร์�างโทเคนได�เอง	 ก็ม้กจะใช�ชื�อที�คล่�ายก้น	
เช่น	บล่็อกเชน	Binance	Smart	Chain	(BSC)	เร์ียกว่า	BEP-20	บล่็อกเชน	
TRON	เรี์ยกวา่	TRC-20	หร์อืเร์ยีกทบ้ศพ้ิท์ไปเล่ยเนื�องจากผู้้�ใช�งานสว่นมาก
ติิดปากก้บคำนี�แล่�ว

ติาร์างท่�  2 ความแติกต่ิางร์ะหว่างมาติร์ฐานโทเคน
มาตรฐาน ERC-20 ERC-721 ERC-1155

ลักษณิะของ
หน่ำวยขอ้มููล

ตั่วเลขท่�ส�มู�รถึ
กำ�หนำด้ทั�งปรมิู�ณิ
และจดุ้ทศนิำยมูได้้ 
แต่่ละหน่ำวยส�มู�รถึใช้
แทนำกันำได้้ (fungible)

ขอ้มููลอสิระ เชน่ำ เปน็ำตั่ว
อกัษร หรอืเปน็ำ URL 
ท่�นำำ�ท�งไปสู่ขอ้มููล
ท่�ถึกูเก็บไวท่้�อื�นำก็ได้้ 
หน่ำวยขอ้มููลแต่่ละหน่ำวย
เปน็ำปจัเจก ไมูส่�มู�รถึ
แทนำกันำได้้ (non-
fungible) เปน็ำ
มู�ต่รฐ�นำท่�มูกัใชใ้นำก�ร
สร�้ง NFT

ผู้สมูผู้ส�นำ ส�มู�รถึ
เก็บขอ้มููลอสิระอย่�ง 
ERC-721 ได้้ โด้ยสร�้ง
ใหมู้ห่ล�ยหน่ำวยได้้ 
หน่ำวยขอ้มููลแต่่ละหน่ำวย
ในำชดุ้เด่้ยวกันำ 
ส�มู�รถึใชแ้ทนำกันำได้้ 
(semi-fungible) 
โด้ยเก็บค่�เปน็ำตั่วเลข

ค่� gas ในำก�ร
สร�้งโทเคนำ
เพืี�อใชง้�นำ

ค่�สร�้ง smart 
contract จ�่ยเพ่ียง
ครั�งเด่้ยวเนืำ�องจ�ก
โทเคนำเปน็ำตั่วเลข

ทกุโทเคนำเปน็ำหน่ำวย
ขอ้มููลอสิระ เปน็ำก�ร
สร�้ง smart contract 
ใหมู ่ทำ�ใหค่้� gas สูง

ค่�สร�้ง smart 
contract ท่�จ�่ยในำ
แต่่ละครั�ง ส�มู�รถึ
ใชง้�นำกับโทเคนำได้้
หล�ยหน่ำวย ทำ�ใหค่้� 
gas ต่ำ�กว�่โทเคนำ 
ERC-721 

ตั่วอย่�ง
เปรย่บเท่ยบ

ตั่�วร�งวลัไมูร่ะบุเลข 
มูป่รมิู�ณิตั่�วมู�ก
ก็แลกของได้้มู�ก

ตั่�วร�งวลัระบุเลข 
และแต่่ละเลขไมูซ่ีำ�กันำ 
หนึำ�งเลขมูเ่พ่ียงหนึำ�งใบ
เท่�นัำ�นำ

ตั่�วร�งวลัระบุเลข 
และแต่่ละเลขไมูซ่ีำ�กันำ 
แต่่ตั่�วท่�มู่เลขเด่้ยวกันำ
ส�มู�รถึมูไ่ด้้หล�ยใบ
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ติาร์างท่�  2 (ต่ิอ)
มาตรฐาน ERC-20 ERC-721 ERC-1155

ตั่วอย่�งก�ร
นำำ�มู�ใชง้�นำ

หล�กหล�ย ตั่�งแต่่ตั่�ว
แลกของ ใบแสด้ง
หลักฐ�นำในำก�รรบัฝ�ก 
ไปจนำถึึงหลักทรพัีย ์
ทั�งน่ำ� ก�รใชง้�นำไมู่
จำ�เปน็ำต้่องมูก่�รซีื�อข�ย
มู�เก่�ยวขอ้งก็ได้้ เชน่ำ 
ก�รส่งโทเคนำแสด้ง
สิทธิ�ในำก�รลงคะแนำนำ
เส่ยงใหผูู้้้มูสิ่ทธิ�ใช ้
โด้ยผูู้้จดั้ก�รเลือกตั่�ง

• ง�นำศิลปะดิ้จทัิล
• Domain name 

system (DNS) 
เพืี�อทำ�ใหบ้ญัช ่
42 หลัก จด้จำ�และ
ใชง้�นำได้้ง�่ยขึ�นำ

• หลักฐ�นำในำก�ร
รบัฝ�กท่�ต้่องก�ร
คว�มูแต่กต่่�ง

• ง�นำศิลปะดิ้จทัิล
ท่�เปน็ำชดุ้

• สินำค้�ในำเกมูออนำไลนำ์
ท่�ต้่องก�รใหมู้่
หล�ยชิ�นำ

• ตั่�วแสด้งสิทธิ�ในำก�ร
เข�้รว่มูกิจกรรมูท่�
ไมูต้่่องมูค่ว�มู
แต่กต่่�งในำแต่่ละใบ

3.5 การระดีมทุุนดี้วยบัล็อกเชนและความทุ้าทุาย 
ในการกำาหนดีนิยามสินทุรัพย์ดีิจิทุัล

การ์ร์ะดมทนุด�วยบล่อ็กเชนสามาร์ถ้ทำได�ด�วยการ์ขีายหนว่ยขี�อมล้่
ที�เป็นต้ิวเล่ขีเพิื�อเป็นหล่ก้ฐานในการ์ล่งทุน	แล่กกบ้คำม้�นส้ญ่ญ่าว่าในอนาคติ
จะให�ผู้ล่ปร์ะโยชน์	ไม่วา่จะเป็นสนิค�า	บร์กิาร์	ดอกเบี�ย	กำไร์	เนื�องจากบล็่อกเชน	
ทำให�หน่วยขี�อม้ล่สามาร์ถ้โอนร์ะหว่างก้นได�โดยง่ายอย้่แล่�ว	 จ้งทำให�ขีาย
หล่้กฐานในการ์ล่งทุนติ่อได�โดยง่าย	 ขีอแค่เพิียงมีหน่วยขี�อม้ล่นี�อย้่ในบ้ญ่ชี	
ก็สามาร์ถ้เป็นหล่้กฐานสำค้ญ่ในการ์ร์้บผู้ล่ปร์ะโยชน์ได�แล่�ว

ท้�งนี�	ท้�ง	native	coin	แล่ะโทเคน	ERC-20	ติ่างก็เป็นหน่วยขี�อม้ล่
ที�เป็นติ้วเล่ขี	แติ่โทเคน	ERC-20	สร์�างได�ง่าย	ขีอเพิียงแค่จ่ายค่า	gas	ติาม
เงื�อนไขีขีองบล่อ็กเชน	แติห่ากติ�องการ์ใช�	native	coin	ที�เปน็การ์สร์�างบล่อ็กเชน	
ขี้�นมาใหมแ่ล่ะเพิิ�มขี้�นได�จากการ์ขีดุไม่ใชก่าร์สร์�าง	จะมคีวามยุง่ยากกวา่มาก	
เช่น	ติ�องช้กชวนโหนดมาเขี�าร์่วมด้แล่ร์ะบบ	มาติร์ฐานโทเคน	ERC-20	ที�ถ้้ก	
เสนอในเดือนพิฤศจิกายนปี	2015	 จ้งถื้อเป็นจุดเปลี่�ยนขีองการ์ร์ะดมทุน
ด�วยโทเคน	อีกท้�งการ์นำโทเคนมาใช�ปร์ะกอบก้บชุดคำส้�งอื�นๆ	ในบล่็อกเชน		
ก็สามาร์ถ้ทำให�เชื�อในคำม้�นส้ญ่ญ่าติ่างๆ	 ขีองผู้้�ร์ะดมทุนได�มากขี้�นด�วย		
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การ์เสนอขีายเหร์ยีญ่แล่ะโทเคนติอ่ปร์ะชาชนในคร์้�งแร์กมก้ใช�คำวา่	initial	coin		
offering	(ICO)	 คล่�ายก้บการ์เสนอขีายหุ�นสาม้ญ่คร์้�งแร์ก	(initial	public		
offering	หร์อื	IPO)	ซ้�งเมื�อผู้้�ซื�อทำการ์จองแล่ะชำร์ะเงนิให�ผู้้�ขีายติามเงื�อนไขีแล่�ว		
ผู้้�ขีายซ้�งเป็นเจ�าขีองบ้ญ่ชีในบล็่อกเชนที�สร์�างโทเคนน้�นข้ี�นก็จะโอนหน่วย
ขี�อม้ล่มาย้งบ้ญ่ชีขีองผู้้�ซื�อ

อย่างไร์ก็ติาม	 คำว่า	 “ร์ะดมทุน”	 ในบร์ิบทขีองร์ะบบการ์เงินม้กมี
ความหมายที�ค่อนขี�างเจาะจงแล่ะเขี�มงวด	 ด�วยบทเร์ียนขีอง	 Wall	Street	
Crash	ในปี	1929	ในกล่่องที�	2	ทำให�คำม้�นส้ญ่ญ่าติ่างๆ	ร์ะหว่างผู้้�ร์ะดมทุน	
แล่ะน้กล่งทุนมีขี�อผู้้กม้ดทางกฎหมาย	 อีกท้�งติ�องอย้่ภายใติ�กร์อบกติิกา
มากมาย	โดยเฉพิาะหากติ�องการ์ใช�คำวา่	“เงนิฝาก”	หร์อื	“หล้่กทร์พ้ิย”์	ซ้�งการ์
พิสิจ้น์เพิยีงแค่ความเปน็เจ�าขีองหนว่ยขี�อมล้่ในบล่อ็กเชนหร์อืการ์กำหนดสทิธิ�
บางอย่างโดยอ้ติโนม้ติิผู้่าน	smart	contract	อาจไม่ได�ให�ความม้�นใจในฐานะ
การ์ร์ะดมทุนเมื�อเปร์ียบเทียบก้บทางเล่ือกในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นได�	 ทำให�
หน่วยขี�อม้ล่ที�เป็นได�ท้�ง	native	coin	แล่ะโทเคนน้�นจะเป็น	“เงิน”	หล่้กทร์้พิย์		
หร์ือบ้ติร์กำน้ล่	 หร์ือไม่ได�เป็นอะไร์เล่ยก็ได�	 แล่ะย้งสามาร์ถ้กำหนดให�
คุณิสมบ้ติิเปล่ี�ยนไปมาได�แล่�วแติ่การ์นำไปใช�งาน	เนื�องจากย้งไม่มีมาติร์ฐาน
เพิื�อกำหนดคุณิสมบ้ติิเหมือนติ้วเล่ขีในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น

ในชว่งแร์กขีองการ์นำหนว่ยขี�อมล้่มาใช�งานน้�นยง้เป็นช่วงที�ยง้ไม่มี
ความชด้เจนนก้	แติส่ำนก้งาน	ก.ล่.ติ.	ก็ได�มกีาร์ร์า่ง	พิร์ก.	การ์ปร์ะกอบธุร์กจิ
สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	พิ.ศ.	2561	ขี้�นเพิื�อให�สามาร์ถ้ดำเนินงานได�	แล่ะเร์ียกหน่วย
ขี�อมล้่อิเล่ก็ทร์อนกิส์ในบล็่อกเชนโดยร์วมว่า	“สนิทร์พ้ิยด์จิิทล้่”	(digital	asset)	
ซ้�งได�จำแนกไว�เป็นสามปร์ะเภท	ได�แก่

1. คริปโทเคอร์เรนุซีี (Cryptocurrency)	 เป็นหน่วยขี�อม้ล่
อเิล่ก็ทร์อนกิส์ซ้�งถ้ก้สร์�างขี้�นบนร์ะบบหร์อืเคร์อืขีา่ยอเิล่ก็ทร์อนกิส์โดยมคีวาม
ปร์ะสงค์ที�จะใช�เป็นสื�อกล่างในการ์แล่กเปล่ี�ยนเพิื�อให�ได�มาซ้�งสินค�า	 บร์ิการ์	
หร์ือสิทธิอื�นใด	หร์ือแล่กเปล่ี�ยนร์ะหว่างสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่

2. โทเคนุดิจิิทัลเพื�อการใช้ประโยชนุ์ (Utility Token)	ถ้้กสร์�างขี้�น	
เพืิ�อกําหนดสิทธิในการ์ได�มาซ้�งสินค�าหรื์อบริ์การ์หรื์อสิทธิอื�นใดที�เฉพิาะ
เจาะจง
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3. โทเคนุดิจิิทัลเพื�อการลงทุนุ (Investment Token)	ถ้้กสร์�างขี้�น
เพิื�อกำหนดสิทธิในการ์ร์่วมล่งทุนในโคร์งการ์หร์ือกิจการ์ใดๆ	

ด�วยนิยามนี�	 ติ้วอย่างขีองคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีที�ม้กพิ้ดถ้้งก้นคือ	
บติิคอยน์	แล่ะ	Ether	แล่ะเมื�อนยิามกล่า่วถ้ง้ความเป็นสื�อกล่างในการ์แล่กเปล่ี�ยน		
stablecoin	ติ่างๆ	(ซ้�งคล่�ายเงินมาก)	ก็ถ้ือว่าอย้่ในหมวดนี�ด�วย	ส่วน	utility	
token	 น้�น	 สาร์ะสำค้ญ่อย้่ที�การ์เจาะจงสิทธิ�ในการ์ได�มาซ้�งสินค�าแล่ะบร์ิการ์	
ทำให�มีล่้กษณิะเหมือนบ้ติร์กำน้ล่หร์ือการ์สะสมไมล่์

ท้�งนี�	แม�ว่าความติ้�งใจขีองคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีภายใติ�นิยามนี�คือเป็น
สื�อการ์ในการ์แล่กเปล่ี�ยน	 แติ่การ์ร์้บชำร์ะหนี�ในฐานะเงินติร์าติามกฎหมาย		
(legal	tender)	ติาม	พิร์บ.	เงนิติร์า	พิ.ศ.	2501	เปน็คนล่ะสว่นกน้	จากการ์สำร์วจ	
ขีองสำน้กงานคณิะกร์ร์มการ์กฤษฎีกา	(2564)	มีเพิียงปร์ะเทศเอล่ซ้ล่วาดอร์์
เทา่น้�นที�ได�ผู่้านร่์างกฎหมายร์บ้ร์องให�คริ์ปโทเคอร์์เร์นซีสกุล่บิติคอยน์เป็นเงิน	
ที�สามาร์ถ้ชำร์ะหนี�ได�	ติามกฎหมายเป็นปร์ะเทศแร์กขีองโล่ก	ทำให�การ์แล่กเปลี่�ยน	
อาจพิิจาร์ณิาเป็นการ์	barter	ด�วยสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่มากกว่าชำร์ะ

แติ่ในพิฤติิน้ยแล่�วยากที�จะแยกปร์ะเภทขีองหน่วยขี�อม้ล่ออกมา
อย่างช้ดเจนแบบน้�น	 สมมุติิว่ามีผู้้�ปร์ะกอบการ์สร์�างหน่วยขี�อม้ล่ขี้�นมาเพิื�อ
เป็นส่วนล่ดในการ์ใช�งานที�เจาะจง	จ้งสามาร์ถ้พิิจาร์ณิาเป็น	utility	token	ได�	
แติห่น่วยขี�อมล้่น้�นเปน็	native	coin	ขีองบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะที�สร์�างข้ี�นมาใหม่		
ทำให�ติ�องใช�หน่วยขี�อม้ล่น้�นในการ์จ่ายค่า	 gas	 แล่ะหากมีการ์ร์้บชำร์ะก้น
อย่างกว�างขีวาง	 ก็ทำให�พิิจาร์ณิาเป็นคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีได�เช่นก้น	 ในขีณิะที�	
โทเคน	ERC-20	ที�สร์�างขี้�นมาเพิื�อชำร์ะเชน่	stablecoin	กเ็ปน็คร์ปิโทเคอร์เ์ร์นซี	
เหมือนก้น	แติ่เนื�องจากกร์ะบวนการ์สร์�างแล่ะบทบาทขีอง	native	coin	แล่ะ
โทเคน	 ERC-20	 แติกติ่างก้นจ้งอาจมีผู้ล่ติ่อการ์ใช�งานได�	 ผู้้�ใช�งานจ้งควร์
ติร์ะหน้กถ้้งความแติกติ่างนี�ด�วย

ส่วน	 investment	token	 น้�น	 สาร์ะสำค้ญ่คือเพิื�อให�ร์่วมล่งทุนใน
โคร์งการ์หรื์อกิจการ์ใดๆ	แบบ	project-based	financing	ซ้�งอาจไม่เหมือนการ์	
ร์ะดมทุนซ้�งผู้ก้พิน้กน้ในร์ะด้บนิติิบคุคล่เสียทเีดียว	หากโคร์งการ์น้�นเกิดความ
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เสียหาย	 ผู้้�ล่งทุนก็ไม่สามาร์ถ้ทวงถ้ามความร์้บผู้ิดชอบได�เติ็มที�น้กเพิร์าะไม่
ถ้ือว่าเป็นหล่้กทร์้พิย์	ไม่ได�เป็นสิทธิ�ในนิติิบุคคล่ผู้้�ปร์ะกอบการ์

ผู้้�ร์ะดมทุนบางร์ายอาจมีความปร์ะสงค์จะให�สิทธิ�น้กล่งทุนเสมือน
การ์เสนอขีายหล่้กทร์้พิย์โดยใช�บล่็อกเชนเป็นการ์เก็บขี�อม้ล่หน่วยล่งทุน		
(ซ้�งการ์ใช�วิธีนี�มีขี้�นติอนการ์ส่งมอบแล่ะชำร์ะร์าคาติ่างจากหล่้กทร์้พิย์ท้�วไป	
ที�ติ�องพิ้�งพิาศ้นยร์์บ้ฝากหล่ก้ทร์พ้ิยเ์นื�องจากขี�อมล้่หล้่กฐานความเปน็เจ�าขีอง
สามาร์ถ้ปร์ากฏอย้่ในบล่อ็กเชนที�ติร์วจสอบเองได�เล่ย	แล่ะสามาร์ถ้ซื�อขีายกน้
ได�เองร์ะหว่างบญ้่ชีในบล็่อกเชนโดยไม่ติ�องพิ้�งพิานายหน�าค�าหล้่กทร์พ้ิยห์ร์อื
ศน้ยซื์�อขีายหล่ก้ทร้์พิย	์ทำให�ล่ดขี้�นติอนติา่งๆ	ได�จง้อาจมผีู้้�พิิจาร์ณิาเล่อืกวธีินี�	
ในการ์ร์ะดมทุน)	 แติ่หากให�สิทธิ�คล่�ายหล่้กทร์้พิย์แติ่ไม่ได�ผู้่านกร์ะบวนการ์
ติ่างๆ	เสมือนหล่้กทร์้พิย์	ก็จะเกิดความล่้กล่้�นได�

นภนวล่พิร์ร์ณิ	ภวส้นติ์	(2563)	ได�แสดงความเห็นว่าการ์เสนอขีาย	
ICO	ที�มสีนิทร์พ้ิย	์เชน่	อสง้หาร์มิทร์พ้ิยห์ร์อืบ้ญ่ชล้ี่กหนี�หนนุหล้่ง	ทำให�คล่�าย
กบ้กองทร์ส้ติเ์พิื�อการ์ล่งทนุในอสง้หาร์มิทร์พ้ิย	์(REIT)	แล่ะหุ�นก้�จากการ์แปล่ง
สนิทร์พ้ิย์เป็นหล้่กทร์พ้ิย์	(securitized	bond)	แนวทางการ์กำกบ้ดแ้ล่สินทร์พ้ิย์
ดิจิท้ล่ปร์ะเภทนี�จ้งควร์สอดคล่�องก้บ	พิร์บ.	หล่้กทร์้พิย์แล่ะติล่าดหล่้กทร์้พิย์	
พิ.ศ.	2535	 เพิื�อไม่ให�เกิดความเหล่ื�อมล่�ำในกฎเกณิฑ์์แล่ะการ์กำก้บด้แล่		
(regulatory	arbitrage)	ซ้�งคล่�ายกบ้แนวทางขีองสำนก้งาน	ก.ล่.ติ.	สหร์ฐ้อเมริ์กา		
ติามที�ปร์ะธาน	ก.ล่.ติ.	Jay	Clayton	ได�กล่่าวไว�ในปี	201745

ในช่วงที�	พิร์ก.	การ์ปร์ะกอบธุร์กิจสินทร์พ้ิย์ดจิทิล้่	พิ.ศ.	2561	ออกมา		
การ์ใช�งานหน่วยขี�อม้ล่ม้กเป็นร์้ปแบบ	fungible	token	แติ่ปัจจุบ้นการ์ใช�งาน	
non-fungible	 token	(NFT)	 มีแพิร์่หล่ายขี้�น	 ท้�งใช�ในการ์แสดงความเป็น
เจ�าขีองงานศิล่ปะ	 ขีองสะสม	 ไปจนถ้้งโทเคนร์้บฝากชนิดร์ะบุขี�อม้ล่จำเพิาะ
ที�ออกโดย	 DeFi	protocol	(บทที�	4.3	 จะอธิบายบทบาทขีองโทเคนในการ์
ทำงานขีอง	DeFi	protocol)	ทำให�การ์จ้ดปร์ะเภทยิ�งมีความซ้บซ�อนมากขี้�น

45 Jay Clayton, “Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings”, U.S. Securities 
and Exchange Commission, 11 December 2017, https://www.sec.gov/news/public-state-
ment/statement-clayton-2017-12-11. 
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ชื�อที�ม้กใช�เร์ยีกหนว่ยขี�อมล้่ในปจัจบุ้นมหีล่ากหล่าย	เชน่	สำนก้งาน	
ก.ล่.ติ.	 สหร์้ฐอเมร์ิกา	 แล่ะธนาคาร์เพิื�อการ์ชำร์ะหนี�ร์ะหว่างปร์ะเทศ	(BIS)	
เร์ียกว่าสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	(digital	asset)	ธนาคาร์แห่งปร์ะเทศอ้งกฤษ	(Bank	
of	England)	 แล่ะกองทุนการ์เงินร์ะหว่างปร์ะเทศ	(IMF)	 เร์ียกว่าสินทร์้พิย์	
คร์ปิโท	(cryptoasset)	สื�อม้กเรี์ยกวา่คร์ปิโทเคอร์เ์ร์นซ	ีส่วนปร์ะชาชนมก้เรี์ยก
ติิดปากส้�นๆ	ว่าคร์ิปโติ	สะท�อนถ้้งความหล่ากหล่ายในมุมมอง	ท้�งเทคโนโล่ยี
ที�อย้่เบื�องหล่้ง	 ท้�งความคาดหว้งว่าจะเป็นสกุล่เงินหรื์อสินทร์้พิย์	 ไปจนถ้้ง
ความคุ�นชินด�วย

จะเห็นได�ว่าการ์จด้หมวดหม่้ขีองสินทร์พ้ิย์ดจิิทล้่ยง้มคีวามท�าทาย
อย้่มาก	 เนื�องจากหน่วยขี�อม้ล่ที�เป็นติ้วเล่ขีสามาร์ถ้ใช�งานได�หล่ากหล่าย	
ร์ป้แบบมากทำให�หน่วยขี�อม้ล่น้�นเป็นได�หล่ายอย่างในคร์าวเดียวกน้	ยิ�งไปกว่านี�		
โทเคนอย้่ในบล่็อกเชนซ้�งเป็นฐานขี�อม้ล่เดียวก้น	เปร์ียบเสมือนการ์มีบ้ญ่ชีที�
สามาร์ถ้ถ้ือได�ท้�งสกุล่เงิน	(ท้�งไทยแล่ะติ่างปร์ะเทศ)	 หุ�นสาม้ญ่	 ติร์าสาร์หนี�		
ไปจนถ้ง้ขีองสะสมดิจท้ิล่ในบ้ญ่ชีเดียวกน้	แล่ะย้งสามาร์ถ้ซื�อขีายได�ในสถ้านที�	
เดยีวกน้อกีด�วย	ซ้�งอาจกอ่ให�เกดิความสบ้สนร์ะหวา่งสทิธิ�พ้ิงมีในหนว่ยขี�อมล้่
อิเล่็กทร์อนิกส์แติ่ล่ะปร์ะเภทที�สามาร์ถ้ถ้้กแล่กเปล่ี�ยนไปมาได�อย่างง่ายแล่ะ
อสิร์ะ	นอกจากนี�ยง้มกีาร์ใช�งานแบบผู้สมผู้สานเพิื�อให�บร์กิาร์ที�มคีวามซ้บซ�อน	
ยิ�งขี้�นไปอกี	ซ้�งหน้�งในการ์ใช�งานคอืการ์ให�บร์กิาร์ทางการ์เงนิโดยที�ไม่ติ�องพิ้�งพิา	
คนหรื์อองค์กร์ในร์้ปแบบเดิมที�คุ�นเคยก้น	 แล่ะเมื�อให�บริ์การ์ทางการ์เงินได�	
กห็มายความว่าสามาร์ถ้สร์�างสินทร์พ้ิย์ทางการ์เงินที�มคีณุิสมบต้ิิใกล่�เคียงกบ้
เงนิได�ด�วย	ซ้�งบทที�	4	จะฉายภาพิให�ผู้้�อ่านเห็นถ้ง้ร์ะบบการ์เงินแบบกร์ะจายศน้ย์		
(Decentralized	Finance)	ที�ทำงานผู้่านบล่็อกเชน	โดยบางการ์ทำงานมีการ์
สร์�างโทเคนที�คุณิสมบ้ติิคล่�ายเงินมาก	 ซ้�งอาจพิิจาร์ณิาเป็นอีกร์้ปแบบหน้�ง
ขีอง	Future	of	Money	ได�	
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-
บัล็อกเชนและ DeFi protocol ทุำาให้
สร้างิสินทุรัพย์ทุางิการเงิินระหว่างิกันไดี้
งิ่ายข้�น ไม่ว่าจะเป็ันการสร้างิโทุเคนรับั
ฝากหร่อโทุเคนรางิวัล แต่ราคาของิ
สิ น ทุ รั พ ย์ ดีิ จิ ทุั ล เ ห ล่ า นี� มั ก มี ค ว า ม 
ผิันผิวนสูงิเม่�อเทุียบักับัสกุลเงิินทุี�ใช้งิาน
ในระบับัเศรษฐกิจ...



130

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

เงิิน :  อดีีต ปััจจุบััน 
และอนาคต

Money: Past ,  Present 
and Future



131

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

บั ทุ ทุี� 4

เทุคโนโยลีบัล็อกเชน
และระบับัการเ งิิน
แบับักระจายศูนย์ 
(Decentral ized 

Finance)

-
เมื�อโทเคนสามาร์ถ้แทนค่าขี�อม้ล่ที�เป็นติ้วเล่ขีได�	 การ์นำโทเคน	

มาใช�งานทางการ์เงินจ้งเป็นเร์ื�องที�เกิดขี้�นได�ไม่ยาก	 บล็่อกเชนที�สามาร์ถ้
เขีียน	 smart	contract	 ได�สามาร์ถ้ร์ะบุสมการ์คณิิติศาสติร์์เพิื�อปร์ะมวล่ผู้ล่
การ์เปลี่�ยนแปล่งให�ผู้ล่ล่พ้ิธอ์อกมาเสมอืนการ์ร์บ้บร์กิาร์ในร์ะบบการ์เงนิได�โดย
อ้ติโนม้ติิโดยไม่ติ�องพิ้�งพิา	trusted	third	party	ปร์ะกอบก้บยุคดิจิท้ล่มีขี�อม้ล่
หล่ากหล่ายมากขี้�น	ขี�อม้ล่ที�เคยเป็น	soft	information	ก็สามาร์ถ้กล่ายเป็น	
hard	information	ได�	แล่ะ	hard	information	ที�มีก็ยิ�งสะดวกติ่อการ์ใช�งาน
มากกว่าเดิมเมื�อนำมาใช�ก้บ	smart	contract

บทนี�จะชวนผู้้�อ่านพิิจาร์ณิาว่า	 decentralization	 หมายความว่า
อยา่งไร์	หากกร์ะจายศน้ย์ติร์งขี�ามกบ้ร์วมศน้ย์	การ์กร์ะจายศน้ย์ในบริ์บทขีอง	
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การ์ร์้บบร์ิการ์ทางการ์เงินแล่ะเทคโนโล่ยีการ์เก็บขี�อม้ล่ที�อย้่เบื�องหล้่งมีมิติิ	
ใดบ�าง	 แล่ะจะอธิบายการ์นำโทเคนมาใช�งานเพืิ�อบร์ิหาร์จ้ดการ์องค์กร์ใน	
ร์้ปแบบ	 decentralized	autonomous	organization	(DAO)	 การ์ปร์ะกอบ
ก้นขีองโทเคนเพิื�อให�บร์ิการ์ทางการ์เงินติ่างๆ	ในร์้ปแบบ	DeFi	protocol	ซ้�ง
ทำงานด�วยการ์ฝากแล่ะแล่กเปล่ี�ยนโทเคนผู้่าน	liquidity	pool	ทำให�ธุร์กร์ร์ม
เป็น	peer-to-pool	มากกว่า	peer-to-peer	ซ้�งกล่ไกคณิิติศาสติร์์นี�สามาร์ถ้
นำมาสร์�างแล่ะร์้กษาร์าคาขีอง	stablecoin	ที�ทำงานอย้บ่นบล่อ็กเชนได�อยา่ง
เบ็ดเสร์็จ

เมื�อส้งคมแล่ะเทคโนโล่ยีเปล่ี�ยนไปในยุคดิจิท้ล่	 ร์้ปแบบการ์ทำ
ธุร์กิจก็เปล่ี�ยนไปด�วย	การ์มี	metaverse	แล่ะโล่กเสมือนหมายถ้้งการ์มีร์ะบบ
เศร์ษฐกิจขีองโล่กเสมือน	 ซ้�งการ์จ้ดเก็บขี�อม้ล่ทางเศร์ษฐกิจด�วยบล่็อกเชน
ทำให�ขี�อมล้่มอีสิร์ะมากขี้�น	ไมอ่ย่้จำกด้อย่้ภายในร์้�วขีองผู้้�ให�บร์กิาร์	ทำให�โทเคน	
ในโล่กเสมือนติ่างๆ	 สามาร์ถ้เชื�อมโยงก้นได�ง่าย	(composability)	 แติ่ความ
เชื�อมโยงขีองโทเคนในบร์ิบทขีอง	DeFi	protocol	 ที�ม้กพิ้�งพิาโทเคนร์้บฝาก	
(depository	token)	ที�เป็นหนี�สินร์ะหว่างก้นอาจทำให�เกิดสถ้านการ์ณิ์คล่�าย	
bank	run	ได�	แล่ะความสามาร์ถ้ในการ์กอ่หนี�ใน	DeFi	อาจนำมาซ้�ง	systemic	
risk	ที�สามาร์ถ้ลุ่กล่าม	(contagion)	ได�เช่นก้น	ซ้�งเป็น

4.1 Decentralization หมายความว่าอย่างิไร

ความสามาร์ถ้ในการ์ทำธรุ์กร์ร์มร์ะหว่างกน้ได�โดยไม่ติ�องพิ้�งติว้กล่าง	
แล่ะไม่ติ�องร์้�จ้กหร์ือเชื�อใจก้น	(trustless	exchange)	ทำให�เป็นที�มาขีองคำว่า
ร์ะบบการ์เงินแบบกร์ะจายศ้นย์	(Decentralized	Finance)	หร์ือที�ม้กเร์ียกก้น
โดยย่อว่า	DeFi	ซ้�งการ์โอนหน่วยขี�อม้ล่ร์ะหว่างก้นได�ทำให�ได�ผู้ล่ล่้พิธ์เสมือน
โอนเงินร์ะหว่างก้นได�ท้นที	 แติ่แม�ว่าแติ่ล่ะบ้ญ่ชีจะสามาร์ถ้เชื�อมติ่อก้นได�
โดยติร์งน้�น	แติ่การ์จ้บค้่	(matching)	ร์ะหว่างผู้้�ติ�องการ์แล่กเปล่ี�ยนในกร์ณิีที�
ไม่ได�เป็นการ์โอนแบบเจาะจงก็เป็นเร์ื�องที�ไม่ค่อยสะดวกน้กหากติ่างฝ่ายติ่าง
ไม่ปร์ะสงค์จะเปิดเผู้ยติ้วติน	 อีกท้�งการ์เชื�อมโยงก้บร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นก็
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เป็นเร์ื�องสำค้ญ่	 หากผู้้�ร์้บไม่ติ�องการ์จะถื้อหน่วยขี�อม้ล่น้�นแต่ิติ�องการ์ได�ร์้บ
เงินบาท	 ก็จำเป็นจะติ�องหาผู้้�ร้์บซื�อหน่วยขี�อม้ล่เป็นเงินบาทอีกที	 จ้งมีผู้้�ให�
บร์กิาร์ที�อำนวยความสะดวก	เชน่	ผู้้�ค�าสนิทร์พ้ิย์ดิจทิล้่	(Digital	Asset	Dealer)	
นายหน�าซื�อขีายสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	(Digital	Asset	Broker)	หร์ือ	ศ้นย์ซื�อขีาย
สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	(Digital	Asset	Exchange)	ที�ช่วยจ้บค้่ร์ะหว่างผู้้�ใช�งานแล่ะ	
เชื�อมโยงกบ้บญ้่ชธีนาคาร์ได�คล่�ายกบ้ติล่าดหล่ก้ทร์พ้ิย์	การ์เป็นสะพิานเชื�อมโยง	
ฐานขี�อม้ล่ขีองร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้นก้บบ้ญ่ชีแล่ะหน่วยขี�อม้ล่ในบล่็อกเชน
จ้งทำให�ผู้้�บร์ิการ์กลุ่่มนี�ม้กถ้้กเร์ียกว่า	on-ramp	ส้่โล่กสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่

คำว่า	decentralization	เป็นคำที�มีความหมายแติกติ่างก้นสำหร์้บ	
ผู้้�ใช�งานแต่ิล่ะคน	นิยามสำหร์บ้บางกลุ่ม่อาจมองว่า	การ์ซื�อขีายสินทร์พ้ิย์ดจิทิล้่
ติ�องเก็บอย้่ในบล็่อกเชนผู่้านบ้ญ่ชีที�สร์�างด�วย	 private	key	 ขีองตินเท่าน้�น	
จง้จะถ้อืวา่หนว่ยขี�อมล้่สนิทร์พ้ิยด์จิทิล้่น้�น	decentralized	แติห่ากซื�อขีายผู้า่น
ศ้นย์ซื�อขีายสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�มีการ์	 KYC	 แล่ะเป็นผู้้�ถ้ือสินทร์้พิย์แทนผู้่าน
บ้ญ่ชีที�เก็บขี�อม้ล่โดยศ้นย์ซื�อขีาย	ไม่ได�ถ้ือในบ้ญ่ชี	private	key	จะถ้ือว่าไม่	
decentralized	มีคำกล่่าวว่า	“not	your	keys,	not	your	coins”	หมายความว่า	
หากสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่น้�นไม่ได�ถ้ือในบ้ญ่ชีที�สร์�างด�วย	 private	key	 ขีองติน	
ไม่ได�เก็บใน	non-custodial	wallet	ก็ไม่ถ้ือว่าเป็นสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ขีองเร์าจร์ิง	
เนื�องจากในความเป็นจร์ิงแล่�วผู้้�ที�มีสิทธิ�ในการ์เปล่ี�ยนแปล่งขี�อม้ล่สินทร์้พิย์
ดิจิท้ล่น้�นคือศ้นย์ซื�อขีายสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�เป็นผู้้�ด้แล่บ้ญ่ชี	 คำส้�งซื�อขีายแล่ะ
ธุร์กร์ร์มติ่างๆ	 ที�เกิดข้ี�นไม่ได�ปร์ากฏอย่้บนบล่อ็กเชน	 ปร์ะชาชนไม่สามาร์ถ้
มองเห็นธุร์กร์ร์มท้�งหมดที�เกิดข้ี�นได�	 ไม่แติกต่ิางจากการ์ทำงานขีองร์ะบบ	
การ์เงินปัจจุบ้น	ก็อาจมีมุมมองนี�ได�

แต่ิอยา่งไร์ก็ติาม	กฎกติกิาแล่ะการ์กำกบ้ดแ้ล่ทำให�ผู้้�ดแ้ล่ฐานขี�อมล้่
ที�ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร์พิาณิิชย์	บร์ิษ้ทหล่้กทร์้พิย์	หร์ือศ้นย์ซื�อขีายสินทร์้พิย์
ดิจิท้ล่	ติ่างก็ไม่แก�ไขีขี�อม้ล่โดยพิล่การ์เพิร์าะเกร์งกล่้วผู้ล่ที�จะติามมา	คล่�าย
ติว้อยา่งขีอง	free	banking	ที�	Gorton	(1999)	ได�วเิคร์าะห์ไว�วา่การ์จ้ดร์ะเบียบ
โดยกล่ไกติล่าดเป็นสิ�งที�สร์�างความร์้บผู้ิดชอบให�ผู้้�ให�บร์ิการ์ได�
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คำว่า	 decentralization	 สำหร์้บบางกลุ่่ม	 อาจหมายถ้้งการ์กล่ไก
การ์ทำงานขีองบล่็อกเชนที�เก็บสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่น้�นไว�	 แม�ว่าจะอย้่ในบ้ญ่ชีที�
สร์�างด�วย	private	key	แติ่หากบล่็อกเชนน้�นถ้้กออกแบบให�การ์ทำงาน	เช่น	
consensus	protocol	ที�อย้ภ่ายใติ�อทิธพิิล่ขีองอำนาจทางเศร์ษฐกจิ	(economic	
power)	มีผู้้�ที�มบีทบาทต่ิอการ์กำหนดทิศทางขีองบล็่อกเชน	หร์อืแม�แต่ิมสิีทธิ�
ในการ์สร์�างบล่็อกแล่ะกำหนดธุร์กร์ร์มที�จะบ้นท้กล่งในบล่็อกเพิร์าะควบคุม
โหนดได�มากพิอ	(economic	majority)	ทำให�บทบาทการ์เป็นผู้้�สร์�างบล็่อกแล่ะ
เปน็พิยานขีองโหนดไม่ได�มาจากโชคอีกติอ่ไป	หร์อืคณุิสมบต้ิขิีองคอมพิวิเติอร์์
ที�จะสามาร์ถ้มาร่์วมเป็นโหนดไม่ได�เปิดกว�างให�ปร์ะชาชนสามาร์ถ้เขี�าร่์วม
เป็นโหนดได�อย่างอิสร์ะ	บล่็อกเชนน้�นแม�จะเป็นสาธาร์ณิะก็อาจไม่ถ้้กมองว่า	
decentralized	ได�	ซ้�ง	Auer	แล่ะคณิะ	(2021)	ได�วิเคร์าะห์ร์ายล่ะเอียดเร์ื�อง	
decentralization	ขีองบล่็อกเชนแติ่ล่ะปร์ะเภทในบร์ิบทขีองการ์เงิน

4.2 Decentralized Autonomous Organization 
(DAO)

ความสามาร์ถ้ในการ์เชื�อมโยงก้บบ้ญ่ชีธนาคาร์ในร์ะบบการ์เงิน
ปัจจุบ้นอาจไม่ใช่เร์ื�องสำค้ญ่หากพิ้งพิอใจก้บการ์ใช�งานหน่วยขี�อม้ล่ใน	
บล่็อกเชนด�วยการ์โอนร์ะหว่างก้น	แติ่อย่างที�ได�เห็นในบทที�	2.1	บร์ิการ์ทาง	
การ์เงินไม่ได�มีเพิียงร์้บด้แล่หร์ือร์้บชำร์ะแล่ะแล่กเปล่ี�ยนเท่าน้�น	 แติ่ย้งมีการ์
จด้สร์ร์เงินทนุแล่ะร์ะดมทุนอีกด�วย	ทำให�มีความจำเป็นที�จะติ�องมีร์ป้แบบการ์
ให�บร์ิการ์อื�นๆ	ที�ไม่จำเป็นติ�องพิ้�งพิา	trusted	third	party	ซ้�งม้กเร์ียกร์วมก้น
ว่า	DeFi	ร์ายงานขีอง	Krungsri	Research	โดย	ชุติิภา	คล่้งจติุร์เวทย์	แล่ะ	
พิิมพ์ินาร์า	 หิร์้ญ่กสิ	(2564)	 ได�กล่่าวถ้้งคริ์ปโทเคอร์์เร์นซี	 เช่น	 บิติคอยน์		
ว่าเป็นร์ะล่อกแร์กขีอง	 DeFi	 ส่วนร์ะล่อกที�สองคือการ์เกิดขี้�นขีอง	 decen-
tralized	autonomous	organization	(DAO)	ซ้�งเป็น	“องค์กร์”	ที�เกิดขี้�นผู้่าน	
smart	contract	ที�ได�นำชุดคำส้�งติ่างๆ	มาปร์ะกอบก้นเป็น	protocol	เพิื�อให�	
โทเคนสามาร์ถ้นำมาใช�งานเพิื�อบร์ร์ลุ่เป้าหมายทางการ์เงินติ่างๆ	 ได�	 เช่น		
การ์ร์้บฝาก	การ์ก้�	การ์จ่ายดอกเบี�ย	การ์แล่กเปล่ี�ยน	เป็นติ�น
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แนวคดิเร์ื�อง	DAO	เกดิขี้�นเพิร์าะบล็่อกเชนสามาร์ถ้ทำให�ออกเสียง
ได�ด�วยการ์ใช�งาน	 smart	contract	 ในร์้ปแบบโทเคน	 ในโล่กก้�งนิร์นามขีอง
บล่็อกเชนที�แม�ว่าแติ่ล่ะคนจะไม่ร์้�จ้กก้นแต่ิมีอุดมการ์ณิ์ร์่วมก้น	 ก็สามาร์ถ้	
ร์่วมก้นออกความเห็นแล่ะติ้ดสินใจเกี�ยวก้บปร์ะเด็นติ่างๆ	ผู้่านโทเคนได�	ในปี	
2014	Vitalik	Buterin	หน้�งในผู้้�ร์่วมก่อติ้�งบล่็อกเชน	Ethereum	ได�เขีียน	blog	
ถ้ง้แนวคิดต่ิางๆ	ขีองการ์กร์ะจายศน้ย์	(decentralization)	เช่น	decentralized	
application	(DA	ซ้�งในปจัจบุน้มก้เร์ยีกวา่	dApp	มากกวา่)	แล่ะ	decentralized	
autonomous	organization	(DAO)	หร์ืออาจเร์ียกว่า	 “องค์กร์อิสร์ะกร์ะจาย
ศ้นย์ก็ได�”	แล่ะด�วยบร์ิบทขีองการ์ทำงานด�วย	smart	contract	อาจกล่่าวว่า
เป็นองค์กร์	“อ้ติโนม้ติิ”	ด�วยก็ได�	

แม�ใน	blog	จะมีการ์กล่่าวถ้้งกล่ไกในการ์สร์�างฉ้นทามติิใน	DAO	
อย้่บ�าง	แติ่	Vitalik	ให�ความสำค้ญ่ก้บการ์ที�	DAO	ควร์มีทุนเป็นขีองตินเอง	
(internal	capital)	เพิร์าะจะสามาร์ถ้นำไปใช�สนบ้สนนุกจิกร์ร์มต่ิางๆ	ได�	อีกท้�ง	
ทนุน้�นยง้สามาร์ถ้เพิิ�มม้ล่ค่าได�เมื�อ	DAO	มีอทิธิพิล่หรื์อได�ร์บ้ความนิยมมากข้ี�น		
คล่�ายก้บหุ�นสาม้ญ่ในบร์ิษ้ท	แติ่อย่างไร์ก็ติาม	เนื�อหาขีอง	blog	แสดงให�เห็น
วา่	Vitalik	ไมค่่อยได�ให�ความสำคญ้่กบ้ร์ป้แบบการ์กอ่ต้ิ�งนิติบุิคคล่ที�เปน็บร์ษิท้	
(corporation)	เท่าไร์น้ก

แม�ว่า	 Vitalik	 จะกล่่าวว่า	 DAO	 ไม่จำเป็นติ�องแสวงหากำไร์แล่ะ
บทบาทขีองการ์ถ้อืคร์องโทเคนใน	DAO	ก็ไม่จำเปน็ติ�องเหมอืนกบ้หุ�นสามญ้่
ก็ได�	 แต่ิเมื�อบ้ญ่ชีในบล่็อกเชนสามาร์ถ้มีทุนขีองตินได�	 มีกล่ไกในการ์สร์�าง
ฉ้นทามติิเพิื�อกำก้บด้แล่การ์บร์ิหาร์ขีองทุนได�	 ก็สามาร์ถ้เป็นการ์ดำเนินงาน
ในร์้ปแบบองค์กร์เพิื�อปร์ะกอบธุร์กิจเช่นบร์ิการ์ทางการ์เงินได�	 แล่ะอาจเป็น	
ร์้ปแบบใหม่ขีองการ์บริ์หาร์จ้ดการ์องค์กร์ได�ติามต้ิวอย่างในกล่่องที�	 11		
การ์เกิดขี้�นขีอง	 DAO	 จ้งเป็นที�มาขีองการ์ร์ะล่อกที�สองขีอง	 DeFi	 ที�ทำให�
สามาร์ถ้ให�บร์ิการ์หล่ากหล่ายขี้�นได�
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กล่องท่�  11 DAO และรู์ปัแบบใหม่ของการ์บริ์หาร์จัดีการ์องค์กร์
ตัิวอย่้างแรกขีองการนำาแนวคิิด DAO มาใช้จัริงน่าจัะเป็น The DAO ท้ี่� ตัิ� งใน 

ต้ินปี 2016 โดย้เปิดให้ผู้้้ ใช้งานซืึ่�อโที่เคินขีอง The DAO ได้ด้วย้การส่ง Ether ไปแล่ะจัะได้
รับโที่เคินกลั่บมา โดย้องค์ิกรน้�จัะนำาทุี่นไปสนับสนุนโปรเจ็ักท้ี่� น่าสนใจัอ้กท้ี่ ที่ำาให้แนวที่างการ
ที่ำางานม้คิวามคิล้่าย้กับกองทุี่นร่วมล่งทุี่น (venture capital fund) ซึึ่�งถือว่าเป็นร้ปแบบการ
จััดตัิ�งองค์ิกรใหม่ท้ี่� น่าสนใจั Paul Vigna นักเข้ีย้นขีอง The Wall Street Journal เร้ย้ก The 
DAO ว่า “บริษัที่ท้ี่� ไร้นาย้” (chiefless company)  เพิ่ราะไม่ม้ผู้้้บริหาร ผู้้้จััดการ แล่ะไม่ม้ 
คิณะกรรมการ แต่ิจัะดำาเนินงานด้วย้การออกเส้ย้งผู่้าน smart contract ส่วน Seth Bannon 
กล่่าวว่า The DAO ถือเป็นกระบวนทัี่ศน์ ใหม่ในการบริหารองค์ิกรเพิ่ราะที่ำาให้ม้คิวามโปร่งใส
แบบสมบ้รณ์ ผู้้้ถือหุ้นม้อำานาจัเต็ิมท้ี่�  แล่ะม้ทัี่�งคิวามยื้ดหยุ่้นอย่้างไม่เคิย้ม้มาก่อนด้วย้การ
จััดการอัติโนมัติิด้วย้ชุดคิำาสั� งคิอมพิิ่วเติอร์  แต่ิก็ได้รับข้ีอสังเกติจัาก ก.ล่.ติ. สหรัฐอเมริกา 
ว่าอาจัจัะเข้ีาข่ีาย้การเสนอขีาย้หลั่กที่รัพิ่ย์้ โดย้ไม่ได้รับอนุญาติ 

เมื�อพิิ่จัารณาสอดคิล้่องกับนิย้ามสินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่ภาย้ใต้ิ พิ่รก. การประกอบ
ธุรกิจัสินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่ พิ่.ศ. 2561 ประเภที่โที่เคินดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อการล่งทุี่นท้ี่� ตัิ� งใจัให้เป็น  
project-based financing มากกว่าหลั่กที่รัพิ่ย์้นั�น ก็สอดคิล้่องกับสาระว่าร้ปแบบการรวม
กลุ่่มกันในโล่กขีองบล็่อกเชนไม่ได้ม้คิวามจัำาเป็นท้ี่�จัะต้ิองจััดตัิ�งเป็นนิติิบุคิคิล่เล่ย้ “องค์ิกร” 
นั�นก็สามารถดำาเนินการได้ แต่ิหากต้ิองการจััดตัิ�งเป็นนิติิบุคิคิล่ ก็ย่้อมต้ิองม้คิวามรับผิู้ดชอบ 
ในฐานะนิติิบุคิคิล่ด้วย้ ที่ำาให้คิำาว่า “หลั่กที่รัพิ่ย์้” จึังมาพิ่ร้อมคิวามรับผิู้ดชอบระหว่างกันท้ี่�
ต้ิองการกล่ไกอื�นท้ี่�นอกเหนือจัาก smart contract ในบล็่อกเชนเพืิ่�อสร้างคิวามมั�นใจัในโล่ก
ท้ี่� เต็ิมไปด้วย้ information asymmetry, adverse selection แล่ะ moral hazard

แม้ว่าในท้ี่� สุด The DAO จัะเผู้ชิญปัญหาจัากช่องโหว่ขีอง smart contract ที่ำาให้
ถ้กขีโมย้ Ether ไปถึง 3.6 ล้่านหน่วย้46 จันนำามาส่้การ hard fork จันเกิดบล็่อกเชน Ethereum 
Classic แย้กออกมา ที่ำาให้ The DAO ถ้กพัิ่บไปจันไม่ม้โอกาสได้ดำาเนินงานติามคิวามตัิ�งใจั  
จึังไม่สามารถพิิ่ส้จัน์ ได้ว่าสามารถที่ำางานได้คิล้่าย้ venture capital fund จัริงหรือไม่ แต่ิก็ถือ
เป็นจุัดเริ�มต้ินขีองการนำาบล็่อกเชนมาใช้งานในการบริหารจััดการ บางองค์ิกร เช่น Maker 
ซึึ่�งก่อตัิ�งขึี�นในฐานะ open-source project ในปี 2014 ก็ได้นำาแนวคิิดน้�มาใช้ โดย้ได้นำากลุ่่ม
ขีอง smart contract ท้ี่� เก้�ย้วข้ีองแล่ะเชื�อมโย้งกันมารวมตัิวกันเป็น protocol ภาย้ใต้ิชื�อ 
MakerDAO ในปี 2017 ซึึ่�งหนึ�งใน smart contract ขีอง MakerDAO ท้ี่� ใช้งานแพิ่ร่หล่าย้ใน 
DeFi คืิอ Dai ซึึ่�งเป็น stablecoin ท้ี่�สร้างขึี�นผู่้าน overcollateralized debt position แล่ะ
อาจัถือว่าเป็น DeFi stablecoin แรกขีองโล่กเล่ย้ก็ได้

46 David Siegel, “Understanding The DAO Attack”, CoinDesk, 25 June 2016, https://www.
coindesk.com/learn/2016/06/25/understanding-the-dao-attack/. 
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กล่องท่�  11 (ต่ิอ)
MakerDAO ม้พัิ่ฒนาการเรื�อย้มา โดย้ผู้้้ท้ี่� ต้ิองการม้ส่วนร่วมในการกำาหนด

ทิี่ศที่างการพัิ่ฒนาสามารถซืึ่�อ MKR ซึึ่�งเป็น governance token ขีอง MakerDAO ได้  
โดย้ governance token เป็นโที่เคินท้ี่�มาพิ่ร้อมชุดคิำาสั�งท้ี่�ที่ำาให้ผู้้้ถือโที่เคินสามารถออกเส้ย้งได้  
บาง protocol ก็ม้การนำาแนวที่างท้ี่� ให้ผู้้้ถือ governance token เข้ีามาม้ส่วนร่วม เช่น  
Compound Finance ท้ี่�ที่ำาให้สามารถฝากแล่ะก้้ยื้มโที่เคินระหว่างกันได้ ก็ม้ governance 
token ชื�อว่า COMP สามารถใช้ออกเส้ย้งในข้ีอเสนอเพืิ่�อการพัิ่ฒนา protocol ในมิติิต่ิางๆ ได้  
เช่น การปรับสมการอัติราดอกเบ้� ย้ ซึึ่� งหากเป็นท้ี่� ย้อมรับติามเงื� อนไขีเส้ย้งส่วนมาก 
ท้ี่�กำาหนด นักพัิ่ฒนาก็จัะไปปรับชุดคิำาสั� งติามนั�น47 แม้ Compound จัะไม่ได้เร้ย้กตินเองว่า 
DAO อย่้างชัดเจันเหมือน MakerDAO แต่ิก็ถ้กมองว่าเป็น DAO เช่นกัน ซึึ่�งการจััดหมวดขีอง 
CoinMarketCap ท้ี่� เป็นเว็บไซึ่ต์ิข้ีอม้ล่เก้�ย้วกับสินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่ ได้จััดให้ COMP อย่้้ในหมวด 
โที่เคินท้ี่� เป็น DAO เหมือนกัน MKR 

ในปล่าย้ปี 2021 แนวคิิดยุ้คิ The DAO ท้ี่� ระดมทุี่นผู่้านการขีาย้โที่เคินให้กับ
องค์ิกรอัติโนมัติิกลั่บมาอ้กคิรั�งเมื�อสำ าเนาขีองรัฐธรรมน้ญฉบับแรกขีองสหรัญอเมริกา  
(The Constitution) ถ้กเปิดให้ประม้ล่ โดย้กลุ่่มผู้้้ ใช้งานในโล่กบล็่อกเชนสร้าง smart  
contract ท้ี่� รับระดมทุี่นเพืิ่�อนำาไปประม้ล่แข่ีงแล่ะเร้ย้กตินว่า ConstitutionDAO ในช่วง
เวล่าไม่นานก็สามารถระดมทุี่นได้มากกว่า 11,612 ETH (หรือ 43.2 ล้่านดอล่ล่าร์สหรัฐฯ)  
จัากมากกว่า 17,000 บัญช้ แม้สุดท้ี่าย้จัะประม้ล่ไม่สำ าเร็จั แต่ิก็ได้จุัดกระแสเรื�อง DAO ขึี�นมา
อ้กคิรั�ง ซึึ่�งอาจัพิิ่จัารณาเป็น Future of Governance หรือ Future of Organization ก็ได้ 
เป็นประเด็นท้ี่� ยั้งคิงต้ิองติิดติามกันต่ิอไป

4.3 บัทุบัาทุของิโทุเคนในการทุำางิานของิ DeFi Pro-
tocol

การ์นำ	 smart	contract	 มาใช�งานร่์วมก้นเพืิ�อให�บริ์การ์ทาง	
การ์เงินม้กถ้้กเร์ียกว่า	DeFi	protocol	ซ้�งห้วใจขีอง	DeFi	protocol	คือการ์
สร์�างกติิกาในการ์ปร์ะมวล่ผู้ล่การ์เปล่ี�ยนแปล่งแล่ะจ้ดเก็บขี�อม้ล่ในบล็่อกเชน
เพิื�อให�ผู้ล่ล่้พิธ์ออกมาที�มาเสมือนการ์ร์้บบร์ิการ์ในร์ะบบการ์เงินทำให�แทบ
ไมม่ตีิ�นทนุในการ์ดำเนนิงาน	แม�วา่บล่อ็กเชนจะสามาร์ถ้ทำให�ธรุ์กร์ร์มโดยติร์ง
ร์ะหว่างก้น	 (peer-to-peer)	 เกิดขี้�นได�ง่าย	 แติ่การ์จ้บค้่ร์ะหว่างก้นก็เป็น	
เร์ื�องยาก	 การ์ทำงานขีอง	 DeFi	protocol	 จ้งเป็นการ์นำโทเคนมากองร์วม

47 ตัิวอย่้างเช่น ข้ีอเสนอท้ี่�สองขีอง Compound ท้ี่� เกิดขึี�นในปี 2020 คืิอการปรับสมการดอกเบ้�ย้ https://
compound.finance/governance/proposals/2 
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ก้นใน	 liquidity	pool	 แล่ะกำหนดกติิกาด�วยสมการ์คณิิติศาสติร์์ในการ์	
แล่กเปล่ี�ยนร์ะหว่างโทเคนที�ผู้้�ใช�งานมีก้บโทเคนใน	 liquidity	pool	 ซ้�งเป็น	
smart	contract	บ้ญ่ชีหน้�งในบล่็อกเชนเช่นก้น	แติ่ธุร์กร์ร์มติ่างๆ	ขีองบ้ญ่ชี
น้�นถ้้กทำโดยอ้ติโนม้ติิติามชุดคำส้�งที�เขีียนล่งใน	smart	contract	เช่น	คำส้�ง	
transfer	ขีอง	Tether	(USDT)	Stablecoin	smart	contract	ทำให�ธุร์กร์ร์ม
ในโล่ก	DeFi	ถ้ือเป็น	peer-to-contract	หร์ือ	peer-to-pool	ติามภาพิที�	14

ติ้วกล่างทางการ์เงินใน	DeFi	เปล่ี�ยนจาก	trusted	third	party	ที�
เปน็สถ้าบน้การ์เงินที�อาจมีกติกิาขีองตินแล่ะไม่ได�บอกกล่า่วให�ผู้้�ใช�งานทร์าบ
ท้�งหมดเปน็สมการ์คณิติิศาสติร์์แล่ะปร์มิาณิโทเคนใน	liquidity	pool	ที�เปดิกว�าง	
ให�ทุกคนสามาร์ถ้เห็นได�	 แล่ะเมื�อทุกขี้�นติอนขีองธุร์กร์ร์มสามาร์ถ้เกิดขี้�น	
อย้่บนบล่็อกเชนได�ท้�งหมด	 ไม่จำเป็นติ�องพิ้�งการ์เชื�อมโยงก้บร์ะบบการ์เงิน
หร์อืผู้้�ให�บร์กิาร์ที�มีติว้ตินอย้น่อกบล่อ็กเชน	ทำให�การ์ใช�งานโทเคนสะดวกขี้�น	
มากกว่าในร์ะล่อกแร์ก

DeFi	protocol	น้บเป็นการ์ทดล่องที�น่าสนใจแล่ะก่อให�เกิดการ์ติ้�ง
คำถ้ามติอ่กร์อบความคดิวา่บร์กิาร์ทางการ์เงนิในร์ะบบปจัจบุน้สามาร์ถ้บร์ร์ลุ่
ได�ด�วยการ์ส่งหน่วยขี�อม้ล่ผู้่านสมการ์คณิิติศาสติร์์หร์ือไม่	Harvey	แล่ะคณิะ	
(2021)	แล่ะ	Schär	(2021)	ได�วิเคร์าะห์การ์ทำงานขีอง	DeFi	ผู้่านติ้วอย่าง	
DeFi	protocol	 ที�ได�ร์้บความนิยมเพิื�อฉายภาพิเปร์ียบเทียบก้บการ์ทำงาน
ขีองร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้น	 แติ่เนื�องจากย้งไม่มีมาติร์ฐานการ์จ้ดหมวดหม้่	
อยา่งทางการ์แล่ะความคล่มุเคร์อืขีองการ์ให�บร์กิาร์	การ์จด้หมวดขีองแติล่่ะคน	
จง้อาจยง้มคีวามแติกติา่งกน้บ�าง	ติาร์างที�	3	แสดงให�เหน็ถ้ง้ปร์ะเภทขีอง	DeFi	
protocol	 แล่ะร์้ปแบบการ์ทำงานโดยคร่์าว	 จะเห็นได�ว่าการ์ทำงานส่วนมาก
พิ้�งพิา	 liquidity	pool	 เพิร์าะผู้้�ใช�งานต่ิางติ�องให�บริ์การ์ก้นเองผู่้านเงื�อนไขี
ในสมการ์คณิิติศาสติร์์	โดยติ�องส่งการ์โทเคนไปวางไว�	(ม้กเร์ียกว่า	staking)	
เพิื�อให�ร์ะบบนำไปใช�	แล่ะม้กใช�กล่ไกการ์วางหล่้กปร์ะก้นเกินม้ล่ค่าสินทร์้พิย์	
(หนี�สิน)	 ทางการ์เงิน	(overcollateralization)	 ในการ์สร์�างโทเคนใหม่ติาม
หล่้กการ์ในกล่่องที�	6
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ติาร์างท่�  3 ปัร์ะเภทของบริ์การ์ทางการ์เงินในร์ะบบการ์เงินแบบกร์ะจายีศููนย์ี 
(DeFi Protocol)

บริการทางการเงิน รูปแบบการท�างาน ตัวอย่าง Protocol

ก�รรบัฝ�กและ
สินำเชื�อ (Deposit 
and Lending)

• ผูู้้ฝ�กส่งโทเคนำไปให ้Protocol เพืี�อรบัโทเคนำ
หลักฐ�นำก�รฝ�ก และรบัด้อกเบ่�ยต่�มูท่�สมูก�ร
กำ�หนำด้ โทเคนำท่�ฝ�กเปน็ำส่วนำหนึำ�งของ 
liquidity pool เพืี�อปล่อยกู้อก่ท่

• ผูู้้กู้ว�งหลักประกันำท่�ยอมูรบัด้้วยก�รฝ�ก
โทเคนำท่�มู่มููลค่�สูงกว�่มููลหน่ำ� (overcollater-
alized debt position) ห�กมููลค่�หลักประกันำ
ลด้ต่ำ�กว�่ระดั้บท่�พิีจ�รณิ�ว�่ปลอด้ภัยอ�จโด้นำ
ยึด้ได้้ (liquidate) โด้ยอตั่โนำมูติั่

• อตั่ร�ด้อกเบ่�ยปรบัต่�มูสมูก�รคณิิต่ศ�สต่ร ์
(interest rate model) ซีึ�งมูกัองิจ�กสมูด้ลุ
ระหว�่งปรมิู�ณิโทเคนำรบัฝ�กและกู้ในำ liquidity 
pool มูกัเปน็ำก�รทำ�ง�นำแบบ intermediation 
banking ด้้วยทนุำของผูู้้ฝ�กโทเคนำ รปูแบบคล้�ย
กับกองทนุำ MMF แต่่มูอ่สิระในำก�รกำ�หนำด้
รปูแบบของก�รจ�่ยผู้ลต่อบแทนำมู�กกว�่
ด้อกเบ่�ยคงท่� ปจัจบุนัำมูก่�รพัีฒนำ�รปูแบบใหมู่
ใหไ้ด้้ผู้ลลัพีธค์ล้�ย credit creation banking 
ได้้ แต่่เบื�องหลังก�รทำ�ง�นำยังมูจ่ำ�เปน็ำต้่อง
พึี�งพี�ก�รคำ�ประกันำอยู่

Aave, Anchor, 
Compound, 
Abracadabra

ก�รแลกเปล่�ยนำ 
(Decentralized 
Exchange / DEX)

• ผูู้้สร�้งสภ�พีคล่องในำต่ล�ด้ (liquidity provider 
/ market maker) นำำ�โทเคนำมู�กองรวมูกันำไว้
ในำ liquidity pool

• ผูู้้ต้่องก�รแลกส่งโทเคนำไปท่�กอง โด้ยอตั่ร�
แลกเปล่�ยนำของโทเคนำท่�จะได้้รับขึ�นำอยู่สมูก�ร
คณิิต่ศ�สต่ร ์(มูกัเรย่กว�่ bonding curve) 
เปน็ำก�รทำ�ง�นำคล้�ยร�้นำแลกเงนิำด้้วยทนุำของ
ผูู้้ฝ�กโทเคนำ ผูู้้ฝ�กโทเคนำเปน็ำผูู้้สร�้งสภ�พีคล่อง 
ทำ�ใหต้้่องรบัคว�มูเส่�ยงจ�กก�รเปล่�ยนำแปลง
ของร�ค�โทเคนำด้้วย (divergence / imper-
manent loss)

Curve, 
Uniswap, 
PancakeSwap, 
SushiSwap
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ติาร์างท่�  3 (ต่ิอ)
บริการทางการเงิน รูปแบบการท�างาน ตัวอย่าง Protocol

ก�รสร�้งสัญญ�
อนุำพัีนำธแ์ละสินำทรพัีย์
สังเคร�ะห ์
(Derivatives and 
Synthetic Assets)

• ผูู้้ใชง้�นำสัญญ�อนุำพัีนำธเ์ลือกร�ค�สินำทรพัีย์
อ�้งองิท่�ต้่องก�รแล้วว�งหลักประกันำไวเ้พืี�อให้
เพ่ียงพีอต่่อก�รเปล่�ยนำแปลงของร�ค� (margin 
requirement)

• สมูก�รคณิิต่ศ�สต่รก์ำ�หนำด้กำ�ไรหรอืข�ด้ทนุำ 
ซีึ�งจะถึกูเพิี�มูใหห้รอืหกัออกจ�กมููลค่�
หลักประกันำท่�คงเหลืออก่ท่

• ผูู้้สร�้งสินำทรพัียสั์งเคร�ะหว์�งหลักประกันำท่�
ยอมูรบัด้้วยก�รฝ�กโทเคนำใหมู้มูู่ลค่�สูงเพ่ียงพีอ 
และสร�้งสินำทรพัียนั์ำ�นำผู่้�นำก�รกู้ยืมู (overcol-
lateralized debt position) ห�กมููลค่�
หลักประกันำลด้กว�่ระดั้บท่�พิีจ�รณิ�ว�่ปลอด้ภัย
อ�จโด้นำยึด้ได้้ (liquidate) โด้ยอตั่โนำมูติั่

• ห�กร�ค�สินำทรพัียอ์�้งองิต่่�งจ�กสินำทรพัีย์
สังเคร�ะห ์ผูู้้ใชง้�นำส�มู�รถึสร�้งหรอืข�ย
สินำทรพัียเ์พืี�อทำ�กำ�ไรจ�กส่วนำต่่�ง (arbitrage) 
ได้้เปน็ำก�รทำ�ง�นำคล้�ย securitization 
ต่�มูกล่องท่� 6

MakerDAO, 
Synthetix, 
dYdX, Mirror

ก�รบรหิ�รสินำทรพัีย ์
(Asset Manage-
ment)

• ก�รบรหิ�รสินำทรพัียแ์บบ passive เปน็ำก�ร
องิดั้ชน่ำท่�กำ�หนำด้ ผูู้้ใชง้�นำส�มู�รถึส่งโทเคนำต่�มู
สัด้ส่วนำดั้ชน่ำเพืี�อแลกกับโทเคนำใหมู่ท่�ถึูกกำ�หนำด้
ให้ร�ค�องิกับดั้ชน่ำได้้ (เป็นำก�รสร�้งสินำทรพัีย์
สังเคร�ะหร์ปูแบบหนึำ�งท่�ไมู่ต้่องว�งหลักประกันำ
สูงกว�่มููลค่�)

• ก�รบรหิ�รสินำทรพัียแ์บบ active เปน็ำก�รเขย่นำ
กลยุทธล์งในำ smart contract เพืี�อห�โอก�ส
ในำก�รสร�้งผู้ลต่อบแทนำท่�สูงขึ�นำด้้วยก�รใชง้�นำ 
protocol หล�ยแบบรว่มูกันำ เชน่ำ กูย้มืูโทเคนำเพืี�อ
ใหไ้ด้้ผู้ลต่อบแทนำจ�กทนุำมู�กขึ�นำ (leverage) 
ซีึ�งก�รกองรวมูกันำทำ�ใหป้ระหยัด้ค่� gas จ�ก
ขั�นำต่อนำธรุกรรมูท่�เพิี�มูขึ�นำ ก�รบรกิ�รแบบ 
passive มูร่ปูแบบคล้�ยกับ ETF (exchange-
traded fund) ท่�ผูู้้ใชง้�นำส�มู�รถึสร�้งกองทนุำ
ได้้เอง ส่วนำก�รบรกิ�รแบบ active มูร่ปูแบบ
คล้�ยกับกองทนุำ hedge fund ท่�ผูู้้ใชง้�นำ
ส�มู�รถึฝ�กโทเคนำไปใหผูู้้้จดั้ก�รกองทนุำลงทนุำ
แทนำและแบง่กำ�ไรให้

Set Protocol, 
Index Coop, 
Convex 
Finance, 
Yearn Finance

หมาย้เหตุิ: งานสัญญาอนุพัิ่นธ์สามารถใช้งานเสมือนการประกันภัย้ แล่ะการสร้างสินที่รัพิ่ย์้สังเคิราะห์สามารถใช้
สร้าง “สกุล่เงินสังเคิราะห์” เช่น Stablecoin ได้ด้วย้
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เนื�องจากบล่อ็กเชนเปน็ร์ะบบที�ไมเ่ปดิเผู้ยติว้ติน	ไมส่ามาร์ถ้เชื�อใจ
ในคำม้�นสญ้่ญ่าหร์อืหวง้ให�ค้ส่ญ้่ญ่าชำร์ะสว่นติา่งได�	ทำให�การ์ทำงานสว่นมาก
เป็นการ์แล่กเปล่ี�ยนโทเคนที�ติ่างฝ่ายติ่างมีอย้่ในปัจจุบ้นท้�งน้�น	 ท้�งที�ในความ
เป็นจริ์งแล่�วต้ิวเล่ขีในบล่็อกเชนสามาร์ถ้ติิดล่บได�	(หมายถ้้งบ้ญ่ชีสามาร์ถ้มี
ฐานะการ์เงินติิดล่บ)	แติ่ด�วยติ้วตินก้�งนิร์นามในบล่็อกเชนทำให�เจ�าขีองบ้ญ่ชี
อาจทิ�งไปสร์�างบ้ญ่ชีใหม่ได�ทำให�ไม่สามาร์ถ้ม้�นใจได�ว่าจะกล้่บมาชำร์ะคืน		
จง้นยิมเกบ็ขี�อมล้่ในบล่อ็กเชนเปน็ติว้เล่ขีที�ไมต่ิดิล่บแล่ะอาศย้การ์แล่กเปลี่�ยน
โทเคนที�มีในปัจจุบ้นด�วย	trustless	exchange	เป็นจุดเด่นขีองบล่็อกเชน	

แนวคิดที�สำค้ญ่ขีอง	DeFi	คือโทเคนร์้บฝาก	(depository	receipt	
token)	เมื�อส่งโทเคนเขี�าไปย้ง	smart	contract	แล่�วได�ร์้บโทเคนที�	mint	ขี้�น
มาใหมโ่ดย	smart	contract	น้�น	โทเคนน้�นกถ็้อืวา่เปน็โทเคนร์บ้ฝาก	ติว้อยา่ง
เช่น	Wrapped	Ether	เป็น	smart	contract	ที�ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้ส่ง	ETH	ที�เป็น	
native	coin	เพิื�อฝาก	ETH	ไว�แล่�วร์้บโทเคน	wETH	ซ้�งเป็นโทเคน	ERC-20	
ที�ถ้้กสร์�างขี้�นมาใหม่ได�	 ปร์ะโยชน์ขีองการ์แปล่งโทเคนแบบนี�ในเชิงเทคนิค
คือการ์ใช�งาน	 native	coin	 ก้บโทเคน	ERC-20	 ในการ์เขีียนชุดคำส้�งน้�นมี
ความแติกติ่างก้นจ้งทำให�น้กพิ้ฒนาติ�องการ์เปล่ี�ยน	 ETH	 ให�อย้่ในร์้ปแบบ	
โทเคน	ERC-20	เพิื�อความสะดวกในการ์ใช�งาน	การ์	“หุ�ม”	ETH	ด�วย	smart	
contract	ให�กล่ายเป็น	wETH	ในบล่็อกเชนก็จะมีท้�ง	ETH	แล่ะ	wETH	โดยที�	
wETH	จะถื้อเป็น	“หนี�สนิ”	ขีอง	smart	contract	ที�สามาร์ถ้หก้กล่บกน้ได�อีกที		
คล่�ายการ์สร์�างเงินใน	(inside	money)	ในร์ะบบการ์เงิน

การ์หุ�มโทเคนสามาร์ถ้นำมาใช�เพิื�อนำโทเคน	 “ขี�าม”	 ร์ะหว่าง	
บล่อ็กเชนได�	เชน่	จากบล่อ็กเชนบติิคอยนม์ายง้	Ethereum	บล็่อกเชน	ทำได�
ด�วย	Wrapped	Bitcoin	(wBTC)	กร์ะบวนการ์นี�เร์ยีกวา่การ์	bridge	เปน็สะพิาน
ที�ทำให�สามาร์ถ้นำโทเคนมาใช�งานขี�ามบล่อ็กเชนได�	มหีล่ก้การ์ทำงานเหมอืน
การ์สร์�าง	depository	receipt	ติามติ้วอย่างในภาพิที�	10	เพิื�อสร์�างสินทร์้พิย์
สง้เคร์าะห์	ติ�องมีกล่ไกสร์�างความเชื�อใจเพิื�อการ์ป้องกน้ไม่ให�มีโทเคนเดียวกน้
ซ�ำซ�อนในสองบล่็อกเชนได�
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การ์ฝากโทเคนเขี�าไปใน	liquidity	pool	ทำงานในร์้ปแบบเดียวก้น	
จะมีการ์สร์�างโทเคนขี้�นมาใหม่เพิื�อเป็นหล่้กฐานในการ์ร์้บฝาก	 ซ้�ง	 protocol	
สามาร์ถ้เลื่อกสร์�างโทเคนได�ท้�งในร์ป้แบบ	fungible	(ERC-20)	แล่ะ	non-fun-
gible	(ERC-721)	เชน่	หากฝาก	USDT	ล่งใน	liquidity	pool	ขีอง	Compound	
ที�เป็น	deposit	and	lending	protocol	ก็จะได�ร์้บ	cUSDT	เพิื�อเป็นหล่้กฐาน
ในการ์ฝาก	หร์ือหากฝากค้่โทเคน	(เช่น	wETH	แล่ะ	USDT)	ล่งใน	liquidity	
pool	ขีอง	Uniswap	ที�เป็น	decentralized	exchange	protocol	ก็จะได�ร์้บ	
โทเคนร์้บฝากที�เจาะจงสำหร์้บค้่โทเคนน้�น	(ม้กเร์ียกร์วมๆ	ว่าโทเคน	LP	ซ้�ง
ย่อมาจาก	 liquidity	provider)	 กล่้บมา	 ซ้�งหากใน	 smart	contract	 ที�เป็น	
version	2	ก็จะได�ร์้บโทเคน	LP	ที�เป็น	ERC-20	แติ่หากฝากใน	version	3	
จะเป็น	ERC-721	ติามการ์ออกแบบขีอง	protocol	เป็นติ�น	

ท้�งนี�	โทเคนร์้บฝาก	เช่น	โทเคน	LP	ขีอง	Uniswap	แล่ะ	cUSDT	
ขีอง	 compound	 สามาร์ถ้นำไปใช�งานติ่อได�อีกด�วย	 หากเปร์ียบเทียบก้บ
ร์ะบบการ์เงนิในปัจจบุน้กอ็าจพิจิาร์ณิาเปน็การ์นำใบร์บ้จำนำไปใช�งานต่ิออกีที	
เพิร์าะโทเคนร์บ้ฝากสว่นมากเปน็โทเคน	ERC-20	ที�เปน็ติว้เล่ขี	ทำให�ถ้ก้มอง
เปน็สนิทร์พ้ิยดิ์จทิล้่ใหมไ่ด�หากไมพ่ิจิาร์ณิาในร์ายล่ะเอยีดขีองความผู้ก้พ้ินให�
ช้ดเจน	เช่น	หากโทเคนที�ฝากเป็น	USD	stablecoin	แล่ะโทเคนร์้บฝากที�ได�
ร์้บกล่้บมามีคุณิสมบ้ติิเป็น	stablecoin	เช่นก้น	โทเคนร์้บฝากน้�นก็อาจทำให�
ร์้�ส้กเหมือนดอล่ล่าร์์น้�นย้งอย้่ในมือพิร์�อมนำไปใช�งานติ่อได�

การ์ทำงานขีอง	DeFi	deposit	and	lending	protocol	ติ�องมีผู้้�ฝาก
โทเคนแล่ะผู้้�ก้�โทเคน	เมื�อเปร์ียบเทียบการ์ให�สินเชื�อในร์ะบบธนาคาร์พิาณิิชย์
ที�ปัจจุบ้นเป็น	credit	creation	banking	การ์ทำงาน	DeFi	lending	ในช่วงแร์ก	
เชน่	Compound	มก้เป็น	intermediation	banking	ซ้�งสามาร์ถ้ปล่่อยก้�ได�จาก
โทเคนที�มอีย้แ่ล่�วเทา่น้�นด�วยปร์มิาณิสภาพิคล่อ่งที�สามาร์ถ้ปล่่อยก้�ได�	(supply	
of	loanable	funds)	ที�มีในปัจจบุน้	ซ้�งคล่�ายกบ้มมุมองเกี�ยวกบ้การ์ทำงานขีอง
ธนาคาร์พิาณิชิย์ในอดตีิ	แติ่ในปจัจบุ้นเร์ิ�มมบีาง	protocol	เชน่	Abracadabra.
Money	ที�ทำงานคล่�าย	credit	creation	banking	ด�วยการ์สร์�าง	stablecoin	ข้ี�น
มาใหม่เพิื�อให�ก้�	ซ้�งมีความคล่�ายกบ้การ์สร์�างเงินฝากโดยธนาคาร์พิาณิชิย์มาก		
แสดงให�เห็นถ้้งพิ้ฒนาการ์ขีอง	DeFi	ที�มีอย่างติ่อเนื�อง
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แติ่อย่างไร์ก็ติาม	 ผู้้�ก้�ใน	 DeFi	 ย้งคงติ�องมีหล่้กปร์ะก้นเพีิยงพิอ
อย่างสม�ำเสมอติล่อดเวล่า	 เพิร์าะ	 lending	protocol	 ทำงานโดยอาศ้ยการ์
แล่กเปล่ี�ยนโทเคนที�มีในปจัจบุน้ด�วย	trustless	exchange	คล่�ายการ์ร์บ้จำนำที�	
ผู้้�ก้�ขีายหล่้กปร์ะก้นที�มีเพิื�อแล่กก้บเงินก้�	 โดยที�มีสิทธิ�ในการ์ซื�อคืนในร์าคาที�
กำหนด	(เงินก้�ที�ได�ร์้บบวกก้บดอกเบี�ยสะสม)	การ์ก้�ยืมใน	DeFi	จำเป็นติ�อง
ทำในร์้ปแบบนี�เนื�องจากไม่สามาร์ถ้ม้�นใจได�ว่าผู้้�ก้�จะกล่้บมาชำร์ะหนี�หรื์อไม่
เพิร์าะติ้วตินในบล่็อกเชนก้�งนิร์นาม	

หากจะปล่อ่ยก้�โดยไมมี่หล่ก้ปร์ะก้นโดยใช�	hard	หร์อื	soft	informa-
tion	เกี�ยวกบ้ผู้้�ก้�อย่างที�ได�กล่า่วถ้ง้ในบทที�	2.3	ก็ทำได�ยากเพิร์าะผู้้�ก้�ยอ่มไม่กล่�า	
เปดิเผู้ยขี�อมล้่สว่นบคุคล่มากนก้ในร์ะบบที�เปดิกว�างอยา่งบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะ
ซ้�งขี�อม้ล่เหล่่าน้�นจำเป็นอย่างมากในการ์ล่ด	adverse	selection	หร์ือแม�ว่า
ผู้้�ก้�เล่ือกที�จะเปิดเผู้ยขี�อม้ล่	 ก็ไม่อาจม้�นใจได�ว่าจะไม่บิดพิล่ิ�วแล่ะผู้ิดส้ญ่ญ่า	
เนื�องจากกล่ไกการ์ทำงานขีองบล็่อกเชนไม่ได�มีอำนาจในการ์อาย้ดร์ายได�	
ที�จะมีในอนาคติอย่างที�ส้ญ่ญ่าพิาณิิชย์มี	 ทำให�สามาร์ถ้เกิด	 moral	hazard	
ขี้�นได�

คร์้�นจะสร์�างฐานขี�อม้ล่ในล่ก้ษณิะเคร์ดิติบ้โร์ข้ี�น	หร์อืจะสะสมความ
ความน่าเชื�อถื้อด�วยปฏสิม้พิน้ธบ์นบล็่อกเชน48	แติต่ิว้ตินในบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะ
น้�นเป็นบ้ญ่ชีก้�งนิร์นาม	 สามาร์ถ้สร์�างขี้�นได�ใหม่โดยอิสร์ะด�วย	 private	key		
อกีท้�ง	private	key	กย็ง้สามาร์ถ้สร์�างใหมไ่ด�โดยอสิร์ะ	ทำให�สามาร์ถ้ทิ�งติว้ติน
ไปเร์ิ�มใหม่ได�	แม�ว่าจะมีการ์ในสร์�างติ้วตินบนบล่็อกเชน	เช่น	decentralized	
identity49	แติ่เมื�อสามาร์ถ้ส่งมอบ	private	key	ให�ก้บผู้้�อื�น	ก็ทำให�ปร์ะว้ติิที�
สร์�างมากล่ายเป็นขีองผู้้�อื�นไปได�	 ในขีณิะที�ติ้วตินในเคร์ดิติบ้โร์เป็นบุคคล่ใน
ฐานขี�อม้ล่ทะเบียนปร์ะว้ติิร์าษฎร์	ไม่สามาร์ถ้สร์�างขี้�นมาใหม่แล่ะไม่สามาร์ถ้
ส่งติ่อได�	 ไม่ว่าผู้้�ก้�จะไปเปิดบ้ญ่ชีใหม่ที�ใดแติ่หากผู้้�ให�บร์ิการ์เป็นสมาชิกขีอง
เคร์ดิติบ้โร์ก็จะถ้้กเชื�อมโยงกล่บ้มาเสมอ	ทำให�ขี�อมล้่มีความต่ิอเนื�องมากกวา่	

48 Jad Esber and Scott Kominers, “A Novel Framework for Reputation-Based Systems”, 30 
September 2021, https://future.a16z.com/reputation-based-systems/ 

49 Jad Esber and Scott Kominers, “Decentralized Identity: Your Reputation Travels With 
You”, 18 November 2021, https://future.a16z.com/decentralized-identity-on-chain-rep-
utation/ 
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แล่ะยง้มมีติิิที�เปน็ปร์ะโยชน์ได�มากกวา่เพิร์าะสามาร์ถ้นำขี�อมล้่จากหล่ากหล่าย
แหล่ง่มาใช�งานได�เปน็คร้์�งคร์าวติามความติ�องการ์	ปร์ะว้ติิการ์เงนิในบล็่อกเชน	
สาธาร์ณิะจ้งอาจไม่ได�มีคุณิค่ามากเมื�อเทียบก้บปร์ะว้ติิการ์เงินในร์ะบบการ์
เงินปัจจุบ้น

เมื�อพิจิาร์ณิาเช่นนี�	จะเห็นได�ว่าไม่วา่	DeFi	protocol	จะเป็นบริ์การ์
ทางการ์เงินใดก็ติาม	 ม้กทำงานผู้่านการ์แล่กเปล่ี�ยนโทเคนที�ติ่างฝ่ายติ่างมี	
อย้แ่ล่�ว	ไมม่กีาร์นำกำล่ง้ซื�อในอนาคติมาใช�ล่ว่งหน�าแติเ่ป็นการ์นำกำล่ง้ซื�อที�
มอีย้่ในปจัจบุน้มาเปล่ี�ยนร์ป้แบบจากโทเคนหน้�งเปน็อกีโทเคนหน้�งในล้่กษณิะ	
quid	pro	quo	เท่าน้�น	ทำให�ขีีดความสามาร์ถ้ขีองร์ะบบบล่็อกเชนสาธาร์ณิะ
ในปัจจบุน้ยง้ไม่เพีิยงพิอต่ิอการ์ให�บริ์การ์ทางการ์เงินแล่ะเพิิ�มการ์เขี�าถ้ง้แหล่่ง
เงินทุนสำหร์้บกลุ่่มที�เขี�าถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงินอย่างไม่ท้�วถ้้ง	(underbanked)	
เพืิ�ออำนวยความสะดวกในการ์จด้สร์ร์เงินทุนแล่ะร์ะดมทุน	(capital	allocation)	
แติภ่ายใติ�เงื�อนไขีเหล่า่นี�	smart	contract	กย็ง้สามาร์ถ้สร์�างสนิทร์พ้ิยท์างการ์
เงนิขี้�นมาใหมไ่ด�เสมอ	เชน่	การ์นำ	stablecoin	ไปค�ำปร์ะกน้เพืิ�อก้�	stablecoin	
ที�ถ้้กสร์�างขี้�นมา	ก็จะทำให�มีปร์ิมาณิ	stablecoin	ร์วมในร์ะบบมากขี้�น	แล่ะ
ม้ล่ค่าสินทร้์พิย์ที�อย้่บนบล่็อกเชนน้�นก็จะเพิิ�มขี้�น	(ม้กเร์ียกว่า	 total	value	
locked	 หร์ือ	 TVL)	 ท้�งๆ	 ที�	 stablecoin	 ที�เพิิ�มขี้�นมาจากการ์ก้�น้�นเป็นสิ�ง
ที�สามาร์ถ้ห้กล่บกล่บก้บหนี�สินที�เกิดขี้�นมาค้่ก้นได�	นอกจากนี�	การ์ให�โทเคน
ร์างวล้่	(reward	token)	เพิื�อติอบแทนผู้้�ใช�งานกส็ามาร์ถ้สร์�างสนิทร์พ้ิย์ทางการ์
เงินในร์ะบบเพิิ�มได�อีกด�วย

หากเปร์ียบเทียบก้บธุร์กิจในยุคปัจจุบ้นที�มี	 network	effect	 เช่น	
e-commerce	platform	 ที�ยิ�งมีผู้้�ใช�งานมากยิ�งมีคุณิค่า	 ม้กให�การ์อุดหนุน	
(subsidy)	ผู้้�ใช�งานในช่วงแร์กแม�ว่าจะขีาดทุนกต็ิามเพิื�อขียายฐานผู้้�ใช�งานเพิื�อ
ปร์ะโยชน์ในอนาคติ	แล่ะเมื�อมผีู้้�ใช�งานในร์ะบบนี�แพิร์ห่ล่ายมากจนติดิใจกอ็าจ
ทำให�ไมอ่ยากใช�งานร์ะบบขีองค้แ่ข่ีง	ซ้�ง	switching	cost	นี�กเ็ป็นปร์ะโยชน์กบ้
เจ�าขีองธุร์กิจด�วย	การ์ให�บร์ิการ์ในบร์ิบทขีอง	DeFi	protocol	ที�ปร์ะสิทธิภาพิ
ขีองการ์ใช�งานอย้่ก้บขีนาดขีอง	liquidity	pool	แล่ะได�ปร์ะโยชน์จาก	network	
effect	 ก็มีความจำเป็นติ�องสร์�างฐานผู้้�ใช�งานเช่นก้น	 ซ้�งเป็นหน้�งในความ
ท�าทายที�น้กพิ้ฒนา	DeFi	ติ�องเผู้ชิญ่
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ท้�งนี�	 protocol	 อาจมีบร์ิษ้ทที�เป็นนิติิบุคคล่หนุนหล่้งหร์ือไม่ก็ได�		
อาจเป็น	DAO	ที�มี	internal	capital	หร์ือไม่มีก็ได�	เพิร์าะ	protocol	ปร์ะกอบ
ด�วยกลุ่ม่ขีอง	smart	contract	ที�ทำงานร่์วมก้น	ไมว่า่ใคร์ก็สามาร์ถ้สร์�าง	smart	
contract	ได�หากสร์�าง	private	key	เขีียนชุดคำส้�ง	แล่ะจ่ายค่า	gas	ทำให�
ไม่จำเป็นติ�องมี	“ผู้้�ถ้ือหุ�นสาม้ญ่”	ใน	protocol	ก็ได�	หากพิิจาร์ณิา	protocol		
เป็นองค์กร์	อาจจะมีความคล่�าย	 “แชร์์”	 มากกว่าด�วยซ�ำเพิร์าะผู้้�ที�นำโทเคน	
ขีองตินมาให�บร์ิการ์	(เช่น	 ปล่่อยก้�หร์ือวางไว�เพิื�อให�แล่กใน	 decentralized	
exchange)	 จะเป็นผู้้�ที�ได�ผู้ล่ปร์ะโยชน์ส่วนมากไป	 ส่วน	 protocol	 เองเก็บ	
คา่ธร์ร์มเนียมเพิื�อเป็นกำไร์หร์อืไมก่็ได�	อยา่งเชน่	Uniswap	ที�เปน็	decentral-
ized	exchange	protocol	ก็เล่ือกที�จะจ่ายค่าธร์ร์มเนียมในการ์แล่กโทเคนให�	
liquidity	provider	หมด	ซ้�งเมื�อย�อนกล่้บไป	ณิ	จุดก่อติ้�งขีองหล่าย	protocol	
ก็ไม่ได�มีร์้ปแบบการ์แสดงสิทธิ�ความเป็นเจ�าขีองในผู้ล่กำไร์ที�เกิดขี้�น	แติ่ก็ย้ง
สามาร์ถ้ทำงานได�	เพิร์าะในความเป็นจริ์งแล่�ว	ขีอบเขีติขีอง	protocol	ถ้อืเป็น	
บร์ิการ์มากกว่าเป็นองค์กร์

การ์อุดหนุนผู้้�ใช�งานบนบล่็อกเชนโดย	 protocol	 สามาร์ถ้ทำได�
หล่ายวิธี	 เช่น	 นำเงินทุนขีองผู้้�พิ้ฒนา	 protocol	 มาสน้บสนุนด�วยการ์ซื�อ
สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�มีค่า	(เช่น	 stablecoin)	 มาแจกผู้้�ใช�งาน	 หร์ือสร์�างโทเคน
ขี้�นมาเองใหม่	(เพิร์าะโทเคนก็คือ	smart	contract	ปร์ะเภทหน้�ง)	ซ้�งในกร์ณิี
หล่้ง	protocol	จะติ�องมีกล่ไกในการ์สร์�างคุณิค่าให�แก่โทเคนน้�น	เช่น	ให�สิทธิ�
ในการ์แล่กสินค�าแล่ะบริ์การ์	ให�สิทธิ�ในการ์ออกเสียง	ให�ส่วนแบ่งกำไร์	เปน็ติ�น		
เพิร์าะผู้้�ใช�งานทร์าบดวีา่ใคร์ๆ	กส็ามาร์ถ้สร์�างโทเคนได�หากจา่ยคา่	gas	เพีิยงพิอ		
โทเคนที�ไม่มสีิ�งใดหนุนหล่ง้จง้เป็นเสมือนเพีิยงกร์ะดาษเปล่่าที�ใคร์ๆ	ก็ส้�งพิมิพ์ิได�		
ซ้�งอาจเร์ยีกสิ�งนี�วา่โทเคนร์างวล้่	(reward	token)	เพิร์าะแจกจา่ยให�เพืิ�อดง้ดด้
ผู้้�ใช�งาน

สำหร์้บ	 protocol	 ที�สามาร์ถ้สร์�างกำไร์ได�	 การ์แบ่งกำไร์ให�ผู้้�ใช�
งานอาจเป็นทางเล่ือกที�สร์�างคุณิค่าให�โทเคนได�ง่ายที�สุด	 แติ่ก็จะเขี�าขี่าย	
investment	contract	ติามนิยามขีองกฎหมายหล่้กทร์้พิย์ขีองสหร์้ฐอเมร์ิกา	
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(ที�ม้กเร์ียกก้นว่า	Howey	test)50	ทำให�ถ้ือเป็นหล่้กทร์้พิย์	เมื�อเป็นหล่้กทร์้พิย์		
ผู้้�ออกโทเคนติ�องขีออนญุ่าติติามขี้�นติอนกอ่น	หากไมท่ำติามกจ็ะมโีทษเพิร์าะ
ถ้ือว่าเป็น	sale	of	unregistered	securities	ทำให�ผู้้�ออกโทเคนม้กเล่ี�ยงการ์
แบ่งกำไร์แล่�วให�เพิียงสิทธิ�ในการ์ออกเสียง	(ซ้�งเป็นหน้�งในสิทธิ�หล่ากหล่าย
ที�ผู้้�ถื้อหุ�นสาม้ญ่ได�ร์้บติามกฎหมายต่ิางๆ	 ที�เกี�ยวขี�อง)	 โทเคนร์างว้ล่จ้ง	
มก้ถ้ก้เรี์ยกร์วมๆ	วา่	governance	token	ผู้้�ถ้อืโทเคนติ�องเชื�อใจวา่	(1)	protocol	
ที�เล่ือกจะไม่ทำกำไร์ในปัจจุบ้นจะสามาร์ถ้ทำกำไร์ได�ในอนาคติ	แล่ะ	(2)	เมื�อ	
protocol	 ทำกำไร์ได�	 จะสะสมกำไร์น้�นแล่�วแบ่งให�ผู้้�ถื้อโทเคนจริ์งๆ	 เสมือน	
นก้ล่งทนุ	ไมน่ำกำไร์น้�นไปจา่ยให�ผู้้�อื�นกอ่น	ซ้�งอาจจะติ�องร์อการ์เปลี่�ยนแปล่ง	
กฎหมายเพิื�อให�สามาร์ถ้ทำได�	 เพิร์าะภายใติ�กร์อบกติิกาที�มีอย้่ในปัจจุบ้น		
ผู้้�ถ้ือ	governance	token	ม้กมีเพิียงแค่สิทธิ�ในการ์ออกเสียง	ซ้�งอาจจะไม่ได�
มีม้ล่ค่ามากเท่าส่วนแบ่งกำไร์ที�คาดหว้งไว�

ที�ผู้่านมา	บาง	protocol	อาจเล่ี�ยงไปใช�วิธีซื�อ	governance	token	
คืนด�วยกำไร์สะสมแล่�วทำล่ายโทเคนทิ�ง	(buyback	and	burn)	ซ้�งคล่�ายการ์
ซื�อหุ�นสาม้ญ่คืนในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น	 ในช่วงแร์กที�การ์กำหนดนิยามขีอง	
Howey	test	ในบร์ิบทขีองสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ย้งมีความคลุ่มเคร์ือ	การ์แบ่งกำไร์
ด�วยวิธีนี�ไม่ถ้ือว่าเป็น	investment	contract	ทำให�	governance	token	ที�คืน
กำไร์ด�วยวธินีี�ไมถ่้ก้พิจิาร์ณิาวา่เปน็หล่ก้ทร์พ้ิย	์แติต่ิอ่มาในป	ี2019	สำนก้งาน	
ก.ล่.ติ.	สหร์ฐ้อเมร์กิาก็ได�ออกแนวทางเพิื�อเพิิ�มความช้ดเจนสำหร์บ้บร์บิทขีอง
สนิทร์พ้ิย์ดิจทิล้่	ซ้�งในนิยามน้�นคร์อบคลุ่มถ้ง้ธุร์กร์ร์มปร์ะเภทนี�ด�วย	ทำให�โทเคน	
ที�ถ้้กนำมา	 buyback	and	burn	 ถ้้กพิิจาร์ณิาว่าเป็น	 investment	contract	
ในปัจจุบ้น51

50 U.S. Securities and Exchange Commission, “Framework for ‘Investment Contract’ 
Analysis of Digital Assets”, 3 April 2019, https://www.sec.gov/corpfin/framework-invest-
ment-contract-analysis-digital-assets. 

51 U.S. Securities and Exchange Commission, “Framework for ‘Investment Contract’ 
Analysis of Digital Assets”, 3 April 2019, https://www.sec.gov/corpfin/framework-invest-
ment-contract-analysis-digital-assets. 
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บล่็อกเชนแล่ะ	 DeFi	protocol	 ทำให�สร์�างสินทร์้พิย์ทางการ์เงิน
ร์ะหว่างก้นได�ง่ายขี้�น	 ไม่ว่าจะเป็นการ์สร์�างโทเคนร์้บฝากหร์ือโทเคนร์างว้ล่	
แต่ิร์าคาขีองสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่เหล่่านี�ม้กมีความผู้้นผู้วนส้งเมื�อเทียบก้บ	
สกุล่เงินที�ใช�งานในร์ะบบเศร์ษฐกิจ	 ทำให�คุณิสมบ้ติิในการ์เป็นเงินไม่คร์บ
ถ้�วนติ่อการ์ใช�งานน้ก	 แติ่หากติ�องการ์ให�ร์าคาขีองสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่อ�างอิงก้บ	
สกุล่เงิน	เช่น	ดอล่ล่าร์์สหร์้ฐฯ	ก็สามาร์ถ้ทำได�ไม่ยากด�วยความสามาร์ถ้ขีอง
บล่็อกเชนแล่ะ	smart	contract

4.4 การสรา้งิและรกัษาราคาของิ DeFi Stablecoin

ติามที�ได�เกร์ิ�นไว�ในบทที�	 3.1	 สินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�มีกล่ไกทำให�	
ร์าคาอ�างอิงก้บสกุล่เงินม้กเร์ียกว่า	stablecoin	เพิร์าะมีร์าคาที�	“เสถ้ียร์”	เมื�อ
เปร์ียบเทียบก้บสกุล่เงินน้�น	 ซ้�งจ้ดว่าเป็นสินทร์้พิย์ส้งเคร์าะห์ปร์ะเภทหน้�ง	
สามาร์ถ้สร์�างได�หล่ายวิธี	 ซ้�งกล่ไกติามติาร์างที�	3	 เป็นเพิียงวิธีหน้�งในการ์
สร์�าง	stablecoin	เท่าน้�น	หล่้กการ์ในการ์ร์้กษาร์าคาขีอง	stablecoin	คือการ์
ติร์ง้ร์าคา	(peg)	แล่ะร์ก้ษาเสถ้ยีร์ภาพิขีองอต้ิร์าแล่กเปลี่�ยน	เปน็แนวทางเดียว
ก้บการ์บริ์หาร์การ์เงินร์ะหว่างปร์ะเทศโดยธนาคาร์กล่าง	 ซ้�งหล่้กการ์สำค้ญ่	
มีอย้่สองปร์ะการ์	ได�แก่

1. การหนุุนุหลงัมูลูคา่ดว้ิยทนุุสำรอง (reserves)	เช่น	ธนบต้ิร์เงนิบาท	
ถ้ก้หนุนหล่ง้ด�วยทองคำแล่ะเงินติร์าต่ิางปร์ะเทศ	เงนิในบญ้่ชีธนาคาร์ถ้ก้หนุน
หล่ง้ด�วยสนิทร์พ้ิยข์ีองธนาคาร์	การ์หนนุหล่ง้	USD	stablecoin	สามาร์ถ้ทำได�
ด�วยการ์ที�ผู้้�ออก	(1)	สำร์องสินทร์้พิย์ในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นที�ความเสี�ยงติ�ำ		
เช่น	ติร์าสาร์หนี�ร์้ฐบาล่สหร์้ฐฯ	ที�มีความเสี�ยงในการ์ด�อยม้ล่ค่าติ�ำแล่ะอย้่ใน
สกลุ่เดียวก้บ	stablecoin	เปา้หมาย	(2)	สำร์องสนิทร์พ้ิยด์จิิทล้่ที�เป็นที�ยอมร์บ้
แพิร์่หล่ายให�มีม้ล่ค่าเกิน	 stablecoin	 อย่างเช่นติ้วอย่างการ์ค�ำปร์ะก้นเกิน
ม้ล่ค่า	(overcollateralization)	ติามติาร์างที�	3	(3)	สร์�างสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ใหม่	
ขี้�นมาหนนุหล่ง้เมื�อมคีวามติ�องการ์ในการ์แล่ก	stablecoin	หร์อื	(4)	ผู้สมผู้สาน	
ร์ะหว่างสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�เป็นที�ยอมร์้บก้บสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�สร์�างขี้�นใหม่เอง	
ซ้�งม้ล่ค่าขีองทุนสำร์องที�ติ�องมีเปร์ียบเทียบก้บม้ล่ค่าขีอง	 stablecoin	 ที�
หมุนเวียนอย้่	สามาร์ถ้พิิจาร์ณิาเป็น	reserve	efficiency	ได�	ติามภาพิที�	15	
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ซ้�งขี�อได�เปร์ียบขีองแบบที�	 (3)	 แล่ะ	(4)	 คือสามาร์ถ้ใช�งานสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่
ที�	protocol	เป็นผู้้�สร์�างขี้�นมาเองได�	ไม่ติ�องพิ้�งพิาสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ขีองผู้้�อื�น

การ์จำแนก	 stablecoin	 เหล่่านี�มีความแติกต่ิางก้นบ�างแล่�วแต่ิ
ผู้้�วิเคร์าะห์	 แติ่หากอิงแนวทางขีองธนาคาร์แห่งปร์ะเทศไทยติาม	 Media	
Briefing	เมื�อว้นที�	7	ธ้นวาคม	256452	จะจ้ดได�ด้งนี�	(1)	 fiat-backed,	(2)	
asset-backed,	(3)	แล่ะ	(4)	algorithmic	อย่างไร์ก็ติาม	การ์แบ่งหมวดที�มี	
นย้สำคญ้่ที�สดุคอื	(1)	แล่ะ	(2)-(4)	เนื�องจากทุนสำร์องใน	(1)	ไมไ่ด�อย้บ่นบล็่อกเชน		
(off-chain)	ทำให�ไม่สามาร์ถ้ติร์วจสอบได�	ทำให�	(2)-(4)	สามาร์ถ้เร์ียกร์วม
ก้นว่า	DeFi	stablecoin	ได�	 เนื�องจากสมการ์คณิิติศาสติร์์ในการ์ทำงานแล่ะ
ขี�อม้ล่อย้่บนบล่็อกเชน	(on-chain)	ท้�งหมด

ในบริ์บทขีองเงินใน	(inside	money)	แล่ะเงินนอก	(outside	money)	
ติามบทที�	1.4	การ์หนุนหล่้งแบบที�	(1)	สามาร์ถ้พิิจาร์ณิาเป็น	inside	money	
ได�เพิร์าะสินทร์้พิย์ในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นที�หนุนหล้่งสามาร์ถ้กล่่าวได�ว่ามี	
zero	net	supply	ส่วนแบบที�	(2)-(4)	ขี้�นอย้่ก้บโทเคนที�หนุนหล่้งว่าเป็นอะไร์	
หากเป็น	native	coin	(เช่น	ETH)	หร์ือโทเคน	ERC-20	ที�	mint	ขี้�นมาโดย	
ที�ไม่มีอะไร์หนุนหล่้ง	ไม่ได�มี	zero	net	supply	ถ้ือว่าเป็น	outside	money		
แติ่หากหนุนหล่้งด�วยโทเคน	ERC-20	ที�เป็นโทเคนที�ร์้บฝากเป็นภาร์ะผู้้กพิ้น
ก้นภายในร์ะบบ	 ถื้อว่าเป็น	 inside	money	 ความเป็นเงินในแล่ะเงินนอก	
ใน	DeFi	จ้งมีความซ้บซ�อนเพิร์าะหน่วยขี�อม้ล่ถ้้กสร์�างขี้�นได�หล่ายวิธี

2. การสร้างและทำลาย (minting and burn)	บทที�	1.5	ได�กล่่าว
ถ้้งการ์สร์�างแล่ะทำล่ายขีองเหร์ียญ่กษาปณิ์	 แล่ะความส้มพิ้นธ์ร์ะหว่างม้ล่ค่า
หน�าเหร์ียญ่แล่ะม้ล่ค่าโล่หะ	 ซ้�งทำให�เกิดกำไร์	 arbitrage	 จากการ์กษาปณิ์
เหร์ียญ่ใหม่ได�	ในบร์ิบทขีองการ์ร์้กษาเสถ้ียร์ภาพิขีองร์าคา	stablecoin	หาก
ร์าคาหลุ่ดจาก	peg	ติร์้งไว�	การ์สร์�างแล่ะทำล่าย	stablecoin	ก้บผู้้�ออกด�วย
ร์าคา	peg	ในภาวะที�เกิดกำไร์	arbitrage	เป็นกล่ไกในการ์ด้งติล่าดกล่้บมาส้่
ดุล่ยภาพิอีกคร์้�ง	

52  ธนาคิารแห่งประเที่ศไที่ย้, “ประเด็นการใช้สินที่รัพิ่ย์้ดิจิัทัี่ล่เพืิ่�อการชำาระค่ิาสินค้ิาแล่ะบริการ”, Media 
Briefing, 7 ธันวาคิม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/
MediaBriefing2021/071264_Briefing.pdf. 
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ในกร์ณิีที�ร์าคา	 stablecoin	 ส้งกว่า	 peg	 ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้สร์�าง	
(mint)	โทเคนใหม่ได�ในร์าคา	peg	ที�กำหนดไว�เสมอ	ทำให�สามาร์ถ้ทำกำไร์
จากส่วนติ่างร์าคานี�ได�ด�วยการ์สร์�างโทเคนมาขีาย	 จนกว่าร์าคาในติล่าดจะ
ปร์้บกล่้บล่งมาที�	 peg	 ใหม่อีกคร์้�ง	 แล่ะในกร์ณิีที�ร์าคา	 stablecoin	 ติ�ำกว่า	
peg	ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้ขีายโทเคนคืนให�ผู้้�ออกเพิื�อนำไปทำล่าย	(burn)	แล่ะร์้บ
ทุนสำร์องที�หนุนหล่้งม้ล่ค่า	stablecoin	น้�นได�	

หากม้ล่ค่าขีองทุนสำร์องไม่น�อยกว่าม้ล่ค่าที�	 peg	 ไว�	 การ์ซื�อ	
stablecoin	มาเพิื�อ	burn	ก็เป็นการ์ทำกำไร์จากส่วนติ่างร์าคานี�ได�	ทำให�เกิด
ความติ�องการ์ซื�อจนกว่าร์าคาจะปร์้บขี้�นมาที�	 peg	 ใหม่อีกคร์้�ง	ด้งน้�นม้ล่ค่า
ขีองทุนสำร์องจ้งมีความสำค้ญ่เป็นอย่างยิ�งติ่อการ์ร์้กษาดุล่ยภาพิขีองร์าคา	
หากทนุสำร์องไมเ่พิยีงพิอติอ่การ์ร์บ้ซื�อคนื	กจ็ะสง่ผู้ล่ติอ่ความเชื�อม้�นในมล้่คา่
ขีอง	 stablecoin	 เช่นเดียวก้บการ์ทำงานขีองการ์บร์ิหาร์อ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยน
ร์ะหว่างปร์ะเทศ

หากพิิจาร์ณิาเปร์ียบเทียบก้บกร์ณิีไมล์่สะสมขีองสายการ์บิน	
ในกล่่องที�	8	 แล่�ว	 อาจไม่แติกติ่างก้บ	 stablecoin	มากน้กเพิร์าะมีกล่ไกใน
การ์ติร์้งร์าคา	 แติ่กล่ไกในการ์ร์้บร์องม้ล่ค่าแล่ะความสามาร์ถ้ในการ์แล่กคืน	
(convertibility)	อาจไมเ่ขี�มแขีง็มากเทา่	อยา่งไร์กต็ิาม	stablecoin	เองกย็ง้เคย		
break	 the	buck	 จนผู้้�ใช�งานแห่ไปไถ้่ถ้อนด�วยความติื�นติร์ะหนกจนเกิด
สถ้านการ์ณิ์คล่�าย	 bank	run	ขี้�นแล่�วเช่นก้น	(อาจเร์ียกว่า	 stablecoin	run	
คล่�ายก้บ	MMF	run)	 แม�ว่า	 stablecoin	น้�นควร์จะถ้้ก	 “ร์้บปร์ะก้น”	ม้ล่ค่า
ผู้า่นสมการ์คณิติิศาสติร์ก์ต็ิาม	Saengchote	(2021b)	วเิคร์าะหเ์หติกุาร์ณิข์ีอง	
Iron	Finance	ซ้�งหนุนหล่้งม้ล่ค่าขีอง	stablecoin	ด�วยวิธีที�	(4)	ผู้สมผู้สาน
ร์ะหว่างสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�เป็นที�ยอมร์้บก้บสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�สร์�างขี้�นใหม่เอง	
แติ่เมื�อผู้้�ใช�งานตืิ�นติร์ะหนก	 หมดความม้�นใจในม้ล่ค่าขีองสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�	
Iron	Finance	สร์�างขี้�น	ทุนสำร์องน้�นก็หมดค่าเช่นก้น
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เหติุการ์ณิ์ขีอง	 Iron	Finance	 เกิดขี้�นในเดือนมิถุ้นายน	ปี	2021		
โดยมคีวามเสยีหายเกดิขี้�นร์าว		2	พิน้ล่�านดอล่ล่าร์ส์หร์ฐ้ฯ53	โดยความเสียหาย
ขีอง	stablecoin	ถ้้กจำก้ดไว�ด�วยม้ล่ค่าขีองสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่อื�นที�ใช�หนุนหล่้ง	
ซ้�งในกร์ณินีี�คอื	stablecoin	ที�ออกโดยอีกร์ายหน้�ง	แล่ะติอ่อีกไม่ถ้ง้หน้�งปีต่ิอมา	
ในเดือนพิฤษภาคม	ปี	2022	เหติุการ์ณิ์คล่�ายก้นก็ได�เกิดขี้�นก้บ	Terra	Luna	
ซ้�งสร์�าง	stablecoin	(TerraUSD	หร์ือ	UST)	ด�วยวิธีที�	(3)	สร์�างสินทร์้พิย์
ดิจิท้ล่ใหม่ขี้�นมาหนุนหล่้งเอง	ซ้�งใช�	native	coin	ขีองบล่็อกเชน	Terra	เองที�
ชื�อว่า	LUNA	ความเสียหายในกร์ณิีนี�ส้งถ้้ง	6	หมื�นล่�านดอล่ล่าร์์สหร์้ฐฯ	เล่ย54	
แล่ะย้งไม่ร์วมถ้้งความเสียหายที�เกิดขี้�นก้บ	DeFi	protocol	อื�นที�สร์�างอย้่บน
บล่็อกเชน	Terra	เพิร์าะเมื�อ	native	coin	ขีองบล่็อกเชน	Terra	หมดค่าแล่�ว
กห็มายถ้ง้ความล่ม่สล่ายขีองบล็่อกเชน	Terra	ด�วย	ซ้�งแติกต่ิางจากกร์ณิขีีอง	
Iron	Finance	ที�ใช�	governance	token	ขีองตินเองหนุนหล่้ง	ความเสียหาย
จ้งอย้่ในวงจำก้ด	ไม่ได�ลุ่กล่ามไปย้ง	protocol	อื�น

เนื�องจาก	stablecoin	ถ้้กหนุนหล่้งด�วยสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ใหม่ที�สร์�าง
ขี้�นมาเอง	เมื�อสนิทร์พ้ิยน์้�นหมดคา่ไป	stablecoin	กห็มดคา่ติามไปด�วยเชน่กน้		
ภาพิที�	16	 แสดงร์าคาขีอง	 LUNA	 แล่ะ	 UST	 ร์ายช้�วโมงร์ะหว่างว้นที�	1	
พิฤษภาคม	ถ้้งว้นที�	21	พิฤษภาคม	2022	 จะเห็นได�ว่าจากการ์ที�ร์าคาขีอง	
LUNA	ซ้�งมลี่ก้ษณิะขีองเงนินอกล่ดล่งอยา่งร์วดเร์ว็ทำให�ร์าคาขีอง	UST	ล่ดล่ง	
ติามไปด�วย	แม�วา่	LUNA	มล้่คา่	$1	จะสามาร์ถ้แล่ก	UST	ได�	1	เหร์ยีญ่	แติห่ากวา่		
LUNA	ไม่มีค่า	UST	ก็ไม่มีค่าเช่นก้น	เป็นการ์เน�นย�ำว่า	stablecoin	ก็แทบ
ไม่ติ่างก้บหนี�สิน	 หากเจ�าหนี�ไม่สามาร์ถ้ม้�นใจว่าจะสามาร์ถ้ได�ร์้บชำร์ะหนี�	
หร์ือสามาร์ถ้แล่กหนี�เป็นสิ�งมีค่าอื�นได�	หนี�น้�นก็หมดค่าได�เช่นก้น	แม�ว่าจะมี	
smart	contract	ที�ร์้บปร์ะก้นการ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่าด�วยชุดคำส้�งก็ติาม	แล่ะแม�แติ่	
native	coin	ขีองบล่็อกเชนเองก็สามาร์ถ้หมดค่าได�เช่นก้น

53 Sebastian Sinclair, “Iron Finance’s Titan Token Falls to Near Zero in DeFi Panic Selling”, 
17 June 2021, https://www.coindesk.com/markets/2021/06/17/iron-finances-titan-to-
ken-falls-to-near-zero-in-defi-panic-selling/

54 Zeke Faux and Muyao Shen, “A $60 Billion Crypto Collapse Reveals a New Kind of Bank 
Run”, Bloomberg Business Week, 19 May 2022, https://www.bloomberg.com/news/
articles/2022-05-19/luna-terra-collapse-reveal-crypto-price-volatility
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ร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นม้กพิ้�งพิา	lender	of	last	resort	เช่น	กองทุน
การ์เงินร์ะหว่างปร์ะเทศ	(IMF)	 เพิื�อนำความม้�นใจกล่้บมาอีกคร์้�ง	แติ่เมื�อใน
โล่ก	DeFi	ย้งไม่มีกล่ไกเหล่่านี�	ก็สามาร์ถ้ส้ญ่เสียเสถ้ียร์ภาพิจนเกิด	stable-
coin	run	 ได�เสมอโดยเฉพิาะหากสิ�งที�หนุนหล่้งมีความอ่อนไหวอย่างที�ได�
เห็นจากท้�งกร์ณิีขีอง	 Iron	Finance	แล่ะ	TerraUSD	ซ้�งกล่�ายก้บร์ะบบการ์
เงินสหร์้ฐอเมร์ิกาก่อนการ์จ้ดติ้�ง	 Federal	Reserve	System	แล่ะ	Federal	
Deposit	Insurance	Corporation

ในช่วงที�ผู้่านมา	stablecoin	ได�ร์้บความนิยมมาก	จากขี�อม้ล่ขีอง		
Coin	Metrics	 แล่ะ	 The	Block55	 ณิ	 ว้นที�	1	 มกร์าคม	2563	 มีม้ล่ค่า		
stablecoin	ที�หมุนเวียนในร์ะบบอย้่	5.88	พิ	้นล่�านดอล่ล่าร์์สหร์้ฐฯ	แติ่ได�เพิิ�ม
ขี้�นเป็น	151.79	พิ้นล่�านดอล่ล่าร์์สหร์้ฐฯ	 ในว้นที�	31	 ธ้นวาคม	2564	หร์ือ	
25.8	เท่าภายในร์ะยะเวล่าเพิียง	2	ปี	ปัจจุบ้น	stablecoin	ที�ใช�งานแพิร์่หล่าย
มากที�สุดคือ	Tether	stablecoin	(USDT)	มีม้ล่ค่าโทเคนที�หมุนเวียนในร์ะบบ	
ถ้้ง	78.4	 พิ้นล่�านดอล่ล่าร์์สหร์้ฐฯ	(ขี�อม้ล่	 ณิ	 ว้นที�	1	 มกร์าคม	2565)		
ซ้�งหนนุมล้่คา่ขีองทนุสำร์องด�วยวธิทีี�	(1)	สำร์องด�วยสนิทร์พ้ิย์ในร์ะบบการ์เงนิ	
ปัจจบุน้ที�ความเสี�ยงติ�ำ	แต่ิ	Tether	ไม่ให�ความร่์วมมอืในการ์เปิดเผู้ยองค์ปร์ะกอบ	
ขีองทนุสำร์องมากนก้แม�อย้ท่า่มกล่างความสงสย้วา่มสีำร์องหนนุหล้่งอย้จ่ร์งิ
หร์ือไม่56	

ท้�งนี�	การ์ทำงานขีอง	Tether	คล่�ายกบ้กองทนุ	MMF	ที�ถ้ก้เปร์ยีบเทยีบ	
ว่าเป็น	shadow	bank	ซ้�ง	USDT	เปร์ียบเสมือนหน่วยล่งทุนที�ฝากให�	Tether	
ล่งทุนในสินทร์้พิย์ความเสี�ยงติ�ำ	เช่น	เงินสดหร์ือติร์าสาร์หนี�ร์ะยะส้�น	หากใน
ความเป็นจร์ิงแล่�วทุนสำร์องนี�ปร์ะกอบด�วยสินทร์้พิย์ที�มีความเสี�ยงส้ง	สภาพิ
คล่อ่งติ�ำ	หร์อืไมม่สีนิทร์พ้ิยห์นนุหล่ง้เล่ย	อาจเกิดการ์	break	the	buck	เหมอืน
กองทุน	MMF	ในปี	2008	ได�	ซ้�งสถ้านการ์ณิ์ขีอง	Tether	ทำให�เหติุการ์ณิ์

55 The Block, “Total Stablecoin Supply”, 1 January 2022, https://www.theblockcrypto.com/
data/decentralized-finance/stablecoins/total-stablecoin-supply-daily 

56 Zeke Faux, “Anyone Seen Tether’s Billions?”, Bloomberg Businessweek, 7 October 2021, 
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-
69-billion-backing-the-stablecoin-tether. 
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ติ่างๆ	ในอดีติที�เกี�ยวก้บ	bank	run	แล่ะความคุกคามติ่อเสถ้ียร์ภาพิขีองร์ะบบ
การ์เงนิ	ไมว่า่จะเป็น	Wildcat	Banking	ไปจนถ้ง้กองทุน	Reserve	Fund	ได�ถ้ก้	
กล่้บมาพิ้ดถ้้งอีกคร์้�ง

4.5 DeFi และการเข้าถึ้งิบัริการทุางิการเงิิน

อปุสร์ร์คที�สำคญ้่ขีองร์ะบบการ์เงนิคอืกลุ่ม่ที�เขี�าถ้ง้บริ์การ์ทางการ์เงนิ	
อย่างไม่ท้�วถ้้ง	(underbanked)	 ไม่สามาร์ถ้เขี�าถ้้งสินเชื�อได�หรื์อเขี�าได�แต่ิมี
อต้ิร์าติ�นทุนสง้กวา่	อย่างที�ได�กล่า่วถ้ง้ไว�ในบทที�	2.3	คำถ้ามที�นา่สนใจสำหร์บ้	
DeFi	คือสามาร์ถ้มาช่วยเพิิ�มการ์เขี�าถ้้งสินเชื�อได�หร์ือไม่

คณิสิร์	์แสงโชติ	ิแล่ะ	สุพิร์ศิร์	์สุวร์ร์ณิกิ	(2564a,	2564b)	ได�วเิคร์าะห์
การ์ทำงานขีอง	Compound	ซ้�งเป็น	deposit	and	lending	protocol	ที�ได�ร์้บ
ความนิยมอย่างมาก	 แล่ะกล่่าวถ้้งขี�อจำก้ดในการ์ก้�ยืมที�ติ�องวางหล่้กปร์ะก้น
มล้่ค่าสง้กวา่มล้่หนี�มากไว�ติล่อดเวล่าเพิร์าะการ์ทำงานอาศย้	overcollateral-
ization	อีกท้�งอต้ิร์าดอกเบี�ยยง้ไม่ได�กำหนดโดยคุณิภาพิขีองสนิเชื�อแติข้่ี�นกบ้
สภาพิคล่่องใน	liquidity	pool	ทำให�ผู้้�ก้�มีติ�นทุนไม่แน่นอน	แล่ะย้งร์้บได�เพิียง
โทเคน	ERC-20	บนบล่็อกเชนที�มีสภาพิคล่่องส้งเป็นหล่้กปร์ะก้น	 เทียบก้บ
ร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นที�สามาร์ถ้ร์้บร์องร์้บหล่้กปร์ะก้นที�มีสภาพิคล่่องติ�ำแล่ะ
ใช�กร์ะบวนการ์ในการ์ย้ดนานได�	เช่น	อส้งหาร์ิมทร์้พิย์	ยานพิาหนะ	เพิร์าะผู้้�
ให�บร์ิการ์ยอมร์้บความเสี�ยงแล่ะติ�นทุน	งานวิจ้ยขีอง	Saengchote	(2021a)	
แสดงให�เหน็วา่อต้ิร์าดอกเบี�ยมคีวามผู้น้ผู้วนมาก	โดยร์ะยะเวล่าเฉล่ี�ยขีองการ์ก้�	
ใน	Compound	อย้่ที�ปร์ะมาณิ	31	ว้น	ซ้�งเป็นไปได�ว่าจะสะท�อนจุดปร์ะสงค์
ขีองการ์ก้�ยืมใน	DeFi	ที�อาจจะแติกติ่างจากร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น

แม�วา่การ์ก้�ยมืผู้า่น	DeFi	จะมจีดุเด่นคอืสามาร์ถ้ทำได�โดยไม่มตีิ�นทุน	
ในการ์ดำเนินงาน	(ไม่ร์วมค่า	gas	ที�ผู้้�ใช�งานติ�องจา่ยเอง)	ทำให�อต้ิร์าดอกเบี�ย
ก้�ยืม	stablecoin	ใน	Compound	อย้่ที�ปร์ะมาณิ	5-15%	ติามสภาวะความ
ติ�องการ์สินเชื�อ	ซ้�งติ�ำกว่าอ้ติร์าดอกเบี�ยสินเชื�อส่วนบุคคล่หล่ายปร์ะเภทติาม
ติาร์างที�	1	 แต่ิเนื�องจาก	 DeFi	 เป็นร์ะบบ	 non-KYC	 ที�มีติ้วตินก้�งนิร์นาม	
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(pseudonymous)	 ทำให�การ์ปร์ะเมินความสามาร์ถ้แล่ะความเต็ิมใจในการ์
ชำร์ะ	(ability	and	willingness	to	pay)	ถ้ก้จำกด้ด�วยความสามาร์ถ้ขีอง	smart	
contract	แล่ะขี�อมล้่ที�อย้บ่นบล่อ็กเชน	อาจกล่า่วได�วา่หากไมม่สีนิทร์พ้ิยด์จิทิล้่
อย้แ่ล่�วก็ไมส่ามาร์ถ้ทำธุร์กร์ร์มใดๆ	ในโล่ก	DeFi	ได�	ซ้�งหากพิิจาร์ณิาถ้ง้บร์บิท
ขีองกลุ่่ม	underbanked	 ในบทที�	2.3	ที�หล่้กปร์ะก้นหร์ือ	soft	information	
ปร์ะกอบการ์พิิจาร์ณิาสินเชื�อม้กไม่เป็นที�ร์้บร์องในร์ะบบการ์เงิน	 ก็ย้งไม่ได�
เป็นการ์แก�ปัญ่หาอย่างติร์งจุด	จ้งอาจย้งไม่ได�เป็นทางเล่ือกที�ติอบโจทย์เร์ื�อง
การ์เขี�าถ้้งมากน้กในปัจจุบ้น

นอกจากนี�	Compound	ยง้มกีาร์แจกจ่าย	governance	token	ขีองติน	
เป็นร์างว้ล่ให�ก้บผู้้�ฝากแล่ะผู้้�ก้�เพิื�อสน้บสนุนการ์ใช�งานจนในบางคร้์�งติ�นทุน	
การ์ก้�สามาร์ถ้ติิดล่บได�หากพิิจาร์ณิาร์วมผู้ล่ปร์ะโยชน์จากร์างว้ล่เขี�าไปด�วย		
Saengchote	(2021a)	พิบว่าธุร์กร์ร์มการ์ก้�ใน	Compound	มีการ์ติอบสนอง
ติอ่การ์แจกร์างวล้่	แล่ะถ้ง้แม�ว่าจะไมท่ร์าบวา่ในที�สดุแล่�วผู้้�ก้�นำโทเคนไปใช�ทำ	
อะไร์บ�าง	แต่ิขี�อมล้่การ์ใช�งานในบล็่อกเชนบ่งชี�ว่ามีผู้้�ก้�จำนวนไม่น�อยที�นำโทเคน	
ที�ก้�ฝากกล่บ้เขี�าไปใหม	่โดยจดุปร์ะสงคน์า่จะเพิื�อร์บ้ร์างว้ล่เพิิ�ม	ซ้�งถ้อืวา่ไมไ่ด�
เป็นการ์ใช�งานที�สร์�างผู้ล่ิติภาพิ	ทำให�การ์ก้�ยืมใน	DeFi	ย้งคงติ�องได�ร์้บการ์	
พิ้ฒนาอีกมากหากติ�องการ์ทำหน�าที�ในร์ะบบการ์เงินได�เหมือนร์ะบบการ์เงิน
ปัจจุบ้น

4.6 DeFi และ Metaverse

เมื�อสง้คมแล่ะเทคโนโล่ยมีีววิฒ้นาการ์	การ์ทำธรุ์กจิกเ็ปล่ี�ยนแปล่งไป		
ในอดีตินิยามขีอง	 productive	assets	 ม้กหมายถ้้งสินทร์้พิย์ที�จ้บติ�องได�	
(tangible	assets)	เช่น	ที�ดิน	เคร์ื�องจ้กร์	ซ้�งสะท�อนธุร์กิจหล่้กในอดีติที�เน�น
อุติสาหกร์ร์มแล่ะการ์ผู้ล่ิติ	(industrial-based	economy)	 เมื�อมาถ้้งปัจจุบ้น
ที�เป็นเศร์ษฐกิจฐานความร์้�	 (knowledge-based	economy)	 ความสำค้ญ่	
ติ่อร์ะบบเศร์ษฐกิจขีองสินทร์้พิย์ที�จ้บติ�องไม่ได�	 (intangible	assets)	 เช่น		
องค์ความร์้�หร์ือแบร์นด์	ก็มีมากขี้�น	Amatachaya	and	Saengchote	(2020)	
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พิบว่าบร์ิษ้ทในติล่าดหล่้กทร้์พิย์แห่งปร์ะเทศไทยที�เป็นธุร์กิจบร์ิการ์ที�มี		
organization	capital	(ถ้อืเปน็	intangible	asset	ปร์ะเภทหน้�ง)	มากกวา่ค้แ่ขีง่
สามาร์ถ้สร์�างผู้ล่ติอบแทนได�ส้งกว่า

ที�ผู้่านมา	 มีการ์จำล่องร์ะบบเศร์ษฐกิจบนโล่กเสมือน	 (virtual		
economy)	ในหล่ายร์ป้แบบ	เชน่	เกมออนไล่น์ปร์ะเภท	MMORPG	(massively	
multiplayer	online	role-playing	game)	ที�เปดิโอกาสให�ผู้้�เล่น่จากท้�วโล่กสวม
บทบาทใหม่ในโล่กค้่ขีนานเสมือน	เช่น	World	of	Warcraft	เกมแนวแฟนติาซี
ที�เปิดให�บร์ิการ์ติ้�งแติ่ปี	2004	หร์ือโล่กเสมือน	(virtual	reality)	ที�จำล่องการ์
ใช�ชีวิติในโล่กด้�งเดิม	เช่น	Second	Life	ที�เปิดให�บร์ิการ์ติ้�งแติ่ปี	2003	มีที�ดิน		
มสีิ�งขีองติา่งๆ	ที�สามาร์ถ้ซื�อได�	ท้�งการ์อปุโภคแล่ะบร์โิภค	มกีาร์ปร์ะกอบอาชพีิ	
แล่ะมีร์ะบบการ์เงินร์วมถ้้งสกุล่เงินในโล่กเสมือนด�วย

คำวา่	Metaverse	เป็นชื�อขีองโล่กเสมือนในนิยาย	sci-fi	ชื�อ	“Snow	
Crash”	 ที�เขีียนโดย	 Neal	Stephenson	 ในปี	1992	 มาจากการ์ร์วมคำว่า	
meta	ที�แปล่ว่า	“เหนือ”	หร์ือ	“ก�าวขี�าม”	ก้บคำว่า	universe	ที�แปล่ว่าจ้กร์วาล่		
ซ้�งจากเนื�อหาขีองหน้งสือน้�น	 Metaverse	 เป็นโล่กเสมือนที�สามาร์ถ้ใช�ชีวิติ
ในน้�นได�จร์ิง	หน้งสือเล่่มนี�เป็นแร์งบ้นดาล่ใจให�ก้บน้กพิ้ฒนามากมายในการ์
ร์้งสร์ร์ค์อนาคติ	ร์วมถ้้งน้กพิ้ฒนาขีอง	Second	Life	ด�วย57	มีการ์ใช�คำนี�เพิื�อ
เปร์ียบเทียบก้บโล่กเสมือนในช่วงที�ผู้่านมาแต่ิก็อย้่ในวงจำก้ด	 แม�ขีีดความ
สามาร์ถ้ขีองเทคโนโล่ยีที�ผู้า่นมาจะยง้ไม่สามาร์ถ้ทำให�โล่กเสมือนในวส้ิยทศ้น์
ขีองน้กพิ้ฒนาเหล่่าน้�นเกิดขี้�นได�	แติ่ก็ได�มีการ์พิ้ฒนามาอย่างติ่อเนื�อง

ในเดือนติุล่าคม	2021	Facebook	ได�ปร์ะกาศเปล่ี�ยนชื�อบร์ิษ้ทเป็น	
Meta	 เพิื�อสะท�อนให�เห็นถ้้งทิศทางการ์พิ้ฒนาขีองบร์ิษ้ทที�เชื�อว่าโล่กเสมือน	
หร์ือ	 metaverse	 จะเป็นสิ�งที�มาทดแทน	 mobile	 internet	 ในอนาคติ58		
อาจเป็นเพิร์าะเทคโนโล่ยีทำให�ปร์ะสบการ์ณิ์แล่ะปร์ะสาทส้มผู้้สที�ร์้บร์้�ได�ใน

57 Kavin Maney, “The king of alter ego is a surprisingly humble guy”, USA Today, 4 February 
2007, https://usatoday30.usatoday.com/printedition/money/20070205/secondlife_cover.
art.htm. 

58 Kari Paul, “Facebook announces name change to Meta in rebranding effort”, The 
Guardian, 28 October 2021, https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/28/
facebook-name-change-rebrand-meta.
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โล่กเสมือนมีการ์พิ้ฒนาอย่างร์วดเร็์ว	 แล่ะร์าคาขีองอุปกร์ณิ์ที�จำเป็นในการ์
เขี�าส้โ่ล่กเสมือนล่ดล่งอย่างติอ่เนื�อง	ทำให�ปฏิสม้พิน้ธ์ในโล่กเสมอืนท้�งในการ์
ทำงานแล่ะความบ้นเทิงสร์�างความพิ้งพิอใจได�หล่ากหล่ายแล่ะผู้้�คนสามาร์ถ้
เขี�าถ้้งโล่กเสมือนได�ง่ายมากขี้�น

อยา่งที�	Facebook	(Meta)	ได�เคยกอ่ให�เกดิความกร์ะเพิื�อมในแวดวง	
การ์เงินมาแล่�วด�วยการ์ปร์ะกาศที�จะพิ้ฒนา	 Libra	 ในปี	2019	 การ์ปร์ะกาศ
เปล่ี�ยนชื�อในคร้์�งนี�ก็ได�กอ่ให�เกิดความสนใจในโล่กเสมือนในหม้ป่ร์ะชาชนแล่ะ
แวดวงธุร์กิจ	ทำให�คำว่า	metaverse	ถ้้กพิ้ดถ้้งก้นอย่างกว�างขีวาง

ท้�งนี�	 ร์ะบบการ์เงินก้บร์ะบบเศร์ษฐกิจบนโล่กเสมือนมีจุดร์่วมคือ
ติ�องการ์	trusted	third	party	ในการ์เขี�าไปส้่โล่กน้�น	โดยผู้้�ใช�จะติ�องยื�นความ
ปร์ะสงค์กบ้ผู้้�ให�บริ์การ์โล่กเสมือนเพิื�อเปิดบ้ญ่ชคีล่�ายกบ้ภาพิที�	12		ซ้�งอาจไม่
ได�ร์บ้การ์อนุมติ้ิก็ได�	ข้ี�นอย้ก่บ้เงื�อนไขีการ์ให�บร์กิาร์	แล่ะยง้อาจถ้ก้ร์ะงบ้บญ้่ชี
ได�ด�วย	อีกท้�งขี�อม้ล่การ์ถื้อคร์องเงินแล่ะสินทร์พ้ิย์ติา่งๆ	ในโล่กเสมือนกอ็ย้่ใน
ฐานขี�อมล้่ขีองผู้้�ให�บริ์การ์	หากพิจิาร์ณิาจากแนวคิดเบื�องหล้่งขีองคำกล่่าววา่	
“not	your	keys,	not	your	coins”	ติอนติ�นขีองบทนี�	บล่็อกเชนก็สามาร์ถ้นำ
มาใช�เก็บขี�อม้ล่เงินแล่ะสินทร์้พิย์ติ่างๆ	ในโล่กเสมือนเพิื�อสร์�างความม้�นใจให�
ผู้้�ใช�งานแล่ะก่อให�เกิด	 decentralization	 ได�เช่นก้น	 แล่ะแนวคิดขีอง	 DAO	
ในบทที�	4.2	 ก็สามาร์ถ้นำมาใช�เป็นกล่ไกในการ์สร์�างบริ์หาร์จ้ดการ์กิจกร์ร์ม
ติ่างๆ	ได�ด�วย

ที�ผู้า่นมที้�งเกม	(เชน่	The	Sandbox)	แล่ะโล่กเสมอืน	(เชน่	Decen-
traland)	ที�เลื่อกพิฒ้นาโดยใช�บล็่อกเชนในการ์เก็บขี�อมล้่ทางเศร์ษฐกิจไม่ว่าจะ
เปน็สนิทร์พ้ิยดิ์จทิล้่	เชน่	ที�ดนิแล่ะอปุกร์ณิ	์ที�เกบ็ในร์ป้แบบ	NFT	(ERC-721,	
ERC-1155)	หร์อืโทเคน	ERC-20	ที�มไีว�เพิื�อชำร์ะแล่ะซื�อสนิทร์พ้ิยด์ิจิทล้่	ซ้�ง
สามาร์ถ้ทำให�แล่กเปล่ี�ยนสนิทร์พ้ิยดิ์จท้ิล่ติา่งๆ	กน้ได�โดยติร์ง	(peer-to-peer)	
ผู้่าน	DeFi	protocol	หร์ือจะผู้่านติล่าดออนไล่น์ก็ได�	เช่น	OpenSea	ซ้�งการ์
เชื�อมโยงก้นในร์้ปแบบนี�ในปัจจุบ้นม้กเร์ียกก้นว่า	Web3

เนื�องจากการ์บ้นท้กขี�อม้ล่ล่งในบล่็อกเชนจำเป็นติ�องใช�	 gas		
ในปร์มิาณิมาก	การ์สร์�าง	NFT	จ้งนิยมใส่ขี�อม้ล่เพิียง	URL	ที�ชี�ไปย้งขี�อม้ล่	
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ที�ถ้้กเก็บไว�นอกบล่็อกเชนอีกทีเพิร์าะเนื�อที�ในบล่็อกเชนมีจำก้ด	ซ้�ง	URL	นี�
สามาร์ถ้ซ�ำกน้ได�ใน	NFT	คนล่ะหน่วยที�ถ้อืวา่เป็นคนล่ะโทเคนกน้	ทำให�ความ	
unique	 ขีอง	 NFT	 ในเบื�องติ�นหมายถ้้งต้ิวหน่วยขีองโทเคนเท่าน้�น	 ไม่ใช่
ขี�อมล้่ดจิทิล้่ที�อย้ภ่ายใน	เนื�องจากทร์พ้ิยส์นิทางปญั่ญ่าเปน็ความคุ�มคร์องติาม	
กฎหมาย	 การ์ถ้ือคร์อง	 NFT	 เป็นการ์พิิส้จน์กร์ร์มสิทธิ�ขีองหน่วยขี�อม้ล่น้�น	
ในฐานะ	unique	โทเคน	ไมไ่ด�ให�ความเป็นเจ�าขีองล่ขิีสทิธแ์ติอ่ยา่งใดหากไมม่ี
การ์ทำขี�อติกล่งทางกฎหมายเพิิ�มเติมิ59	หากมคีนคด้ล่อกขี�อมล้่ในน้�นไปแล่�ว
ใช�งานก็จะติ�องใช�กร์ะบวนการ์ทางกฎหมายติิดติาม60	ทำให�การ์ใช�งาน	NFT	
โดยคาดหว้งให�เป็นสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ที�มีสิทธิ�คร์บถ้�วนย้งติ�องพ้ิ�งพิากล่ไกอื�น	
ในการ์สร์�างความเชื�อม้�น	การ์นำมาใช�ก้บ	metaverse	ที�มีผู้้�พิ้ฒนาที�สามาร์ถ้
กำหนดกติิกาให�	 NFT	 ที�คร์อบคร์องมีปร์ะโยชน์จร์ิงเพิร์าะเป็นผู้้�กำหนดว่า
ขี�อมล้่ดิจท้ิล่ขีองโทเคนน้�นจะแสดงผู้ล่หร์อืให�สทิธิ�อะไร์ใน	metaverse	ขีองติน		
แล่ะป้องก้นการ์นำขี�อม้ล่ใน	NFT	ที�ควร์จะจำก้ดไปทำซ�ำได�ด�วยการ์กำหนด
เงื�อนไขีในการ์สร์�าง	NFT	จง้เป็นการ์ใช�งานที�สร์�างความม้�นใจให�ผู้้�คร์อบคร์อง	
NFT	ได�ง่ายขี้�น

ผู้้�ให�บริ์การ์โล่กเสมือนไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นการ์ทำธุร์กร์ร์มด�วยโทเคนได�		
เพิร์าะไม่ว่าใคร์ก็สามาร์ถ้สร์�างแล่ะส่งหน่วยขี�อม้ล่ในบล่็อกเชนได�อย่างอิสร์ะ	
ทำให�สามาร์ถ้นำโทเคนขีอง	 protocol	 ใดมาปร์ะกอบเพืิ�อใช�งานได�โดยไม่
จำเป็นติ�องขีออนุญ่าติ	(permissionless	composability)	เช่น	อาจนำ	NFT	
ที�แสดงสิทธิ�ความเป็นเจ�าขีองที�ดินใน	metaverse	มาเป็นหล่้กปร์ะก้นสินเชื�อ	
DeFi	 เป็นติ�น	 เมื�อบล่็อกเชนสามาร์ถ้ทำให�ก�าวขี�ามกำแพิงเพิื�อส่งติ่อม้ล่ค่า
ร์ะหว่างก้นได�อย่างสะดวกข้ี�น	 จ้งอาจกล่่าวได�ว่าบล็่อกเชนเป็นส่วนสำค้ญ่ที�
ทำให�	metaverse	มีความ	meta	ได�สมความหมายขีองชื�อมากขี้�น	

59 Josie Thaddeus-Johns, “What Are NFTs, Anyway? One Just Sold for $69 Million”, The 
New York Times, 11 March 2021, https://www.nytimes.com/2021/03/11/arts/design/
what-is-an-nft.html 

60 Aaron Mak, “How to Troll and NFT Owner”, Slate, 18 November 2021, https://slate.com/
technology/2021/11/nft-image-ownership-right-clicking-saving-copying-trolling.html 
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4.7 ความเช่�อมโยงิระหว่างิกันของิ DeFi และ  
Systemic Risk

ความสามาร์ถ้ในการ์ใช�งานโทเคนอย่างอิสร์ะด�วย	permissionless	
composability	ในบร์ิบทขีอง	DeFi	ม้กทำให�โทเคนถ้้กกล่่าวถ้้งว่าเป็น	DeFi	
money	Lego	 สามาร์ถ้ปร์ะกอบก้นได�อย่างอิสร์ะจนทำให�สามาร์ถ้ร์้งสร์ร์ค์	
ร์ป้แบบการ์เงินที�ซบ้ซ�อนข้ี�นได�	การ์ทำงานจง้ไม่ได�จำกด้อย้แ่ค่	peer-to-pool		
แติ่สามาร์ถ้เพิิ�มขี้�นติอน	 pool-to-pool	 เหมือนในภาพิที�	14	 ได�อีกด�วย		
ภาพิที�	17	เปน็เส�นทางการ์โอนในมถิ้นุายน	2021	ขีอง	stablecoin	สามโทเคน		
ได�แก่	 DAI,	USDC	 แล่ะ	 USDT	 ที�ได�ร์้บความนิยมมากที�สุดในบล่็อกเชน	
Ethereum	ร์ะหวา่งบญ้่ชแีติล่่ะปร์ะเภท	แสดงให�เหน็ถ้ง้ความเชื�อมโยงร์ะหวา่ง
ก้นขีอง	DeFi	protocol	ที�ทำงานก้นขี�าม	protocol	ได�อย่างไหล่ล่ื�น

โหนดในภาพิที�	17	 มีปร์ะเภท	 yield	aggregator	 ซ้�งคือ	 asset	
management	protocol	 ปร์ะเภท	 active	 ใช�กล่ยุทธ์หล่ากหล่ายร์วมถ้้ง		
leveraged	yield	farming	ที�เป็นการ์ก้�ยืมมา	“ทำฟาร์์ม”	ให�โทเคนงอกเงยขี้�น
จาก	governance	token	ที�ได�ร์้บเป็นร์างว้ล่	ท้�งนี�	การ์ก้�ยืมเป็นกล่ยุทธ์การ์
ล่งทุนที�เพิิ�มผู้ล่ติอบแทนด�วยการ์ยอมร์บ้ความเสี�ยงเพิิ�มซ้�งพิบได�ในร์ะบบการ์
เงินปัจจุบ้นเช่นก้น	แติ่การ์ใช�หนี�ม้กอย้่ภายใติ�กร์อบกติิกาแล่ะการ์กำก้บด้แล่
เพิื�อจำก้ดความเสี�ยง	 เพิร์าะผู้ล่กร์ะทบขีองการ์ไม่ชำร์ะหนี�อาจทำให�เกิดผู้ล่	
ขี�างเคยีง	(externalities)	ซ้�งสามาร์ถ้ล่กุล่ามในวงกว�างไปยง้สว่นอื�นขีองร์ะบบ
การ์เงินแล่ะเศร์ษฐกิจ	(contagion)	ทำให�โดนล่้กหล่งไปด�วยได�	แม�ใน	DeFi	
ที�ย้งไม่มีการ์กำก้บด้แล่	 ก็มีการ์เติือนผู้้�ใช�งานว่ามีความเสี�ยงจากการ์โดนย้ด
หล่้กปร์ะก้นได�	(ผู้่านการ์	liquidate)61

61 Brian Huang, “What Is Leveraged Yield Farming and How Can It Bring Higher Returns?”, 
TheDefiant, 2 September 2021, https://thedefiant.io/leveraged-yield-farming/. 
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แติอ่ย่างที�ได�กล่า่วไว�ในบทที�	4.3	ว่าการ์ทำงานขีอง	DeFi	protocol	
ม้กสร์�างโทเคนร์้บฝาก	(depository	receipt)	 ที�สามาร์ถ้นำไปใช�งานติ่อได�		
ซ้�งหากพิจิาร์ณิาด�วยแนวคดิขีองร์ะบบการ์เงนิปจัจบุน้	ธรุ์กร์ร์มนี�เปน็การ์กอ่หนี�	
ร์ะหวา่งกน้เนื�องจากโทเคนที�ร้์บฝากไว�เปน็สนิทร์พ้ิยข์ีอง	protocol	สว่นโทเคน	
ร้์บฝากก็จะเป็นหนี�สิน	 เมื�อพิิจาร์ณิาในภาพิร์วมแล่�วก็ห้กล่บกล่บก้นได�		
แติ่ขี�อม้ล่ในบล่็อกเชนไม่ได�เอื�อติ่อการ์ห้กล่บกล่บก้นเหมือนร์ะบบการ์ทำ	
บ้ญ่ชีน้ก	ทำให�สามาร์ถ้เกิดการ์ก่อหนี�วนไปมาได�หากไม่ร์ะว้ง

ท้�งนี�	การ์ฝากโทเคนที�เป็น	stablecoin	ม้กได�ร์้บโทเคนร์้บฝากที�มี	
คุณิสมบ้ติิคล่�ายหร์ือเป็น	 stablecoin	 ด�วย	 ทำให�สามาร์ถ้ก่อหนี�ได�อย่างไม่
ติ�องกง้วล่มากวา่มล้่ค่าหล่ก้ปร์ะกน้เทียบกบ้หนี�จะล่ดล่งจนโดนยด้โดยอต้ิโนมต้ิิ	
แล่ะหากโทเคนร์้บฝากสามาร์ถ้นำไปฝากไว�ที�	 protocol	 ที�ให�	 governance		
token	เป็นร์างวล้่สำหร์บ้การ์นำไปฝาก	(stake)	ได�อกี	ก็จะเกดิแร์งจง้ใจในการ์	
ก่อหนี�ไปเร์ื�อยๆ	 ได�	(ซ้�งคือกล่ยุทธ์	 leveraged	yield	farming	 ขีอง	 yield		
aggregator	ที�ได�กล่่าวไว�ก่อนหน�านี�)	Saengchote	(2021c)	ได�วิเคร์าะห์การ์
ใช�งาน	DAI	ซ้�งเป็น	stablecoin	ขีอง	MakerDAO	ที�เกิดข้ี�นจาก	collateralized		
debt	position	(คล่�าย	securitization)	ก็พิบว่ามีการ์นำไปใช�งานในร์้ปแบบนี�	
เช่นก้น

DeFi	protocol	เชน่	yield	aggregator	อำนวยความสะดวกให�ผู้้�ใช�งาน	
ด�วยการ์ทำให�ธุร์กร์ร์มที�มีหล่ายขี้�นติอนผู่้านหล่าย	 liquidity	pool	 ในหล่าย	
protocol	 ล่ดความซ้บซ�อนในการ์ส่งคำส้�งให�เรี์ยบง่ายข้ี�น	 ติ้วอย่างหน้�งขีอง
การ์ล่ดขี้�นติอนคือ	Abracadabra.Money	เปน็	deposit	and	lending	protocol	
ที�อนุญ่าติให�ฝากโทเคนหล่้กปร์ะก้นได�หล่ากหล่าย	(ร์วมถ้้งโทเคนร์้บฝากขีอง	
protocol	อื�นด�วย)	เพิื�อค�ำปร์ะก้นการ์ก้�	stablecoin	ที�	protocol	สร์�างขี้�นมา	
(Magic	Internet	Money	หร์อื	MIM)	โดยสามาร์ถ้นำไปแล่กเป็น	stablecoin	อื�น	
แล่ะนำกล่้บมาเพิิ�มเป็นหล่้กปร์ะก้นเพิื�อก้�ติ่อได�อีก	 ทำให�สามาร์ถ้ก้�ในยอดที�
สง้กวา่มล้่คา่หล่ก้ปร์ะกน้เร์ิ�มติ�นได�ด�วยการ์นำหนี�ใหม่กล้่บมาเปน็หล้่กปร์ะกน้
วนเชน่นี�ไปหล่ายร์อบ	protocol	เปดิให�ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้กำหนดได�เองวา่จะให�
วนจนมล้่หนี�เพิิ�มเปน็กี�เท่าขีองหล่ก้ปร์ะกน้ติ้�งติ�น	ผู้ล่ล้่พิธ์ที�ได�จ้งคล่�าย	credit	
creation	banking	ที�ทำให�	protocol	สร์�าง	“เงนิฝาก”	ขี้�นมาเพิิ�มได�โดยไมต่ิ�อง
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ร์อให�มีผู้้�ฝาก	 แติ่ทำงานด�วยกล่ไกคนล่ะร์้ปแบบ	 ซ้�งท้�งหมดสามาร์ถ้เกิดข้ี�น
ได�เพิร์าะ	composability	ขีองโทเคนในบล่็อกเชน

แติเ่มื�อ	composability	ขีอง	DeFi	ทำให�สามาร์ถ้สร์�างหนี�ร์ะหว่างกน้	
ได�ง่าย	 ปร์ะกอบก้บความสบายใจที�มาจากเสถี้ยร์ภาพิขีอง	 stablecoin		
(ที�อาจจะไม่เสถ้ียร์จร์ิงก็ได�	 เพิร์าะสามาร์ถ้เกิด	stablecoin	run	ขี้�นได�อย่าง	
ที�	bank	run	เกดิในร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้น)	จง้อาจกล่ายเปน็ดาบสองคมที�นำ	
มาซ้�ง	systemic	risk	ได�หากนำมาใช�ในการ์ก่อหนี�ซ�ำซ�อนอย่างกว�างขีวาง

ภาพิที�	18	 แสดงให�เห็นถ้้ง	 liquidation	 ที�เกิดขี้�นร์ายช้�วโมงใน	
lending	pool	กองหน้�งขีอง	Abracadabra.Money	ร์ะหว่างว้นที�	23	ธ้นวาคม	
2021	แล่ะ	5	กุมภาพิ้นธ์	2022	โดย	wMEMO	เป็น	governance	token	ขีอง	
Wonderland	ซ้�งเป็น	protocol	ที�อย้่บนบล่็อกเชน	Avalanche	แล่ะเป็นหน้�ง
ในโทเคนที�	Abracadabra.Money	ร์บ้เปน็หล่ก้ปร์ะกน้	เมื�อร์าคาขีอง	wMEMO	
ล่ดล่งอย่างเฉียบพิล่้น	ม้ล่ค่าหล่้กปร์ะก้นเทียบก้บม้ล่หนี�	(ซ้�ง	MIM	ที�ก้�เป็น	
stablecoin	 ทำให�ม้ล่หนี�ไม่ปร์้บล่ดล่งติามไปด�วย)	 ก็จะล่ดล่งอย่างร์วดเร์็ว
ติามไปด�วย	หากผู้้�ก้�นำหล่้กปร์ะก้นไปเพิิ�มไม่ท้น	 protocol	 จะเปิดโอกาสให�	
ผู้้�อื�นมาจ่ายหนี�แทนแล่ะร์้บหล่้กปร์ะก้นไปได�เล่ย	 โดยส้ดส่วน	 liquidation		
เทียบก้บสินเชื�อคงค�างสามาร์ถ้ส้งได�ถ้้ง	20%	เล่ย

เมื�อ	liquidation	เกดิข้ี�น	ม้ล่คา่หล่ก้ปร์ะกน้ก็ยง้ส้งกวา่มล้่หนี�เพิร์าะ
กล่ไก	overcollateralization	แล่ะหาก	protocol	คิดค่าธร์ร์มเนียม	liquida-
tion	fee	ด�วย	(ซ้�ง	Abracadabra.Money	ก็มีการ์คิดค่าธร์ร์มเนียมนี�)	ผู้้�ก้�ก็จะ
ขีาดทนุเพิิ�มขี้�นไปอกี	หากผู้้�ยด้หล่ก้ปร์ะกน้ไมป่ร์ะสงคท์ี�เกบ็หล้่กปร์ะกน้น้�นไว�	
แล่ะนำไปขีายทอดติล่าด	กจ็ะก่อให�เกิดผู้ล่กร์ะทบทางล่บต่ิอร์าคาหล้่กปร์ะกน้	
จนอาจทำให�เกิด	 liquidation	 เพิิ�มอีกเป็นทอดๆ	 ไป	 ปร์ากฏการ์ณิ์นี�	
น้กเศร์ษฐศาสติร์์ม้กเร์ียกว่า	fire	sale	spiral	ซ้�ง	Shleifer	and	Vishny	(2011)	
ได�แสดงติ้วอย่างหล่ากหล่ายให�เห็นในร์ะบบการ์เงิน	อย่างเช่นกองทุน	MMF		
ที�ได�กล่่าวถ้้งในกล่่องที�	5	 เป็นติ�น	 ท้�งนี�	 แร์งขีายจาก	 fire	sales	spiral		
สามาร์ถ้ลุ่กล่ามไปยง้ติล่าดอื�นได�	ซ้�งเป็นหน้�งในความกง้วล่ขีอง	systemic	risk		
ในร์ะบบการ์เงิน
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ในเดือนพิฤศจิกายน	2021	 President’s	Working	Group	on		
Financial	Markets,	FDIC	แล่ะ	OCC	ซ้�งปร์ะกอบด�วยหนว่ยงานที�ทำหน�าที�กำกบ้
ด้แล่ร์ะบบการ์เงินทุกปร์ะเภทในทุกร์ะด้บขีองสหร์้ฐอเมร์ิกาได�ให�ความเห็น	
เกี�ยวก้บการ์กำก้บด้แล่	 stablecoin62	 แล่ะกล่่าวว่าร์้ปแบบการ์กำก้บด้แล่	
ในปัจจุบ้นไม่คงเส�นคงวา	(inconsistent)	แล่ะกร์ะจ้ดกร์ะจาย	(fragmented)		
ซ้�งไม่น่าแปล่กใจเพิร์าะโทเคนหรื์อหน่วยขี�อม้ล่ในบล็่อกเชนน้�นเป็นเพีิยง
ติว้เล่ขี	หากจะพิจิาร์ณิา	stablecoin	เปน็การ์ฝากเงนิ	ก็ติ�องกำกบ้ดแ้ล่เสมอืน
ธนาคาร์	หากพิิจาร์ณิาเปน็หล่ก้ทร์พ้ิย	์(เพิร์าะสร์�างด�วย	securitization)	กต็ิ�อง
กำกบ้ดแ้ล่โดยสำน้กงาน	ก.ล่.ติ.	ทำให�ที�ผู่้านมามคีวามไม่แนช้่ดในอำนาจการ์
กำกบ้ดแ้ล่	อีกท้�งผู้้�ให�บริ์การ์	stablecoin	บางร์ายไม่ได�มีนติิิบุคคล่ที�ดำเนินงาน
อย้่ในสหร์้ฐอเมร์ิกา	ทำให�อย้่นอกขีอบเขีติที�สามาร์ถ้กำก้บด้แล่ได�

คณิะทำงานได�แสดงความก้งวล่ในสามมิติิ	 ได�แก่	(1)	 stablecoin	
run	(2)	 ความเสี�ยงต่ิอร์ะบบชำร์ะเงิน	(payment	system	risk)	 แล่ะ	(3)		
systemic	risk	แล่ะการ์กร์ะจกุต้ิวขีองอำนาจทางเศร์ษฐกิจ	(economic	power)	
แล่ะเน�นย�ำถ้้งความสำค้ญ่ขีอง	AML	(anti-money	laundering)	 แล่ะ	CFT	
(combating	the	financing	of	terrorism)	 โดยได�เสนอให�มีการ์กำหนดให�	
ผู้้�ที�สามาร์ถ้ออก	 stablecoin	 ได�	 จำเป็นจะติ�องมีการ์สำร์องเงินทุนเพิียงพิอ
เสมือนสถ้าบ้นร์้บฝากเงินที�ได�ร์้บการ์คุ�มคร์องเงินฝาก	(insured	depository	
institution)	 แสดงให�เห็นถ้้งล่ำด้บความสำค้ญ่ขีองผู้้�กำก้บด้แล่ที�มีติ่อความ	
เป็นเงิน	 ร์วมถ้้งการ์เล่็งเห็นความจำเป็นขีองกล่ไกในการ์ล่ด	 systemic	risk	
ขีองร์ะบบการ์เงินไม่ว่าจะเป็นร์ะบบด้�งเดิมหร์ือร์ะบบแห่งอนาคติก็ติาม	

62 President’s Working Group on Financial Markets, the Federal Deposit Insurance Corpo-
rate, and the Office of the Comptroller of the Currency, “Report on Stablecoins”, 1 No-
vember 2021, https://home.treasury.gov/system/files/136/StableCoinReport_Nov1_508.
pdf. 
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-
เม่�อปัระชาชนมั�นใจในเงิินนั�นจนฝาก
อนาคตการออมของิตนเองิไว้ เม่�อเกิดี
วิกฤตการเงิินข้�นผิู้ดีูแลระบับัการเงิิน 
ก็ต้องิเข้ามาดูีแลเพ่�อไม่ให้ความเสียหาย
ลกุลามไปัสู่ส่วนอ่�นของิระบับัเศรษฐกิจ...
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บั ทุ ทุี� 5

นัยยะเ ชิงินโยบัาย
ของิ Future of Money 

สำ าหรับัปัระเทุศไทุย

-
ปร์ะวต้ิศิาสติร์์การ์เงนิโล่กม้กเติม็ไปด�วยเหติกุาร์ณ์ิที�มคีวามคล่�ายกน้		

แม�ว่าบร์ิบททางเศร์ษฐกิจ	 ส้งคม	 แล่ะเทคโนโล่ยีแติกติ่างก้น	 แติ่เมื�อความ
ติ�องการ์พิื�นฐานเกี�ยวก้บเร์ื�องการ์เงินแล่ะการ์ล่งทุนขีองคร้์วเร์ือนแล่ะภาค
ธุร์กิจเป็นสิ�งที�ไม่เปล่ี�ยนไม่ว่าจะยุคสม้ยไหน	 บทเร์ียนจากร์ะบบการ์เงินที�ได�
เคยเกิดขี้�นอาจฉายภาพิที�เป็นปร์ะโยชน์ติ่อการ์กำหนดนโยบายขีอง	 Future	
of	Money	ได�

บทเร์ยีนแร์กจากวฏ้จก้ร์หนี�	เปน็การ์ย�ำวา่เงนิปร์มิาณิมากในร์ะบบ
เศร์ษฐกจิมาจากการ์นำกำล่ง้ซื�อในอนาคติมาใช�ก่อนในร์ป้แบบหนี�	การ์ก่อหนี�	
ที�ไม่ได�มีความสามาร์ถ้ในการ์ชำร์ะจนหมดจริ์งปร์ะกอบก้บการ์นำเงินที�ได�	
มาจากการ์ก่อหนี�ไปใช�ในสิ�งที�ไม่ได�เป็น	productive	assets	สามาร์ถ้นำมาส้่
ฟองสบ้่ร์าคาสินทร์้พิย์ที�ทำให�ภาวะเศร์ษฐกิจถ้ดถ้อยเมื�อแติกได�

บทเร์ียนที�สองจาก	 metaverse	 ชวนคิดถ้้งบทบาทขีองการ์เงิน	
ในการ์ด้แล่ร์้กษาอธิปไติยทางการ์เงินขีองปร์ะเทศ	(monetary	sovereignty)	
ผู้า่นต้ิวอยา่งขีองเกมออนไล่น์	หากเงนิที�ใช�กน้แพิร่์หล่ายเปน็เงนิที�ไมม่อีำนาจ
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อธปิไติยกจ็ะล่ดทอนความสามาร์ถ้ในการ์ดแ้ล่ร์ะบบเศร์ษฐกจิไม่ให�โดนล่ก้หล่ง
จากปัจจ้ยภายนอกได�

บทเรี์ยนที�สามจากวิกฤติการ์เงิน	 แสดงให�เห็นว่าแม�เงินในร์ะบบ
เศร์ษฐกิจมีท้�งเงินที�ออกโดยร์้ฐแล่ะเงินเอกชน	 แติ่เมื�อปร์ะชาชนม้�นใจในเงิน
น้�นจนฝากอนาคติการ์ออมขีองตินเองไว�	เมื�อเกิดวกิฤติการ์เงินข้ี�นผู้้�ดแ้ล่ร์ะบบ
การ์เงนิกต็ิ�องเขี�ามาดแ้ล่เพิื�อไม่ให�ความเสยีหายล่กุล่ามไปส่้สว่นอื�นขีองร์ะบบ
เศร์ษฐกิจในที�สุด

5.1 ดีาบัสองิคมของินวัตกรรมทุางิการเงินิ: บัทุเรียน
จากวัฏจักรหนี�

Hyman	Minsky	 เป็นน้กเศร์ษฐศาสติร์์ชาวอเมร์ิก้นที�ไม่ได�ร์้บการ์
กล่่าวถ้้งมากน้กในวงการ์วิชาการ์	Minsky	ได�เขีียนถ้้ง	Financial	Instability	
Hypothesis	ไว�ในบทความวิจย้ที�ได�ตีิพิมิพ์ิในปี	1977	ซ้�งในยุคน้�นแบบจำล่อง	
ที�ใช�ทำความเขี�าใจร์ะบบเศร์ษฐกิจไม่ได�มีการ์จำแนกปร์ะเภทขีองหนี�ไว�	
อย่างช้ดเจนแล่ะม้กไม่สามาร์ถ้อธิบายได�ว่าวิกฤติการ์เงินเกิดขี้�นได�อย่างไร์	
น้กเศร์ษฐศาสติร์ต่์ิางถ้กเถี้ยงกน้วา่ทำไมร์ะบบเศร์ษฐกิจถ้ง้	“ไม่ทำงานอย่างที�	
ควร์จะเป็น”	แติ่	Minsky	(1978)	ชวนคิดว่าแบบจำล่องร์ะบบเศร์ษฐกิจที�ใช�	
วเิคร์าะห์	“อาจไมเ่หมาะกบ้ร์ะบบเศร์ษฐกิจในปัจจุบน้”	กไ็ด�	Minsky	ได�ร์วบร์วม	
แนวคดินี�ไว�ในหนง้สอืที�ติพีิมิพิ์ในป	ี1986	แติก่็ไมไ่ด�ร์บ้กล่่าวถ้ง้นก้	จนกร์ะท้�ง
ในปี	2009	Paul	McCulley	กร์ร์มการ์ผู้้�จ้ดการ์บร์ิษ้ท	PIMCO	บร์ิษ้ทบร์ิหาร์
สินทร์้พิย์ร์ายใหญ่่อ้นด้บติ�นๆ	ขีองโล่ก	ได�เขีียนบทความชื�อ	“The	Shadow	
Banking	System	and	Hyman	Minsky’s	Economic	Journey”	 ทำให�ชื�อ
ขีอง	Minsky	 แล่ะคำว่า	 shadow	bank	 เขี�ามาอย้่ในบทสนทนาขีองวงการ์
การ์เงินจนกล่ายเป็นคำที�ใช�แพิร์่หล่ายในวงการ์ในปัจจุบ้น	 โดยในบทความนี�	
McCulley	ได�กล่่าวว่าตินใช�คำว่า	Minsky	moment	ติ้�งแติ่ยุควิกฤติการ์เงิน	
ขีองเอเชียในปี	1997	 แติ่เลื่อกที�จะใช�สถ้านการ์ณ์ิขีองวิกฤติ	 Subprime		
เพิื�อให�ติร์งก้บยุคสม้ยมากขี้�น
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Minsky	 ได�เน�นย�ำถ้ง้ร์ป้แบบการ์ทำงานขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจที�เป็น	
“โล่กกร์ะดาษ”	(paper	world)	 ที�เป็นคำม้�นส้ญ่ญ่าว่าจะจ่ายเงินให�ก้นไม่ว่า
จะเป็นท้�งในว้นนี�หรื์อในอนาคติ	 ซ้�งก็คือกล่ไกการ์สินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�ได�	
กล่่าวถ้้งมาติล่อดในหน้งสือเล่่มนี�เช่นการ์สร์�างเงินใน	(inside	money)	ที�เป็น
หนี�สิน	เป็นติ�น	Minsky	กล่่าวว่านว้ติกร์ร์มทางการ์เงินติ่างๆ	ในยุคน้�น	เช่น	
real	estate	investment	trust	(REIT)	สามาร์ถ้เพิิ�มปร์มิาณิเงนิทนุ	(financing)	
ที�สามาร์ถ้นำไปล่งทุนในร์ะบบเศร์ษฐกิจได�	อย่างไร์ก็ติาม	Minsky	ได�จำแนก
การ์ก่อหนี�ออกเป็นสามปร์ะเภท	โดยพิพิิฒ้น	์เหล่อืงนฤมติิช้ย	(2560)	ได�เขีียน	
อธิบายไว�ด้งนี�	

1. Hedge finance หรือการกู้ยืมูเงินุแบบปลอดภัย	ธุร์กิจที�ก้�ยืมเงิน
แบบนี�จะมีกร์ะแสเงินสดเกินพิอเมื�อเทียบกบ้ภาร์ะการ์จ่ายคืนหนี�ทกุร์ะยะ	แล่ะ
มีหนี�น�อยกว่าม้ล่ค่าสินทร์้พิย์	(น้�นคือมีทุนเพิียงพิอ)	 ธุร์กิจเหล่่านี�จะมีความ
อ่อนไหวติ่อความเสี�ยงจากอ้ติร์าดอกเบี�ยค่อนขี�างน�อย

2. Speculative finance หรือการกู้ยืมูเงินุแบบเก็งกำไร	ธุร์กิจที�ก้�
ยมืเงนิแบบนี�อาจม	ี“กำไร์”	แล่ะมสีนิทร์พ้ิยเ์พิยีงพิอติอ่การ์จา่ยคนืหนี�ท้�งหมด	
แติม่กีร์ะแสเงนิสดไมเ่พิยีงพิอกบ้ภาร์ะการ์จา่ยคืนหนี�ในแติล่่ะชว่งเวล่า	แม�ว่า
กร์ะแสเงินสดจะเพิียงพิอติ่อติ�นทุนการ์ก้�ยืมเงิน	แติ่อาจติ�องพิ้�งพิาการ์	“roll-
over”	หนี�ไปเร์ื�อยๆ	เพิื�อจ่ายคืนเงินติ�น	การ์ก้�ยืมเงินแบบนี�จ้งอ่อนไหวติ่อการ์
เปล่ี�ยนแปล่งขีองอ้ติร์าดอกเบี�ย	แล่ะสภาวะติล่าด

3. “Ponzi” finance เป็นุการกู้ยืมูเงินุแบบนุ่าเป็นุห่วิง	 กร์ะแส
เงินสดขีองธุร์กิจหร์ือขีองผู้้�ก้�ไม่เพิียงพิอแม�แติ่การ์จ่ายคืนติ�นทุนการ์ก้�ยืมเงิน		
แติ่เจ�าหนี�ยอมปล่่อยก้�ให�	 แม�ว่าม้ล่หนี�จะเพิิ�มขี้�นไปติล่อดร์ะยะเวล่าการ์ก้�	
เนื�องจากกร์ะแสเงนิสดมไีมพ่ิอกบ้ภาร์ะการ์จา่ยคนืหนี�	เพิร์าะเชื�อวา่มล้่คา่ขีอง	
“สินทร์้พิย์”	ขีองผู้้�ก้�จะเพิิ�มขี้�นมากกว่าม้ล่หนี�	การ์ก้�ยืมเงินแบบนี�มีความเสี�ยง
ติ่อท้�งอ้ติร์าดอกเบี�ย	(ที�จะเพิิ�มภาร์ะการ์จ่ายคืนหนี�)	สภาวะติล่าด	แล่ะม้ล่ค่า
ขีองสินทร์้พิย์ขีองผู้้�ก้�
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คำว่า	 Ponzi	 ในบริ์บทนี�ผู้้�อ่านอาจเห็นต่ิางก้นได�	 แม�แต่ิในร่์าง
บทความขีอง	 Minsky	 ย้งได�ร์้บความเห็นว่าควร์อธิบายคำนี�เพิิ�มให�ผู้้�อ่าน
เขี�าใจถ้้งความหมายมากขี้�น63	 เพิร์าะคำว่า	Ponzi	scheme	หร์ือแชร์์ล่้กโซ่
มก้หมายถ้ง้ร์ป้แบบการ์ล่งทนุที�ไมไ่ด�มรี์ายได�เขี�ามาเล่ย	แต่ินำเงนิคนที�ล่งทนุ
ใหม่มาจ่ายให�ก้บคนล่งทุนก่อนหน�า	แติ่ในความหมายขีอง	Minsky	หมายถ้้ง	
การ์ที�ผู้้�ก้�ไม่ได�มีความสามาร์ถ้ในการ์ชำร์ะคืนแติ่ใด	 เพิร์าะเจ�าหนี�คาดหว้ง
จะย้ดหล่้กปร์ะก้นที�ม้ล่ค่าส้งกว่าม้ล่หนี�แทนการ์ชำร์ะหนี�	 อย่างเช่นสินเชื�อ
อส้งหาริ์มทร์้พิย์ในสหร์้ฐอเมริ์กาปร์ะเภท	 option	pay	 ที�ผู้้�ก้�สามาร์ถ้เลื่อก	
ได�ว่าจะชำร์ะหนี�หรื์อไม่	 หากไม่ชำร์ะก็สะสมยอดร์วมเงินติ�นแล่ะดอกเบี�ย	
ที�ค�างจ่ายไปเร์ื�อยๆ	ซ้�งหากเจ�าหนี�คาดว่าร์าคาอสง้หาริ์มทร์พ้ิย์ที�เป็นหล่ก้ปร์ะกน้	
จะส้งขี้�นเร์ื�อยๆ	 ก็ย้งสามาร์ถ้วางใจติ่อไปได�	 จะเร์ียกว่าเป็นการ์ปล่่อยก้�โดย
พิิจาร์ณิาความสามาร์ถ้ในการ์ชำร์ะหนี�จากหล่้กปร์ะก้นเพีิยงอย่างเดียวแล่ะ
ไม่สนใจความสามาร์ถ้ในการ์ชำร์ะขีองผู้้�ก้�ก็ได�

หล่ก้ปร์ะกน้เป็นเคร์ื�องช่วยล่ด	information	asymmetry	ได�อย่างมาก		
เพิร์าะสามาร์ถ้แก�ปญั่หาเร์ื�องความไมแ่น่นอนแล่ะความไมส่มบร้์ณิข์ีองขี�อมล้่	
ความม้�นใจในความสามาร์ถ้ในการ์ชำร์ะข้ี�นอย่้ก้บม้ล่ค่าขีองหล่้กปร์ะก้น		
แล่ะความม้�นใจในความเติ็มใจอย่้ที�การ์ทำส้ญ่ญ่าร์องร์้บหล้่กปร์ะก้น	 เช่น	
การ์จดจำนองหร์ือทำส้ญ่ญ่าซื�อคืน	(repurchase	agreement)	ที�มีกฎหมาย
ร์องร์้บ	 หล่้กปร์ะก้นจ้งมีบทบาทต่ิอการ์ร์ะดมทุนในร์ะบบเศร์ษฐกิจมาก		
เมื�อม้ล่ค่าขีองหล่้กปร์ะก้นเปล่ี�ยนแปล่ง	 ผู้ล่ก็จะถ้้กส่งทอดต่ิอมาจากร์ะบบ	
การ์เงินส้่ร์ะบบเศร์ษฐกิจเป็นวงจร์อย่างที�ได�กล่่าวไว�	 น้กเศร์ษฐศาสติร์์มี
การ์ศ้กษาความส้มพิ้นธ์นี�อย้่แล่�ว	 เช่น	 แบบจำล่อง	Financial	Accelerator	
Model	ขีอง	Bernanke	แล่ะคณิะ	(1999)	เป็นติ�น	แติ่ร์้ปแบบติ่างๆ	ขีองการ์
ก่อหนี�ที�เกิดขี้�นได�ในร์ะบบเศร์ษฐกิจม้กไม่ได�ถ้้กจำแนกออกมาช้ดเจนอย่าง
ที�	Minsky	ได�ทำ

63 Hyman P. Minsky Archive, Bard Digital Commons, https://digitalcommons.bard.edu/
hm_archive/38/. 
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เมื�อม้ล่ค่าขีองหนี�ถ้้กหนุนหล่้งด�วยเพิียงหล่้กปร์ะก้นขีองผู้้�ก้�	ร์ะบบ
การ์เงินจ้งมีความอ่อนไหวติ่อม้ล่ค่าสินทร์้พิย์ที�ถ้้กนำมาใช�เป็นหล้่กปร์ะก้น	
สถ้าบ้นการ์เงินม้กปร์้บความเขี�มงวดขีองการ์พิิจาร์ณิาสินเชื�อไปมาร์ะหว่าง	
hedge	finance	แล่ะ	Ponzi	finance	ติามล่ำดบ้ขีอง	Minksy	cycle	(อาจเร์ยีกวา่	
วฏ้จก้ร์หนี�ก็ได�)	หากพิจิาร์ณิาจากภาพิที�	19	เมื�อเศร์ษฐกจิเร์ิ�มชะล่อต้ิวล่ง	หร์อื
มุมมองเกี�ยวก้บการ์เปล่ี�ยนแปล่งขีองร์าคาสินทร์้พิย์ติ่างไป	 สถ้าบ้นการ์เงิน
กล่บ้มาร์ะมด้ร์ะวง้ในการ์ปล่อ่ยสนิเชื�อมากขี้�น	กท็ำให�ผู้้�ก้�ที�พ้ิ�งพิา	speculative	
หร์อื	Ponzi	finance	ล่ำบากหรื์อผิู้ดนด้ชำร์ะหนี�มากข้ี�น	การ์ชะล่อติว้ขีองสินเชื�อ	
สามาร์ถ้ส่งผู้ล่ติ่อร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะทวีเป็นวงจร์ที�ซ�ำเติิมเศร์ษฐกิจได�

Minsky	moment	หมายถ้้งช่วงเวล่าที�ร์าคาสินทร์้พิย์ปร์้บติ้วล่ดล่ง	
อย่างเฉียบพิล่้น	(หรื์ออาจเรี์ยกว่าฟองสบ้่แติก	 ติามที�	 McCulley	 เร์ียก)		
ท้�งปร์ิมาณิสินเชื�อในร์ะบบแล่ะกิจกร์ร์มทางเศร์ษฐกิจก็ล่ดล่งติามไปด�วย	
จนเกิดภาวะเศร์ษฐกิจถ้ดถ้อยขี้�นในที�สุด	 ท้�งนี�	 Minsky	cycle	 สามาร์ถ้เกิด
ขี้�นได�แม�ว่าสินเชื�อจะถ้้กนำไปใช�ล่งทุนใน	productive	assets	แติ่หากสินเชื�อ	
เหล่่าน้�นถ้้กนำไปซื�อสินทร์้พิย์ทางเงินแล่ะถ้้กนำกล่้บมาเป็นหล่ก้ปร์ะก้นอีกที	
วงจร์นี�จะยิ�งทวคีวามร์นุแร์งมากขี้�น	ซ้�งการ์ซื�อสนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงนิด�วยสินเชื�อ		
(margin	loan)	แล่ะการ์ทำ	leveraged	yield	farming	ใน	DeFi	สามาร์ถ้ถ้ือ
เป็นติ้วอย่างขีองสินเชื�อร์้ปแบบนี�ได�

พิพิิฒ้น	์เหล่อืงนฤมติิชย้	(2560)	กล่า่วถ้ง้	Minsky	moment	เพิร์าะ
ในช่วงเวล่าน้�นคำนี�ถ้้กนำกล้่บมาใช�อีกคร์้�งโดย	 Zhou	Xiaochuan	 ผู้้�ว่าการ์
ธนาคาร์กล่างขีองจีน	 ซ้�งออกมาเติือนว่าการ์ที�ภาวะหนี�ภาคเอกชนแล่ะหนี�
คร์้วเร์ือนขีองจีนเพิิ�มขี้�นอย่างร์วดเร์็ว	 แม�ว่าในช่วงที�ผู้่านมาภาวะเศร์ษฐกิจ	
ดมีาก	การ์มองโล่กในแงด่เีกนิไป	(excessive	optimism)	กอ็าจนำไปส่้	Minsky	
moment	ได�	จ้งเป็นความเสี�ยงที�ควร์ได�ร์้บการ์ป้องก้น

แนวคิดนี�ได�ร์้บการ์กล่่าวถ้้งมากขี้�นในช่วงหล่้ง	Ray	Dalio	ผู้้�ก่อติ้�ง	
แล่ะบร์ิหาร์	Bridgewater	Associates	ซ้�งเป็น	hedge	fund	ที�ใหญ่่ที�สุดในโล่ก	
ได�ตีิพิิมพ์ิหน้งสือชื�อ	 “Principles	for	Navigating	the	Big	Debt	Crisis”	
ในปี	2018	 โดย	 Dalio	 แล่ะทีมงานได�วิเคร์าะห์วิกฤติหนี�หล่ากหล่ายคร์้�ง	
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ในปร์ะวติ้ิศาสติร์	์แล่ะได�ขี�อสรุ์ปว่าปร์ะวต้ิศิาสติร์ม์ก้ซ�ำร์อย	ว้ฏจ้กร์หนี�เป็นสิ�ง
ที�อย้ค่้ก่บ้ร์ะบบเศร์ษฐกจิ	เมื�อมกีาร์สะสมหนี�มากขี้�นสดุท�ายแล่�วความสามาร์ถ้
ในการ์ชำร์ะหนี�ก็จะล่ดล่ง	 เมื�อท้�งบริ์ษ้ทแล่ะปร์ะชาชนไม่สามาร์ถ้ก่อหนี�ติ่อ
ไปได�ก็จะเกิดวิกฤติหนี�ขี้�นในที�สุด	 แม�ว่าในหน้งสือจะไม่ได�ใช�คำว่า	 Minsky	
moment	 แติ่สิ�งที�กล่่าวถ้้งก็คือสถ้านการ์ณ์ิเดียวก้น	 มาติร์ฐานการ์พิิจาร์ณิา
แล่ะร์ป้แบบสินเชื�อขีองในร์ะบบการ์เงินสามาร์ถ้สร์�างความเปร์าะบางทางการ์
เงนิที�สามาร์ถ้ล่กุล่ามมาได�ถ้ง้ภาคเศร์ษฐกจิจร์งิ	ซ้�งสินเชื�อเป็นเพีิยงสนิทร์พ้ิย์
ทางการ์เงนิปร์ะเภทหน้�งเทา่น้�น	ยง้มนีวต้ิกร์ร์มทางการ์เงนิอื�น	เชน่	การ์แปร์ร์ป้
สินทร์้พิย์ทางการ์เงิน	การ์ทำส้ญ่ญ่าอนุพิ้นธ์	สินทร์้พิย์ส้งเคร์าะห์	ที�ได�กล่่าว
ถ้้งในบทที�	2.6	อีกด�วย

นวต้ิกร์ร์มทางการ์เงนิทำให�สร์�างสนิทร์พ้ิยท์างการ์เงนิท้�งเร์ยีบงา่ย
แล่ะซ้บซ�อนได�อย่างอิสร์ะเสร์ี	 ทำให�องค์ปร์ะกอบติ่างๆ	 ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจ
เขี�าส้่ร์ะบบการ์เงิน	(financialization	of	the	economy)	สามาร์ถ้สร์�างม้ล่ค่า
แล่ะความม้�งค้�งได�อย่างไม่ร์้�จบบนเศร์ษฐกิจจร์ิง	 ซ้�งหมายความว่าสินทร์้พิย์
ทางการ์เงินก็สามาร์ถ้สร์�างแล่ะเปล่ี�ยนมอืกน้ได�อย่างไม่ร์้�จบเช่นกน้	แล่ะความ
ม้�งค้�งจากสนิทร์พ้ิยท์างการ์เงนินี�กส็ามาร์ถ้เกดิขี้�นมาทกุหยอ่มหญ่�า	แต่ิร์าคา
สนิทร้์พิย	์(ท้�ง	productive	assets	แล่ะสนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงนิ)	มาจากสว่นแบ่ง
ผู้ล่ปร์ะโยชนท์ี�จะคาดว่าจะได�ร์บ้ในอนาคติ	หร์อืมาจากการ์เกง็กำไร์โดยไม่จำเป็น	
ติ�องมีพิื�นฐานร์องร์้บก็ได�	 ในยุคปัจจุบ้นที�ความม้�งค้�งถ้้กสร์�างขี้�นมากมาย	
ไม่ว่าจะเป็นในสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	(Web3)	หร์ือติล่าดทุน	 เมื�อฝุ่นหายติล่บแล่�ว
สิ�งจะหล่งเหล่อือย่้กค็อืการ์เปล่ี�ยนแปล่งทางอตุิสาหกร์ร์มที�สร์�างผู้า่นการ์สะสม
สินทร์้พิย์ที�เกิดผู้ล่ิติภาพิเท่าน้�น64

หน้งสือขีอง	Ray	Dalio	กล่่าวว่าปัญ่หาจะเกิดขี้�นเมื�อ	“ปร์ะชาชน
พิบวา่สิ�งที�คนคดิวา่คอืความม้�งค้�งขีองติน	แท�จร์งิแล่�วคอืส้ญ่ญ่าจากคนอื�นวา่
จะให�เงินแก่ติน”	ขี�อเท็จจร์ิงคือร์ะบบการ์เงินเป็นเคร์ือขี่าย	 IOU	ร์ะหว่างก้น	
ในร์้ปแบบติ่างๆ	อย่างที�เห็นจากกล่ไกขีอง	credit	creation	banking	ในกล่่อง

64 Rana Foroohar, “When the Web3 bubble pops, real world assets will survive”, Financial 
Times, 10 January 2022.
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ที�	1	เงนิปริ์มาณิมากในร์ะบบเศร์ษฐกิจมาจากการ์นำเงินในอนาคติมาใช�ท้�งโดย
คร์ว้เรื์อน	ภาคธุร์กิจ	แล่ะภาคร์ฐ้	หากการ์เติบิโตินี�ไม่ได�มีพืิ�นฐานขีองเศร์ษฐกิจ
จร์ิงร์องร์้บเพิียงพิอ	 ความม้�งค้�งท้�งหมดที�เกิดขี้�นก็อาจพิ้งทล่ายล่งมาได�จน
ก่อให�เกิดภาวะเศร์ษฐกิจถ้ดถ้อย	 หร์ืออาจกล่ายเป็นเพิียงการ์โยกย�ายความ
ม้�งค้�งจากคนกลุ่่มหน้�งไปย้งคนอีกกลุ่่มหน้�งเท่าน้�น	 ด้งน้�นการ์ติิดติามด้เร์ื�อง
สถ้านการ์ณิ์หนี�จ้งเป็นสิ�งสำค้ญ่เสมอไม่ว่าจะเป็นยุคสม้ยใดก็ติาม

5.2 การเงิินระหว่างิปัระเทุศในยุคดิีจิทุัล: บัทุเรียน
จาก Metaverse

เสถ้ียร์ภาพิขีองร์ะบบการ์เงินมีความสำค้ญ่เสมอแม�แติ่ในโล่ก	
metaverse	ที�ไม่มพีิร์มแดน	เกมออนไล่น์ปร์ะเภท	MMORPG	มีร์ะบบเศร์ษฐกิจ
ขีองต้ิวเองแล่ะม้กไม่อนุญ่าติให�มีการ์ซื�อขีายสิ�งขีองในเกมด�วยเงินจริ์ง		
(real	money	trading)	เนื�องจากจะทำให�เสียสมดุล่ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจ	แล่ะ
มีการ์กำหนดบทล่งโทษผู้้�เล่่นอย่างรุ์นแร์งหากล่ะเมิดกติิกานี�65	 ซ้�งหน้�งใน
ผู้ล่ล่พ้ิธ์ขีองการ์เสียสมดุล่คอืเงินเฟ้อที�ทำให�ผู้้�เล่น่ขีาดแร์งจง้ใจจนหมดสนุกไป
กบ้เกม66	ทำให�การ์ออกแบบร์ะบบเศร์ษฐกจิ	metaverse	เปน็เร์ื�องที�นก้พ้ิฒนา
ให�ความสนใจอย่างมาก	 ในบางกร์ณิีอาจล่งทุนสร์�างทีมน้กเศร์ษฐศาสติร์์	
ขีองตินด�วยซ�ำ67

อาจพิิจาร์ณิา	 real	money	trading	 เป็นเสมือนการ์นำเงินนอก	
(outside	money)	เขี�ามาส้่ร์ะบบเศร์ษฐกิจได�	คล่�ายก้บเงินแล่ะทองคำที�กอง	
กิสติาดอร์์ชาวสเปนได�นำกล่้บมา	 แม�ว่ากล่ไกขีองเกมออนไล่น์อาจมีความ
ติา่งก้นบ�างเนื�องจาก	real	money	trading	ใช�สกลุ่เงินนอกเกมเพืิ�อชำร์ะสนิค�า		

65 Final Fantasy XI Online, “Real Money Trading”, Knowledge Base Article 12802, https://
support.eu.square-enix.com/faqarticle.php?id=455&la=2&kid=12802. 

66 The Nosy Gamer, “Theory: Monetary Inflation”, Nosy Gamer Blog, 13 January 2015, 
https://sites.google.com/site/nosygamerblog/theory/monetary-inflation. 

67 Scott Hillis, “Virtual world hires real economist”, Reuters, 16 August 2007, https://www.
reuters.com/article/us-videogames-economist-life-idUSN0925619220070816 
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เงินในเกมจ้งไม่มีความจำเป็นทำให�ปริ์มาณิเงินในเกมเหลื่อเกินกว่าที�ควร์		
ส่วนกร์ณีิขีองเงินแล่ะทองคำที�กองกิสติาดอร์์ชาวสเปนได�นำกล่้บมาน้�น	
เป็นการ์เพิิ�มเงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจโดยติร์ง	แติ่ผู้ล่ล่้พิธ์ขีองท้�งค้่เหมือนก้นคือ
ทำให�ปริ์มาณิเงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจเพิิ�มขี้�น	หากร์ะบบเศร์ษฐกิจขีาด	produc-
tive	assets	ที�สามาร์ถ้นำเงินไปล่งทุนได�ก็จะมีความเสี�ยงติ่อการ์เกิดเงินเฟ้อ
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจขีองเกมข้ี�น	 การ์ห�าม	 real	money	trading	 จ้งสามาร์ถ้
พิจิาร์ณิาเปน็	capital	control	เพิื�อห�ามการ์ไหล่เขี�าออกขีองทนุปร์ะเภทหน้�งได�

หากเปล่ี�ยนจากร์ะบบเศร์ษฐกิจเกมออนไล่น์เป็นร์ะบบเศร์ษฐกิจ
ขีองปร์ะเทศ	 การ์ใช�เงินที�ไม่สามาร์ถ้ควบคุมการ์ไหล่ได�ก็สามาร์ถ้ส่งผู้ล่	
กร์ะทบต่ิอร์ะบบเศร์ษฐกิจได�เช่นก้น	 ซ้�งติามแบบจำล่อง	 Mundell-Fleming	
(Impossible	Trinity)	น้�น	ปร์ะเทศย้งเหล่ือมาติร์การ์บร์ิหาร์อ้ติร์าแล่กเปล่ี�ยน
แล่ะมาติร์การ์ทางการ์เงนิที�สามาร์ถ้ใช�ได�เพิื�อบร์ร์เทาผู้ล่กร์ะทบ	แติห่ากเงินที�
ใช�กน้แพิร่์หล่ายเป็นเงินที�ไม่อย้่ในการ์กำกบ้ดแ้ล่ขีองธนาคาร์กล่าง	เชน่	อาจมี	
การ์ใช�เงินสกุล่อื�นแทน	(dollarization)	 หร์ือแม�แติ่ใช�สกุล่บาทแติ่เป็นเงิน
เอกชนดิจิท้ล่ที�ออกโดยเอกชนนอกการ์กำก้บด้แล่หร์ือออกโดยเอกชนที�อย้	่
ติา่งปร์ะเทศ	(digital	dollarization)	ทำให�มาติร์การ์ทางการ์เงนิ	เชน่	มาติร์การ์
กำหนดนโยบายสินเชื�อ	(credit	control)	หร์ือการ์จำก้ด	loan-to-value	ratio	
ขีองสินเชื�ออส้งหาร์ิมทร์้พิย์	 ไม่สามาร์ถ้นำมาใช�เพืิ�อบร์ร์เทาผู้ล่กร์ะทบติ่อ
ร์ะบบเศร์ษฐกิจได�	

Nakavachara	 แล่ะ	 Saengchote	 (2022)	 ได�วิเคร์าะห์	 The		
Sandbox	ซ้�งเป็นเกม	metaverse	ที�อย้บ่นบล็่อกเชน	Ethereum	มี	SAND	เปน็
โทเคน	ERC-20	เป็นขีองตินเอง	ซ้�งสามาร์ถ้นำไปซื�อ	LAND	ซ้�งเป็นโทเคน		
ERC-721	 (non-fungible	 token)	 ที�มีหน�าที�เสมือนโฉนดที�ดิน	 แล่ะซื�อ	
สินค�าดิจิท้ล่อื�นซ้�งเป็นโทเคน	ERC-1155	ที�สามาร์ถ้ใช�ได�ในเกม	แม�ว่า	The	
Sandbox	จะกำหนดให�ผู้้�ใช�งานติ�องซื�อที�ดินใหม่โดยติร์งด�วย	SAND	แติ่เมื�อ
เป็นเจ�าขีองแล่�วก็สามาร์ถ้ซื�อขีายต่ิอได�อย่างอิสร์ะด�วยโทเคนอื�น	 งานวิจ้ย	
พิบวา่	74%	ขีองการ์ซื�อขีายติอ่เกดิขี้�นด�วย	ETH	ในขีณิะที�เพิยีง	9.3%	เกดิขี้�น	
ด�วย	SAND	แสดงให�เห็นว่า	digital	dollarization	สามาร์ถ้เกิดขี้�นได�โดยง่าย
ผู้่านร์ะบบบล่็อกเชนสาธาร์ณิะ	 นอกจากนี�	 ร์าคาขีอง	 SAND	 ย้งเพิิ�มขี้�นถ้้ง	
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200	เท่าในเวล่าปร์ะมาณิ	16	เดือน	อาจเทียบได�ก้บการ์แขี็งค่าขีองอ้ติร์าแล่ก
เปล่ี�ยน	SAND	อยา่งร์วดเร็์ว	เมื�อวด้ร์าคาที�ดนิเปน็	SAND	จะพิบวา่ร์าคาที�ดนิ
ใน	The	Sandbox	เพิิ�มขี้�นปร์ะมาณิ	3	เท่า	แติ่หากว้ดเป็น	US	Dollar	จะเพิิ�ม
ขี้�นถ้ง้	300	เทา่	ทำให�การ์วด้ร์าคาขีองสินทร์พ้ิย์ในร์ะบบเศร์ษฐกิจมคีวามแติก
ติ่างขี้�นอย้่ก้บว่าผู้้�ใช�งานถ้ือว่าสกุล่ใดเป็นสกุล่หล่้กขีองติน	แล่ะอาจส่งผู้ล่กร์ะ
ทบต่ิอการ์ติด้สนิใจขีองผู้้�เล่น่ในร์ะบบ	ความอสิร์ะขีองทุนในการ์ไหล่เขี�าออกจ้ง
อาจทำให�เกิดความท�าทายในการ์บร์ิหาร์ร์ะบบเศร์ษฐกิจขีอง	metaverse	ได�

หากการ์ร์ก้ษาอธปิไติยทางการ์เงินขีองปร์ะเทศ	(monetary	sover-
eignty)	เพิื�อไมโ่ดนล่ก้หล่งจากปจัจย้ภายนอก	เชน่	สงคร์ามคา่เงนิ	(currency	
war)	หร์ือ	“เงินร์�อน”	(hot	money)	เป็นเร์ื�องสำค้ญ่	การ์ร์้กษาอธิปไติยก็ย้ง
สามาร์ถ้พิอทำได�ด�วยการ์ทำให�สกุล่เงินบาทย้งคงเป็นส่วนสำค้ญ่ขีองร์ะบบ
เศร์ษฐกิจอย้่	ท้�งส่วนที�เป็นเงินขีองธนาคาร์กล่าง	(central	bank	money)	แล่ะ
เงินเอกชน	(private	inside	money)	 โดยมีสาร์ะสำค้ญ่คือการ์คงความเป็น
หน่วยว้ดทางบ้ญ่ชีหร์ือ	 numeraire	 ซ้�งสามาร์ถ้ทำได�ด�วยการ์คงไว�ซ้�งความ	
เชื�อมติอ่ร์ะหวา่งร์ะบบการ์เงนิแล่ะธนาคาร์กล่าง	เชน่	ความสามาร์ถ้ในการ์สร์�าง	
แล่ะทำล่ายเงินสกุล่น้�น	 สร์�างความม้�นใจในการ์หนุนหล่้งขีองม้ล่ค่าสกุล่เงิน		
มกีล่ไก	lender	of	last	resort	เปน็ที�พิ้�งพิงิในยามคบ้ข้ีน	พ้ิฒนาร์ะบบชำร์ะเงนิ
ให�ย้งคงมีปร์ะสิทธภิาพิไม่ด�อยกวา่ทางเลื่อกอื�น	เปน็ติ�น	โดย	CBDC	สามาร์ถ้
มีบทบาทได�	ขี้�นอย้่ก้บแนวทางขีองการ์ออกแบบแล่ะใช�งาน

5.3 ความรับัผิิดีชอบัของิผิู้ออกเงิินเอกชน: บัทุเรียน
จากวิกฤตการเงิิน

คำสำค้ญ่ที�ธนาคาร์กล่างม้กกล่่าวถ้้งในช่วงหล่้งคือคำว่า	 “trusted	
money”	ซ้�งสุนทร์พิจน์ที�กล่่าวเมื�อธ้นวาคม	2020	 โดย	Agustín	Carstens		
ผู้้�เป็น	General	Manager	ขีอง	BIS	ในห้วขี�อ	central	bankers	of	the	future68 

68 Agustín Carstens, “Central bankers of the future”, speech at the Deutsche Bundesbank’s 
internal discussion series on “Digitalisation and central banking – Is there a fundamental 
change under way?”, 14 December 2020, https://www.bis.org/speeches/sp201214.htm.
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มีใจความวา่	“เงนิที�ปล่อดภย้แล่ะนา่เชื�อถ้อื	ไม่ได�มาจาก	algorithm	แติม่าจาก
การ์คุ�มคร์องโดยสถ้าบ้นที�มีความสามาร์ถ้”	แม�วา่เงนิจะเป็นขี�อมล้่แล่ะสมการ์
คณิิติศาสติร์์ที�โปร์่งใสติร์วจสอบได�น่าจะสร์�างความเชื�อม้�นในเงินได�	แติ่คำว่า	
“trust”	ในบริ์บทขีองธนาคาร์กล่างมีความหมายที�เขี�มงวดมากเพิร์าะหมายถ้ง้
ความพิร์�อมที�จะ	“ทำทุกอย่าง”	(whatever	it	takes)69	เพิื�อร์้กษาม้ล่ค่าได�โดย
เฉพิาะในยามที�ร์ะบบเศร์ษฐกิจปร์ะสบวิกฤติ

จริ์งอย้่ว่าเงินขีองธนาคาร์กล่างในหล่ายปร์ะเทศอาจไม่ได�มีการ์
หนุนหล่้งอย่างเพิียงพิอ	แติ่	Obstfeld	แล่ะ	Rogoff	(2021)	ก็มองว่าการ์ที�
ร้์ฐสามาร์ถ้หาทร์้พิยากร์มาหนุนหล่้งทุนสำร์องเงินติร์าได�ด�วยผู้่านภาษีแล่ะ
กำหนดให�จ่ายภาษีด�วยเงินติร์าน้�นจะทำให�สามาร์ถ้เล่ี�ยงการ์เกิด	 hyperin-
flation	ได�	ซ้�งแนวคิดนี�ม้กเร์ียกว่า	Fiscal	Theory	of	the	Price	Level	เช่น
บทความวิจ้ยขีอง	Christiano	แล่ะ	Fitzgerald	(2000)	แล่ะ	Brunnermeier	
แล่ะคณิะ	(2020)	 ทำให�เงินนอกที�ไม่ร์้บการ์หนุนหล่้ง	(unbacked	outside	
money)	 ที�ออกโดยร์้ฐมีเสถี้ยร์ภาพิขีองร์าคามากกว่าเงินนอกที�ออกโดย	
ภาคเอกชน	แล่ะย้งมีกล่ไก	lender	of	last	resort	เป็นที�พิ้�งพิิงในยามค้บขี้น	
ซ้�งเป็นช่วงเวล่าที�ภาคเอกชนม้กเกิด	coordination	failure	อีกด�วย

เพิร์าะเทคโนโล่ยดีจิทิล้่ทำให�ทุกกจิกร์ร์มที�เกดิข้ี�นกล่ายเปน็เสมอืน
การ์สร์�างสินทร์้พิย์ทางการ์เงินได�	 เช่น	 การ์แปล่งสิ�งขีองในเกมเป็นโทเคน	
(tokenization)	ที�สามาร์ถ้ซื�อขีายแล่ะนำร์้ปแบบการ์บร์ิหาร์จ้ดการ์ขีอง	DeFi	
protocol	 มาใช�	 (ม้กเร์ียกว่า	 GameFi)	 การ์แบ่งขีายงานศิล่ปะเป็นส่วนๆ		
ผู้่าน	 fractional	NFT	 หร์ือการ์ซื�อสิทธิ�ในการ์มีส่วนร์่วมใน	 DAO	 เป็นติ�น		
การ์สร์�างสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่ทำให�เกิดโอกาสทางธุร์กิจใหม่ๆ	ในโล่ก	metaverse	
ได�มากมาย	ซ้�งความสะดวกขีอง	financialization	ในยุคดิจิท้ล่อาจทวีความ
เขี�มขี�นจนอาจเร์ียกว่า	hyper-financialization	ก็ได�

69 Jana Randow and Alessandro Speciale, “3 Words and $3 Trillion: The Inside Story 
of How Mario Draghi Saved the Euro”, Bloomberg, 27 November 2018, https://www.
bloomberg.com/news/features/2018-11-27/3-words-and-3-trillion-the-inside-story-
of-how-mario-draghi-saved-the-euro. 
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การ์เกง็กำไร์มอีย้ท่กุยคุทกุสม้ยแล่ะทกุสนิทร์พ้ิย	์เช่น	หุ�นสามญ้่	หุ�นก้�		
พิ้นธบ้ติร์ร์้ฐบาล่	พิร์ะเคร์ื�อง	ที�ดิน	งานศิล่ปะ	เป็นติ�น	แติ่การ์แสดงหน่วยใน
การ์ซื�อขีายเปน็ขี�อม้ล่ดจิทิล้่ได�	แล่ะเชื�อมโยงติอ่ก้นได�โดยงา่ย	มสีภาพิคล่่องสง้	
อาจเปล่ี�ยนพิฤติิกร์ร์มการ์ซื�อขีาย	 แม�ว่าการ์แปล่งหุ�นเป็นที�ดินจะสามาร์ถ้
ทำได�อย้่แล่�วแติ่อาจไม่ง่ายน้ก	แติ่เทคโนโล่ยีใหม่ๆ	เช่น	บล่็อกเชนสาธาร์ณิะ
ทำให�ขี�อมล้่เป็นโทเคนที�อย้บ่นฐานขี�อม้ล่เดียวกน้หรื์อสามาร์ถ้ทำงานร่์วมกน้	
ได�ง่าย	 (interoperable	blockchain)	 ด�วยการ์	 bridge	 ทำให�การ์แปล่ง
หน่วยขี�อม้ล่ดิจิท้ล่ที�แสดงสิทธิ�ในความเป็นเจ�าขีองหุ�นให�กล่ายเป็นหน่วย
ขี�อม้ล่ดิจิท้ล่ที�แสดงสิทธิ�ในความเป็นเจ�าขีองที�ดินเกิดขี้�นได�อย่างง่ายอย่าง
ที�ได�กล่่าวไว�ในบทที�	3.5	 ในบร์ิบทขีองปัจจุบ้น	 trading	friction	ที�ถ้้กล่ดล่ง	
อย่างมากแล่ะมีเคร์ื�องมือในการ์ทำ	 leveraged	trading	 ได�ง่ายขี้�นทำให�เกิด
การ์เก็งกำไร์ได�ง่ายขี้�นมากอย่างเช่นกร์ณิีขีอง	Robinhood	ในสหร์้ฐอเมร์ิกา	
ซ้�งอาจไม่ได�เป็นผู้ล่ดีก้บน้กล่งทุนเสมอไป70	จ้งอาจทำให�ปร์ะเด็นนี�ควร์ได�ร์้บ
การ์พิิจาร์ณิามากขี้�น

Milton	Friedman	(1970)	กล่่าวไว�ว่า	 “inflation	is	always	and	
everywhere	a	monetary	phenomenon	in	the	sense	that	it	is	and	can	
be	produced	only	by	a	more	rapid	increase	in	the	quantity	of	money	
than	in	output”	แติอ่ย่างที�ได�เห็นวา่เงินมหีล่ากหล่ายร์ป้แบบท้�งเงนิร์ฐ้แล่ะเงิน
เอกชน	แล่ะสินทร์้พิย์ทางการ์เงินสามาร์ถ้กล่ายเป็นเงินได�เสมอ	หากเชื�อใน
คำพิ้ดขีอง	Friedman	เงินเฟ้อก็จะไม่ได�มาจากเงินขีองร์้ฐอย่างเดียวเท่าน้�น		
แติ่อาจมาจากสินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�ผูุ้ดขี้�นมาใหม่มากมายได�เช่นก้น		
ในภาพิที�	3	 ที�ได�อธิบายเงินในแล่ะเงินนอกน้�น	 มีสมมุติิฐานอย้่ว่าเศร์ษฐกิจ
อย้่ในดุล่ยภาพิ	 ทำให�ร์าคาสินทร์้พิย์ทางการ์เงินสะท�อนม้ล่ค่าติามส้ญ่ญ่าที�
จะได�ในอนาคติ	 แติ่ในภาวะที�มีการ์เก็งกำไร์แล่ะร์าคาสินทร์้พิย์ส้งเกินปัจจ้ย
พิื�นฐาน	ทำให�	“ส่วนติ่าง”	ร์ะหว่างร์าคาแล่ะม้ล่ค่าอาจกล่่าวได�ว่าเป็นฟองสบ้่	
แล่ะเสมือนเป็นการ์สร์�างเงินนอก	(outside	money)	ขี้�นเกินมาจากส่วนที�เป็น

70 Nathaniel Popper, “Robinhood Has Lured Young Traders, Sometimes With Devastating 
Results”, The New York Times, 8 July 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/08/
technology/robinhood-risky-trading.html. 
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เงินใน	(inside	money)	ที�สะท�อนม้ล่ค่าเศร์ษฐกิจจร์ิงติามส้ญ่ญ่าอีกที	ทำให�	
hyper-financialization	สามาร์ถ้มีส่วนเกี�ยวขี�องก้บเงินเฟ้อได�

สำหร์้บผู้้�มีส่วนเกี�ยวขี�องในร์ะบบการ์เงิน	 ความร์้บผู้ิดชอบแล่ะ
จร์ร์ยาบร์ร์ณิในหน�าที�ถ้ือเป็นสิ�งที�สำค้ญ่เป็นอย่างยิ�งเนื�องจากบทบาทขีอง	
มอือาชีพิในร์ะบบการ์เงนิคือม้คคเุทศกท์ี�ได�ร์บ้ความเชื�อถ้อืให�นำทางปร์ะชาชน
ในโล่กที�เติม็ไปด�วย	information	asymmetry	บทเร์ยีนที�ร์ะบบการ์เงนิปัจจบุน้
ได�ร์้บมาจาก	Free	Banking	Era	ในปี	1837-1865	แล่ะสืบเนื�องมาถ้้ง	Wall	
Street	Crash	ในปี	1929	เป็นที�มาขีองร์ากฐานขีองการ์กำก้บด้แล่แล่ะกล่ไก
ในการ์สร์�างความเชื�อม้�นในร์ะบบการ์เงินในปัจจุบ้น	

แม�วา่	Gorton	(1999)	จะติ้�งขี�อสง้เกติวา่ธนาคาร์ใน	Free	Banking	
Era	ล่�มเหล่วน�อยกว่าที�คิดเพิร์าะการ์จ้ดร์ะเบียบโดยกล่ไกติล่าด	แติ่ในยุคน้�น
ร์ะบบการ์เงินไม่ได�เชื�อมโยงถ้้งก้นจนสามาร์ถ้ทำให�เกิด	 systemic	risk	 ได�		
เมื�อเงนิเปน็ขี�อมล้่ที�พิร์�อมจะไหล่ไปส้โ่อกาสในการ์ทำกำไร์แล่ะหาวธิ	ี“กร์ะโดด
ขี�ามกำแพิง”	ขีองฐานขี�อม้ล่ได�เสมอแม�จะมอีปุสร์ร์ค	เทคโนโล่ยทีี�ทล่ายกำแพิง
จ้งทำให�ความเชื�อมโยงร์ะหว่างก้นขีองร์ะบบการ์เงินในยุคปัจจุบ้นเป็นสิ�งที�	
หล่ีกเล่ี�ยงไม่ได�	 แล่ะความเสียหายที�เกิดขี้�น	 “นอกร์ะบบ”	ก็สามาร์ถ้เขี�ามาส้่
ร์ะบบได�เสมอ	เชน่	การ์นำสินทร์พ้ิย์ดจิทิล้่มาค�ำปร์ะกน้สินเชื�อในร์ะบบการ์เงิน
ปจัจบุน้	ไมว่า่จะเปน็สนิเชื�ออเนกปร์ะสงคห์ร์อืสนิเชื�อเพืิ�อที�อย้อ่าศย้71	เปน็ติ�น

อย่างที�	Goldstein	(2020)	กล่่าวไว�ว่า	“ปร์ะว้ติิศาสติร์์ขีองเงินโดย
ร์วมแล่�วก็คือปร์ะว้ติิศาสติร์์ขีองการ์ที�สิ�งติ่างๆ	 กล่ายเป็นเงินโดยที�ผู้้�คนไม่ได�
ร์้�ติว้”	เมื�อปร์ะชาชนต่ิางม้�นใจใน	“เงนิ”	น้�นจนฝากอนาคติการ์ออมขีองตินเอง
ไว�ในสิ�งน้�น	ผู้้�ด้แล่ร์ะบบการ์เงินจ้งติ�องเขี�ามาด้แล่ในที�สุดเพิื�อไม่ให�ความเสีย
หายร์ุกล่ามไปส้่ส่วนอื�นขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจ	“อิสร์ภาพิ”	ในโล่กการ์เงินจ้งควร์
มาพิร์�อมก้บความร์้บผู้ิดชอบติ่อส้งคมด�วย	

71 Alcynna Llyod, “Why you shouldn’t get your mortgage in bitcoin”, Business Insider, 
19 February 2022, https://www.businessinsider.com/crypto-mortgage-analysis-bit-
coin-pros-cons-milo-trouble-getting-financing-2022-2.
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-
ในปััจจุบัันสิ� งิทุี�ถึูกยอมรับัอย่างิเป็ัน
ทุางิการว่าเป็ันเงิินเองิก็มีหลากหลาย 
รปูัแบับั และเงินิทุี�ใชก้นัแพรห่ลายกไ็มไ่ดี้
เป็ันเงิินของิธุนาคารกลางิแต่เป็ันเงิิน
เอกชนทุี� ออกโดียผิู้ ทุี� ไดี้ รับัอนุญาต  
ถึูกกำากับัดีูแลอย่างิเข้มงิวดีและมีกลไก 
ในการสร้างิความมั�นใจรองิรับั...
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บัทุสรุปั:
Future of Money

-
Scitovsky	(1969)	 ได�กล่่าวไว�ว่าเงินเป็นแนวคิดที�ยากจะกำหนด	

เนื�องจากมีสิ�งมากมายที�สามาร์ถ้เป็นเงินได�หากไม่จำเป็นติ�องมีท้�งสาม
คุณิสมบ้ติิในสิ�งเดียวก้น	 ในปัจจุบ้นสิ�งที�ถ้้กยอมร์้บอย่างเป็นทางการ์ว่าเป็น
เงินเองก็มีหล่ากหล่ายร์้ปแบบ	 แล่ะเงินที�ใช�ก้นแพิร์่หล่ายก็ไม่ได�เป็นเงินขีอง
ธนาคาร์กล่างแติ่เป็นเงินเอกชนที�ออกโดยผู้้�ที�ได�ร้์บอนุญ่าติ	 ถ้้กกำก้บด้แล่
อย่างเขี�มงวดแล่ะมีกล่ไกในการ์สร์�างความม้�นใจร์องร์้บ	ในขีณิะที�	means	of	
payment	 อื�นที�ออกโดยเอกชนเช่นก้นแล่ะที�มีคุณิสมบ้ติิคล่�ายเงินมากแติ่ย้ง
ไม่ถ้้กเร์ียกว่าเงิน	เช่น	stablecoin	ก็ได�ร์้บความนิยมมากขี้�น

เงินเอกชนไม่ใช่เร์ื�องใหม่ในหน�าปร์ะว้ติิศาสติร์์	 งานวิจ้ยขีอง	
น้กเศร์ษฐศาสติร์์	BIS	เช่น	Schnabel	แล่ะ	Shin	(2018)	หร์ือ	Frost	แล่ะ
คณิะ	(2020)	 ม้กย�อนกล่้บไปวิเคร์าะห์ปร์ะว้ติิศาสติร์์เพิร์าะสถ้านการ์ณิ์ที�
เกิดข้ี�นในร์ะบบการ์เงินขีองโล่ก	 มีความคล่�ายก้บเหตุิการ์ณ์ิปร์ะว้ติิศาสติร์์
หล่ายเหติุการ์ณิ์มาก	เมื�อการ์ออกเงินเอกชนกล่้บมาได�ร์้บความสนใจอีกคร์้�ง	
เหติุการ์ณ์ิต่ิางๆ	 ที�ได�กล่่าวถ้้งในหน้งสือเล่่มนี�อาจเผู้ยให�เห็นว่าสามาร์ถ้เกิด
อะไร์ขี้�นได�ในอนาคติ	ซ้�งมีบทเร์ียนที�สำค้ญ่	10	ปร์ะการ์ด้งนี�

1.	 เงินคือสิ�งทำให�เกิดสะดวกสบายแล่ะมีปร์ะสิทธิภาพิที�สุด	
ติามความติ�องการ์ในแติ่ล่ะยุค	 ซ้�งมีท้�งการ์แล่กเปล่ี�ยนไปจนถ้้งการ์ร์ะดมทุน	
เงนิเปน็สว่นสำค้ญ่ขีองร์ะบบการ์เงนิที�ทำให�ปร์ะสานงานแล่ะจ้ดสร์ร์ทร์พ้ิยากร์
ในร์ะบบเศร์ษฐกิจได�อย่างมีปร์ะสิทธิภาพิ



186

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

2.	เงนิมก้เป็นสิ�งที�ร์เิร์ิ�มโดยภาคเอกชนแต่ิในที�สุดแล่�วก็จะได�ร์บ้การ์
กำก้บด้แล่จากร์้ฐ	เพิร์าะเงินมีค่าจ้งทำให�มีความพิยายามในการ์ปล่อมแปล่ง
แล่ะด�อยค่าขีองเงิน	(debasement)	 ซ้�งเกิดขี้�นได�ท้�งจากการ์กร์ะทำขีองร์้ฐ
แล่ะปร์ะชาชนก้นเอง

3.	 เมื�อปร์ะชาชนคิดว่าเงินมีค่า	 เงินก็สามาร์ถ้คงม้ล่ค่าติ่อไปได�
แม�ว่าจะไม่มีสิ�งใดหนุนหล่้งค่า	 แล่ะเมื�อปร์ะชาชนคิดว่าเงินหมดค่า	 เงินก็จะ
หมดค่าได�แม�ว่าจะมีทุนสำร์องหนุนหล่้งอย้่อย่างเพิียงพิอก็ติาม

4.	เมื�อเงินที�กำหนดให�ม้ล่ค่าเท่ากน้มหีล่ายปร์ะเภท	คุณิภาพิขีองเงิน
ซ้�งร์วมถ้ง้ความสะดวกสบายแล่ะปร์ะสิทธภิาพิในการ์ใช�งานจะเปน็ติว้กำหนด	
ความนิยมแล่ะคุณิค่าขีองเงิน

5.	ปร์มิาณิเงนิเปน็เร์ื�องสำคญ้่ติอ่ร์ะบบเศร์ษฐกจิ	แล่ะควร์มปีร์มิาณิ
ให�เพีิยงพิอต่ิอกิจกร์ร์ม	 หากมีปริ์มาณิไม่พิอจะทำให�เงินร์าคาแพิงจนส่งผู้ล่	
กร์ะทบติอ่การ์ต้ิดสนิใจล่งทุนเพิื�อขียายผู้ล่ติิภาพิขีองร์ะบบเศร์ษฐกจิได�	แติห่าก	
มีปร์ิมาณิมากเกินไปแล่ะนำเงินไปใช�ก้บสิ�งที�ไม่ได�ขียายผู้ล่ิติภาพิขีองร์ะบบ
เศร์ษฐกิจก็สามาร์ถ้ทำให�เกิดเงินเฟ้อได�

6.	 เงินในร์ะบบเศร์ษฐกิจปัจจุบ้นมีท้�งเงินขีองธนาคาร์กล่างแล่ะ	
เงนิเอกชน	โดยเงินเอกชนคือสนิทร์พ้ิย์ทางการ์เงินในร์ะบบการ์เงิน	เปน็ขี�อมล้่	
ที�สามาร์ถ้เพิิ�มแล่ะล่ดได�โดยมีผู้ล่ที�ติามมาเพิร์าะเป็นสินทร์้พิย์แล่ะหนี�สิน	
ร์ะหว่างกน้	เงนิเอกชนบางปร์ะเภท	เชน่	เงนิฝากในธนาคาร์พิาณิชิย์	ถ้ก้ร์บ้เปน็	
การ์ชำร์ะขี้�นสุดท�ายอย่างกว�างขีวางเพิร์าะมีกล่ไกในการ์สร์�างความม้�นใจ
ร์องร์้บ	 แล่ะเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะสื�อสาร์ที�เพิิ�มความสะดวกในการ์
ชำร์ะ

7.	ร์ะบบการ์เงินมี	 information	asymmetry	แล่ะเมื�อมี	 conflict	
of	interest	 โดยที�ไม่มีกล่ไกสร์�างความร์้บผู้ิดชอบติ่อผู้ล่ที�ติามมา	 การ์สร์�าง
สินทร์้พิย์ทางการ์เงินบางอย่างในร์ะบบเศร์ษฐกิจจ้งอาจไม่ได�เกิดปร์ะโยชน์
ติ่อส่วนร์วม	หร์ือเกิดการ์ใช�นว้ติกร์ร์มการ์เงินผู้ิดว้ติถุ้ปร์ะสงค์

8.	วิกฤติการ์เงินม้กเกิดขี้�นเมื�อม้ล่ค่าสินทร์้พิย์ล่ดล่งเฉียบพิล่้นจน
ทำให�หนี�สินได�ร์้บผู้ล่กร์ะทบแล่ะเกิดได�ท้�งในร์ะบบธนาคาร์พิาณิิชย์	ติล่าดทุน	
แล่ะ	shadow	bank	ซ้�งล่�วนมีส่วนในการ์สร์�างสินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�อาจถ้้ก
นำมาใช�เป็นเงินเอกชน
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9.	 การ์ร์วมต้ิวก้นเพิื�อแก�ไขีปัญ่หาในภาวะวิกฤติม้กทำได�ยาก		
แต่ิผู้ล่กร์ะทบขีองวิกฤติสามาร์ถ้ลุ่กล่ามแล่ะสร์�างล่้กหล่งได�	 ที�พิ้�งพิิงในยาม
ค้บขี้นที�สามาร์ถ้เสร์ิมสภาพิคล่่องในร์ะบบการ์เงินได�จ้งมีความจำเป็น

10.	 วิกฤติการ์เงินม้กเกิดขี้�นจากการ์นำนว้ติกร์ร์มการ์เงินมาใช�	
ผู้ิดร์้ปแบบ	ปร์ะกอบก้บสุญ่ญ่ากาศที�เกิดขี้�นจากความเหล่ื�อมล่�ำในกฎเกณิฑ์์
แล่ะการ์กำก้บด้แล่	(regulatory	arbitrage)	 ทำให�ไม่ติ�องร์้บผู้ิดชอบติ่อผู้ล่ที�	
ติามมา	ซ้�งอาจมี	conflict	of	interest	ท้บซ�อนเป็นติ้วเร์่ง	แล่ะเมื�อได�ผู้่านพิ�น	
ไปแล่�วม้กนำมาซ้�งการ์กำก้บด้แล่ที�ปิดช่องว่างเพิื�อไม่ให�เกิดความผิู้ดพิล่าด
นี�อีก

จากต้ิวอย่างในภาพิที�	1	 แม�ว่าในส้งคมไม่มีเงิน	 การ์เก็บบ้นท้ก
แล่ะสื�อสาร์ขี�อม้ล่ในร์้ปแบบอื�นก็ย้งสามาร์ถ้ทำให�แมร์ี�ได�ร์้บแอปเปิล่ในที�สุด	
ในปัจจุบ้น	 เงินที�แพิร่์หล่ายคือเงินขี�อม้ล่	 เป็นเทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่
ขี�ามติ้วตินแล่ะเวล่า	 ซ้�งคุณิล่้กษณิะที�สำค้ญ่ขีองเงินร์้ปแบบนี�อาจเหลื่อเพิียง	
(1)	 หน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	(4)	 การ์ผู้้กม้ดส้ญ่ญ่า	 แล่ะ	(5)	 การ์จ้ดเก็บขี�อม้ล่ที�
บร์ิบ้ร์ณิ์	อย่างที�	ปิติิ	ดิษยท้ติ	(2555)	กล่่าวไว�ก็ได�	Brunnermeier	แล่ะคณิะ	
(2019)	มองว่านว้ติกร์ร์มใหม่ๆ	ที�ล่ด	friction	แล่ะ	switching	cost	ทำให�เงิน
เกิดการ์แยกส่วน	(unbundle)	แล่ะร์วมใหม่	(rebundle)	ทำให�ปร์ะชาชนอาจ
เล่อืกใช�เงินหล่ายร์ป้แบบแล่ะแติล่่ะแบบก็ไม่ติ�องมคีณุิสมบต้ิคิร์บทกุด�านก็ได�	
ปร์ะกอบก้บการ์ที�คุณิสมบ้ติิที�ปร์ะชาชนให�ความสำค้ญ่ในยุคนี�อาจเปล่ี�ยนไป
จากเดิม	เช่น	การ์ร์้กษาความเป็นส่วนติ้ว	(data	privacy)	การ์ใช�งานร์่วมก้บ
ร์ะบบขี�อม้ล่อื�น	(interoperability)	แล่ะความสามาร์ถ้ในการ์แล่กเป็นเงินสกุล่
หร์ือร์้ปแบบอื�น	(convertibility)	เป็นติ�น

หน้�งในหน�าที�ขีองเงินในปัจจุบ้นคือการ์เก็บขี�อม้ล่ทางเศร์ษฐกิจ
เพืิ�อทำให�ร์ะบบการ์เงนิสามาร์ถ้ปร์ะสานงานจ้ดสร์ร์ทร์้พิยากร์ท้�งร์ะหว่างก้น	
ในปัจจุบ้นแล่ะร์ะหว่างปัจจุบ้นแล่ะอนาคติอย่างมีปร์ะสิทธิภาพิ	 แล่ะบริ์หาร์
จด้การ์ผู้้�มีสว่นร่์วมในร์ะบบเศร์ษฐกิจเพิื�อให�โอกาสต่ิางๆ	ในการ์ขียายผู้ลิ่ติภาพิ	
ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจให�เติิบโติได�ร์้บเงินทุนในติ�นทุนที�เหมาะสม	 ด้งน้�น
ความสำค้ญ่ขีองเงินในปัจจุบ้นไม่ได�อย้่ที�ปริ์มาณิเงินที�มี	 แต่ิอย้่ที�ขี�อม้ล่ที�
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ทุกคนยอมร์้บแล่ะใช�แทนเงินนี�สามาร์ถ้สะท�อนม้ล่ค่าทางเศร์ษฐกิจขีอง
กิจกร์ร์มต่ิางๆ	 ให�สามาร์ถ้ติ้ดสินใจได�อย่างถ้้กติ�อง	 แล่ะกล่�าติ้ดสินใจ
โดยมีมิติิเวล่าเขี�ามาเกี�ยวขี�อง	(intertemporal	decision)	 เช่น	 การ์ออม	
แล่ะการ์ล่งทุน	 เมื�อเงินถ้้กใช�เป็นเสมือนภาษากล่างในการ์สื�อสาร์	 ก็ย่อมมี
ความเสี�ยงติ่อการ์สื�อความที�ผู้ิดแล่ะบิดเบือนได�	 แล่ะนำมาส้่การ์คำน้งถ้้งผู้ล่
ขี�างเคียง	(externalities)	 ที�อาจเกิดแล่ะลุ่กล่ามในร์ะบบเศร์ษฐกิจได�	 สิ�งที�
ดีที�สุดจากมุมมองส่วนบุคคล่อาจไม่สอดคล่�องก้บสิ�งที�ดีที�สุดสำหร์้บส้งคม	
โดยร์วม	(ปิติิ	ดิษยท้ติ,	2555)	ส้งคมจ้งม้กสร์�างกล่ไกสาธาร์ณิะในการ์ป้องก้น
ผู้ล่ขี�างเคียงนี�	 อย่างเช่นการ์ปร์ะก้นภ้ยร์ถ้ภาคบ้งค้บติาม	 พิร์บ.	 คุ�มคร์องผู้้�
ปร์ะสบภ้ยจากร์ถ้	พิ.ศ.	2535	เป็นติ�น

การ์หาร์อืเร์ื�อง	Future	of	Money	ม้กมกีาร์ยกปร์ะเดน็ที�ร์ฐ้มอีำนาจ
ในการ์ผู้ลิ่ติเงินแล่ะเหตุิการ์ณ์ิในปร์ะว้ติิศาสติร์์ที�ร์้ฐพิิมพ์ิเงินจนเกิดภาวะ
เงินเฟ้อมาเป็นติ้วอย่างขีองความจำเป็นที�ติ�องมีเงินในร์้ปแบบใหม่	 แติ่ใน	
บร์ิบทขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจปัจจุบ้น	 เงินขีองธนาคาร์กล่างมีบทบาทในร์ะบบ
เศร์ษฐกิจน�อยกว่าเงินเอกชนมาก	 ทำให�สาร์ะสำค้ญ่ขีองเร์ื�องเงินในปัจจุบ้น
ไม่ได�อย้่ที�การ์ล่ดบทบาทขีองอำนาจร์้ฐในการ์ผู้ล่ิติเงินแล่ะไม่ได�อย้่ที�ปร์ิมาณิ
ขีองเงินที�ร์้ฐผู้ล่ิติได�	 แติ่อย้่ที�กล่ไกในการ์สร์�างความร์้บผู้ิดชอบในร์ะบบ	
การ์เงินเพิื�อไม่ให�ท้�งภาคร์้ฐแล่ะภาคเอกชนสร์�างสินทร์้พิย์ทางการ์เงินที�ใช�
แทนเงินแล่ะนำไปล่งทุนในสิ�งที�ไม่เกิดปร์ะโยชน์ติ่อร์ะบบเศร์ษฐกิจได�จน	
เกินเล่ยมากกว่า	 เพิร์าะเมื�อฟองสบ้่ร์าคาสินทร์้พิย์ได�เกิดข้ี�นแล่�วม้กยากที�
จะแก�ไขี	 แล่ะความล่้งเล่ขีองร์้ฐในการ์ร์้บมือก็อาจทำให�ปัญ่หาสะสมจนใหญ่่
เกินแก�ได�

เทคโนโล่ยีทำให�ร์ะบบเศร์ษฐกิจเกิด	 hyper-financialization	
สามาร์ถ้สร์�างสิ�งที�คล่�ายเงินได�อย่างง่ายแล่ะหล่ากหล่าย	 แติ่แม�ว่าชื�อเร์ียก	
โฉมหน�า	สถ้านะ	หร์ือเทคโนโล่ยีการ์เก็บขี�อม้ล่เบื�องหล่้งขีองเงินแล่ะบร์ิการ์
ทางการ์เงินจะเปล่ี�ยนแปล่งไป	เช่น	จากเงินขีองธนาคาร์พิาณิิชย์เป็นเงินขีอง	
shadow	bank	แติ่หน�าที�แล่ะหล่้กเศร์ษฐศาสติร์์พิื�นฐานในการ์ทำงานขีองเงิน
แล่ะร์ะบบการ์เงินกย็ง้คงไม่เปล่ี�ยนแปล่ง	ซ้�งหมายความว่าปญั่หาต่ิางๆ	ที�เคย
เจอในอดีติในร์ะบบการ์เงินก็คงจะไม่เปล่ี�ยนแปล่งด�วย
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หนง้สอืเล่ม่นี�วเิคร์าะหอ์นาคติขีองเงนิผู้า่นเทคโนโล่ยบีล่อ็กเชนเปน็
หล้่ก	ซ้�งบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะถ้อืเปน็ทางเล่อืกหน้�งในการ์เกบ็ขี�อมล้่ที�ทำให�ล่ด	
friction	ติ่างๆ	ในร์ะบบการ์เงินได�มาก	แติ่ก็มาพิร์�อมเงื�อนไขีเช่นก้น	สามาร์ถ้
สร์ปุสาร์ะสำค้ญ่ขีองบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะได�	5	ปร์ะการ์	ซ้�งหากติ�องการ์ใช�งาน	
บล่็อกเชนสาธาร์ณิะก็จำเป็นติ�องยอมร์้บเงื�อนไขีท้�งหมด	 ไม่สามาร์ถ้แยก
พิิจาร์ณิาเป็นส่วนๆ	ได�

1.	 การ์สร์�างบล่็อกเชนสาธาร์ณิะมาจากความปร์ะสงค์ที�จะไม่
ติ�องการ์พิ้�งพิาติ้วกล่างที�ได�ร์้บการ์เชื�อถ้ือ	(trusted	third	party)	ในการ์สร์�าง
บ้ญ่ชแีล่ะสง่คำส้�ง	ให�ปร์ะชาคมมสีว่นในการ์ยืนยน้ธรุ์กร์ร์ม	บน้ทก้แล่ะจ้ดเกบ็
ขี�อม้ล่	 ติ�องการ์สร์�างร์ะบบที�ผู้้�ใช�งานมีสิทธิ�อย่างส้มบ้ร์ณิ์ในการ์ใช�งานร์ะบบ	
ที�อย้่บนฐานขี�อม้ล่เดียวก้นแล่ะไม่สามาร์ปิดก้นได�	 (censorship	resistant)	
ซ้�งสามาร์ถ้ทำได�ด�วย	cryptographic	hash	function	แล่ะ	asymmetric-key	
cryptography	ทำให�	private	key	เป็นสิ�งสำคญ้่ซ้�งผู้้�ใช�งานติ�องด้แล่ด�วยตินเอง

2.	 การ์มี	 native	coin	 มาจากความปร์ะสงค์ที�จะให�ปร์ะชาคมมา
ร์ว่มเปน็โหนดเพิื�อคำนวณิธรุ์กร์ร์มแล่ะบน้ทก้แทนติว้กล่างที�ได�ร์บ้การ์เชื�อถ้อื		
ทำให�จำเป็นติ�องมี	native	coin	เพิื�อให�เป็น	mining	reward	ติามกล่ไกการ์
สร์�างฉ้นทามติิ	(consensus	protocol)	 ที�ผู้้�พิ้ฒนาบล็่อกเชนสาธาร์ณิะน้�น
กำหนด	 แล่ะเพิื�อใช�จ่ายค่า	 gas	 ซ้�งท้�งสองเป็นส่วนสำค้ญ่ในการ์สร์�างแร์ง
จ้งใจให�มีผู้้�อาสามาเขี�าร์่วมให�บร์ิการ์สาธาร์ณิะนี�	 ผู้้�มสีทิธิ�ในการ์บน้ทก้ขี�อมล้่	
ติาม	consensus	protocol	เป็นผู้้�กำหนดว่าธุร์กร์ร์มใดจะได�ร์บ้การ์บน้ทก้ก่อน		
แล่ะสามาร์ถ้เจาะจงเพิื�อปิดก้�นการ์ให�บริ์การ์บ้ญ่ชีหร์ือปร์ะเภทธุร์กร์ร์มที�
ติ�องการ์ได�	หร์อืสามาร์ถ้ทำธุร์กร์ร์มขีองตินก่อนได�	ทำให�ติ�องมีวิธกีาร์ป้องกน้
การ์ผู้้กขีาดการ์ดำเนินงานที�มาจาก	 economic	majority	 ขีองบล่็อกเชน
สาธาร์ณิะน้�น

3.	 อิสร์ะในการ์สร์�าง	 private	key	 ทำให�ผู้้�ใช�งานสามาร์ถ้สร์�าง		
address	 แล่ะส่งคำส้�งทำธุร์กร์ร์มได�เอง	 แล่ะย้งทำให�สามาร์ถ้สร์�างบร์ิการ์
ทางการ์เงินอ้ติโนม้ติิใน	address	ขีองตินได�เองอย่างอิสร์ะโดยไม่จำเป็นติ�อง
จ้ดติ้�งเป็นนิติิบุคคล่หร์ือเปิดเผู้ยติ้วติน	 แล่ะไม่จำเป็นติ�องขีออนุญ่าติผู้้�ใด	
(permissionless)	ทำให�ไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นการ์สร์�างบร์ิการ์ใหม่ได�	
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4.	 การ์ใช�งานบล่็อกเชนสาธาร์ณิะจำเป็นติ�องให�ทุกคนสามาร์ถ้	
ร์่วมติร์วจสอบยืนย้นแล่ะคำนวณิธุร์กร์ร์มได�	 ธุร์กร์ร์มที�เกิดขี้�นท้�งหมดจ้ง	
กล่ายเป็นขี�อมล้่ที�เขี�าถ้ง้ได�โดยสาธาร์ณิะ	ทำให�มีความจำเป็นในการ์ปกปิดติว้ติน		
เพิร์าะไม่ใช่ทุกคนที�พิร์�อมจะเปิดเผู้ยขี�อม้ล่เหล่่านี�ให�ทร์าบ	

5.	 เมื�อติ้วตินก้�งนิร์นาม	(pseudonymity)	 เป็นผู้ล่ที�ติามมาขีอง
การ์ใช�งานร์ะบบนี�	 การ์สร์�างความน่าเชื�อถ้ือในร์ะบบการ์เงินซ้�งพิ้�งพิาการ์มี
ปฏิส้มพิ้นธ์ติ่อเนื�องเพิื�อสร์�างความส้มพิ้นธ์ในร์ะยะยาวจ้งเกิดได�ยากขี้�น

ความโปร่์งใสขีองบล็่อกเชนสาธาร์ณิะไม่ได�หมายความว่าขี�อม้ล่ที�
อย้่ในน้�นสามาร์ถ้นำมาใช�งานได�โดยงา่ย	หากเปร์ยีบเทยีบบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะ
ก้บร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นในเฉพิาะมิติิขีองฐานขี�อม้ล่	 บล่็อกเชนเป็นการ์ใช�
ฐานขี�อม้ล่เดียวก้นแติ่กร์ะจายก้นเก็บร์้กษาด้แล่	 ง่ายติ่อการ์ติร์วจสอบขี�อม้ล่
ในบ้ญ่ชีที�มีในปัจจุบ้น	 ทำให�การ์การ์ร์้บด้แล่สินทร์้พิย์	 (asset	custody)	
แล่ะการ์ชำร์ะเงินแล่ะแล่กเปล่ี�ยน	(payment	and	exchange)	 ทำก้นได�เอง	
อย่างสะดวกเมื�อดำเนินการ์ด�วยฐานขี�อม้ล่นี�	เพิร์าะมีขี�อม้ล่ทุกอย่างที�จำเป็น	
เพิยีงพิอต่ิอการ์ทำธุร์กร์ร์ม	แติฐ่านขี�อม้ล่นี�ไม่สามาร์ถ้เก็บขี�อมล้่ล่ะเอียดอ่อน	
ที�ไม่ปร์ะสงค์ที�จะเปิดเผู้ยได�	 หร์ือเก็บแล่�วก็ไม่สามาร์ถ้นำมาใช�งานได�ง่าย	
เพิร์าะไม่ได�เปิดเผู้ยต้ิวติน	การ์วเิคร์าะห์ขี�อม้ล่บล่อ็กเชนสาธาร์ณิะโดยนก้วเิคร์าะห์	
แล่ะนก้วชิาการ์จง้เปน็เพีิยงการ์อนุมานผู่้านพิฤติกิร์ร์มการ์ใช�งานแล่ะการ์โอน
ร์ะหว่างกลุ่่มบ้ญ่ชีเท่าน้�น	 ในขีณิะที�ฐานขี�อม้ล่ขีองร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นน้�น	
ติ่างฝ่ายติ่างเก็บก้นเอง	 ไม่กร์ะจายให�ผู้้�อื�นเก็บร์้กษา	 ทำให�ติ�องมีพิิธีการ์ใน
การ์สื�อสาร์ขี�ามฐานขี�อม้ล่ก้น	 การ์ชำร์ะเงินแล่ะแล่กเปล่ี�ยนจ้งทำได�ยากกว่า		
แติส่ามาร์ถ้เกบ็ขี�อม้ล่เชงิล่ก้ที�จำเปน็ต่ิอการ์ให�บร์กิาร์ทางการ์เงนิอื�นๆ	ได�อยา่ง	
ล่ะเอียดโดยที�ผู้้�ร์้บบร์ิการ์มีความยินยอมมากกว่าเพิร์าะเชื�อใจว่าขี�อม้ล่จะไม่
ถ้้กนำไปเปิดเผู้ยติ่อสาธาร์ณิะ

ในปี	2018	มีงานเสวนาที�จ้ดโดย	Andreessen	Horowitz	(a16z)		
ซ้�งเป็นบร์ิษ้ท	venture	capital	ที�เน�นล่งทุนในบร์ิษ้ทที�เกี�ยวขี�องก้บสินทร์้พิย์
ดิจิท้ล่แล่ะบล่็อกเชนสาธาร์ณิะในช่วงที�ผู้่านมา	 ซ้�ง	 Paul	 Krugman		
น้กเศร์ษฐศาสติร์์ร์างว้ล่โนเบล่ได�กล่่าวถ้้งคร์ิปโทเคอร์์เร์นซีไว�ด้งนี�
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“เรี่าจะที่ิ�งเที่ค่โนโลย่ repeated game และค่วามน่า 
เช่่�อถ่อ (reputation) – ซื้่�งเป็นเที่ค่โนโลย่ที่างส้งค่ม
มากกวา่เที่ค่โนโลยท่ี่างค่ณติ้ศาสต้รี่ ์– และมาลองสรี่า้ง
รี่ะบบที่่�ที่ำงานด้้วย algorithm เที่่าน้�น ซื้่�ง algorithm  
จะรี่้บรี่องว่าเรี่าจะได้้รี่้บสิ�งที่่�ต้้องการี่”

ในบร์บิทขีองเสวนาน้�น	Krugman	ได�พิด้ถ้ง้บติิคอยน	์ซ้�งอาจกล่่าว
ได�วา่ปร์ะสบความสำเร์จ็ในการ์สร์�างร์ะบบการ์เกบ็ขี�อมล้่ร์ป้แบบใหมท่ี�ทำให�ยง้
ร์ก้ษาความเป็นสว่นติว้ได�แม�ว่าจะการ์ใช�งานจะหล่งเหลื่อร์อ่งร์อยที�หล่กีเล่ี�ยง
ไม่ได�ซ้�งเป็นธร์ร์มชาติิขีองร์ะบบดิจิท้ล่	 ทำให�สามาร์ถ้นำมาใช�งานเพิื�อชำร์ะ
แล่ะแล่กเปล่ี�ยนโดยนริ์นามคล่�ายเงนิสดได�	แต่ิแล่กมาด�วยการ์ล่ะทิ�งเทคโนโล่ยี	
repeated	game	(อย่างที�ได�กล่่าวไว�ในบทที�	2.3)	 ซ้�งเป็นบ่อเกิดขีองความ	
เชื�อถื้อ	เพิร์าะการ์ใช�ติว้ตินก้�งนริ์นามหมายถ้ง้การ์กล้่บไปใช�	one-shot	game	
ที�มคีวามเสี�ยงติอ่ปฏสิม้พิน้ธท์ี�ฉาบฉวย	เงื�อนไขีนี�จง้ทำให�การ์ใช�งานบล่อ็กเชน	
สาธาร์ณิะโดยล่ำพิ้งอาจจะย้งไม่สามาร์ถ้จ้ดสร์ร์เงินทุนแล่ะร์ะดมทุน	(capital	
allocation)	 ที�จำเป็นติ�องพิ้�งพิาขี�อม้ล่ส่วนติ้วจำนวนมากขีองล่้กค�าเพิื�อล่ด
อุปสร์ร์คขีอง	information	asymmetry	ได�ดีน้ก	ทำให�ย้งคงติ�องพิ้�งพิาขี�อม้ล่
นอกบล็่อกเชนที�	 smart	contract	 ไม่สามาร์ถ้มีผู้ล่ผู้้กพิ้นได�เพิื�อให�บริ์การ์
ทางการ์เงินที�ปร์ะสบอุปสร์ร์คเหล่่านี�ได�อย่างมีปร์ะสิทธิภาพิ

สินเชื�อถ้ือเป็นการ์จด้สร์ร์เงินทุนร์้ปแบบหน้�ง	 เป็นการ์นำกำล่ง้ซื�อ	
ในอนาคติมาใช�แล่ะเปน็ที�มาขีองการ์สร์�างเงนิใน	(inside	money)	เชน่	เงนิฝาก	
ธนาคาร์พิาณิิชย์	 ที�ใช�อย่างแพิร์่หล่ายในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น	 แม�ว่า	 DeFi	
lending	protocol	จะมขีี�อได�เปร์ยีบเร์ื�องติ�นทนุในการ์ดำเนนิงานที�ติ�ำกวา่มาก	
แติ่การ์ให�บร์ิการ์สินเชื�อที�อย้่บนพิื�นฐานขีอง	 one-shot	game	 จำเป็นติ�อง
พิ้�งพิาหล่้กปร์ะก้น	 ซ้�งหล่้กปร์ะก้นจำนวนมากในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น	 เช่น	
อส้งหาร์ิมทร์้พิย์	ยานพิาหนะ	ไม่ได�สามาร์ถ้นำมาแปล่งเป็นโทเคนในร์้ปแบบ
ที�เหมาะก้บการ์ทำงานขีอง	protocol	ได�ง่าย	จ้งย้งอาจไม่ได�เป็นทางเล่ือกที�ดี
น้กในการ์เพิิ�มการ์เขี�าถ้้งแหล่่งเงินทุนสำหร์้บกลุ่่มที�เขี�าถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงิน
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อย่างไม่ท้�วถ้้ง	(underbanked)	 เทคโนโล่ยีดิจิท้ล่อื�นที�ท้�งสามาร์ถ้ล่ดติ�นทุน
ในการ์ดำเนินงานแล่ะพ้ิฒนาวิธีในการ์เก็บแล่ะปร์ะมวล่ขี�อม้ล่ท้�ง	 hard	 แล่ะ	
soft	information	ที�มีปร์ะโยชน์ติ่อการ์พิิจาร์ณิาสินเชื�อได�จ้งย้งเป็นทางเล่ือก
ที�มีศ้กยภาพิมากกว่าในปัจจุบ้น	

อีกท้�งร์ะบบที�ติ้วตินก้�งนิร์นามอาจทำให�กล่ไกในร์ะบบการ์เงินที�มี
ไว�เพิื�อล่ด	 conflict	of	interest	 เช่น	 ช่วงเวล่าห�ามขีายหุ�น	(silent	period)	
ขีองบุคคล่ที�เป็นวงในที�ม้กมีขี�อม้ล่เหนือกว่าปร์ะชาชนท้�วไป	 หร์ือการ์ทยอย
ได�ร์้บหุ�น	 (vesting)	 ขีองบุคคล่ที�มีความสำค้ญ่ติ่อกิจการ์	 หร์ือการ์ขีอให�	
น้กวเิคร์าะหแ์สดงความไมมี่สว่นได�ส่วนเสียในหล่ก้ทร์พ้ิยท์ี�วิเคร์าะห	์หร์อืการ์
กำหนดให�ผู้้�ให�บร์ิการ์แล่กเปล่ี�ยนไม่ทำธุร์กร์ร์มขีองตินติ้ดหน�าล่้กค�า	(front-
running)	 เป็นติ�น	 ซ้�งไม่อาจสร์�างความม้�นใจได�มากเมื�อติ้วตินในบล็่อกเชน	
สาธาร์ณิะไม่สามาร์ถ้ร์บ้ปร์ะกน้ความต่ิอเนื�องวา่เปน็บคุคล่เดียวกน้ได�	แม�จะมี
ความพิยายามในการ์สร์�างติ้วติน	เช่น	decentralized	identity	แติ่เมื�อติ้วติน	
ไม่ได�อิงฐานขี�อม้ล่ทะเบียนปร์ะว้ติิร์าษฎร์จ้งสามาร์ถ้สร์�างขี้�นมาใหม่หร์ือ	
สง่ต่ิอได�	ทำให�ไม่สามาร์ถ้ติร์วจสอบได�อย่างแท�จริ์ง	แล่ะความสามาร์ถ้ในการ์	
จ้ดต้ิ�งองค์กร์ได�อย่างอิสร์ะโดยไม่จำเป็นติ�องจ้ดต้ิ�งเป็นนิติิบุคคล่ภายใติ�	
กฎหมายใด	(เชน่	จด้ติ้�งเปน็	DAO	อยา่งเชน่ในกล่อ่งที�	11)	กย็ง้สามาร์ถ้ให�บร์กิาร์
โดยไร์�พิร์มแดนอยา่งไมส่ามาร์ถ้ปดิก้�นได�	ทำให�ไมส่ามาร์ถ้ยดืถ้อืกร์อบกติิกา	
ในการ์สร์�างความม้�นใจติามร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นได�แล่ะจำเป็นติ�องมีความ	
เชื�อใจในผู้้�ให�บร์ิการ์เป็นอย่างมาก

ขี�อจำก้ดขีองบล่็อกเชนสาธาร์ณิะเหล่่านี�ทำให�การ์กำก้บด้แล่ผู้้�ให�
บร์ิการ์ทางการ์เงินที�สร์�างอย้่บนบล่็อกเชนสาธาร์ณิะผู้่านกร์อบกติิกาแบบ
ด้�งเดิมจ้งอาจทำได�เพิียงผู้่าน	on-ramp	ส้่โล่กสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	เช่น	ศ้นย์ซื�อ
ขีายสินทร์้พิย์ดิจิท้ล่	 เท่าน้�น	 ซ้�งในความเป็นจร์ิงแล่�วผู้้�ให�บร์ิการ์เหล่่านี�ไม่
ได�มีบทบาทมากน้กหากปร์ะชาชนเล่ือกที�จะทำธุร์กร์ร์มก้นเอง	 ไม่ว่าจะเป็น
โดยติร์งร์ะหว่างก้น	(peer-to-peer)	หร์ือด�วย	DeFi	protocol	ผู้่าน	liquidity		
pool	 นิร์นาม	 (peer-to-pool)	 นอกจากนี�	 สำหร์้บบล่็อกเชนสาธาร์ณิะ	
ที�ไร์�พิร์มแดนอย่างสมบ้ร์ณิ์	 ความเหล่ื�อมล่�ำในกฎเกณิฑ์์แล่ะการ์กำก้บด้แล่	
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(regulatory	arbitrage)	จง้ไม่ได�หมายถ้ง้แค่ความล่ก้ล้่�นร์ะหวา่งการ์กำกบ้ดแ้ล่
ธนาคาร์พิาณิชิยแ์ล่ะ	shadow	bank	ซ้�งเมื�อเปน็ผู้้�ให�บร์กิาร์ในปร์ะเทศเดยีวกน้	
อำนาจติามกฎหมายในการ์กำก้บด้แล่ก็ย้งคร์อบคลุ่มอย้่	แติ่หมายถ้้งร์ะหว่าง
แติล่่ะปร์ะเทศในโล่กด�วย	หากติ�องการ์กำกบ้ดแ้ล่	อาจติ�องอาศย้ขี�อติกล่งร่์วม	
ในร์ะด้บโล่กเพิื�อให�เกดิเปน็มาติร์ฐานเดยีวกน้	อยา่งที�ได�เกดิขี้�นแล่�วหม้ป่ร์ะเทศ	
สมาชิก	OECD	ในการ์เก็บภาษีบร์ิษ้ทที�ให�บร์ิการ์ในหล่ายปร์ะเทศ	(Multina-
tional	Enterprises)72

ปร์ากฏการ์ณิท์ี�เกดิขี้�นผู้า่นบล็่อกเชนสาธาร์ณิะแสดงให�เหน็วา่การ์	
ทำธรุ์กร์ร์มในฐานขี�อม้ล่เดยีวกน้หร์อืฐานขี�อม้ล่ที�สามาร์ถ้ทำงานร่์วมกน้ได�ง่าย		
(interoperable)	สามาร์ถ้ล่ด	friction	ได�อยา่งมาก	แล่ะเมื�อยอมร์บ้ขี�อมล้่ขีอง	
แต่ิล่ะคนแล่ะสามาร์ถ้สื�อสาร์ร์ะหว่างกน้ได�	การ์กำหนดชดุคำส้�งให�ทำงานบนเงนิ		
(programmable	money)	ก็สามาร์ถ้ทำได�ไม่ยาก	บ่งชี�ให�เห็นถ้ง้ขี�อเท็จจริ์งว่า	
เมื�อเงินเป็นขี�อม้ล่	 เทคโนโล่ยีในการ์เก็บขี�อม้ล่ที�มีปร์ะสิทธิภาพิแล่ะเชื�อมติ่อ	
กน้ได�สามาร์ถ้กอ่ให�เกดิปร์ะโยชน์ในวงกว�างได�	ไม่วา่จะเปน็บล่อ็กเชนสาธาร์ณิะ		
บล่อ็กเชนวงปดิ	หร์อืแม�แติฐ่านขี�อมล้่อเิล่ก็ทร์อนกิสข์ีองร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้น
ก็ติาม	 อย่างไร์ก็ติาม	 ขี�อม้ล่ที�จำเป็นต่ิอผู้้�ให�บร์ิการ์ทางการ์เงินมีท้�งขี�อม้ล่ที�
ปร์ะชาชนยินดีจะเปิดเผู้ยให�ร์้บร์้�โดยสาธาร์ณิะแล่ะขี�อม้ล่ส่วนติ้ว	 ในยุคที�การ์
ร์้กษาความเป็นส่วนติ้ว	(data	privacy)	เป็นเร์ื�องสำค้ญ่	การ์เล่ือกเทคโนโล่ยี
ในการ์เก็บขี�อม้ล่แล่ะมาติร์ฐานการ์สื�อสาร์ขี�อม้ล่ร์ะหว่างก้นโดยให�เกิดความ
สมดุล่จ้งเป็นปัจจ้ยสำค้ญ่ที�ส่งผู้ล่ติ่อศ้กยภาพิขีองร์ะบบการ์เงิน

ในอดีติ	 เงินติร์าส้ญ่ล้่กษณิ์	 เช่น	 ธนบ้ติร์แล่ะเหร์ียญ่กษาปณิ์		
เปน็สิ�งที�ทำให�การ์แล่กเปล่ี�ยนเกดิขี้�นได�อยา่งสะดวก	แติเ่มื�อพ้ิฒนาขีองร์ะบบ
การ์เงนิทำให�เงนิขี�อม้ล่	เชน่	เงนิฝาก	ได�ร์บ้การ์ยอมร์บ้มากขี้�น	จ้งเกดิคำถ้าม
ว่าความเป็นส่วนติ้วขีอง	 bearer	 instrument	 ซ้�งเป็นสื�อกล่างทางกายภาพิ
ย้งมีความจำเป็นอย้่หร์ือไม่	ในทางหน้�ง	ความนิร์นามขีองเงินสดสามาร์ถ้ก่อ
ให�เกิดอุปสร์ร์คต่ิอการ์ดำเนินงานขีองร์้ฐ	 เช่น	 การ์เก็บภาษีแล่ะการ์ป้องก้น

72 OECD, “International community strikes a ground-breaking tax deal for the digital age”, 
8 October 2021, https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-
breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm 
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อาชญ่ากร์ร์ม	ได�	แติส่ง้คมอาจพิจิาร์ณิาความนริ์นามขีองเงนิเปน็สทิธิ�พืิ�นฐาน	
ได�เช่นก้น	เมื�อโล่กมีความเป็นดิจิท้ล่มากขี้�น	การ์มีเงินติร์าดิจิท้ล่จ้งเป็นสิ�งที�
หล่ีกเล่ี�ยงไม่ได�เพิื�อให�ย้งคงมี	 numeraire	 หร์ือหน่วยว้ดทางบ้ญ่ชี	(unit	of	
account)	 ที�เสถี้ยร์แล่ะเอื�ออำนวยการ์ติ้ดสินใจที�มีมิติิเวล่าเขี�ามาเกี�ยวขี�อง	
(intertemporal	decision)	แล่ะมีชอ่งทางที�ยง้ทำให�ร์ฐ้สามาร์ถ้ดำเนินนโยบาย
เพิื�อร์้กษาอธิปไติยทางเศร์ษฐกิจแล่ะการ์เงินได�อย้่	 แติ่ความท�าทายอย้่ที�
จะสามาร์ถ้นำเทคโนโล่ยีดิจิท้ล่มาใช�ปฏิร์้ปร์ะบบการ์เงินผู่้าน	 CBDC	 หร์ือ	
e-cash	 เพิื�อล่ดติ�นทุนขีองการ์มีเงินติร์าโดยที�ย้งร์้กษาความเป็นส่วนติ้ว	
ได�หร์ือไม่	 หร์ือส้งคมจะยอมทิ�งความเป็นส่วนติ้วไปเพิื�อปร์ะสิทธิภาพิที�ดีขี้�น	
ในขีณิะเดียวก้น	 ปฏิเสธไม่ได�ว่าย้งมีปร์ะชาชนอีกมากที�ย้งติ�องพิ้�งพิาเงินสด
ด�วยขี�อจำก้ดในความพิร์�อมใช�เทคโนโล่ยี	ทำให�การ์ออกแบบ	CBDC	ร์วมถ้้ง	
การ์เล่อืกเทคโนโล่ยพีิื�นฐานในการ์เกบ็ขี�อมล้่	มปีร์ะเดน็ที�ติ�องพิิจาร์ณิาอกีมาก
เพิื�อหาสมดุล่ที�เหมาะสม

อย่างไร์ก็ติาม	ไม่ว่าจะใช�เทคโนโล่ยีใดในการ์เก็บขี�อม้ล่	แล่ะไม่ว่า
จะเป็น	FinTech,	TechFin	หร์ือ	DeFi	หากติ�องการ์ร์้บนว้ติกร์ร์มเหล่่านี�เป็น
ส่วนหน้�งขีองร์ะบบการ์เงินอย่างเป็นทางการ์แล่ะให�ปร์ะชาชนใช�เงินเอกชน
แทนการ์ชำร์ะข้ี�นสุดท�ายได�เสมือนเงินติร์าเช่นเดียวก้บเงินฝากในธนาคาร์
พิาณิิชย์	 ความร้์บผู้ิดชอบติ่างๆ	 ที�มีติ่อผู้้�ใช�งาน	 เช่น	 คุณิสมบ้ติิที�ควร์มี
ขีองผู้้�ออกหล่้กทร์้พิย์หร์ือร์้บฝากเงิน	 ความสามาร์ถ้ในการ์ทำติามคำม้�น
ส้ญ่ญ่า	มาติร์ฐานความเป็นมืออาชีพิในวงการ์	การ์ล่ด	conflict	of	interest		
การ์สร์�างความโปร์่งใส	แล่ะมาติร์ฐานการ์ดำเนินงาน	(เช่น	KYC,	AML,	CFT)	
ก็ควร์จะมีความท้ดเทียมก้นด�วย	 ถ้้งจะว่าเร์ียกว่าได�เป็น	 “trusted	money”	
ติามนิยามขีองผู้้�ด้แล่ร์ะบบการ์เงิน	เพิร์าะบทเร์ียนจาก	Free	Banking	Era,	
Wall	Street	Crash,	Reserve	Primary	Fund	Run	แล่ะวิกฤติการ์เงินติ่างๆ	
ได�แสดงให�เร์าเห็นว่าในช่วงเวล่าที�ไม่มีกติิกาแล่ะมาติร์ฐานในการ์ดำเนินงาน	
หร์ือมีสุญ่ญ่ากาศที�เกิดขี้�นจากความเหล่ื�อมล่�ำในกฎเกณิฑ์์แล่ะการ์กำก้บ	
ด้แล่จนทุกคนสามาร์ถ้ดำเนินการ์ได�อย่างอิสร์ะเสรี์	 สามาร์ถ้นำมาซ้�งสิ�งใด
ได�บ�าง
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ความเปล่ี�ยนแปล่งนี�ก่อให�เกิดคำถ้ามที�น่าสนใจซ้�งมีท้�งน้ยยะเชิง
เศร์ษฐกิจแล่ะเชิงนโยบายอีกมากมาย	เช่น

1.	ในปัจจุบ้นที�	trading	friction	ขีองสินทร์้พิย์หล่ายปร์ะเภทล่ดล่ง	
อย่างมากแล่ะมีช่องทางให�ปร์ะชาชนเขี�าถ้้ง	 leverage	 อย่างสะดวกขี้�น		
ความม้�งค้�งเกิดจากการ์สร์�างสินทร์้พิย์ทางการ์เงินอย่างกว�างขีวาง	(hyper-	
financialization)	แล่ะเก็งกำไร์	ไมว่า่จะเป็นผู่้านหุ�นสามญ้่	ติร์าสาร์อนุพิน้ธ์	หร์อื	
สนิทร์พ้ิยด์จิทิล้่	ท้�งที�มพีิน้ธะสญ้่ญ่าหนนุหล่ง้หร์อืไมม่กีต็ิาม	ที�สามาร์ถ้ซื�อขีาย	
กน้ได�ในร์าคาสง้เกินปัจจย้พิื�นฐานแล่ะอาจไม่ได�มีกล่ไกในการ์ปร์บ้ร์าคาส้ส่มดุล่		
(เชน่	การ์ขีาย	short)	ความม้�งค้�งเหล่า่นี�จะเปน็เสมอืนการ์นำเงนินอก	(outside	
money)	เขี�ามาส้ร่์ะบบเศร์ษฐกิจจนก่อให�เกิด	asset	price	inflation	แล่ะภาวะ	
เงินเฟ้ออย่างในยุค	 Spanish	Price	Revolution	 หร์ือไม่	 แล่ะความม้�งค้�ง	
ที�เกิดขี้�นนี�จะทวีความเหล่ื�อมล่�ำทางเศร์ษฐกิจในส้งคมยิ�งขี้�นหร์ือไม่

2.	การ์เกดิ	shadow	bank	run	เปน็สิ�งที�เกดิขี้�นได�ทุกยคุสมย้แล่ะหล่าย
ร์้ปแบบ	เช่น	เงินที�อย้่ใน	metaverse	ที�มีร์ะบบเศร์ษฐกิจเสมือนแล่ะมีความ
เสี�ยงต่ิอการ์เคล่ื�อนย�ายขีองทนุ	หร์อื	Tether	stablecoin	ที�ทำงานคล่�ายกองทนุ	
MMF	 หร์ือ	 DeFi	stablecoin	 ที�สร์�างจากการ์ก่อหนี�สินติ่างก็มีความเสี�ยงนี�		
หากเกิด	 digital	bank	run	 ข้ี�นในร์ะบบการ์เงินทางเลื่อกจนเงินเอกชนที�
เกี�ยวขี�องหมดความเป็นเงิน	ผู้ล่กร์ะทบจะเชื�อมโยงมาถ้ง้ร์ะบบการ์เงินปัจจุบน้
ได�หร์ือไม่	 แล่ะหากสามาร์ถ้ลุ่กล่ามได�	 ควร์มีกล่ไกสาธาร์ณิะเพืิ�อป้องก้น		
systemic	risk	ที�ในภาวะที�ม้กเกดิ	coordination	failure	กน้ในภาคเอกชนหร์อืไม่		
ซ้�งการ์มีกล่ไกสาธาร์ณิะย่อมหมายถ้้งการ์เก็บ	 “เบี�ยปร์ะก้น”	 จากผู้้�ให�บร์ิการ์
ที�สามาร์ถ้ก่อให�เกิด	systemic	risk	เพิื�อแล่กก้บความคุ�มคร์องขีองกล่ไกน้�น	
ซ้�งติ�องมีวิธีสร์�างความยินยอมในการ์จ่ายเบี�ยปร์ะก้นน้�นด�วย

3.	ติว้ตินก้�งนริ์นามในบล่อ็กเชนสาธาร์ณิะมาจากความปร์ะสงคท์ี�จะ
ทำให�ขี�อม้ล่ไม่สามาร์ถ้ปิดก้�นได�	(censorship	resistant)	ซ้�งทำให�	repeated	
game	กล่ายเป็น	one-shot	game	แติบ่ริ์การ์ทางการ์เงินที�ถ้ก้สร์�างบนพืิ�นฐาน
ขีอง	one-shot	game	ในปัจจุบน้ยง้ไม่สามาร์ถ้เพิิ�มโอกาสในการ์จ้ดสร์ร์เงินทุน	
แล่ะร์ะดมทุน	(capital	allocation)	ให�กลุ่่มที�เขี�าถ้้งบร์ิการ์ทางการ์เงินอย่างไม่
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ท้�วถ้้ง	(underbanked)	 ได�มากน้ก	 จะมีนว้ติกร์ร์มที�สามาร์ถ้ปร์้บ	 one-shot	
game	ในบล่็อกเชนวงเปิดให�กล่้บมาเป็น	repeated	game	ได�โดยไม่ขี้ดแย�ง
ก้บแนวคิดการ์กร์ะจายศ้นย์	 แล่ะไม่ติ�องพิ้�งพิาติ้วกล่างที�ได�ร์้บความเชื�อถ้ือ	
(trusted	third	party)	เพิื�อปร์ะสานงานอย่างในปัจจุบ้นหร์ือไม่

4.	 ต้ิวตินก้�งนิร์นามขีองบล่็อกเชนสาธาร์ณิะทำให�เกิดความก้งวล่
ว่ากร์อบกติิกาในการ์สร์�างความม้�นใจในร์ะบบการ์เงินปัจจุบ้นย้งสามาร์ถ้นำ
มาใช�ก้บผู้้�ให�บริ์การ์ได�หรื์อไม่	 การ์กำก้บด้แล่ในร์้ปแบบปัจจุบ้นสามาร์ถ้
ทำได�จร์งิเพิยีงกบ้ผู้้�ให�บร์กิาร์ที�จด้ติ้�งภายใติ�ขีอบเขีติอำนาจขีองกฎหมาย	เชน่		
ศน้ยซ์ื�อขีายสนิทร์พ้ิยด์จิทิล้่ที�จด้ติ้�งในปร์ะเทศที�มกีาร์กำกบ้ดแ้ล่เทา่น้�น	แม�วา่
จะมีความร์่วมมือร์ะหว่างปร์ะเทศ	 ก็สามาร์ถ้ด้แล่ได�เพิียงผู้้�ให�บร์ิการ์ที�มีติ้ว
ตินทางกฎหมาย	แติ่เนื�องจากบล่็อกเชนสาธาร์ณิะถ้้กออกแบบให�ไม่สามาร์ถ้	
ปิดก้�นได�	 ไม่ติ�องมีติ้วตินทางกฎหมายก็มีส่วนร์่วมได�	ทำให�ไม่สามาร์ถ้ห�าม
ผู้้�ให�บร์ิการ์ที�ไม่ปร์ะสงค์จะอย้่ภายใติ�การ์กำก้บด้แล่เขี�ามาอย้่ในฐานขี�อม้ล่
เดียวก้นได�	 หากปร์ะสงค์ที�จะให�มีการ์กำก้บด้แล่	 ร์้ปแบบที�เหมาะสมแล่ะมี
ผู้ล่ใช�ได�จร์ิงสำหร์้บบร์ิการ์ทางการ์เงินที�สร์�างอย้่บล่็อกเชนสาธาร์ณิะจ้งอาจ
ติ�องมกีาร์พิจิาร์ณิาใหม	่แล่ะการ์ไมส่ามาร์ถ้ปดิก้�นได�หมายความวา่ปร์ะชาชน
อาจติ�องมีส่วนร์่วมในการ์ด้แล่ผู้ล่ปร์ะโยชน์แล่ะสว้สดิภาพิขีองตินเองมากขี้�น

ช่วงเวล่านี�จ้งเป็นช่วงเปล่ี�ยนผู่้านสำค้ญ่ที�อาจพิาเร์าไปส่้ยุคใหม่
ขีองเงิน	 เป็นจุดกำเนิดขีองความร่์วมมือคร์้�งใหญ่่ทางการ์เงินในร์ะด้บโล่ก		
ซ้�งหมายถ้้งปร์ะว้ติิศาสติร์์หน�าใหม่ขีองร์ะบบเศร์ษฐกิจแล่ะส้งคมขีองโล่ก	
อีกด�วย	
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 “…ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้เรารู้ว่าเงินท่ีเราคุ้นเคยและรู้จักนั้น
ซบัซอ้นกวา่ท่ีเราคิดมาก มีเรือ่งของเงนิหลากหลายมิติท่ีเราอาจจะไม่เคยได้รบัรู ้ มีเรือ่ง
ของเงินในอนาคตอีกหลากหลายมิติท่ีเราไม่เข้าใจ และก็อาจจะไม่เข้าใจไปอีกนาน 
หนังสือเล่มน้ีจะชว่ยให้เราตอบตัวเองได้ดีขึ้นวา่คณุค่าท่ีแท้จรงิของเงนิคืออะไร
 ถ้าเราเขา้ใจเรือ่ง “คณุค่า” ของเงนิ ก็จะชว่ยให้เรารกัษา “ค่า” ของเงนิในอนาคต
ไวไ้ด้ตามท่ีเราปรารถนา...”

วริไท สันติประภพ

 “…ความเข้าใจเรื่องเงินท่ีไม่เพียงพอ รวมถึงมายาคติต่างๆ เก่ียวกับเงิน
ทําให้หลายคนตัดสินใจทางการเงินผิดพลาด ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบชวีติความเป็นอยู่
ของแต่ละคนเท่านัน้แต่หลายครัง้ ยังลกุลามส่งผลถึงคนอืน่ๆ จาํนวนมากอกีด้วย
 ผมหวงัวา่องคค์วามรู้ท่ี ดร.คณิสร ์ ได้กลัน่กรองและนําเสนอในหนังสือเล่มนี้
จะชว่ยให้คนไทยรูจ้กัเงนิ ใชป้ระโยชนจ์ากเงนิ และมีภมูิคุ้มกันทางการเงนิทีด่ีขึ้นต่อไป…”

กฤษฎเ์ลิศ สัมพันธารกัษ์

 “…หนังสือเล่มน้ีนําเสนอความรูเ้ก่ียวกับเรือ่งววิฒันาการของ “เงนิ” ตัง้แต่อดีต 
ปัจจุบันจนไปถึงในอนาคต โดยได้อธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการ พร้อมทั้งไขข้อข้องใจ
ในประเด็นและข้อจาํกัดต่างๆ ในมิติท่ีหลากหลายเก่ียวกับเรือ่งเงนิ โดยเฉพาะเรือ่งของ
เงินในอนาคตท่ีตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก
ให้กลายเป็นเรือ่งท่ีเขา้ใจได้งา่ย...”

ภากร ปตีธวชัชยั

 “…หนังสือเล่มน้ีชวนผู้อา่นคิดวา่ทําไมเงนิท่ีใชกั้นแพรห่ลายในปัจจบุันเป็นขอ้มูล
หน้ีสินระหวา่งกัน บทบาทของเงนิท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและ
นวตักรรมทางการเงนิในการผูกมดัสัญญา ทําใหห้น้าท่ีของเงนิในปจัจบุนัคือการเก็บขอ้มูล
ทางเศรษฐกิจ ในการจดัสรรทรพัยากรทัง้ระหวา่งกันในภาวะปจัจบุนัและระหวา่งปจัจบุนั
กับอนาคตซึ่งเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและน่าคิดต่อถึงบทบาทของเงนิในอนาคต…”

พิพัฒน ์เหลืองนฤมิตชยั
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