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วิิ ร ไ ท สัั น ติิ ป ร ะ ภ พ

เงิิน ดููจะเป็็นเรื่่อ� งที่่ทุ� กุ คนคุ้้น� เคย คนส่่วนใหญ่่เชื่่อ� ว่่าตััวเองรู้จัั้� กเงิิน
ใช้้เงิินเป็็น และมุ่่�งแสวงหาเงิินมากขึ้้�นตลอดเวลา
แต่่ถ้้าพิิจารณาลึึกๆ แล้้ว จะพบว่่าคนจำนวนมากไม่่เข้้าใจเรื่่�อง
“คุุณค่่า” และ “ค่่า” ของเงิิน ไม่่เคยตั้้�งคำถามว่่าประโยชน์์ที่่�แท้้จริิงของเงิิน
คืืออะไร และควรรัักษาเงิินที่่�มีีไว้้อย่่างไร ไม่่ให้้ด้้อยค่่าลงไปเรื่่�อยๆ  
เงิิ น  มีี วิิ วัั ฒนาการมายาวนานหลายหมื่่� น ปีี  รูู ปแบบของเงิิ น
เปลี่่�ยนแปลงไปตามพััฒนาการของการค้้าขาย ระบบเศรษฐกิิจ สัังคม และที่่�
สำคััญมากคืือเงิินเปลี่่�ยนแปลงตามพััฒนาการของเทคโนโลยีี ระบบการเงิิน
และระบบการชำระเงิิน
เมื่่อ� มองไปในอนาคตแล้้ว เงิินจะเปลี่่ย� นแปลงรวดเร็็วและกว้้างไกล
กว่่าอดีีตที่่�ผ่่านมามาก เพราะเทคโนโลยีีพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดด ส่่งผลให้้
เกิิดเงิินและธุุรกรรมทางการเงิินประเภทใหม่่ๆ ที่่�แม้้แต่่ธนาคารกลางที่่�มีี
อำนาจผููกขาดในการพิิมพ์์เงิินและควบคุุมปริิมาณเงิินยัังนิ่่�งเฉยไม่่ได้้ 
เงิินในอนาคตที่่�ตั้้�งอยู่่�บนฐานของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่จะสามารถ
ยกระดัับผลิิตภาพ โอกาสทางธุุรกิิจ และคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับคนจำนวนมากได้้ 
ในขณะเดีียวกัันก็็อาจจะทำให้้เกิิดความเสีียหายได้้มากเช่่นกััน ถ้้าไม่่เข้้าใจถึึง
“คุุณค่า่ ” และ “ค่่า” ที่่�แท้้จริิงของเงิิน โดยเฉพาะถ้้าระบบการเงิินสนัับสนุุนให้้คน
มุ่่�งแสวงหาเงิิน โดยไม่่ให้้ความสำคััญต่่อปััจจััยพื้้�นฐาน การบริิหารความเสี่่ย� ง
และการรัักษาเสถีียรภาพของเงิินและระบบการเงิินอย่่างเพีียงพอ
หนัังสืือเรื่่�อง “เงิิน: อดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต” เป็็นงานวิิชาการ
ที่่�วิิเคราะห์์ ทบทวน และคลี่่�ประเด็็นต่่างๆ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องของเงิินให้้เราเข้้าใจ
ในหลากหลายมิิติิ โดยเฉพาะเรื่่�องของเงิินในอนาคตที่่�มีีลัักษณะเป็็นหน่่วย
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IV
ความจำตั้้� ง อยู่่�บนฐานของเทคโนโลยีี ส มััยใหม่่  มีี ก ลไกการกำกัับดููแล 
(governance structure) เปลี่่�ยนจากแบบรวมศููนย์์โดยอาศััยอำนาจรััฐไปสู่่�
ระบบกระจายตััว (distributed) โดยอาศััยพลัังของเทคโนโลยีี
ขอแสดงความชื่่�นชม ดร.คณิิสร์์ แสงโชติิ ที่่�ผลิิตงานวิิชาการ
เล่่มนี้้�ออกมา ฉายภาพให้้เห็็นวิิวััฒนาการของเงิินทั้้�งในอดีีต ปััจจุุบััน และ
อนาคตด้้วยหลัักวิิชาการอย่่างเป็็นกลาง วิิเคราะห์์ประเด็็นต่่างๆ อย่่างลึึกซึ้้�ง
และสมดุุ ล ชี้้� ใ ห้้เห็็ น ปัั ญ หาและจุุ ด เปราะบางที่่� แ ฝงตััวอยู่่�กัับเทคโนโลยีี
และกลไกการกำกัับดููแลที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังสิ่่�งที่่�คนจำนวนหนึ่่�งเชื่่�อว่่าจะเป็็นเงิิน
แห่่งอนาคต และลงทุุนแสวงหาเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยอาจไม่่เข้้าใจถึึง “คุุณค่่า”
และ “ค่่า” ที่่�แท้้จริิงของเงิินเหล่่านี้้�
ผมเชื่่�อว่่าหนัังสืือเรื่่�อง “เงิิน: อดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต” เล่่มนี้้�
จะช่่วยให้้เรารู้้�ว่่าเงิินที่่�เราคุ้้�นเคยและรู้้�จัักนั้้�นซัับซ้้อนกว่่าที่่�เราคิิดมาก มีีเรื่่�อง
ของเงิินหลากหลายมิิติิที่่�เราอาจจะไม่่เคยได้้รัับรู้้� มีีเรื่่�องของเงิินในอนาคต
อีีกหลากหลายมิิติที่่ิ เ� ราไม่่เข้้าใจ และก็็อาจจะไม่่เข้้าใจไปอีีกนาน หนัังสืือเล่่มนี้้�
จะช่่วยให้้เราตอบตััวเองได้้ดีีขึ้้�นว่่าคุุณค่่าที่่�แท้้จริิงของเงิินคืืออะไร 
ถ้้าเราเข้้าใจเรื่่�อง “คุุณค่่า” ของเงิิน ก็็จะช่่วยให้้เรารัักษา “ค่่า”
ของเงิินในอนาคตไว้้ได้้ตามที่่�ปรารถนา
วิิรไท สัันติิประภพ
กรกฎาคม 2565
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ก ฤ ษ ฎ์์ เ ลิิ ศ สัั ม พัั น ธ า รัั ก ษ์์

“เงิินคืืออะไร” คำถามสั้้�นๆ นี้้�อาจจะดููเหมืือนง่่าย เพราะเงิินเป็็นสิ่่�ง
ที่่�อยู่่�คู่่�กัับสัังคมมนุุษย์์มาอย่่างยาวนาน และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของวิิถีชีี วิี ติ ประจำวััน
ของเราทุุกคน แต่่หากพิิจารณาลึึกๆ แล้้ว ความเข้้าใจเรื่่อ� งบทบาทหน้้าที่่�ของ
เงิินในระบบเศรษฐกิิจให้้ถ่่องแท้้นั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ค่่อนข้้างยากและซัับซ้้อนมาก
แม้้แต่่ในวงการวิิชาการและผู้้�ดำเนิินนโยบาย ความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับเงิินและบทบาทของเงิินในระบบเศรษฐกิิจก็็มีีขอบเขตที่่�จำกััด ตำรา
วิิชาการทางเศรษฐศาสตร์์และการเงิินส่่วนใหญ่่ครอบคลุุมเนื้้อ� หาเกี่่ย� วกัับการ
บริิหารจััดการทางการเงิินของครััวเรืือนและธุุรกิิจ ระบบการเงิินและสถาบััน
การเงิิน หรืือการดำเนิินนโยบายการเงิินของรััฐบาล  แต่่มัักกล่่าวถึึงเงิิน
แต่่เพีียงผิิวเผิินและไม่่ได้้วิิเคราะห์์บทบาทหน้้าที่่�สำคััญที่่�เป็็นพื้้�นฐานของเงิิน
และระบบการชำระเงิินอย่่างลึึกซึ้้�ง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเงิินที่่�จำกััดยัังสะท้้อนให้้เห็็นจากงานวิิจััย
ด้้านเศรษฐศาสตร์์มหภาคและเศรษฐศาสตร์์การเงิินที่่�แบบจำลองและทฤษฎีี
จำนวนมากยัังขาดการบููรณาการเรื่่�องเงิินและระบบการชำระเงิินเข้้ากัับ
องค์์ประกอบอื่่�นๆ ในการวิิเคราะห์์ระบบเศรษฐกิิจและระบบการเงิินอีีกด้้วย
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่�นำไปสู่่�พััฒนาการของเงิิน สถาบััน
การเงิิน และระบบการชำระเงิินในรููปแบบใหม่่ๆ ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
ตลอดจนความท้้าทายในการดำเนิิ น นโยบายของรััฐบาลในการรัักษา
เสถีียรภาพทางการเงิิน ระบบสถาบัันการเงิิน และระบบการชำระเงิิน ทำให้้
วงวิิชาการทางเศรษฐศาสตร์์และการเงิินในระดัับสากลได้้ตื่่�นตััวและศึึกษา
บทบาทหน้้าที่่�ของเงิินในระบบเศรษฐกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น
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อย่่างไรก็็ตาม วงวิิชาการในประเทศไทยยัังขาดแคลนงานวิิจััย
ตำราวิิชาการ รวมถึึงหนัังสืือสำหรัับประชาชนทั่่�วไปที่่�ให้้ความรู้แ้� ละครอบคลุุม
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเงิิน บทบาทหน้้าที่่�ของเงิิน ระบบสถาบัันการเงิิน ระบบการ
ชำระเงิิน รวมถึึงกรอบแนวคิิดในการกำกัับระบบการเงิิน
ผมรู้้�สึึกยิินดีีและขอขอบคุุณ  ดร.คณิิสร์์ แสงโชติิ ที่่�ไม่่เพีียงแค่่
ทำการวิิจััยเชิิงลึึก แต่่ยัังทุ่่�มเทเขีียนหนัังสืือเล่่มนี้้เ� พื่่�อเผยแพร่่ความรู้เ้� รื่่อ� งเงิิน
ให้้คนไทยทั้้�งนิิสิิตนัักศึึกษา นัักวิิชาการ  ผู้้�ดำเนิินนโยบาย และสาธารณชน
ผู้้�สนใจได้้อ่่านและศึึกษาเพื่่�อให้้เข้้าใจเงิินและระบบการเงิินได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ผมรู้้� สึึ กเป็็ น เกีี ย รติิ อ ย่่ า งยิ่่� ง ที่่� ไ ด้้เขีี ย นคำนิิ ย มให้้หนัังสืื อ เล่่ ม นี้้�
ซึ่่�งนัับเป็็นหนัังสืือภาษาไทยเล่่มแรกที่่�ครอบคลุุมเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเงิินในเชิิง
วิิเคราะห์์ ในหลากหลายมิิติิอัันเป็็นคุุณููปการต่่อวงการวิิชาการเศรษฐศาสตร์์
และการเงิินในประเทศไทยอย่่างยิ่่�ง
ความเข้้าใจเรื่่อ� งเงิินที่่�ไม่่เพีียงพอ รวมถึึงมายาคติิต่า่ งๆ เกี่่ย� วกัับเงิิน
ทำให้้หลายคนตััดสิินใจทางการเงิินผิิดพลาด ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่จะกระทบชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของแต่่ละคนเท่่านั้้�น แต่่หลายครั้้�งยัังลุุกลามส่่งผลถึึงคนอื่่�นๆ
จำนวนมากอีีกด้้วย
ผมหวัังว่่าองค์์ความรู้้�ที่่� ดร.คณิิสร์์ ได้้กลั่่�นกรองและนำเสนอใน
หนัังสืือเล่่มนี้้�จะช่่วยให้้คนไทยรู้้�จัักเงิิน ใช้้ประโยชน์์จากเงิิน และมีีภููมิิคุ้้�มกััน
ทางการเงิินที่่�ดีีขึ้้�นต่่อไป
เพราะในอนาคต  “เงิิ น ” จะยัังคงทำหน้้าที่่� ข องเงิิ น ดัังที่่� เ คย
เป็็นมาตลอดในอดีีตหลายพัันปีี แม้้ว่่ารููปแบบของเงิินจะเปลี่่�ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาก็็ตาม
กฤษฎ์์เลิิศ สััมพัันธารัักษ์์
กรกฎาคม 2565
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“เงิิน” มีีวิิวััฒนาการเปลี่่�ยนแปลงไปตามยุุคสมััยตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุุบัันอัันเป็็นผลมาจากหลากหลายปััจจััยไม่่ว่่าจะเป็็น ระบบเศรษฐกิิจและ
สัังคม รวมถึึงพััฒนาการของเทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป จากเคยใช้้เปลืือกหอย
ในการแลกเปลี่่�ยน พััฒนามาจนเป็็นเงิินกระดาษ และกลายมาเป็็นเงิินดิิจิิทััล
ในปััจจุุบััน ดัังนั้้�น ความรู้้�ความเข้้าใจในบทบาทและความสำคััญของเงิิน
อย่่างเท่่าทัันและรอบด้้านจึึงเป็็นความรู้้�พื้้�นฐานในการใช้้ชีีวิิต  และมีีส่่วน
อย่่างยิ่่�งในการดำเนิินธุุรกิิจหรืือใช้้เป็็นช่่องทางระดมทุุน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตระหนัักถึึงความสำคััญและ
ส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการจััดการการเงิิน การออม การลงทุุน
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง และเห็็นว่่าก้้าวต่่อไปความเข้้าใจของเนื้้�อหาด้้านการเงิิน
จะเกี่่�ยวข้้องกัับเงิินดิิจิิทััลในรููปแบบใหม่่ และรวมถึึง “สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล” ที่่�จะ
เข้้ามาต่่อยอดในเรื่่�องการเงิินอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้  
หนัังสืือ “เงิิน: อดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต” เล่่มนี้้� นำเสนอความรู้้�
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องวิิวััฒนาการของ “เงิิน” ตั้้�งแต่่อดีีต ปััจจุุบััน จนไปถึึงในอนาคต 
โดยได้้อธิิบายให้้เห็็นถึึงพััฒนาการ พร้้อมทั้้�งไขข้้อข้้องใจในประเด็็นและ
ข้้อจำกััดต่่างๆ ในมิิติิที่่�หลากหลายเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเงิิน โดยเฉพาะเรื่่�องของเงิิน
ในอนาคตที่่�ตั้้�งอยู่่�บนฐานของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�มีีความซัับซ้้อนและเข้้าใจ
ยากให้้กลายเป็็นเรื่่อ� งที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย รวมถึึงได้้วิิเคราะห์์ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์และ
ข้้อควรระวัังในเรื่่อ� งดัังกล่่าว นัับเป็็นการเปิิดประเด็็นให้้ร่่วมกัันพิินิจิ พิิเคราะห์์
ความสำคััญของ “เงิิน”  เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานความเข้้าใจ “เงิิน” ในปััจจุุบััน และ
ในอนาคตของแต่่ละคน ซึ่่�งอาจจะมีีผลต่่อมุุมมองของการเงิิน เศรษฐกิิจ
และการลงทุุนของปััจเจกบุุคคลและสัังคมได้้
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ผมขอแสดงความชื่่น� ชม ดร.คณิิสร์์ แสงโชติิ นัักวิิชาการรุ่่�นใหม่่ที่่�ได้้
ถ่่ายทอดความรู้้�เชิิงวิิชาการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเงิินไว้้ในช่่วงเวลาที่่�เราอาจจะกำลััง
ตั้้�งคำถามและหาคำตอบในเรื่่�องนี้้�เช่่นกััน ผมจึึงหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าหนัังสืือ
เล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการศึึกษา ค้้นคว้้า และเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการ
เสริิมสร้้างความรู้ค้� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งของเงิิน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นเรื่่อ� งที่่�ใกล้้ตััว
และมีีความสำคััญต่่อการดำเนิินชีีวิต 
ิ ได้้เห็็นถึึงวิิวััฒนาการของเงิินตั้้ง� แต่่อดีีต 
ปััจจุุบััน ไปจนถึึงคาดการณ์์สิ่่ง� ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต เพื่่�อให้้เราได้้เตรีียมพร้้อม
รัับมืือกัับระบบการเงิินโลกในอนาคตต่่อไป
ภากร ปีีตธวััชชััย
กรกฎาคม 2565
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พิิ พัั ฒ น์์ เ ห ลืื อ ง น ฤ มิิ ตชัั ย

“เงิิน คืือ อะไร” “เงิินทำหน้้าที่่�อะไร” “ใครเป็็นคนสร้้างเงิิน” และ
“ทำไมต้้องมีีเงิิน” คงเป็็นคำถามที่่�หลายคนอาจจะเคยสงสััยหรืือกำลัังสงสััยอยู่่�
และคำตอบของคำถามเหล่่านี้้อ� าจเปลี่่ย� นไปตามยุุคสมััย โครงสร้้าง
ของเศรษฐกิิจ สถาบััน ภาคการเงิิน และเทคโนโลยีี ที่่�สามารถตอบโจทย์์
ข้้อจำกััดในแต่่ละช่่วงเวลา
สัังเกตว่่า รููปแบบของเงิินเปลี่่�ยนไปเรื่่�อยๆ ตั้้�งแต่่เปลืือกหอย
ก้้อนโลหะ เหรีียญกษาปณ์์ที่่�รัักษาคุุณค่่าของความเป็็นเงิินด้้วยมููลค่่าของ
ตััวมัันเอง มาเป็็นเงิินกระดาษที่่�ไม่่มีีมููลค่่าในตััวมัันเอง แต่่สามารถทำหน้้าที่่�
ความเป็็นเงิินได้้ด้้วย “ความเชื่่�อมั่่�น” (trust) ที่่�เกิิดจากผู้้�ออก กลายมาเป็็น
เงิินในรููปแบบบััญชีีธนาคารที่่�รัักษาความเป็็นเงิินได้้เพราะเชื่่�อมั่่�นในสถาบััน
การเงิินเอกชนที่่�รัักษาบััญชีีว่า่ มีีความมั่่�นคงและน่่าเชื่่อ� ถืือ และพััฒนามาเป็็น
เงิินดิิจิทััลที่่
ิ อ� ยู่่�ในมืือถืือ ที่่�ออกโดยผู้้เ� ล่่นที่่ห� ลากหลายและสามารถโอนจ่่ายกััน
ได้้ในชั่่�วพริิบตา
และไม่่นานมานี้้� เทคโนโลยีี “บล็็อกเชน” สามารถสร้้าง “ความเชื่่อ� มั่่น� ”
รููปแบบใหม่่ ที่่�ไม่่ได้้พึ่่�งความยิ่่�งใหญ่่หรืือมั่่�นคงของสถาบัันการเงิิน แต่่จาก
ความโปร่่งใสในการกระจายข้้อมููลที่่�ทำให้้ทุุกคนสามารถตรวจสอบระบบและ
ธุุรกรรมได้้ตั้้ง� แต่่ต้้นทาง ที่่�ทำให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการโกงธุุรกรรม การใช้้เงิินก้้อนเดีียว
สองครั้้�ง การพิิมพ์์เงิินใหม่่จะไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้
และราคาของเงิินหรืือสิินทรััพย์์รููปแบบใหม่่นี้้� ก็็ปรัับสููงขึ้้�นตาม
ความสนใจของคนที่่�เข้้ามาใช้้งาน ผลกำไรที่่�สร้้างขึ้้�นให้้กัับผู้้�ลงทุุนอย่่าง
เป็็นกอบเป็็นกำ ดึึงดููดให้้มีีการลงทุุน การพััฒนาระบบ สร้้างระบบการเงิิน
คู่่�ขนาน และดึึงดููดความสนใจของคนจำนวนมากเข้้าศึึกษาและเก็็งกำไร
มากขึ้้�นไปอีีก และเกิิดธุุรกิิจใหม่่ๆ ขึ้้�นราวกัับดอกเห็็ด
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น่่าสัังเกตว่่า หากเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�จะเป็็นเกิิดประโยชน์์ต่่อการ
พััฒนาเศรษฐกิิจและสามารถอยู่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน จำเป็็นต้้องตอบโจทย์์หน้้าที่่�
ของ “ระบบการเงิิน” ในการรวบรวมและจััดสรร ทรััพยากร “เงิิน” หรืือ “ทุุน”
เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจได้้ นั่่�นคืือทำอย่่างไรให้้เทคโนโลยีีเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ ลดต้้นทุุน ในการระดมทุุนและสนัับสนุุนการลงทุุนที่่�สร้้าง
ผลตอบแทนจริิงๆ ไม่่ใช่่เพีียงเก็็งกำไรกัันเองเท่่านั้้�น
และความท้้าทายของเทคโนโลยีีรููปแบบใหม่่และความเป็็นไปได้้
ที่่�อาจจะเกิิดเงิินรููปแบบใหม่่ก็็ทำให้้เกิิดคำถามขึ้้�นมากมาย เช่่น บทบาทของ
ธนาคารกลางที่่�ควบคุุมปริิมาณและราคาของเงิิน ธนาคาร  สถาบัันการเงิิน
ที่่�เป็็นตััวกลางทางการเงิิน หน้้าที่่�ของตลาดหลัักทรััพย์์และนายหน้้า และ
นโยบายการเงิินในอนาคตจะเป็็นอย่่างไร ตััวกลางทางการเงิินจะหายไป
หรืือไม่่ ธนาคารยัังมีีความจำเป็็นอยู่่�หรืือไม่่ และต้้องปรัับตััวอย่่างไร
ในขณะเดีียวกััน ก็็มีีหลายคนตั้้�งคำถามว่่านี่่�คืือ นวััตกรรมการเงิิน
รููปแบบใหม่่ที่่จ� ะพลิิกโฉมโลกในอนาคต หรืือเป็็นแค่่เพีียง “ฟองสบู่่�” ที่่�เกิิดขึ้้น�
แล้้วจากไป เหมืือนภาวะฟองสบู่่�ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นหลายๆ ครั้้�งในประวััติิศาสตร์์
เศรษฐกิิจโลก
ความนิิยมที่่�เห็็นเป็็นเพีียง “กาว” หรืือของจริิง
หนัังสืือเล่่มนี้้จึึ� งมีีความสำคััญในการสร้้างความเข้้าใจถึึงวิิวััฒนาการ
ของ “เงิิน” จากอดีีตถึึงปััจจุุบััน และคาดการณ์์ถึึงสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต 
ที่่�อาจารย์์คณิิสร์์ แสงโชติิ ได้้ใช้้ความพยายามรวบรวม และเล่่าให้้เห็็นภาพใหญ่่
ของพััฒนาการและข้้อจำกััดของเงิินจากอดีีตสู่่�อนาคต 
หนัังสืือเล่่มนี้้ช� วนผู้้อ่� า่ นคิิดว่่าทำไมเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายในปััจจุุบััน
เป็็นข้้อมููลหนี้้สิ� นิ ระหว่่างกััน บทบาทของเงิินที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปด้้วยเทคโนโลยีี
ในการเก็็บข้้อมููลและนวััตกรรมทางการเงิินในการผููกมััดสััญญา ทำให้้หน้้าที่่�
ของเงิินในปััจจุุบัันคืือการเก็็บข้้อมููลทางเศรษฐกิิจ ในการจััดสรรทรััพยากร
ทั้้ง� ระหว่่างกัันในภาวะปััจจุุบััน และระหว่่างปััจจุุบัันกัับอนาคต ซึ่่�งเป็็นประเด็็น
ที่่�น่่าสนใจและน่่าคิิดต่่อถึึงบทบาทของเงิินในอนาคต
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XI
ผมขอแสดงความยิินดีีกัับอาจารย์์คณิิสร์์ ที่่�สร้้างหนัังสืือที่่�มีีคุุณค่่า
ในการส่่งต่่อความรู้้� สร้้างความเข้้าใจ และตั้้�งคำถามฉุุกคิิดให้้กัับผู้้�อ่่าน
ในประเด็็นที่่�มีีความสำคััญ  และมีีการพััฒนาไปอย่่างต่่อเนื่่�องและรวดเร็็ว
(ซึ่่�งอาจจะทำให้้ผู้้�เขีียนต้้องมีีการปรัับปรุุงเนื้้�อหาอยู่่�ตลอดเวลา)
และขอขอบคุุณที่่� ให้้โอกาสเขีียนคำนิิยมและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หนัังสืือที่่�มีีคุุณค่่านี้้�
ผมเชื่่�อมั่่�นว่่า ผู้้�อ่่านจะได้้รัับประโยชน์์จากหนัังสืือเล่่มนี้้�อย่่างมาก
และน่่าจะสามารถหาคำตอบต่่อคำถามต่่างๆ ที่่�ท่่านมีีเกี่่�ยวกัับเงิิน
ขอให้้ทุุกท่่านมีีความสุุขกัับเดิินทางสำรวจโลกของ “เงิิน” จากอดีีต 
สู่่�อนาคตกัันครัับ
พิิพััฒน์์ เหลืืองนฤมิิตชััย
กรกฎาคม 2565
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บทนำำ �
-

เงิินเป็็นเรื่่�องสำคััญที่่�มีีความลึึกซึ้้�งและซัับซ้้อน แม้้แต่่ในหมู่่�นััก
เศรษฐศาสตร์์เองก็็ยัังมีีความเห็็นไม่่ตรงกัันว่่าเงิินคืืออะไร ปััจจุุบัันเรื่่อ� งนิิยาม
ของเงิินได้้รัับความสนใจอีีกครั้้�งจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ไม่่ว่่า
จะเป็็นจากนวััตกรรมทางการเงิินของ FinTech หรืือ TechFin ไปจนถึึง
เทคโนโลยีีบล็็อกเชนที่่�สามารถเชื่่�อมบััญชีีสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลของทุุกคนในโลก
เข้้าด้้วยกัันได้้โดยไม่่ต้้องพึ่่�งตััวกลางจนเกิิดเป็็น Decentralized Finance
(DeFi) ที่่�เปลี่่�ยนแนวคิิดในการทำงานของระบบการเงิินขึ้้�นมา
จุุดประสงค์์ของหนัังสืือเล่่มนี้้คื� อื การฉายภาพให้้เห็็นว่่า วิิวััฒนาการ
ของเงิินมาจากความต้้องการใช้้งานให้้สะดวกสบายและมีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
ในแต่่ละยุุค และความต้้องการในแต่่ละยุุคก็็สามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้ จากความ
ต้้องการสื่่�อกลางไว้้เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน มาจนถึึงความต้้องการเครื่่�องมืือที่่�ช่่วย
อำนวยความสะดวกในการระดมทุุน เงิินแต่่ละรููปแบบมีีข้้อดีีข้้อเสีียแตกต่่างกััน
แต่่พััฒนาการของระบบการเงิินนำพาเรามาถึึงจุุดที่่�เงิินที่่� ใช้้กัันแพร่่หลาย
ในปััจจุุบัันอยู่่�ในรููปแบบของหนี้้�สิิน ซึ่่�งทำให้้ระบบการเงิินสามารถประสาน
งานจััดสรรทรััพยากรทั้้ง� ระหว่่างกัันในปััจจุุบัันและระหว่่างปััจจุุบัันและอนาคต
ได้้มีีประสิิทธิิภาพขึ้้�น วิิวััฒนาการของเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลและสื่่�อสาร 
จึึงทำให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเงิิน หนี้้สิ� นิ และระบบการเงิินเปลี่่ย� นแปลงไปใน
แต่่ละยุุคสมััย เงิินส่่วนมากในปััจจุุบัันเป็็นคำมั่่น� สััญญาระหว่่างกัันที่่�สร้้างขึ้้น� มา
โดยระบบการเงิินเพื่่�อทำให้้นำทรััพยากรอนาคตมาใช้้ล่่วงหน้้าในปััจจุุบัันได้้ 
จึึงมีีความเชื่่�อมโยงกัับวิิกฤตการเงิินได้้เช่่นกััน
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แม้้ว่่าชื่่�อเรีียก โฉมหน้้า สถานะ หรืือเทคโนโลยีีการเก็็บข้้อมููล
เบื้้�องหลัังของเงิินและบริิการทางการเงิินจะเปลี่่�ยนแปลงไป แต่่หน้้าที่่�และ
หลัักเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐานในการทำงานของเงิินและระบบการเงิินก็็ยัังคงไม่่
เปลี่่ย� นแปลง ซึ่่�งหมายความว่่าปััญหาต่่างๆ ที่่�เคยเจอในอดีีตในระบบการเงิิน
ก็็คงจะไม่่เปลี่่�ยนแปลงด้้วย เหตุุการณ์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในประวััติิศาสตร์์จึึงอาจ
เผยให้้เห็็นว่่าสามารถเกิิดอะไรขึ้้�นในอนาคตได้้บ้้าง
เนื้้�อหาของหนัังสืือเล่่มนี้้�แบ่่งเป็็น 5 บท โดยบทที่่� 1 จะชวนผู้้�อ่่าน
พิิจารณาถึึงบทบาทของเงิินที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละยุุค และอธิิบายถึึง
ความพยายามในการสร้้างเงิินในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งโดยภาคเอกชนและภาครััฐ
วิิธีีการสร้้างและทำลายเงิิน คุุณภาพของเงิิน การด้้อยค่่าของเงิินไปจนถึึง
บทบาทของความเชื่่�อมั่่�นต่่อมููลค่่าของเงิิน เพื่่�อฉายภาพให้้เห็็นถึึงความ
สััมพัันธ์์ของเงิินและระบบการเงิิน ซึ่่�งเมื่่�อเงิินเอกชนซึ่่�งเป็็นหนี้้�สิินที่่�สำคััญ
ในระบบการเงิินมีีบทบาทในระบบเศรษฐกิิจมากกว่่าเงิินของธนาคารกลาง
บทที่่� 2 จะอธิิบายหน้้าที่่�และกลไกการทำงานของระบบการเงิินที่่�สามารถเพิ่่�ม
และลดปริิมาณเงิินในระบบผ่่านการนำอนาคตมาใช้้ล่่วงหน้้าในปััจจุุบัันและ
พััฒนาการของผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินที่่�เริ่่�มต้้นจากธนาคารพาณิิชย์์มาสู่่� 
FinTech และ TechFin ที่่�ดำเนิินงานคล้้ายธนาคารพาณิิชย์์ (shadow bank)
ทำให้้ผู้้�ที่่�สร้้างเงิินเอกชนได้้มีีเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทคโนโลยีีอำนวยความสะดวกใน
การเก็็บข้้อมููลระหว่่างกัันมากขึ้้�น แต่่เมื่่�อบริิการทางการเงิินมัักมีีความเสี่่�ยง
คล้้ายๆ กััน ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละยุุคสมััยจึึงมัักมีีที่่�มาคล้้ายๆ กััน และ
ด้้วยสุุญญากาศที่่�เกิิดขึ้้�นจากความเหลื่่�อมล้้ำในกฎเกณฑ์์และการกำกัับดููแล 
(regulatory arbitrage) ปััญหาเดิิมๆ จึึงสามารถเกิิดซ้้ำขึ้้�นได้้อีีกหลายครั้้�งใน
ประวััติิศาสตร์์
การเข้้าถึึงระบบการเงิินหมายถึึงการสร้้างบััญชีีในฐานข้้อมููล แต่่ที่่�
ผ่่านมาจำเป็็นต้้องพึ่่�งพาตััวกลางที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือ (trusted third party)
ในการยืืนยัันข้้อมููล แต่่เมื่่�อเทคโนโลยีีบล็็อกเชนทำให้้การดููแลข้้อมููลระหว่่าง
คนที่่�ไม่่จำเป็็นต้้องรู้้�จัักหรืือเชื่่�อกัันเป็็นไปได้้และไม่่สามารถปิิดกั้้�นการเข้้าถึึง
ฐานข้้อมููลได้้ จึึงอาจเปลี่่�ยนรููปโฉมของระบบการเงิินได้้ ซึ่่�งหน่่วยข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เก็็บในบล็็อกเชนมัักเรีียกกัันว่่าคริิปโทเคอร์์เรนซีี บทที่่� 3
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จะวิิเคราะห์์คุุณสมบััติิของคริิปโทเคอร์์เรนซีีเพื่่�อฉายภาพให้้เห็็นถึึงมิิติิของ
การยอมรัับความเป็็นเงิินในมุุมมองของผู้้ดูู� แลระบบการเงิิน ความพยายามใน
การพััฒนา central bank digital currency (CBDC) ของธนาคารกลางทั่่�วโลก
และอธิิบายกลไกการทำงานของบล็็อกเชนที่่�ทำให้้สามารถนำมาใช้้ระดมทุุน
หรืือให้้บริิการทางการเงิินได้้ รวมถึึงอธิิบายความแตกต่่างของหน่่วยข้้อมููล
ประเภทต่่างๆ เช่่น fungible token และ non-fungible token (NFT) ด้้วย
และบทที่่� 4 จะอธิิบายรููปแบบและกลไกการทำงานของระบบการเงิินแบบ
กระจายศููนย์์ (Decentralized Finance หรืือ DeFi) บนบล็็อกเชนที่่�สามารถนำ
หน่่วยข้้อมููลในนั้้น� มาเชื่่อ� มโยงกัันได้้ง่่ายจนคล้้ายตััวต่่อ Lego ทำให้้สามารถให้้
บริิการทางการเงิินที่่�คล้้ายระบบการเงิินปััจจุุบัันได้้โดยไม่่ต้้องพึ่่�ง trusted third
party และสามารถนำมาใช้้สนัับสนุุนระบบเศรษฐกิิจบนโลกเสมืือน (metaverse)
ได้้อีีกด้้วย
เมื่่�อความต้้องการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการเงิินและการลงทุุนของ
ครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่เปลี่่�ยนไม่่ว่่าจะยุุคสมััยไหน เหตุุการณ์์
ในอดีี ต อาจฉายภาพที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ สิ่่� ง ที่่� อาจจะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคตได้้ 
บทที่่� 5 จะถอดบทเรีียนจากวััฏจัักรหนี้้� เศรษฐกิิจระหว่่างประเทศในโลกเสมืือน
(metaverse) และวิิกฤตการเงิิน เพื่่�อให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของเงิิน ระบบ
การเงิิน ระบบเศรษฐกิิจ และแนวคิิดที่่�มีีอิิทธิิพลที่่�มีีต่่อการวางรากฐานการ
กำกัับดููแลระบบการเงิินในปััจจุุบััน รวมถึึงความรัับผิิดชอบของผู้้�ออกเงิิน
เอกชน ซึ่่�งบทเรีียนสำคััญจากหน้้าประวััติิศาสตร์์เหล่่านี้้�ล้้วนมีีนััยยะเชิิง
นโยบายของ Future of Money สำหรัับประเทศไทย
ผู้้เ� ขีียนขอขอบคุุณ ศาสตราจารย์์ ดร.มิ่่�งสรรพ์์ ขาวสอาด แผนงาน
คนไทย 4.0  สำนัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่�กรุุณาสนัับสนุุนการจััดทำหนัังสืือเล่่มนี้้เ� พื่่�อสาธารณประโยชน์์ และขอขอบคุุณ 
ดร.วิิรไท สัันติิประภพ ศาสตราจารย์์ ดร.กฤษฎ์์เลิิศ สััมพัันธารัักษ์์ ดร.ปิิติ ดิิ ษิ ยทััต 
ดร.ปิิยศัักดิ์์� มานะสัันต์์ ดร.อาชว์์ ปวีีณวััฒน์์ ดร.พิิพััฒน์์ เหลืืองนฤมิิตชััย และ
คุุณณััฐ เหลืืองนฤมิิตชััย สำหรัับความเห็็นและคำแนะนำที่่�ทำให้้หนัังสืือเล่่มนี้้�
สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น ความผิิดพลาดหรืือคลาดเคลื่่�อนประการใดในหนัังสืือเล่่มนี้้�
ผู้้�เขีียนขอน้้อมรัับไว้้แต่่เพีียงผู้้�เดีียว
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ความสะดวกสบายที่่�เกิิดขึ้�น
้ จากการใช้้เงิิน
เป็็นสื่่� อกลางเพื่่�อชำำ�ระทำำ�ให้้หลายสัั งคมมีี
สิ่่� งที่่�ใช้้แทนเงิินในหลายรููปแบบ แต่่การ
จะเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ในการชำำ� ระก็็ ขึ้�้ น อยู่่�กัั บ
ธรรมเนีี ย มของสัั ง คม เงิิ น ที่่� ย อมรัั บ ใน
สัั งคมหนึ่่� งอาจไม่่เป็็ นที่่�ยอมรัับในสัั งคม
หนึ่่�งก็็ได้้...
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บ ท ที่่� 1

“ เงิิ น ” คืื ออะ ไ ร
-

“เงิิน” เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตประจำวัันที่่�เราคุ้้�นเคยและ “เชื่่�อใจ”
ที่่�จะใช้้งานโดยไม่่จำเป็็นต้้องตั้้ง� คำถามหรืือสงสััยในแต่่ละบริิบท ความต้้องการ
ในการใช้้เงิินอาจไม่่เหมืือนกััน เช่่น ต้้องการความสะดวกในการแลกเปลี่่�ยน
ต้้องการความปลอดภััยในการถืือครอง ต้้องการความเป็็นส่่วนตััว เป็็นต้้น
ทำให้้ในความเป็็นจริิงแล้้ว เงิินที่่�ถููกใช้้งานแพร่่หลายมีีหลายรููปแบบมาก
บทนี้้จ� ะเล่่าถึึงพััฒนาการของเงิินโดยสัังเขปในมุุมมองของการใช้้งาน
และชวนผู้้อ่� า่ นพิิจารณาว่่าทำไมท้้ายที่่สุ� ดุ แล้้ว เงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายถึึงอยู่่�ใน
รููปแบบของหนี้้�สิินซึ่่�งทำให้้เทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลผนวกกัับการผููกมััด
สััญญาเป็็นสิ่่ง� สำคััญที่่�ทำให้้กิิจกรรมต่่างๆ ในระบบเศรษฐกิิจเดิินหน้้าต่่อไปได้้ 
ซึ่่ง� สื่่อ� ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการเก็็บและส่่งข้้อมููลมีีการทำงานและผลที่่�ตามมาแตกต่่างกััน
และมีีผลต่อ่ “ราคา” ซึ่่�งเป็็นสััญญาณในระบบเศรษฐกิิจในรููปแบบของเงิินเฟ้้อ
และเงิินฝืืดอีีกด้้วย โดยในบทนี้้�จะอธิิบายถึึงความพยายามในการสร้้างเงิิน
ในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งโดยภาคเอกชนและภาครััฐ วิิธีีการสร้้างและทำลายเงิิน
คุุณภาพของเงิิน การด้้อยค่่าของเงิิน บทบาทของความเชื่่�อมั่่�นต่่อมููลค่่า
ของเงิิน กำไรของผู้้�ที่่�สามารถสร้้างเงิินได้้ รวมถึึงความแตกต่่างระหว่่างเงิิน
(money) และเงิินตรา (currency)
เมื่่�อเงิินเป็็นข้้อมููล  ความแตกต่่างระหว่่างข้้อมููลที่่�เป็็นเงิินใน (inside money) ที่่�มาจากภาระผููกพัันกัันภายในระบบเศรษฐกิิจและเงิินนอก
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(outside money) ที่่�ไม่่จำเป็็นจะต้้องมีีสิ่่�งใดมาหนุุนหลัังจะฉายภาพให้้เห็็น
ถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างเงิิน หนี้้�สิิน การธนาคาร สิินทรััพย์์ทางการเงิิน และ
ระบบเศรษฐกิิจ
1.1

หน้้าที่่�ของเงิิน

เรามัักคุ้้น� เคยกัับเงิินในเชิิงสััญลัักษณ์์ เช่่น เหรีียญ ธนบััตร โลหะมีีค่า่
เปลืือกหอย ไม่่ว่า่ จะมองไปในสัังคมไหนก็็มัักพบเห็็นหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์
ของสิ่่�งที่่�ใช้้แทนเงิิน ที่่�ผ่่านมาตามประวััติิศาสตร์์นัักปรััชญาและนัักวิิชาการ
ได้้กำหนดคุุณสมบััติิของสิ่่ง� ที่่�ใช้้แทนเงิินไว้้หลากหลาย เช่่น เป็็นสิ่่ง� ที่่�มีคุี ณค่
ุ า่
ในตััวเอง สามารถพกพาไปได้้ง่่าย แบ่่งหน่่วยย่่อยได้้  คงทนไม่่เสื่่�อมสลาย
เป็็นต้้น แต่่ในตำราเศรษฐศาสตร์์ยุุคศตวรรษที่่� 20 เช่่น Milnes (1919) และ
Scitovsky (1969) มัักระบุุถึึงหน้้าที่่�หลัักและคุุณสมบััติิสามประการที่่�จำเป็็น
ของเงิิน ได้้แก่่ 1) หน่่วยวััดทางบััญชีี (unit of account) 2) สื่่�อกลางเพื่่�อชำระ
ค่่าสิินค้้าบริิการและหนี้้สิ� นิ (medium of exchange) และ 3) เครื่่อ� งรัักษามููลค่่า
(store of value) แต่่ทั้ง้� นี้้� Scitovsky (1969) ก็็ได้้กล่่าวไว้้ด้้วยว่่าเงิินเป็็นแนวคิิด
ที่่�ยากจะกำหนดรููปแบบ เนื่่�องจากมีีสิ่่�งมากมายในโลกนี้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหล่่านี้้�
แต่่อาจจะมีีคุุณสมบััติิมากน้้อยหรืือไม่่ครบถ้้วนในสิ่่�งเดีียวกััน
1. หน่่วยวััดทางบััญชีี (Unit of Account)

หน่่วยวััดทางบััญชีีทำให้้เราสามารถกำหนดราคาเพื่่�อการแลกเปลี่่ย� น
ต่่างๆ ในสัังคมได้้ เมื่่อ� ราคาเป็็นมาตรวััดคุุณค่า่ ประเภทหนึ่่ง� ของสัังคม ทำให้้เรา
สามารถนำราคามาเปรีียบเทีียบและเรีียงลำดัับความสำคััญเพื่่�อเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ในการสื่่�อสารข้้อมููลทางเศรษฐศาสตร์์ เมื่่�อวััดและสื่่�อสารมููลค่่าเป็็นตััวเลข 
(nominal value) ได้้ การประสานงานและจััดสรรทรััพยากรในระบบเศรษฐกิิจ
ก็็ทำได้้ง่่ายขึ้้�น ทำให้้ผู้้�คนสามารถเลืือกงานที่่�เหมาะสมกัับความถนััดตนและ
บริิษััทสามารถผลิิตสินิ ค้้าและบริิการตามความต้้องการของสัังคมได้้ตามกลไก
ราคา ดัังที่่� Adam Smith (1759) ได้้กล่่าวว่่าเสมืือนมีี “มืือที่่ม� องไม่่เห็็น” มาช่่วย
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นำพา เป็็นต้้น ในบริิบทนี้้� 100 บาทคืือหน่่วยวััดของสิ่่�งที่่�มีีมููลค่่า 100 บาท
ไม่่ว่่าจะชำระด้้วยรููปแบบใดก็็ตาม แม้้ว่่าทองจะถููกใช้้แทนเงิินในหลายสัังคม
แต่่ Ingham (1988) กล่่าวว่่าในอาณาจัักร Babylon ยุุค 3000 ปีีก่อ่ นคริิสตกาล 
การซื้้�อขายสิินค้้าและชำระภาษีีใช้้หน่่วยเป็็น shekel ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับน้้ำหนััก
ข้้าวสาลีีที่่บ� ริิโภคใน 1 เดืือน แต่่ก็ไ็ ม่่จำเป็็นต้้องชำระด้้วยข้้าวสาลีี สามารถชำระ
ด้้วยสิินค้้าและการทำงานแลกได้้  หน่่วย shekel มีีไว้้ใช้้เพีียงเป็็นหน่่วยวััด
ทางบััญชีีเท่่านั้้�น ทำให้้การวััดมููลค่่าและจััดเก็็บข้้อมููลเป็็นไปได้้ง่่ายขึ้้�น
นัักวิิชาการเรีียกหน่่วยในลัักษณะนี้้�ว่่า numeraire (มาตรวััดฐาน)
ด้้วยเหตุุนี้้� numeraire ก็็จะคงที่่�ในตััวเอง ไร้้ความผัันผวน และจะมีีความหมาย
ก็็ต่อ่ เมื่่อ� นำไปเปรีียบเทีียบกัับค่่าอื่่น�  ทั้้ง� นี้้� แต่่ละคนอาจมีี numeraire ของตนเอง
ตามธรรมเนีียมและความสะดวก เช่่น หากระบุุอััตราแลกเปลี่่ย� นดอลลาร์์สหรััฐ
ต่่อเงิินบาทเป็็น 33 บาทต่่อ 1 ดอลลาร์์ ดอลลาร์์จะถืือเป็็น numeraire แต่่หาก
ระบุุเป็็น 0.0303 ดอลลาร์์ต่่อ 1 บาท บาทก็็จะถืือเป็็น numeraire
2.	สื่่�อกลางเพื่่� อชำำ�ระค่่าสิินค้้าบริิการและหนี้้�สิิน (Medium of
Exchange)

เมื่่�อมีีสื่่�อกลางเพื่่�อชำระก็็ไม่่จำเป็็นพึ่่�งพาการแลกเปลี่่�ยนสิินค้้า
(barter) ลดความวุ่่�นวายและยุ่่�งยากในการหาคู่่�แลกเปลี่่ย� น สามารถทำธุุรกรรม
แบ่่งย่่อยได้้ รวมถึึงลดขั้้น� ตอนแลกเปลี่่ย� นที่่�ไม่่จำเป็็นด้้วย (ซึ่่ง� จะอธิิบายเพิ่่�มใน
บทที่่� 1.3) บทความวิิจััยของ Kiyotaki และ Wright (1993) แสดงให้้เห็็นว่่าการ
มีีเงิิน (แม้้กระทั่่�งเป็็นเงิินตราที่่�ไม่่มีีสิ่่�งใดหนุุนหลััง) ก็็สามารถอำนวยความ
สะดวกในการค้้าขายได้้เพราะไม่่จำเป็็นต้้องรอให้้มีีความต้้องการสอดคล้้องกััน
(double coincidence of wants) และลดจำนวนคู่่�ราคาของสิินค้้าและบริิการ
ในระบบเศรษฐกิิจซึ่่�งทวีีความซัับซ้้อนขึ้้�นตามความหลากหลาย นอกจากนี้้�
การแลกเปลี่่ย� นด้้วยเงิินทำให้้ธุุรกรรมที่่�เกิิดมีีความคล้้ายคลึึงกัันมากขึ้้น� แทนที่่�
จะต้้องสนใจว่่าจะแลกเปลี่่�ยนด้้วยสิินค้้าประเภทเดีียวกัันจากบริิษััท A หรืือ
บริิษััท B ก็็สนใจแค่่ราคาพอ ทำให้้สามารถเปรีียบเทีียบได้้ง่่ายขึ้้�น เป็็นการ
ส่่งเสริิมการแข่่งขัันไปในตััว
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ความสะดวกสบายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้เงิินเป็็นสื่่�อกลางเพื่่�อชำระ
ทำให้้หลายสัังคมมีีสิ่่ง� ที่่�ใช้้แทนเงิินในหลายรููปแบบ แต่่การจะเป็็นที่่�ยอมรัับใน
การชำระก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับธรรมเนีียมของสัังคม เงิินที่่�ยอมรัับในสัังคมหนึ่่�งอาจไม่่
เป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคมหนึ่่�งก็็ได้้  หากจิินตนาการว่่ามีีมนุุษย์์ต่่างดาวต้้องการ
ค้้าขายกัับเรา ครั้ง้� แรกที่่ท� ำการค้้ากัันเราก็็คงไม่่อยากรัับเงิินต่่างดาวเพราะไม่่
มั่่น� ใจว่่าจะนำไปใช้้ที่่�ไหนได้้ ซึ่่�งธรรมเนีียมสัังคมนี้้อ� าจเกิิดขึ้้น� เองโดยธรรมชาติิ
(เช่่น การค้้าขาย) หรืือโดยพลวััตทางการเมืืองและสัังคม เช่่น การกำหนดให้้
จ่่ายภาษีีด้้วยเงิินตราที่่�กำหนดเท่่านั้้น� หรืือการพยายามสร้้างความหายากเทีียม
(artificial scarcity) ซึ่่�ง Schoenberger (2011) ได้้เสนอมุุมมองว่่าความมีีค่่า
ของทองอาจมาจากความพยายามของคนกลุ่่�มหนึ่่ง� ในการสร้้างค่่านิิยมขึ้้น� มา
ทำให้้มองว่่าเงิินเป็็นสิ่่�งสมมุุติิที่่�สัังคมอุุปโลกขึ้้�นมาเองก็็ได้้ ยิ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
ก็็ยิ่่�งมีีค่่า นัักเศรษฐศาสตร์์มัักเรีียกปรากฏการณ์์นี้้�ว่่า network effect หรืือ
network externalities
1

3. เครื่่�องรัักษามููลค่่า (Store of Value)

เมื่่อ� เราขายสิินค้้าไปแล้้ว เราอาจไม่่ได้้อยากซื้้อ� สิินค้้าอื่่น� ทัันทีีเพราะ
มีีความไม่่แน่่นอนมากมายที่่�เกิิดขึ้้�นได้้  เช่่น สิินค้้าเราอาจมีีขายเป็็นรอบๆ
ตามฤดููกาล ไม่่ได้้ขายได้้สม่่ำเสมอ ไม่่ได้้ผลิิตได้้ตลอด หรืืออััตราแลกเปลี่่ย� น
สิินค้้ามีีแนวโน้้มที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต  เป็็นต้้น หากไม่่มีีเครื่่�องรัักษา
มููลค่่าที่่�เหมาะสม เราอาจต้้องซื้้�อสิินค้้าอื่่�นสะสมไว้้แทน ซึ่่�งอาจเสื่่�อมสภาพ 
สููญหาย ด้้อยมููลค่่า หรืือยากต่่อการรัักษา ทั้้ง� นี้้ มี
� สิี นิ ทรััพย์์มากมายที่่�สามารถ
เป็็นเครื่่อ� งรัักษามููลค่่าได้้ เช่่น ผลิิตผลทางเกษตร สิินค้้า ที่่�ดินิ ทองคำ สััญญา
เงิินกู้้� หุ้้�นสามััญ เมื่่�อต้้องการรัักษามููลค่่า การใช้้สิินทรััพย์์ที่่�มีีคุุณค่่าในตััวเอง
(intrinsic value) แทนเงิิน สามารถนำไปบริิโภค ใช้้งาน หรืือสร้้างประโยชน์์ได้้ 
ก็็มัักเป็็นสิ่่�งที่่�พบได้้มากในหลายสัังคมเช่่นกััน
1

กล่่ าวกัั นว่่ าแนวคิิ ดนี้้�สามารถสืื บย้้ อนไปได้้ ถึึง Carl Menger ที่่�เริ่่� มเขีียนถึึ งเรื่่� องคุุ ณสมบัั ติิ network
effect ของเงิิ นตั้้� งแต่่ ปลายศตวรรษที่่� 19 ซึ่�่ งผู้้�อ่่านสามารถศึึ กษาประวัั ติิของแนวคิิ ดได้้ ในบทความ
วิิ จััยของ Stenkula (2003)
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ความสำคััญของการรัักษามููลค่่ามาจากมิิติเิ วลาของการทำธุุรกรรม
ในระบบเศรษฐกิิจ เมื่่อ� วัันนี้้เ� รามีีแต่่ยัังไม่่อยากใช้้ จึึงอยากนำไปเก็็บออมไว้้ใน
สิ่่�งที่่�สามารถรัักษามููลค่่าได้้ แต่่เมื่่�อวัันนี้้�เราไม่่มีีทรััพยากรแต่่ต้้องการใช้้ก่่อน
การนำกำลัังซื้้อ� ในอนาคตมาใช้้ก่่อนก็็ควรจะชำระด้้วยสิ่่ง� ที่่�มีกี ำลัังซื้้อ� คล้้ายกััน
บวกด้้วยต้้นทุุนของการกู้้ยื� มื หากมููลค่่าต่่อหน่่วยของสิ่่ง� ที่่�นำมาใช้้ชำระมีีความ
ไม่่แน่่นอนมาก การตััดสิินใจที่่�มีีมิิติิเวลาเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง (intertemporal
decision) เช่่นการออมและการลงทุุนก็็สามารถเกิิดได้้ยากขึ้้�น
จะเห็็นได้้ว่่ามีีหลายสิ่่�งที่่�สามารถทำหน้้าที่่�บางหน้้าที่่�ของเงิินได้้ 
แต่่สิ่่�งที่่�ทำหน้้าที่่�ได้้ครบถ้้วนทั้้�งสามอย่่าง (วััดมููลค่่า แลกเปลี่่�ยนมููลค่่า และ
รัักษามููลค่่า) ในสิ่่ง� เดีียวกัันมัักจะอยู่่�ในรููปแบบเงิินสดหรืือเงิินตรา (currency)
เช่่น เหรีียญกษาปณ์์ ธนบััตร ที่่�มีีสภาพคล่่องสููง เป็็นที่่�ยอมรัับและใช้้กััน
แพร่่หลายภายในระบบเศรษฐกิิจ การสะสมเงิินแสดงกำลัังซื้้�อภายในระบบ
เศรษฐกิิจนั้้�น จึึงสามารถเป็็นตััวแทนของความมั่่�งคั่่�งและฐานะทางสัังคมได้้
ด้้วยเช่่นกััน อย่่างเช่่นสุุภาษิิตที่่�ว่่า “มีีเงิินเขานัับว่่าน้้อง มีีทองเขานัับว่่าพี่่�”
1.2	ประเภทต่่างๆ ของเงิิน

จากตััวอย่่างต่่างๆ ที่่�ได้้กล่่าวถึึงก่่อนหน้้านี้้� เงิินสามารถมีีได้้หลาย
รููปแบบ แต่่หากต้้องการจำแนกเงิินเป็็นประเภท มิิติหิ นึ่่ง� ที่่�สามารถใช้้จำแนกได้้
คืือการที่่�สิ่่ง� ที่่�ใช้้แทนเงิินสามารถนำไปทำประโยชน์์อะไรได้้บ้้างหรืือไม่่ โดยเงิิน
ประเภทนี้้�เรีียกว่่าเงิินสิินค้้า (commodity money) ตััวอย่่างเช่่น ทองคำ โลหะ
บุุหรี่่ ผลิ
� ตผล
ิ ทางเกษตร ที่่�มีปี ระโยชน์์ในตััวเอง ทำให้้ความ “แท้้” ของเงิินอยู่่�ที่่�
คุุณภาพของสิินค้้าที่่�ถููกมาใช้้เป็็นสื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยน เมื่่�อยึึดถืือเงิิน
สิินค้้าเป็็นหลััก ผู้้ใ� ดที่่�ได้้สิินค้้ามีีค่า่ นี้้ม� าก็็มีคี วามร่่ำรวยมากขึ้้น� หากพิิจารณา
ทองคำเป็็นกรณีีศึึกษา ไม่่ว่่าจะขุุดจากแหล่่งธรรมชาติิ นำเข้้าจากต่่างถิ่่�น
แปลงสภาพจากสสารอื่่�นอย่่างที่่�นัักเล่่นแร่่แปรธาตุุ (alchemist) ในยุุคกลาง
2

2

ผู้้�อ่่านสามารถหาข้้ อมููลเกี่่� ยวกัั บวิิ วััฒนาการของเงิิ นโดยละเอีียดได้้ ใน อาณัั ติิ ลีีมัั คเดช (2561) และ
Goldstein (2020)
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นิิยมกััน หากได้้รัับการพิิจารณาเป็็นทองคำแท้้ก็็สามารถใช้้ได้้ทั้้�งนั้้�นเพราะ
สามารถหลอมกลัับเป็็นวััสดุุตั้ง้� ต้้นได้้โดยไม่่เสื่่อ� มสลาย ทำให้้ในอดีีตเมื่่อ� กล่่าว
ถึึงหน้้าที่่�เครื่่อ� งรัักษามููลค่่าของเงิินจึึงมีีเรื่่อ� งความคงทนของสิินค้้า (durability)
ที่่�ไม่่เสื่่�อมสลายสููญหายไปตามกาลเวลาเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องด้้วย
Dubey และคณะ (2003) วิิเคราะห์์เงิินสิินค้้าที่่�มีีความคงทน
แตกต่่างกัันผ่่านตััวอย่่างของทองคำและบุุหรี่่�ด้้วยแบบจำลองระบบเศรษฐกิิจ
และแสดงให้้เห็็นว่่าเมื่่�อทองคำ (ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าคงทนที่่�สร้้างประโยชน์์ ได้้ด้้วย
การถืือครองไว้้ไม่่จำเป็็นต้้องบริิโภคเหมืือนบุุหรี่่)�  ถููกนำมาใช้้เป็็นเงิินในระบบ
เศรษฐกิิจ จะทำให้้เกิิดความต้้องการสะสมกัักตุุนจนเงิินขาดตลาด ทำให้้ไม่่
สามารถเกิิดการค้้าขายขึ้้น� ได้้ในที่่�สุดุ  ซึ่่�งบทความวิิจััยแสดงให้้เห็็นว่่าหากเงิิน
นั้้�นสามารถ “ให้้เช่่า” ได้้ก็็จะทำให้้เงิินไม่่ขาดตลาดและเกิิดการค้้าขายขึ้้�นได้้ 
แม้้ในบทความไม่่ได้้กล่่าวถึึงไว้้โดยตรง การออกเงิินกระดาษโดยมีีทอง
ค้้ำประกัันไว้้ก็็ถืือเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการให้้เช่่าเงิินได้้เช่่นกััน
เงิินกระดาษในรููปแบบนี้้�เรีียกว่่าเงิินตััวแทน (representative
money) ตามหลัักฐานประวััติิศาสตร์์ เงิินกระดาษน่่าจะถืือกำเนิิดขึ้้�นเป็็น
ครั้้�งแรกในประเทศจีีนในยุุคราชวงศ์์ซ่่งปลายศตวรรษที่่� 10 เพื่่�ออำนวยความ
สะดวกในการค้้าขาย ซึ่่�งตามคำเล่่าของ Von Glahn (2016) ในยุุคนั้้น� จีีนใช้้เงิิน
ที่่�ทำจากทองแดงที่่�หลอมเป็็นเหรีียญ และมููลค่่าของเหรีียญขึ้้�นกัับมููลค่่าของ
ทองแดงซึ่่�งไม่่ได้้มีีค่่าสููงมาก ทำให้้ต้้องขนส่่งเหรีียญที่่�ทั้้�งหนัักและเทอะทะ
จำนวนมากในการค้้า และเนื่่�องจากจีีนเองก็็เป็็นผู้้คิ� ดิ ค้้นการผลิิตกระดาษขึ้้น� มา
จึึงทำให้้มีีการนำวััสดุุใหม่่นี้้ม� าใช้้ พ่่อค้้าไม่่จำเป็็นต้้องแบกเหรีียญทองแดงหนัักๆ
ที่่�เสี่่�ยงต่่อการโดนปล้้นชิิง สามารถนำเหรีียญมาฝากไว้้กัับสำนัักงานต้้นทาง
เพื่่�อแลกกัับกระดาษตีีตราที่่�ทำหน้้าที่่�เป็็นหลัักฐานในการรัับฝาก และนำกระดาษ
นั้้�นไปขึ้้�นเงิินที่่�สำนัักงานปลายทางได้้โดยมีีค่่าธรรมเนีียมเล็็กน้้อย
กระดาษพกพาได้้ง่่าย มีีความหนาแน่่นของมููลค่่า (value density)
สููงเมื่่�อเทีียบกัับมวลและปริิมาตรและหากต้้องการเพิ่่�มความปลอดภััย อาจมีี
การระบุุไว้้ว่่าสามารถสั่่�งจ่่ายใครได้้และเพิ่่�มเงื่่�อนไขการยืืนยัันตััวตนได้้ด้้วย
แต่่ไม่่ปรากฏข้้อมููลว่่ามีีเงื่่�อนไขเหล่่านี้้�หรืือไม่่ในประวััติิศาสตร์์จีีน หากผู้้�ถืือ
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สามารถนำไปขึ้้�นเงิินได้้โดยไม่่มีีข้้อกำหนดว่่าเป็็นใคร สิ่่�งนี้้�เรีียกว่่า bearer
instrument ซึ่่�งให้้ถืือว่่าผู้้ใ� ดก็็ตามที่่�ครอบครองก็็เป็็นเจ้้าของโดยปริิยาย ซึ่่�งเหรีียญ
และธนบััตรก็็ถืือว่่าเป็็น bearer instrument ประเภทหนึ่่�ง อาจทำให้้ความ
ปลอดภััยลดลงแต่่ก็็ได้้ความเป็็นส่่วนตััวมากขึ้้�น
เหล่่าพ่่อค้้าต่่างเห็็นถึึงความสะดวกสบายนี้้� ก็็เริ่่�มใช้้กระดาษ
ชำระธุุรกรรมและหนี้้�สิินแทนเหรีียญทองแดง กระดาษตีีตรานี้้�ก็็มีีสถานะ
เสมืือนเงิิน ความ “แท้้” อยู่่�ที่่รูู� ปแบบของกระดาษที่่ก� ำหนดโดยผู้้อ� อก หากไม่่ตรง
ตามเงื่่�อนไข เช่่น ชื่่�อไม่่ตรงกัับที่่�ลงทะเบีียนไว้้ หรืือ กระดาษถููกปลอมแปลง
(counterfeit) เงิินนั้้น� ก็็เป็็นโมฆะ ส่่วนมููลค่่าของเงิินนั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กัับสิ่่ง� ที่่�หนุุนหลััง
ความเชื่่�อใจในตััวผู้้�ออกเงิินกระดาษว่่าสามารถแลกคืืนได้้ (convertibility)
จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�สำคััญ
เมื่่�อการรัับฝากเงิินแลกกระดาษไม่่จำเป็็นต้้องขออนุุญาตจากใคร 
ก็็ทำให้้พ่่อค้้าต่่างก็็เริ่่ม� ให้้บริิการนี้้�มากขึ้้น� และในที่่�สุดุ เมื่่อ� พบว่่าไม่่ค่อ่ ยมีีใครนำ
กระดาษมาแลกคืืนเป็็นเหรีียญทองแดง ก็็มีพ่ี อ่ ค้้าหััวใสออกกระดาษของตััวเอง
โดยที่่�ไม่่มีใี ครมาฝากทองแดงแล้้วนำกระดาษนั้้น� มาใช้้จ่่ายแทนเงิิน ซึ่่�งก็็สามารถ
ใช้้ต่่อไปได้้เรื่่�อยๆ แต่่เมื่่�อมีีคนต้้องการแลกกระดาษกลัับเป็็นเหรีียญทองแดง
แล้้วพบว่่าไม่่มีเี หรีียญเพีียงพอก็็เกิิดความวุ่่�นวายโกลาหลขึ้้น� จนในที่่�สุดุ รััฐบาล
ต้้องกำหนดว่่าไม่่มีีใครสามารถพิิมพ์์กระดาษนี้้�ได้้นอกจากผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต
โดยรััฐเท่่านั้้�น หากฝ่่าฝืืนจะถืือว่่าเป็็นการพิิมพ์์เงิินปลอมซึ่่�งมีีโทษร้้ายแรง
อีี ก ความเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ควบคู่่�กัันคืื อ รััฐบาลกำหนดว่่ า
สามารถชำระภาษีีด้้วยเงิินตราได้้  ทำให้้ไม่่จำเป็็นต้้องจ่่ายด้้วยสิินค้้าหรืือ
ผลิิตผลที่่รัั� ฐกำหนดอีีกต่่อไป (ซึ่่ง� อาจมองสิินค้้าเหล่่านี้้�ว่า่ เป็็นเครื่่อ� งบรรณาการ
มากกว่่าภาษีีก็็ได้้) ทำให้้ประชาชนสามารถมีีอาชีีพที่่�หลากหลายได้้มากขึ้้�น
เพราะไม่่จำเป็็นต้้องไปสรรหาสิินค้้าที่่�รััฐต้้องการแต่่สามารถชำระด้้วยเงิินตราได้้ 
จนนัักประวััติิศาสตร์์กล่่าวว่่าเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ทำให้้เศรษฐกิิจจีีนในยุุคนั้้�น
รุ่่�งเรืืองมาก หากพิิจารณาในสัังคมปััจจุุบัันที่่�มีีสิินค้้าและบริิการหลากหลาย
ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการทั้้�งในระดัับพื้้�นฐานไปจนถึึงการสร้้างความสุุข
สำราญ ระบบเศรษฐกิิจที่่�มีีความซัับซ้้อน ใช้้ทัักษะและทรััพยากรหลากหลาย
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รััดร้้อยกัันเป็็นห่่วงโซ่่คุุณค่่าที่่�กระจััดกระจายอยู่่�ทั่่�วโลก เกิิดขึ้้�นได้้เพราะการ
มีีเงิินทำให้้การกำหนดราคาเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการประสานงานและจััดสรร
ทรััพยากรในระบบเศรษฐกิิจเกิิดขึ้้�นได้้
แม้้ว่่าจะมีีพ่่อค้้าหััวใสออกกระดาษเปล่่าๆ มาใช้้แทนเงิิน แต่่ผู้้�ใช้้
กระดาษนั้้�นก็็ยัังมีีความคาดหวัังที่่�จะแลกเปลี่่�ยนกระดาษกลัับเป็็นเหรีียญ
ทองแดงอยู่่�ดีี ทำให้้กระดาษที่่�พิมิ พ์์เกิินมานั้้น� ยัังอยู่่�ในรููปแบบของเงิินตััวแทน
อยู่่�และถืือเป็็นหนี้้�สิินของผู้้�พิิมพ์์ที่่�ต้้องรัับแลกคืืน (ในที่่�นี้้�จะขอเรีียกว่่า IOU)
ไม่่ว่่าผู้้�พิิมพ์์จะเป็็นเอกชนหรืือรััฐก็็ตาม กระดาษเหล่่านี้้�จึึงเป็็นเสมืือนการนำ
เงิินในอนาคตมาใช้้ก่่อน แต่่ในศตวรรษที่่� 13 จัักรวรรดิิมองโกลได้้เข้้ายึึด
พื้้�นที่่�ในประเทศจีีน ซึ่่�งในยุุคนั้้น� จัักรวรรดิิมองโกลกิินพื้้�นที่่�ใหญ่่มากทำให้้การ
ค้้าขายภายในอาณาจัักรมีีระยะทางที่่�ไกล เพื่่�อความรวดเร็็วและสะดวกในการ
ค้้าขาย เมื่่�อจัักรพรรดิิ กุุบไล ข่่าน ผู้้�เป็็นฮ่่องเต้้องค์์แรกของราชวงศ์์หยวน
ขึ้้�นครองราชย์์ ก็็ได้้ออก “ตั๋๋�วแลกสมบััติิ” ที่่�ใช้้แทนเงิินตรา สามารถแลกเป็็น
สมบััติิต่่างๆ ที่่�กองทััพมองโกลจะยึึดมาจากชััยชนะสงครามได้้  ทำให้้ตั๋๋�วนี้้�
ถืือเป็็นเงิินตััวแทนอีีกรููปแบบหนึ่่�ง และยัังได้้มีีการห้้ามใช้้เหรีียญทองแดง
ในการค้้าขายอีีกด้้วยเพื่่�อให้้ตั๋๋�วนี้้�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย
ในยุุคนั้้�นจัักรวรรดิิมองโกลทำสงครามกัับญี่่�ปุ่่�นแต่่ก็็ ไม่่ประสบ
ความสำเร็็จ เมื่่�อความพยายามในการข้้ามทะเลไปยึึดครองญี่่�ปุ่่�นล้้มเหลวถึึง
สองครั้ง้�  รััฐก็็ได้้ออกธนบััตรประเภทใหม่่ออกมา แต่่คราวนี้้ไ� ม่่สามารถแลกเปลี่่ย� น
เป็็นสมบััติิได้้แล้้ว และยัังไม่่รัับแลกเปลี่่ย� นเป็็นทองแดงหรืือโลหะมีีค่า่ อีีกด้้วย
ทำให้้กระดาษเหล่่านี้้�เป็็นเพีียงกระดาษเปล่่าที่่�ไม่่มีีสิ่่�งใดค้้ำประกัันเลย แต่่ถึึง
กระนั้้�นผู้้�คนก็็ยัังใช้้กัันแพร่่หลายต่่อไปอยู่่�ดีี (อาจเป็็นเพราะความเกรงกลััว
ในแสนยานุุภาพของกองทััพจัักรวรรดิิมองโกลก็็ได้้) Marco Polo เดิินทาง
มาพบจีีนในช่่วงนี้้�พอดีี และตกตะลึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจนต้้องบัันทึึกลงในหนัังสืือ
ของตนเป็็นบทแยกที่่�มีีชื่่�อว่่า “How the Great Kaan Causeth the Bark of
Trees, Made Into Something Like Paper, to Pass for Money All Over his
Country” เพราะยุุคนั้้�นยุุโรปยัังใช้้เหรีียญเงิินและทองคำเป็็นหลัักอยู่่�
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ในปััจจุุบััน เงิินกระดาษประเภทนี้้เ� รีียกว่่า เงิิน fiat มีีรากศััพท์์มาจาก
ภาษาละติิน (แต่่ต้้นกำเนิิดน่่าจะมาจากจัักรวรรดิิมองโกล/จีีน หากพิิจารณา
ตามเรื่่�องราวข้้างต้้น) ซึ่่�งแปลว่่าคำสั่่�ง มัักถููกแปลว่่าเป็็นเงิินตรา (currency)
ที่่�รััฐตีีตราและกำหนดให้้ใช้้ด้้วยกฎหมาย เช่่นกำหนดให้้เป็็นเงิินตราที่่�สามารถ
ใช้้ชำระหนี้้�ได้้ตามกฎหมาย หากผู้้ใ� ดไม่่รัับถืือว่่าเป็็นความผิิด และเป็็นเงิินตรา
ที่่�ใช้้ในการชำระภาษีี โดยมีีรููปแบบเป็็นธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์ (มาตรา 6
ของ พรบ. เงิินตรา พ.ศ. 2501 ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่า “เงิินตราได้้แก่่เหรีียญ
กษาปณ์์และธนบััตร”) จััดทำขึ้้น� ให้้ทุุกคนใช้้โดยรััฐด้้วยวััสดุุที่่�ไม่่จำเป็็นต้้องมีีค่า่
ตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ และไม่่จำเป็็นต้้องมีีสิ่่�งมีีค่่ามารองรัับก็็ได้้ ทำให้้เกิิดกำไร
จาก seigniorage ขึ้้�น เนื่่�องจากรััฐเป็็นผู้้�ผลิิตเงิินนี้้� จึึงมัักถููกมองด้้วยความ
กัังวลว่่ารััฐอาจผลิิตเงิินมาใช้้จ่่ายตามต้้องการจนเงิินล้้นหลามจนทำให้้ด้้อย
มููลค่่าลงได้้จากการที่่�มีีปริิมาณเงิินมากขึ้้�นแต่่สิินค้้าและบริิการเท่่าเดิิม ทำให้้
ราคาสููงขึ้้น� ต่่อเนื่่อ� งจนกลายเป็็นภาวะเงิินเฟ้้อเป็็นต้้น ซึ่่�งตััวอย่่างที่่มัั� กกล่่าวถึึง
กัันในตำรามัักจะเป็็น Weimer Republic (เยอรมัันยุุคหลัังสงครามโลกครั้้ง� ที่่� 1)
หรืือเวเนซููเอลาในยุุคปััจจุุบััน แต่่ในกรณีีของราชวงศ์์หยวนนั้้น� แม้้รััฐบาลจะมีี
การพิิมพ์์ธนบััตรใหม่่ออกมา ก็็ไม่่ปรากฏว่่าเกิิดภาวะเงิินเฟ้้ออย่่างมีีนััยสำคััญขึ้้น�
ซึ่่�งอาจมองเป็็นความพิิศวงของระบบการเงิินว่่าสิ่่�งใดเป็็นสิ่่�งค้้ำจุุนมููลค่่าของ
เงิินตรากัันแน่่
ด้้วยเหตุุนี้้� เรื่่�องเงิินเฟ้้อจึึงไม่่สามารถพิิจารณาจากเพีียงปริิมาณ
เงิินในระบบได้้เนื่่�องจากหากมีีสิินค้้าและบริิการใหม่่ๆ ขึ้้�นมาควบคู่่�ไปด้้วย
เช่่น จากการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในระบบเศรษฐกิิจหรืือนวััตกรรมใหม่่ที่่�มััก
เป็็นผลลััพธ์์จากการลงทุุนที่่�เกิิดประโยชน์์ ปริิมาณเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็สามารถนำ
ไปจัับจ่่ายใช้้สอยในระบบโดยไม่่จำเป็็นต้้องเกิิดเงิินเฟ้้อตามมาก็็ได้้ ขึ้้�นอยู่่�
กัับว่่าเงิินถููกนำไปใช้้จ่่ายกัับสิ่่�งใด ยิ่่�งไปกว่่านี้้� การที่่�ปริิมาณเงิินในระบบไม่่
สามารถขยายตามกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจได้้ สามารถทำให้้เกิิดภาวะเงิินฝืืดได้้ 
(เงิินฝืืดหรืือ deflation คืือภาวะที่่�ราคาสิินค้้าและบริิการลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
เมื่่อ� กำหนดราคาในสกุุลเงิินที่่�ใช้้กัันเป็็นมาตรฐาน ซึ่่�งในตััวอย่่างนี้้คื� อื ทองคำ)
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ในช่่วงทศวรรษที่่� 19 หลายประเทศในโลกใช้้มาตรฐานทองคำ
(Gold Standard) โดยมีีการตรึึงอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินตราตนกัับน้้ำหนััก
ของทอง เช่่น ในกรณีีของเงิินปอนด์์สเตอร์์ลิิงในสหราชอาณาจัักร 1 ปอนด์์
เท่่ากัับ 113 grain ในขณะที่่�ดอลลาร์์สหรััฐ 1 ดอลลาร์์เท่่ากัับ 23.22 grain
ทำให้้อััตราแลกเปลี่่�ยนระหว่่างปอนด์์และดอลลาร์์ถููกกำหนดไว้้ตายตััวที่่�
4.8665 (113/23.22) เสมอ เมื่่�อมููลค่่าเงิินอิิงตามปริิมาณทองคำ ระบบนี้้�
ก็็ทำให้้ทุุกสกุุลเงิินที่่�อิิง Gold Standard กลายเป็็นการแลกเปลี่่�ยนปริิมาณ
ทองคำไปหมดโดยปริิยาย ทำให้้กำลัังซื้้�อถููกวััดด้้วยปริิมาณทองคำมากกว่่า
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจ ประกอบกัับพััฒนาการทางเทคโนโลยีีในการเดิินทาง เช่่น
เรืือกลไฟ รถไฟ โทรเลข ทำให้้ติิดต่่อค้้าขายกัันง่่ายขึ้้น� เมื่่อ� เศรษฐกิิจของโลก
เติิบโตเร็็วกว่่าปริิมาณทองคำที่่�มีี ทำให้้ทองคำมีีค่่ามากขึ้้�น และทำให้้สิินค้้า
และบริิการต่่างๆ ราคาลดลงเมื่่�อเทีียบกัับทองคำ เมื่่�อสกุุลเงิินของประเทศ
ถููกผููกอยู่่�กัับปริิมาณทองคำ การทำสััญญาทางการเงิินต่่างๆ ก็็ผููกอยู่่�กัับ
ปริิมาณทองคำไปด้้วย หากผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการลงทุุนกู้้�ยืืมทองคำไป
ปริิมาณ 10 บาท ก็็ต้้องคืืนทองคำปริิมาณ 10 บาทพร้้อมดอกเบี้้�ย เมื่่�อเวลา
ผ่่านไปทองคำมีีค่า่ มากขึ้้น� ในมุุมมองของหน่่วยวััดทางบััญชีี ทองคำปริิมาณ 
1 บาทจะเท่่ากัับทองคำปริิมาณ 1 บาทเสมอ แต่่ทองคำปริิมาณ 1 บาท
ในวัันนี้้กัั� บทองคำปริิมาณ 1 บาทในวัันหน้้าเทีียบเท่่ากัับกำลัังซื้้อ� ที่่�แตกต่่างกััน
ในภาวะเงิินฝืืดรุุนแรง ทองคำในวัันที่่�ต้้องชำระคืืนอาจมีีกำลัังซื้้�อที่่�สููงกว่่า
ทองคำในวัันที่่�กู้้�ยืืมมากจนทำให้้กำไรที่่�ได้้จากการลงทุุนไม่่เพีียงพอต่่อการ
จ่่ายดอกเบี้้�ย ทองคำที่่�ควรเป็็นเงิินกลัับกลายเป็็นลงทุุนเสีียเอง และกลัับได้้
ผลตอบแทนมากกว่่านำไปลงทุุนทำธุุรกิิจเสีียอีีก
แต่่ เ มื่่� อ ปริิ ม าณทองคำเป็็ น หน่่ ว ยวััดทางบััญชีี คนที่่� ต้้ องกู้้�ยืื ม
ทั้้ง� ผู้้ป� ระกอบการและประชาชนที่่�มีีความจำเป็็นต้้องใช้้เงิินอนาคต จะมีีต้้นทุุน
ในการกู้้�ยืืมที่่�แท้้จริิงสููงกว่่าอััตราดอกเบี้้�ยที่่�กำหนดด้้วยหน่่วยวััดทางบััญชีี
ในขณะที่่�ผู้้�ที่่�มีีทองคำสะสมอยู่่�แล้้วก็็มีีความมั่่�งคั่่�งและกำลัังซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน
3

3

Britannica, “Standards of value”, https://www.britannica.com/topic/money/Standards-of-value.
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โดยแม้้จะมีีปริิมาณทองคำที่่�ถืืออยู่่�เท่่าเดิิม แม้้ไม่่ได้้ตั้้�งใจจะลงทุุนก็็เหมืือน
ได้้ผลตอบแทนจากการลงทุุนเอง ทำให้้เงิินที่่�มีีปริิมาณจำกััดเป็็นตััวเลืือกที่่�
ค่่อยไม่่เหมาะนัักในระบบเศรษฐกิิจเพราะจะส่่งผลกระทบต่่อการทำงานของ
กลไกราคา เงิินประเภทนี้้�จึึงไม่่ได้้มีีคุุณสมบััติิของเงิินครบถ้้วน ไม่่เหมาะกัับ
การนำมาใช้้ประกอบการตััดสิินใจที่่�มีมิี ติิ เิ วลาเข้้ามาเกี่่ย� วข้้อง (intertemporal
decision) จนทำให้้การไหลเวีียนของสิินเชื่่อ� และเศรษฐกิิจจริิงได้้รัับผลกระทบ
อย่่างที่่� Bernanke และ James (1990) ได้้วิิเคราะห์์ไว้้
ในภาวะเงิินเฟ้้อผู้้ที่่� อ� อมด้้วยเงิินอย่่างเดีียวจะเสีียเปรีียบเพราะกำลััง
ซื้้�อลดลง เงิินจึึงไม่่ได้้มีีไว้้ออม ควรลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�อิิงกัับการเติิบโตของ
ระบบเศรษฐกิิจเพื่่�อรัักษากำลัังซื้้�อไว้้ด้้วย ในขณะที่่�ภาวะเงิินฝืืดผู้้�ที่่�กู้้�ยืืมจะ
เสีียเปรีียบไม่่ว่่ากู้้�ยืืมเพื่่�อเพิ่่�มการบริิโภคหรืือการลงทุุนเพื่่�อขยายขีีดความ
สามารถของระบบเศรษฐกิิจ นัักเศรษฐศาสตร์์จึึงมัักจะไม่่อยากให้้เกิิด
เงิินฝืืดและยอมให้้มีีเงิินเฟ้้อได้้บ้้างอย่่างเช่่นที่่�ธนาคารกลางในหลายประเทศ
มัักมีีกรอบอััตราเงิินเฟ้้อเป้้าหมายเป็็นบวก อย่่างไรก็็ตาม เรื่่�องเงิินเฟ้้อ
เป็็นเรื่่�องซัับซ้้อน สามารถเกิิดได้้ทั้้�งจากความต้้องการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ 
(demand-pull inflation) และต้้นทุุนการผลิิต (cost-push inflation) ที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากภาวะที่่�คาดการณ์์ไม่่ถึึง เช่่น สงคราม การกัักตุุนสิินค้้า ไปจนถึึง
ภััยธรรมชาติิ ที่่ท� ำให้้เกิิดการขาดแคลนขึ้้น� และการคาดการณ์์ของประชาชน
และผู้้�ประกอบการถึึงสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นยัังทำให้้ราคาปรัับตััวขึ้้�นล่่วงหน้้า จนเกิิด
เป็็นวัังวนเงิินเฟ้้อ (self-fulfilling spiral) ได้้  ในหนัังสืือเล่่มนี้้�จะขอกล่่าวถึึง
เงิินเฟ้้อและที่่�มาแต่่เพีียงเท่่านี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเห็็นภาพโดยสัังเขป
1.3

เงิินที่่�เป็็นเพีียงข้้อมููล

บทบาทหนึ่่�งที่่�สำคััญของเงิินในสัังคมคืือการทำให้้เราสามารถวััด
ค่่าของกิิจกรรมต่่างๆ ได้้ ซึ่่�งในมุุมมองนี้้� ข้้อมููลที่่�ทำให้้เราสามารถประสาน
งานกิิจกรรมต่่างๆ ในระบบเศรษฐกิิจได้้อย่่างราบรื่่�นขึ้้�นก็็อาจใช้้แทนเงิินได้้ 
บทความวิิจััยโดย Kocherlakota (1998) ที่่�มีีชื่่�อว่่า “Money is Memory”
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ได้้กล่่าวถึึงบทบาทของเงิินในการแลกเปลี่่�ยนในระบบเศรษฐกิิจว่่ามีีหน้้าที่่�
บัันทึึกความทรงจำเท่่านั้้�น แม้้ไม่่มีีเงิินในสัังคม กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจก็็ยััง
สามารถดำเนิินต่่อได้้  โดยใช้้ตััวอย่่างของ Wicksell (1935) เพื่่�อแสดงให้้
เห็็นถึึงบทบาทของเงิินที่่�อำนวยความสะดวกในการค้้าขาย ทำให้้ไม่่จำเป็็น
ต้้องรอให้้มีีความต้้องการสอดคล้้องกััน (double coincidence of wants)
ซึ่่�ง Kocherlakota ต้้องการแสดงให้้เห็็นว่่าการแก้้ปััญหานี้้� ไม่่จำเป็็นต้้องมีี
เงิินก็็ได้้
“จอห์์นพบแมรี่่� จอห์์นมีีแอปเปิิลและต้้องการกล้้วย แมรี่่�
ต้้องการแอปเปิิลแต่่ไม่่มีีกล้้วย ในระบบที่่มีี� เงิิน ปััญหานี้้�
สามารถแก้้ได้้ด้้วยการให้้แมรี่่�จ่่ายเงิินให้้จอห์์นเพื่่�อแลก
แอปเปิิล และจอห์์นก็็สามารถนำเงิินนั้้น� ไปซื้้อ� กล้้วยจาก
พอลได้้ ถ้้าจอห์์นไม่่ให้้แอปเปิิลแมรี่่� จอห์์นก็็จะไม่่ได้้เงิิน
และจะไม่่มีีเงิินซื้้�อกล้้วยจากพอล”
ในการอธิิบายของ Wicksell (1935) การแก้้ปััญหา double coincidence of wants สามารถทำได้้โดยง่่ายหากมีีเงิินในสัังคม แต่่ Kocherlakota
ได้้กล่่าวต่่ออีีกว่่า
“แต่่แน่่นอนว่่าเงิินไม่่ ได้้มีีค่่าในตััวเอง ในบริิบทของ
การจััดสรรทรััพยากรที่่�ไม่่ได้้มีีค่่าในตััวเอง เราสามารถ
พิิจารณาอีีกสถานการณ์์ที่่�จอห์์นให้้แอปเปิิลแมรี่่�เป็็น
ของขวััญ ซึ่่�งหากจอห์์นให้้ของขวััญแมรี่่� พอลก็็จะให้้
กล้้วยจอห์์นเป็็นของขวััญเช่่นกััน และหากจอห์์นไม่่ให้้
ของขวััญแมรี่่� พอลก็็จะไม่่ ให้้ของขวััญจอห์์น ดัังนั้้�น
ในบริิบทนี้้� เงิินที่่�จอห์์นได้้จากแมรี่่�ก็็เป็็นเพีียงวิิธีีสื่่�อสาร
ให้้พอลทราบว่่าจอห์์นได้้บรรลุุข้อ้ กำหนดทางสัังคมและ
ได้้ส่่งมอบแอปเปิิลให้้แมรี่่�แล้้ว”

จอห์นและแมรีไ่ ม่สามารถแลกเปลี่ยนกัน
โดยตรงได้หากในสังคมนี้ไม่มีเงิน เพราะสิ่ง
ที่จอห์นและแมรีต่ ้องการนัน้ ไม่ตรงกัน และ
ก็ไม่ทราบว่าพอลต้องการอะไร

พอล
มี กล้วย
ต้องการ ?

จอห์น
ขาย แอปเปิล
ซือ้ กล้วย

การเคลื่อนของสินค้า
การเคลื่อนของเงิน

่ ีเงิน ทําให้สามารถซือ้ แอปเปิลจาก
แมรีม
จอห์นได้และจอห์นก็สามารถนําเงินนัน้ ไปซือ้
กล้วยจากพอลได้

พอล
ขาย กล้วย
รับ เงิน

แมรี่
มี เงิน
ซือ้ แอปเปิล

แมรี่
มี ?
ต้องการ แอปเปิล

จอห์น
มี แอปเปิล
ต้องการ กล้วย

Solution 1
: สังคมที่ใช้เงิน

ปั ญหา double coincidence
of wants

ภาพที่่� 1 สามเหลี่่� ยม Wicksell

พอล
ส่ง กล้วย
เมื่อจอห์น ส่ง แอปเปิล

แมรีไ่ ม่มีเงินแต่แมรีเ่ ป็นผู้มีบุญคุณ
ในสังคมนี้ ทําให้สามารถเรียกร้องแอปเปิล
จากจอห์นได้ และเมื่อจอห์นส่งแอปเปิล
ไปให้แมรี่ พอลจะส่งกล้วยไปให้จอห์น
ในระบบนี้ ผลลัพธ์ปลายทางที่ได้เหมือนกัน
ถึงแม้วา่ การเก็บบันทึกและส่งข้อมูลจะเป็น
คนละรูปแบบกัน

จอห์น
ส่ง แอปเปิล
เพื่อได้รบั กล้วย

แมรี่
ได้รบั แอปเปิล

Solution 2
: สังคมที่ใช้บุญคุณ
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ภาพที่่� 1 แสดงให้้เห็็นว่่าผลลััพธ์์เหมืือนกัันได้้แม้้ว่่าจะมีีเงิินหรืือไม่่
ก็็ตาม หากสามารถสื่่�อสารกัันในสัังคมได้้ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีส่่งเงิินหรืือทดแทน
บุุญคุณที่่
ุ แ� ต่่ละคนมีีระหว่่างกััน แมรี่่ก็� ส็ ามารถได้้รัับแอปเปิิลมาในที่่�สุดุ เพราะ
เป็็นคนที่่�มีเี งิินหรืือบุุญคุณ
ุ ในสัังคม เงิินจึึงมีีหน้้าที่่�เป็็นเพีียง “สื่่อ� ” ที่่�ทำให้้การ
แลกเปลี่่ย� นเกิิดขึ้้น� ได้้โดยไม่่ได้้จำเป็็นต้้องมีีคุณค่
ุ า่ ในตััวแต่่อย่่างใด เพราะคุุณค่า่
ในระบบเศรษฐกิิจนี้้อ� ยู่่�ที่่ส� ถานะในสัังคมของแมรี่่ที่่� สุ� ดุ ท้้ายแล้้วทำให้้แมรี่่�ได้้รัับ
แอปเปิิลต่่างหาก
ทั้้�งนี้้� แบบจำลองเศรษฐกิิจมหภาคก็็มัักไม่่ได้้กำหนดเงิินเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของปััจจััยการผลิิต ซึ่่�งในนิิยามของนัักเศรษฐศาสตร์์หมายถึึง
อสัังหาริิมทรััพย์์ ทรััพย์์สิินทางปััญญา แรงงาน สิินค้้าทุุน เป็็นต้้น เนื่่�องจาก
ผลิิตผลทางเศรษฐกิิจมัักวััดเป็็นกำลัังซื้้�อ (real value) อยู่่�แล้้ว จึึงทำให้้มีีกลุ่่�ม
นัักเศรษฐศาสตร์์ที่่ม� องเงิินเป็็นเหมืือนระบบการเก็็บข้้อมููลการกระทำที่่�เกิิดขึ้้น�
ในอดีีตที่่�ทำให้้การค้้าขายแลกเปลี่่�ยนเกิิดขึ้้�นได้้ง่่ายขึ้้�น เช่่น Ostroy (1973)
และ Aiyagari และ Wallace (1991) เป็็นต้้น คล้้ายระบบเศรษฐกิิจที่่�เน้้นการให้้
ของขวััญและสร้้างบุุญคุณกัั
ุ นอย่่างชาวเกาะในมหาสมุุทรแปซิิฟิคิ ใต้้ (Jevons,
1876) หรืือกลุ่่�มชนพื้้�นเมืืองอเมริิกัันเป็็นต้้น (Graeber, 2012)
เมื่่�อพิิจารณาเช่่นนี้้�แล้้ว การพึ่่�งพาวััตถุุเชิิงสััญลัักษณ์์ก็็แทบไม่่มีี
ความจำเป็็นหากเราสามารถเก็็บบัันทึึกข้้อมููลดัังกล่่าวนี้้ไ� ว้้ได้้ ซึ่่�งหมายความว่่า
ในระบบเศรษฐกิิจที่่�แต่่ละคนสามารถออกสััญญาว่่าจะชำระหนี้้�ให้้กััน (ในหนัังสืือ
เล่่มนี้้�จะขอเรีียกว่่า IOU ซึ่่�งย่่อมาจาก I owe you) ไม่่จำเป็็นต้้องมีีเงิินก็็ได้้ 
ในระบบเศรษฐกิิจของจีีนที่่�ได้้กล่่าวถึึงก่่อนหน้้านี้้ห� รืือยุุโรปยุุคกลางก็็มีกี ารใช้้ 
IOU ซึ่่�งสามารถนำหนี้้�มาหัักลบกลบกัันได้้ระหว่่างกลุ่่�มการค้้า แต่่อย่่างไร
ก็็ตาม การเก็็บข้้อมููลย่่อมมีีต้้นทุุน และหากขาดกรอบกติิการะหว่่างกััน IOU
ก็็อาจไม่่ได้้มีีความหมายอะไรมากหากผู้้�ออกไม่่สามารถ (หรืือไม่่ยอม) ชำระ
โดยเฉพาะหาก IOU นั้้น� มีีการระบุุคู่่�สััญญาทำให้้ไม่่สามารถเปลี่่ย� นมืือระหว่่าง
กัันได้้โดยง่่าย
หากต้้องการใช้้เงิินที่่�เป็็นเพีียงข้้อมููล  เงิินควรมีีคุุณลัักษณะเพิ่่�ม
อีีก 2 ประการ ได้้แก่่ (1) การก้้าวข้้ามขีีดจำกััดในการผููกมััดสััญญา (limited
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commitment) เมื่่�อสัังคมไม่่ยอมรัับ IOU (หรืือบุุญคุุณ) ระหว่่างกัันทำให้้ต้้อง
เกิิดนวััตกรรมบางอย่่างขึ้้น� เพื่่�อลดความไม่่มั่่น� ใจระหว่่างกัันนี้้� ทำให้้สิ่่�งที่่�ใช้้เป็็น
เงิินควรมีีสภาพคล่่อง (liquidity) และสามารถเปลี่่�ยนมืือได้้ (transferability)
และ (2) การก้้าวข้้ามขีีดจำกััดในการเก็็บข้้อมููลที่่�บริิบููรณ์์ (imperfect record
keeping) ซึ่่�งตััวอย่่างของ Kocherlakota (1998) มีีเงื่่�อนไขว่่าสัังคมสามารถ
จำบุุญคุณร
ุ ะหว่่างกัันได้้อย่่างสมบููรณ์์ พอลจึึงยอมส่่งกล้้วยให้้จอห์์นที่่�ได้้สร้้าง
บุุญคุุณกัับแมรี่่�แล้้ว ซึ่่�งการที่่�ทุุกคนทราบหมดว่่าทุุกคนเคยค้้าขายกัับใคร 
มีีความผููกพัันอัันใด จึึงเปรีียบเสมืือนกัับการมีี “งบดุุลมหััศจรรย์์ที่่บัั� นทึึกธุุรกรรม
ของทุุกคนในระบบและเป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่่อทุุกคน” (ปิิติิ ดิิษยทััต, 2555)
ซึ่่ง� หากเป็็นสัังคมขนาดเล็็กอย่่างเช่่นชาวเกาะในมหาสมุุทรแปซิิฟิคิ ใต้้ 
การจดจำบุุญคุณร
ุ ะหว่่างกัันอาจจะไม่่ใช่่เรื่่อ� งยาก แต่่หากเป็็นสัังคมขนาดใหญ่่
ก็็จะเป็็นอุุปสรรคต่่อระบบตลาดที่่�มีกี ารแลกเปลี่่ย� นระหว่่างหลายฝ่่าย (decentralized multilateral trade) นอกจากนี้้� การผููกมััดสััญญาบุุญคุณกัั
ุ บคนนอกที่่�
ไม่่ได้้เกี่่ย� วข้้องกัับสัังคมก็็เป็็นได้้ยาก ยิ่่�งหากจะไม่่ได้้มาพบเจอกัันอีีก ก็็ยิ่่ง� ยาก
ที่่�ยอมรัับการสร้้างบุุญคุุณแทนการชำระ ดัังนั้้�นการพึ่่�งพาวััตถุุเชิิงสััญลัักษณ์์
ที่่�ทุุกคนยอมรัับเป็็นเงิิน และสามารถใช้้เป็็นสื่่�อกลางเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยน
จึึงเป็็นวิิธีที่่ี ส� ามารถทำให้้เงิินนำไปชำระได้้อย่่างกว้้างขวางและประชาชนเข้้าได้้
ทั่่�วถึึงที่่�สุดุ ในยุุคที่่�เทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลมีีความจำกััด หรืืออาจพิิจารณา
เป็็นการผนวกข้้อมููลกำลัังซื้้�อเข้้ากัับสื่่�อกลางทางกายภาพให้้เป็็นเงิินที่่�สัังคม
ยอมรัับว่่ามีีค่่าในตััว เป็็นเงิินสััญลัักษณ์์ที่่�เป็็น bearer instrument ไม่่จำเป็็น
ต้้องขออนุุญาตในการทดแทนบุุญคุุณ  ไม่่จำเป็็นต้้องพึ่่�งพาความทรงจำหรืือ
สอบถามที่่�มาของบุุญคุุณอีีกต่่อไป (permissionless, memoryless, anonymous money) ทำให้้การแลกเปลี่่�ยนและชำระมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
บทความวิิจััยของ Kiyotaki และ Moore (2002) ที่่�มีีชื่่�อว่่า
“Evil is the Root of All Money” วิิเคราะห์์แบบจำลองที่่�มีีขีีดจำกััดในการ
ผููกมััดสััญญา (limited commitment) และแสดงให้้เห็็นว่่าความไม่่เชื่่�อใจ
ระหว่่างกัันในระบบเศรษฐกิิจ (evil) ทำให้้เกิิดความจำเป็็นของเงิิน fiat ขึ้้�น
อีีกทั้้�งระบบ IOU ยัังต้้องมีีการระบุุตััวตนว่่าเป็็น IOU ของใครจึึงทำให้้ขาด

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

22
ความเป็็นส่่วนตััว ในขณะที่่�เงิิน fiat เป็็น IOU นิิรนามเพราะใครที่่�ถืือเงิิน
ก็็ถืือว่่าเป็็นเจ้้าของ และ IOU ทั้้�งหมดออกโดยคนเดีียวคืือรััฐ ดัังนั้้�นเงิิน fiat
จึึงสามารถพิิจารณาเป็็นเครื่่�องมืือแลกเปลี่่�ยนที่่�ต้้นทุุนต่่ำที่่�สุุดและมีีความ
จำเป็็นที่่�ต้้องอาศััยความเชื่่�อใจกัันในระบบเศรษฐกิิจน้้อยที่่�สุุดนั่่�นเอง ไม่่ต้้อง
ขออนุุญาตในการใช้้ ไม่่ต้้องพึ่่�งพาความทรงจำ ไม่่ต้้องสืืบทราบตััวตน ทำให้้
สามารถรัักษาความเป็็นส่่วนตััวให้้กัับผู้้�ใช้้งานได้้
ประเด็็นของ Kiyotaki และ Moore (2002) เรื่่�องความไม่่เชื่่�อใจกััน
มีีความสำคััญเพราะการแลกเปลี่่ย� นมีีมิติิ เิ วลาเพิ่่�มขึ้้น� มาด้้วย เมื่่อ� เราพิิจารณา
ระบบเศรษฐกิิจที่่�ไม่่ได้้มีีแต่่การแลกเปลี่่ย� นสิินค้้าและบริิการที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบััน
แต่่ มีี การประกอบธุุ รกิิ จ ที่่� ต้้ องนำทรััพยากรจำนวนมากมาใช้้ก่่ อ น เช่่ น
อสัังหาริิมทรััพย์์ เครื่่อ� งจัักร ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา แรงงาน เป็็นต้้น (ซึ่่ง� จะเรีียกว่่า
การลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จำเป็็นต่่อการผลิิต  หรืือ productive assets ก็็ได้้)
มาประกอบกัันเพื่่�อให้้เกิิดผลผลิิตในอนาคต ผู้้ป� ระกอบการที่่�ไม่่มีที รััพยากรที่่�
จำเป็็นครบถ้ว้ นในปััจจุุบัันก็็จะต้้องไปหามา โดยอาจเจรจากัับเจ้้าของทรััพย์์สินิ
นั้้น� โดยตรงและทยอยแบ่่งผลประโยชน์์ให้้ในอนาคตด้้วยเงิิน หรืือระดมทุุนมา
จากนัักลงทุุนเป็็นเงิินมาในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อซื้้อ� ทรััพย์์สินิ จากเจ้้าของ แล้้วจึึง
ทยอยแบ่่งผลประโยชน์์ให้้นัักลงทุุนในอนาคตก็็ได้้  ในทั้้�งสองวิิธีีนี้้� เงิินถููกใช้้
เป็็นเพีียงเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลพัันธะสััญญาระหว่่างกัันเพื่่�ออำนวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่่�ยนทั้้�งระหว่่างกัันในปััจจุุบััน (contemporaneous
transfer) และระหว่่างปััจจุุบัันกัับอนาคต (intertemporal transfer) นั่่�นเอง
เพื่่�อให้้ผู้้อ่� า่ นเห็็นภาพมากขึ้้น� สมมุุติว่ิ า่ ผู้้ป� ระกอบการต้้องการเริ่่ม� ต้้น
ทำธุุรกิิจแต่่มีีทุุนทรััพย์์ ไม่่เพีียงพอ ก็็สามารถตกลงกัับเจ้้าของทรััพย์์สิินที่่�
ต้้องการโดยตรงและมีี IOU ระหว่่างกัันเอง เช่่น หนี้้�การค้้า หรืือสััญญาผ่่อน
ชำระ หรืือจะพึ่่�งพาระบบการเงิิน เช่่น สิินเชื่่�อจากธนาคาร หุ้้�นกู้้�  หุ้้�นสามััญ 
เพื่่�อระดมเงิินทุุนมาซื้้�อสิินทรััพย์์นั้้�นอีีกทีีก็็ได้้ (ที่่�เราเรีียกกัันว่่าเงิินทุุน ก็็คง
เป็็นเพราะ “เงิิน” สามารถนำมาซื้้�อทรััพยากรหรืือสิินค้้า “ทุุน” ได้้นั่่�นเอง)
ข้้อตกลงรููปนี้้�เป็็นเสมืือน IOU ที่่�มีีการกำหนดเป็็นสััญญาผููกพัันทางการเงิิน
(financial obligation) ที่่�มีีรููปแบบ ธรรมเนีียมปฏิิบััติิ และกฎหมายรองรัับ
เพื่่�อสร้้างความพัันธะสััญญาและความรัับผิิดชอบระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน และ
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อาจมีีการพึ่่�งพาตััวกลาง เช่่น ธนาคารพาณิิชย์์ ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน ตลาดเงิิน
ตลาดทุุน เพื่่�ออำนวยความสะดวกด้้วย ทำให้้เรื่่อ� งเงิิน (money) หนี้้สิ� นิ (credit)
และการธนาคาร (banking) มีีความเกี่่ย� วพัันกัันอย่่างลึึกซึ้้ง� เงิินเป็็นทั้้ง� ปััจจุุบััน
และอนาคตในคราวเดีียวกััน
หากมองภาพรวมของระบบเศรษฐกิิ จ ในบริิ บ ทที่่� เ ป็็ น ระบบ
เศรษฐกิิจปิิด (closed economy) ไม่่มีีการค้้าขายกัับต่่างประเทศ นวััตกรรม
ในการสร้้างหนี้้�สิินทางการเงิินในระบบเศรษฐกิิจในรููปแบบต่่างๆ สามารถ
พิิ จารณาเป็็ น เทคโนโลยีี ใ นการเก็็ บ ข้้อมููลและผููกมััดสััญญาระหว่่ า งกััน
ช่่วยทำให้้สิินค้้า บริิการ สิินทรััพย์์ และผลผลิิตที่่�กระจััดกระจายอยู่่�ในระบบ
เศรษฐกิิจระหว่่างบุุคคลและระหว่่างช่่วงเวลาสามารถเชื่่�อมถึึงกัันได้้  โดยที่่�
มููลค่่าถููกวััดเป็็นหน่่วยของสกุุลเงิิน (เช่่น บาท) เพื่่�อความสะดวก และในระบบ
เศรษฐกิิจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ  เงิินก็็ช่่วยหล่่อลื่่�นระบบเศรษฐกิิจและส่่งผ่่าน
ทรััพยากรที่่�มีอี ยู่่�ในระบบให้้ถููกนำไปใช้้งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยที่่�มีรี าคา
(วััดด้้วยสกุุลเงิินที่่�เป็็นหน่่วยวััดทางบััญชีี) เป็็นตััวส่่งสััญญาณ
ในระบบเศรษฐกิิจสมััยใหม่่เงิินสามารถนำไปซื้้�อสิินค้้าบริิการ
และสิินทรััพย์์ ได้้อย่่างสะดวก จึึงทำให้้เรามีีความจำเป็็นต้้องถืือเงิินไว้้เพื่่�อ
ทำธุุรกรรมแม้้ว่่าเงิินนั้้�นอาจจะไม่่ได้้สร้้างผลตอบแทนอะไรให้้ก็็ได้้  ในหมู่่�
นัักเศรษฐศาสตร์์เองก็็มีีการพััฒนาแบบจำลองเศรษฐกิิจมหภาคที่่�กำหนด
ให้้เงิินมีีหน้้าที่่�ในระบบเศรษฐกิิจ เช่่น cash-in-advance model ของ Abel
(1985) และ Stockman (1981) ซึ่่�งในแบบจำลองประเภทนี้้�จำเป็็นต้้องมีีเงิิน
มาลงทุุนและซื้้�อปััจจััยการผลิิตก่่อน แบบจำลองรููปแบบนี้้�จะมีีการพยากรณ์์
ความต้้องการเงิิน มีีภาวะเงิินเฟ้้อซึ่่�งสามารถส่่งผลต่่อการสะสมทุุนในระบบ
เศรษฐกิิจในระยะยาวได้้ นอกจากนี้้� การที่่�เงิินเป็็นหน่่วยวััดมููลค่่าทำให้้เงิินถููก
สะสมเพื่่�อเป็็นตััวแทนของความมั่่ง� คั่่ง� และสถานะทางสัังคม จนก่่อให้้เกิิดความ
บิิดเบืือนของกลไกในระบบเศรษฐกิิจได้้ด้้วยเช่่นกััน แม้้กระทั่่�ง Aristotle เอง
ก็็เคยบ่่นถึึงชาวกรีีกที่่คิ� ดิ ว่่าความมั่่ง� คั่่ง� คืือปริิมาณเหรีียญทองที่่มี� ี และสถานะ
ทางสัังคมอาจส่่งผลต่่อการตััดสิินใจของคนในระบบเศรษฐกิิจจนส่่งผลต่่อ
การสะสมทุุนและการเติิบโตของเศรษฐกิิจได้้  อย่่างในแบบจำลองของ Cole
และคณะ (1992) เป็็นต้้น

ที่่�มา: McLeay และคณะ (2014)
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ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่าคุุณสมบััติิของเงิินที่่�มัักพููดถึึงกััน ได้้แก่่ (1)
หน่่วยวััดทางบััญชีี (2) สื่่�อกลางเพื่่�อชำระค่่าสิินค้้าบริิการและหนี้้�สิิน และ (3)
เครื่่อ� งรัักษามููลค่่า มัักเป็็นคุุณสมบััติิที่่ก� ล่่าวถึึงกัันในบริิบทของเงิินสััญลัักษณ์์
ในบริิบทของเงิินข้้อมููล คุุณสมบััติิที่่� 2 และ 3 อาจเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สำคััญนััก
เพราะข้้อมููลไม่่ติิดข้้อจำกััดเชิิงกายภาพในการรัับชำระ การสร้้างการยอมรัับ
จึึงทำได้้ง่่ายขึ้้�นและมีีแรงเสีียดทานน้้อยกว่่า ส่่วนการรัักษามููลค่่าในมิิติิของ
ความคงทนนั้้น� ไม่่เป็็นอุุปสรรคแต่่อย่่างใดเมื่่อ� เป็็นข้้อมููล ส่่วนการรัักษามููลค่่า
ของกำลัังซื้้อ� ในมิิติเิ ป็็นเรื่่อ� งการรัักษาสมดุุลของปริิมาณเงิินในระบบเศรษฐกิิจ
ให้้สอดคล้้องกัับกำลัังซื้้อ� จริิงในระบบมากกว่่ารููปแบบเงิินที่่�ใช้้ ซึ่่�งทำได้้ง่่ายกว่่า
เมื่่อ� ใช้้เงิินข้้อมููล ซึ่่�งในกรณีีนี้้คุ� ณุ สมบััติิที่่ส� ำคััญจากทั้้ง� 3 ประการจะเหลืือเพีียง
คุุณสมบััติิที่่� 1 เท่่านั้้�น แต่่จะมีีข้้อกัังวลเรื่่�อง (4) การผููกมััดสััญญา และ (5)
การจััดเก็็บข้้อมููลที่่�บริิบููรณ์์เพิ่่�มขึ้้�นมาแทน
1.4

เงิินใน (Inside Money) และเงิินนอก (Outside
Money)

อีีกมิิติิหนึ่่�งในการแยกแยะความแตกต่่างของเงิินคืือสิ่่�งที่่�ใช้้แทน
เงิินนั้้�น เกิิดขึ้้�นจากภาระผููกพัันภายในระบบเศรษฐกิิจหรืือไม่่ แนวคิิดนี้้�
มาจาก Gurley และ Shaw (1960) ซึ่่�งเรีียกเงิินที่่�มาจากภาระผููกพัันกััน
ภายในระบบเศรษฐกิิจและสามารถหัักลบกัันได้้ มีี zero net supply (เช่่น
IOU อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไปก่่อนหน้้านี้้�) ว่่าเงิินใน (inside money) ซึ่่�งอีีกชื่่�อหนึ่่�ง
ที่่�นัักเศรษฐศาสตร์์มัักใช้้เรีียกกัันคืือ endogenous money ส่่วนเงิินที่่�ไม่่ได้้
มาจากภาระผููกพัันระหว่่างกััน โดยไม่่จำเป็็นว่่าจะต้้องมีีสิ่่ง� ใดมาหนุุนหลัังหรืือไม่่
(เช่่น เงิิน fiat) หรืือหากรองรัับก็็รองรัับด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ได้้มีี zero net
supply ภายในระบบเศรษฐกิิจ (เช่่น ทองคำ เงิินตราต่่างประเทศ) เรีียกว่่า
เงิินนอก (outside money)
นัักเศรษฐศาสตร์์บางกลุ่่�มมองว่่าเงิินในและเงิินนอกมีีผลแตกต่่าง
กัันในระบบเศรษฐกิิจ เช่่น Chari และคณะ (1995) วิิเคราะห์์การตอบสนองของ
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อััตราดอกเบี้้ย� ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของปริิมาณเงิิน Cavalcanti และ Wallace
(1999) และ Marimon และคณะ (2003) วิิเคราะห์์เงื่่�อนไขในระบบเศรษฐกิิจ
ที่่�เงิินในสามารถแทนที่่�เงิินนอกที่่�รััฐเป็็นผู้้อ� อกได้้ เป็็นต้้น แต่่โดยรวมแล้้วก็็เป็็น
แนวคิิดที่่�ไม่่ค่อ่ ยได้้มีีการกล่่าวถึึงมากนัักแต่่ Lagos (2010) ได้้กลัับมานำเสนอ
เรื่่�องนี้้� ในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่ายขึ้้�น และบทความวิิจััยปีี 2019 เรื่่�อง “The
Digitization of Money” ของ Brunnermeier และคณะ ก็็มีีการกล่่าวถึึง
แนวคิิดนี้้� โดยอธิิบาย inside money ว่่าเป็็น “claim on a (private) issuing
entity” ทำให้้ความแตกต่่างของเงิินในมิิติินี้้�กลัับมาอยู่่�ในความสนใจอีีกครั้้�ง
เงิินในเป็็นมาจากการนำกำลัังซื้้�อในอนาคตมาแปรเปลี่่�ยนเป็็นเงิิน
ในปััจจุุบัันเป็็นหนี้้�สิินระหว่่างกััน ในขณะที่่�เงิินนอกอาจพิิจารณาเป็็นกำลัังซื้้�อ
ที่่�สร้้างขึ้้�นมาใหม่่ได้้  และไม่่ได้้เป็็นหนี้้�สิินระหว่่างผู้้�ใด ตััวอย่่างในภาพที่่� 3
แสดงให้้เห็็นถึึงระบบเศรษฐกิิจที่่�มีีครััวเรืือน ภาคธุุรกิิจ และภาครััฐ ในระบบ
เศรษฐกิิจนี้้�มีี productive assets อยู่่� 200 แต่่เนื่่�องจากมีีความต้้องการใช้้
เงิินในระบบ ทำให้้รััฐพิิมพ์์เงิินออกมา 150 โดย 50 ถืือโดยครััวเรืือนและ 100
ถืือโดยภาคธุุรกิจิ โดยเงิินนี้้เ� ป็็นเงิินนอก (outside money) เมื่่อ� หัักลบสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินในระบบเศรษฐกิิจแล้้วก็็ยัังคงเหลืือ 200 แต่่ในระหว่่างที่่�เงิินนี้้�ยััง
หมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจ ครััวเรืือนจะมีีมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิ 350 เพราะมีี
ผ่่านการถืือครองหุ้้�นของภาคธุุรกิิจมููลค่่า 300 (ซึ่่�งรวมเงิินที่่�รััฐพิิมพ์์ 100
เข้้าไปด้้วย) และเงิินอีีก 50
ต่่อมาบริิษััทเปลี่่�ยนโครงสร้้างการเงิินด้้วยการออกหุ้้�นกู้้�มา 25
เพื่่�อซื้้อ� หุ้้�นคืืน ซึ่่�งครััวเรืือนตััดสิินใจซื้้อ� หุ้้�นกู้้� 10 จาก 25 และถืือที่่�เหลืือเป็็นเงิิน
ทำให้้มููลค่่าสิินทรััพย์์ของครััวเรืือนยัังอยู่่�ที่่� 350 แต่่ประกอบด้้วยหุ้้�น 275
หุ้้�นกู้้� 10 และเงิิน 65 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 15 จากส่่วนที่่�เหลืือที่่�ไม่่ได้้นำไปซื้้�อหุ้้�นกู้้�
ซึ่่ง� หุ้้�นกู้้เ� อกชนที่่�เหลืืออีีก 15 นั้้น� ถููกซื้้อ� โดยรััฐด้้วยการพิิมพ์์เงิินเพิ่่�ม แต่่เนื่่อ� งจาก
เงิินนี้้�มีีสิินทรััพย์์ที่่�เป็็น zero net supply ในระบบหนุุนหลัังทำให้้เงิินนี้้�เป็็น
เงิินใน (inside money) เงิินที่่�ถููกพิิมพ์์เพิ่่�มเกิิดขึ้้�นเพราะต้้องมีีปริิมาณเงิินให้้
เพีียงพอต่่อความต้้องการในการถืือเงิินโดยโดยครััวเรืือน เมื่่อ� หัักลบสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินในระบบเศรษฐกิิจแล้้วแต่่ละภาคส่่วนก็็ยัังมีีมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิ
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เท่่าเดิิม ทำให้้การพิิมพ์์เงิินในเพิ่่�มขึ้้น� มาในบริิบทนี้้ไ� ม่่ได้้มีีการเปลี่่ย� นแปลงอะไร
ในระบบเศรษฐกิิจในภาพรวม
ในช่่วงล่่าอาณานิิคมยุุคปลายศตวรรษที่่� 15 ถึึงปลายศตวรรษที่่� 17
กองกิิสตาดอร์์ชาวสเปนได้้นำเงิินและทองคำจำนวนมากที่่�มาจากการพิิชิิต
จัักรวรรดิิแอซเท็็กและจัักรวรรดิิอินิ คารวมถึึงเงิินที่่�ขุดุ ได้้จากเหมืืองในเม็็กซิิโก
และเปรููเข้้าสู่่�ประเทศ เงิินและทองคำไม่่ได้้เป็็นหนี้้�สิินระหว่่างใครในประเทศ
และเงิินและทองคำที่่�เพิ่่�มขึ้้�นไม่่ได้้หมายความว่่าชาวสเปนมีีกำลัังซื้้�อมากขึ้้�น
เพราะแม้้มีีปริิมาณเงิินมากขึ้้น� แต่่กิจิ กรรมทางเศรษฐกิิจไม่่ได้้มีีการเปลี่่ย� นแปลง
ปริิมาณเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็หมายความว่่ามีีคนพร้้อมจะใช้้เงิินมากขึ้้�นกัับสิินค้้าที่่�
มีีอยู่่�เดิิมจนทำให้้ราคาของสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น นัักประวััติิศาสตร์์เรีียกเหตุุการณ์์
ช่่วงนี้้�ว่่า Spanish Price Revolution
อย่่างไรก็็ตาม มีีความเห็็นหลายกระแสว่่าภาวะเงิินเฟ้้อนี้้�มาจาก
สมบััติิที่่เ� ข้้ามาในประเทศหรืือไม่่ Hamilton (1929) กล่่าวว่่ากองทััพสเปนมีีการ
นำเงิินและทองคำที่่ไ� ด้้มานี้้�ในการบริิหารการสงครามและกิิจการในต่่างประเทศ
ไม่่ได้้นำเข้้ามาในสเปนทั้้�งหมดจึึงไม่่น่่าจะส่่งผลต่่อราคามากนััก แต่่ต่่อมา
Fisher (1989) ก็็ได้้นำข้้อมููลปริิมาณเงิินในระบบและระดัับราคามาวิิเคราะห์์
และพบความสััมพัันธ์์เชิิงบวกระหว่่างปริิมาณเงิินและระดัับราคาในสเปน
ซึ่่ง� ตััวอย่่างของสเปนแสดงให้้เห็็นว่่าการนำเงิินนอกเข้้ามาในระบบโดยที่่�ไม่่ได้้
มีีกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจรองรัับ อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดภาวะเงิินเฟ้้อได้้ (แต่่ก็็ไม่่
เสมอไป อย่่างตััวอย่่างของราชวงศ์์หยวน เป็็นต้้น)
เงิินนอกเป็็นสิ่่ง� ที่่�ไม่่ได้้เป็็นหนี้้สิ� นิ ระหว่่างผู้้ใ� ด และมัักใช้้สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น�
ตามธรรมชาติิ เช่่น ทองคำ หยก และเปลืือกหอย หรืือเงิินสิินค้้า ซึ่่�งจะถืือเป็็น
“ของขวััญจากธรรมชาติิ” (nature’s gift) ก็็คงได้้ เมื่่อ� มนุุษย์์สามารถครอบครอง
ของขวััญจากธรรมชาติิได้้จึึงเกิิดการแลกเปลี่่ย� นสิ่่ง� นั้้น� ได้้ และของขวััญที่่�สัังคม
ตกลงกำหนดใช้้ให้้เป็็นเงิินจึึงมัักมีีประโยชน์์ในตััว เช่่น โลหะ หรืือหากไม่่ได้้
มีีประโยชน์์ในตััว ก็็ควรเป็็นของที่่�ไม่่ได้้หาได้้ง่่ายๆ พกพาได้้ ใช้้งานสะดวก
ในบรรดาของขวััญจากธรรมชาติิที่่�มีีหลากหลายนี้้� ที่่�ดิินเองก็็หนึ่่�ง
ในของขวััญนัั้้�นเช่่นกััน มนุุษย์์หาประโยชน์์จากการนำที่่�ดิินมาใช้้งาน เช่่น
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กสิิกรรม อยู่่�อาศััย และในหลายอารยธรรมยัังมีีการกำหนดความเป็็นเจ้้าของ
ด้้วยข้้อผููกมััด เช่่น การล้้อมรั้้�วหรืือโฉนดได้้อีีกด้้วย แต่่ก็็ไม่่ปรากฏว่่าถููกนำ
มาใช้้เป็็นเงิิน อาจเป็็นเพราะพกพาไม่่สะดวก ไม่่ได้้แบ่่งเป็็นหน่่วยย่่อยง่่าย
ไม่่ได้้มีีความเป็็นมาตรฐานมากพอในการนำมาใช้้เป็็นหน่่วยวััดข้้อมููล
ดัังนั้้�น แม้้ว่่าเงิินนอกอาจจะไม่่มีีพัันธะสััญญาหนี้้�สิินให้้ทวงถาม
จากใครทำให้้ดููเหมืือนไม่่มีีสิ่่�งใดรองรัับ แต่่เงิินนอกก็็ยัังมีีประโยชน์์ในฐานะ
สื่่อ� กลางในการแลกเปลี่่ย� นที่่�รัักษาความเป็็นส่่วนตััว ทำให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� น
ระหว่่างหลายฝ่่ายได้้ด้้วยต้้นทุุนต่่ำที่่�สุุด ซึ่่�งในบริิบทนี้้� นัักเศรษฐศาสตร์์เช่่น
Tirole (1985) และ Brunnermeier และ Niepelt (2019) ได้้สร้้างแบบจำลอง
เศรษฐกิิจที่่�มีีทั้้�งเงิินในและเงิินนอก และได้้แสดงให้้เห็็นถึึงเงื่่�อนไขที่่�ทำให้้
เงิินนอกยัังสามารถมีีมููลค่่า “ฟองสบู่่�” (rational bubble) ได้้แม้้ว่่าจะมีีเงิินใน
เพราะความสะดวกในการแลกเปลี่่�ยนนั่่�นเอง
ส่่วนเงิินในนั้้น� สามารถเพิ่่�มลดได้้โดยไม่่จำเป็็นต้้องเป็็นอัันตรายต่่อ
มููลค่่าของเงิินเพราะเป็็นการนำกำลัังซื้้�อของเศรษฐกิิจจริิง (real economy)
ในอนาคตมาใช้้ก่่อนและมีีภาระผููกพัันต้้องใช้้คืืนและถููกสร้้างขึ้้น� จากกระบวนการ
ลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตทางเศรษฐกิิจอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ไม่่ได้้หมายความว่่าเงิินใน
จะไม่่นำมาซึ่่�งเงิินเฟ้้อและเงิินนอกจะนำมาซึ่่�งเงิินเฟ้้อเสมอ สิ่่�งที่่�อาจช่่วย
แยกแยะได้้ว่่าจะเกิิดเงิินเฟ้้อขึ้้�นหรืือไม่่อาจเป็็นการนำเงิินนั้้�นไปใช้้กัับสิ่่�งใด
ซึ่่�งจะกล่่าวถึึงในบทที่่� 2.2
แม้้ว่่าตััวอย่่างในภาพที่่� 3 จะเป็็นภาครััฐที่่�สร้้างเงิิน ไม่่ว่่าใครใน
ระบบเศรษฐกิิจก็็สามารถสร้้างเงิินขึ้้�นมาได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในที่่�สุุดแล้้วรััฐ
มัักผููกขาดการกษาปณ์์เหรีียญและพิิมพ์์ธนบััตร ทำให้้ในช่่วงที่่�ผ่า่ นมามีีแต่่รััฐ
เท่่านั้้�นที่่�สามารถสร้้างเงิินนอกได้้ ทั้้�งนี้้� การสร้้างเงิินนอกของรััฐมัักเรีียกว่่า
debt monetization ซึ่่�งมาจากการสร้้างเงิินเพื่่�อมาชำระหนี้้�สิินที่่�รััฐกู้้�ยืืมมา
ใช้้จ่่ายหรืือลงทุุนเกิินกว่่ารายได้้ที่่�เก็็บภาษีี แต่่หากรััฐชดใช้้เงิินที่่น� ำมาใช้้ก่่อน
จากการก่่อหนี้้� (เหมืือนเอกชนที่่�ออกหุ้้�นกู้้�ตามตััวอย่่าง) เงิินนั้้�นจะถืือว่่าเป็็น
เงิินใน ดัังนั้้�นการพิิจารณาเรื่่�องเงิินจึึงควรมีีการแยกแยะระหว่่างเงิินนอกและ
เงิินในด้้วย

สินทรัพย์
สุทธิ : 350

หนี้สิน

ที่่�มา: Lagos (2010)

หุน
้ : 275

หุน
้ กู้ : 10

เงิน : 65

สินทรัพย์

สินทรัพย์
สุทธิ : 350

หนี้สิน

2. ครัวเรือนแบ่งเงิน 10 จาก 25
ที่ได้รบ
ั มาซือ้ หุน
้ กู้และถือเงินสดเพิ่ ม

หุน
้ : 300

เงิน : 50

สินทรัพย์

ครัวเรือน

หุน
้ : 300

หนี้สิน

หุน
้ กู้ : 25

เงิน : 150

หนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ : -150

เงิน 150 ถือเป็นเงินนอก (outside money)
และ เงิน 15 ถือเป็นเงินใน (inside money)

สินทรัพย์

3. รัฐซือ้ หุน
้ กู้เอกชนที่เหลือ
ด้วยการพิ มพ์เงินเพิ่ มอีก 15

สินทรัพย์สุทธิ : -150

หุน
้ กู้ : 15

หุน
้ : 275

เงิน : 150

หนี้สิน

เงิน 150 ถือเป็นเงินนอก (outside money)

สินทรัพย์

ภาครัฐ/ธนาคารกลาง

หนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ : 0

Productive
assets : 200

เงิน : 100

สินทรัพย์

1. บริษัทออกหุน
้ กู้ 25
เพื่ อซือ้ หุน
้ คืน

สินทรัพย์สุทธิ : 0

Productive
assets : 200

เงิน : 100

สินทรัพย์

ภาคธุรกิจ

ภาพที่่� 3 เงิิ นใน (Inside Money) และเงิิ นนอก (Outside Money)
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การสร้้างเงิินนอกของรััฐมัักถููกเชื่่อ� มโยงกัับการอััดฉีีดเงิินเข้้าระบบ
จนเงิินเฟ้้อ แต่่ในปััจจุุบััน มีีกลุ่่�มนัักเศรษฐศาสตร์์ที่่�เสนอแนวคิิด Modern
Monetary Theory (MMT) เช่่น Stephanie Kelton (2020) ที่่�เชื่่�อว่่าเงิินนอก
และเงิินในไม่่ได้้แตกต่่างกัันมาก รััฐจะพิิมพ์์เงิินมาเฉยๆ หรืือจะกู้้ก็� ไ็ ด้้ และรััฐไม่่
จำเป็็นต้้องเก็็บภาษีีเพื่่�อใช้้จ่่ายตามงบประมาณด้้วยซ้้ำเนื่่อ� งจากสามารถพิิมพ์์
เงิินได้้ ทำให้้เรื่่อ� งรายรัับรายจ่่ายของภาครััฐไม่่มีคี วามหมาย เมื่่อ� ไรที่่�ต้้องการ
ใช้้จ่่ายก็็สามารถพิิมพ์์เงิินขึ้้�นมาได้้เสมอ เป้้าหมายของการเก็็บภาษีีจึึงไม่่ใช่่
เพื่่�อการสร้้างรายได้้  แต่่เป็็นการสร้้างความจำเป็็นในการใช้้เงิินตราของรััฐ
เพื่่�อจ่่ายภาษีีและเป็็นการลดกำลัังซื้้�อในระบบเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเงิินเฟ้้อขึ้้�น ทำให้้
นโยบายคลัังและนโยบายการเงิินเป็็นเรื่่�องเดีียวกัันไปโดยปริิยาย ซึ่่�งรััฐจะ
สามารถทำแบบนี้้�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีความสามารถพิิมพ์์เงิินได้้เองและกู้้�ยืืมในสกุุล
ของตนเอง
ตามสััมภาษณ์์ของ Alan Kohler ในนิิตยสาร  eureka report
แนวคิิดนี้้�น่่าจะเริ่่�มต้้นจาก Warren Mosler ผู้้�บริิหารกองทุุน hedge fund
ที่่�สัังเกตว่่าอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ของธนาคารในอิิตาลีีช่่วงต้้นทศวรรษ 1990
(ประมาณ 10%) ต่่ำกว่่าอััตราดอกเบี้้ย� พัันธบััตรรััฐบาล (ประมาณ 12%) ทำให้้
นัักลงทุุนสามารถทำกำไรจากการกู้้เ� งิินมาปล่่อยให้้กัับรััฐบาลได้้ Mosler ได้้บิิน
ไปพบกัับรััฐมนตรีีคลัังของอิิตาลีีเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารััฐจะไม่่ผิิดนััดชำระหนี้้�
ทำให้้ Mosler ค้้นพบข้้อเท็็จจริิงว่่ารััฐสามารถพิิมพ์์เงิินมาชำระหนี้้�ได้้ ซึ่่�งขััด
กัับความเข้้าใจเรื่่�องเงิินในยุุคนั้้�นที่่�ได้้ยัังได้้รัับอิิทธิิพลจาก Gold Standard
ดัังนั้้�น MMT เป็็นอีีกแนวคิิดหนึ่่�งเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อมโยงระหว่่างเงิินและ
เงิินเฟ้้อที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความลึึกซึ้้�งและซัับซ้้อนของเงิิน และหลากหลาย
แนวคิิดว่่าเงิินคืืออะไร
4

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-fatherof-mmt/148340.
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1.5

การสร้้างและทำำ�ลายเงิิน

ในยุุคที่่�เงิินยัังเป็็นเงิินสิินค้้า การใช้้โลหะมีีค่า่ แทนเงิินอยู่่�ในรููปแบบ
ของเหรีียญกษาปณ์์ ซึ่่�งโรงกษาปณ์์ (ใช้้คำว่่า mint ที่่�เป็็นคำนาม) มีีหน้้าที่่�
ผลิิตเหรีียญกษาปณ์์ (ใช้้คำว่่า mint ที่่�เป็็นคำกริิยา) ที่่�มีีน้้ำหนัักและความ
องค์์ประกอบของโลหะมีีค่่าตามอััตราที่่�กำหนดไว้้ในระบบเศรษฐกิิจ เหรีียญ
กษาปณ์์ที่่เ� สื่่อ� มสภาพเสีียหายสามารถนำมาหลอมทำลายเพื่่�อสร้้างเหรีียญใหม่่
ที่่�มีีสภาพดีีกว่่าได้้ เนื่่�องจากเหรีียญกษาปณ์์มีีการกำหนดมููลค่่าที่่�ตราไว้้ จึึงมีี
ความพยายามในการเล็็มเหรีียญ (clip) เพื่่�อนำเศษโลหะมาหลอมใหม่่ โดยที่่�
เหรีียญกษาปณ์์ที่่�ถููกเล็็มไปแล้้วก็็ยัังมีีการใช้้งานตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้  การเล็็ม
เหรีียญหลอมใหม่่อาจพิิจารณาเป็็น arbitrage หรืือการทำกำไรจากส่่วนต่่าง
ของราคาประเภทหนึ่่�งได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� การเล็็มเหรีียญจึึงถืือว่่าเป็็นความผิิดร้้ายแรง
ในระดัับความผิิดอาญาแผ่่นดิินเพราะถืือเป็็นการปลอมแปลงเงิินประเภทหนึ่่�ง
และทำให้้มีี “ปริิมาณ” เงิินในระบบมากกว่่าที่่�ควรจะมีีตามปริิมาณทางกายภาพ 
ซึ่่�งการเล็็มเหรีียญเป็็นสิ่่�งที่่�ทำได้้ทั้้�งภาครััฐและประชาชน ทำให้้  Kaplanis
(2003) กล่่าวว่่าการเล็็มเหรีียญโดยรััฐถืือเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการด้้อยค่่า
ของเงิิน (debasement) ของประชาชน
โลหะมีีค่่าที่่�ใช้้แทนเงิินที่่�นิิยมในโลกยุุคศตวรรษที่่� 19 คืือทองคำ
และเงิิน แม้้ว่่าจะมีีการใช้้ Gold Standard ในยุุคนั้้�นอย่่างที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว
แต่่อีีกแนวคิิดหนึ่่�งในช่่วงนั้้�นคืือการใช้้โลหะมีีค่่าทั้้�งสองประเภทควบคู่่�กัันและ
มีีการตรึึงราคาทั้้�งระหว่่างเงิินตรา ทองคำ และเงิิน (Bimetallic Standard
หรืือ Bimetallism) ซึ่่�งกลุ่่�มที่่�ประเทศที่่�สนัับสนุุนได้้ให้้เหตุุผลว่่าการใช้้โลหะ
ทั้้ง� สองประเภทจะทำให้้มีีปริิมาณเงิินในระบบเพื่่�อรองรัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
มากขึ้้�น ทำให้้ราคาสิินค้้าและบริิการมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น
56

5

Britannica, “bimetallism: monetary system”, https://www.britannica.com/topic/bimetallism.

6

ผู้้�อ่่านสามารถศึึ กษารายละเอีียดเพิ่่� มเติิ มเกี่่� ยวกัั บประวัั ติิศาสตร์์ และนัั ยสำำ�คััญทางเศรษฐศาสตร์์ ของ
ระบบ Bimetallism ได้้ จากหนัั งสืื อของ Reddish (2000)
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แต่่อย่่างไรก็็ตาม การตรึึงอััตราแลกเปลี่่�ยนเหรีียญกษาปณ์์ที่่�
ทำด้้วยทองคำและเงิินไว้้ทำให้้ราคาระหว่่างทองคำและเงิินถููกตรึึงไว้้ด้้วย
หากประชาชนมีีความต้้องการวััสดุุที่่�เป็็นทองคำมากกว่่าเงิิน เหรีียญกษาปณ์์
มููลค่่าเท่่าๆ กัันที่่�ทำด้้วยทองคำก็็จะเป็็นที่่�ต้้องการมากกว่่าเหรีียญกษาปณ์์เงิิน
การขายเหรีียญกษาปณ์์ที่่�ทำด้้วยทองคำอาจมีีราคามากกว่่ามููลค่่าที่่�ตราไว้้ 
ทำให้้ประชาชนอยากสะสมเหรีียญกษาปณ์์ทองคำแต่่ ใช้้จ่่ายด้้วยเหรีียญ
กษาปณ์์เงิิน ทำให้้เหรีียญเงิินกลายเป็็น bad money (ที่่�ไม่่อยากเก็็บเลยถููก
นำมาใช้้) ในขณะที่่�เหรีียญทองกลายเป็็น good money (ดีีจนอยากสะสมไว้้ 
เพราะราคาสููงกว่่ามููลค่่าที่่�ตราไว้้และอาจสููงขึ้้�นได้้เรื่่�อยๆ หากเป็็นที่่�ต้้องการ 
และทองคำยัังเป็็นวััสดุุที่่ส� ามารถนำมาแสดงสถานะทางสัังคมได้้ดีีกว่่าเงิินด้้วย)
ทำให้้ปริิมาณเหรีียญกษาปณ์์ที่่�หมุุนเวีียนในระบบเหลืือแต่่ bad money
ปรากฏการณ์์นี้้�เป็็นที่่�มีีของ Gresham’s law ที่่�กล่่าวว่่า “bad money drives
out good” โดย bad money ไม่่ได้้หมายถึึงเหรีียญกษาปณ์์เงิินเปรีียบเทีียบ
กัับทองคำ แต่่รวมถึึงเหรีียญกษาปณ์์ที่่�ถููกเล็็มจนมููลค่่าโลหะต่่ำกว่่าที่่�ตราไว้้
ด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าแม้้มููลค่่าของเงิินจะถููกตราไว้้ตามกติิกาสัังคม
แต่่ราคาซื้้อ� ขายของเงิินก็็สามารถแตกต่่างจากมููลค่่านั้้�นได้้เสมอ
การผลิิตเงิินที่่�มีีต้้นทุุนการผลิิตต่่ำกว่่ามููลค่่าที่่�ตราไว้้ทำให้้เกิิด
“กำไร” จากการผลิิตเงิินได้้ ซึ่่�งกำไรนี้้�เรีียกว่่า seigniorage มีีรากศััพท์์
จากภาษาฝรั่่�งเศสว่่า seigneuriage หรืือสิิทธิ์์�ของผู้้�เป็็นนาย (seigneur)
ที่่�สามารถผลิิตเงิินได้้  ในยุุคที่่�ใช้้โลหะมีีค่่าและเหรีียญกษาปณ์์ seigniorage
คืือการนำโลหะอื่่�นมาเจืือปน (เช่่น ทองคำผสมทองแดง) ทำให้้ต้้นทุุนในการ
กษาปณ์์เหรีียญต่่ำกว่่ามููลค่่าหน้้าเหรีียญที่่�บัังคัับใช้้ตามกฎหมาย (ถืือว่่าเป็็น
debasement อีีกวิิธีหี นึ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น� โดยผู้้มี� สิี ทิ ธิ์์ก� ษาปณ์์เหรีียญ) ทำให้้เกิิดกำไร
จากการกษาปณ์์ขึ้้�น
ในบริิบทของธนบััตร คำว่่า seigniorage ในหมู่่�นัักเศรษฐศาสตร์์
มีีสองนิิยาม คืือ (1) opportunity cost seigniorage หมายถึึงผลตอบแทน
ที่่�เงิินสามารถสร้้างได้้ลบด้้วยต้้นทุุนของการผลิิตเงิิน จึึงเป็็นค่่าเสีียโอกาส
ของผู้้�เลืือกที่่�จะถืือเงิินแทนการนำไปลงทุุน ประโยชน์์ของแนวคิิดนี้้�คืือ
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ค่่าเสีียโอกาสสะท้้อนถึึงคุุณค่า่ ที่่�ประชาชนให้้ต่่อการมีีเงิินสดที่่�สามารถทำงาน
ได้้ครบตามหน้้าที่่�ทั้้�งสามในระบบเศรษฐกิิจ และ (2) monetary seigniorage
หมายถึึงส่่วนต่่างระหว่่างมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของเงิินลบด้้วยต้้นทุุนของการผลิิตเงิิน
ซึ่่ง� นิิยามนี้้จ� ะสอดคล้้องกัับกรณีีกำไรของการกษาปณ์์มากกว่่า
บทความวิิจััยของ Neumann (1992) ได้้กล่่าวถึึงนิิยามของ
seigniorage ทั้้�งสองรููปแบบ ซึ่่�งในบริิบทของการเสวนาเรื่่�อง seigniorage
นัักเศรษฐศาสตร์์มัักใช้้นิิยามของ monetary seigniorage มากกว่่า แต่่ Neumann
(1992) มองว่่านิิยามนี้้�ยัังไม่่ครบถ้้วน เนื่่�องจากกลไกการสร้้างเงิินในระบบ
เศรษฐกิิจโดยการพิิมพ์์เงิินนั้้น� ธนาคารกลางพิิมพ์์ธนบััตรมาแลกกัับตราสารหนี้้�
หากตราสารหนี้้�ออกโดยภาครััฐ (ซึ่่�งก็็จะเป็็นกรณีี debt monetization ที่่�ได้้
กล่่าวไปก่่อนหน้้านี้้�) รายได้้ดอกเบี้้�ยกัับค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยถืือเป็็นการโยกเงิิน
ของรััฐจากกระเป๋๋าหนึ่่�ง (คลััง) ไปยัังอีีกกระเป๋๋าหนึ่่�ง (ธนาคารกลาง) เท่่านั้้�น
จึึงหัักลบกลบกััน แต่่ในกรณีีที่่�เป็็นตราสารหนี้้�เอกชน รายได้้ดอกเบี้้�ยจึึงถืือ
เป็็นรายได้้ (และกำไร) ของรััฐอีีกช่่องทางหนึ่่ง� ด้้วย ซึ่่�ง แต่่ Neumann (1992)
เรีียกนิิยามที่่�รวมถึึงรายได้้ส่่วนนี้้�ว่่า extended monetary seigniorage
แสดงให้้เห็็นถึึงวิิธีีหลากหลายที่่�รััฐสามารถสร้้างรายได้้จากการผลิิตเงิินได้้
ทั้้�งนี้้� ธนบััตรมีีหลายรููปแบบ ธนบััตรที่่�มีีสิินทรััพย์์ทางการเงิิน เช่่น
ตราสารหนี้้�หรืือหนี้้�สิินอื่่�นหนุุนหลัังอยู่่�ถืือเป็็นเงิินใน (inside money) ทำให้้มีี
“ต้้นทุุน” จากสิินทรััพย์์หนุุนหลัังด้้วย seigniorage ของธนบััตรที่่�เป็็นเงิินในจึึง
ไม่่ได้้สููงมากเท่่าธนบััตรที่่�เป็็นเงิินนอก (เว้้นแต่่ว่า่ ธนบััตรนั้้น� หนุุนด้้วยเงิินนอก
อีีกทีี เช่่น ทองคำ เป็็นต้้น ธนบััตรทองคำนั้้น� ก็็จะถืือว่่าเป็็นเงิินนอกที่่มี� ต้้ี นทุุน
เพราะต้้องไปหาเงิินนอกมาเพื่่�อผลิิตอีีกทีี) ในขณะที่่�เหรีียญกษาปณ์์มาจาก
commodity จึึงถืือว่่าเป็็นเงิินนอกอยู่่�แล้้ว เรื่่�อง seigniorage จึึงมีีความ
แตกต่่างระหว่่างเงิินในและเงิินนอกด้้วย
ในระบบการเงิินปััจจุุบัันที่่�หน้้าที่่�ผลิิตเงิินมัักเป็็นของหน่่วยงานรััฐ
อาจมีีหลายหน่่วยงานเป็็นผู้้�ดููแล  อย่่างเช่่น ในประเทศไทยธนบััตรผลิิตโดย
โรงพิิมพ์์ธนบััตร  ธนาคารแห่่งประเทศไทย และเหรีียญกษาปณ์์ผลิิตโดย
กรมธนารัักษ์์ กระทรวงการคลััง โดยทั้้�งสองหน่่วยงานมีีหน้้าที่่�ผลิิตเงิิน
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ให้้เพีี ย งพอต่่ อ การใช้้งานในระบบเศรษฐกิิ จ และรัับแลกคืื น ธนบััตรและ
เหรีียญกษาปณ์์ที่่�ชำรุุดและเสื่่�อมสภาพ (ที่่�พิิสููจน์์แล้้วว่่าไม่่ได้้ปลอมแปลง)
เพื่่�อไปทำลาย การพิิมพ์์ธนบััตรนั้้�นจำเป็็นต้้องมีีทุุนสำรองเงิินตราเพื่่�อหนุุน
หลัังธนบััตรออกใช้้ตาม พรบ. เงิินตรา พ.ศ. 2501 โดยสิินทรััพย์์ที่่�กำหนด
มีีทั้ง้� ทองคำ เงิินตราต่่างประเทศ หลัักทรััพย์์ต่า่ งประเทศ ไปจนถึึงหลัักทรััพย์์
รััฐบาลไทยและตั๋๋�วเงิินในประเทศ ทำให้้ความเป็็นเงิินในและเงิินนอกขึ้้�นอยู่่�
กัับองค์์ประกอบของทุุนสำรองเงิินตรา เนื่่�องจากทุุนสำรองระหว่่างประเทศ
ไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในระบบเศรษฐกิิจ ถืือเป็็นเงิินนอก จึึงสามารถพิิจารณา
ธนบััตรที่่�ถููกหนุุนหลัังด้้วยเงิินนอกเป็็นเงิินนอกได้้ (public outside money)
ส่่วนในบริิบทของเงิินในที่่�มาจากหนี้้�สิินเอกชน (private inside money)
การทำลายเงิินเกิิดขึ้้�นเมื่่�อผู้้�กู้้�นำเงิินมาชำระหนี้้� สิินเชื่่�อที่่�เป็็นสิินทรััพย์์ของ
ธนาคารก็็จะหายไปพร้้อมกัับเงิินฝากในบััญชีีของผู้้�กู้้� เหลืือไว้้แต่่กำไรที่่�
ธนาคารได้้จากการปล่่อยสิินเชื่่�อ (หรืือผลิิตเงิิน) ขึ้้�นมานั่่�นเอง
จะเห็็นได้้ว่่า “เงิิน” มีีหลายรููปแบบมากตามแต่่ประโยชน์์ที่่�ต้้องการ
จะใช้้และผู้้�คนพิิจารณายอมรัับ และคุุณสมบััติิของเงิินที่่�ต้้องการก็็สามารถ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ตามบริิบทการใช้้งานและความต้้องการพื้้�นฐานของสัังคม
หนัังสืือ “Money: The True Story of a Made-up Thing” ที่่�เขีียนโดย Jacob
Goldstein และตีีพิิมพ์์ ในปีี 2020 ได้้กล่่าวไว้้ว่่า “ประวััติิศาสตร์์ของเงิิน
โดยรวมแล้้วก็็คืือประวััติิศาสตร์์ของการที่่�สิ่่�งต่่างๆ กลายเป็็นเงิินโดยที่่�ผู้้�คน
ไม่่ได้้รู้้�ตััว” แม้้กระทั่่�งสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินก็็กลายเป็็นเงิินได้้ 
บทต่่อไปจึึงจะกล่่าวถึึงบริิการทางการเงิินและระบบการเงิินในปััจจุุบัันก่่อน
ที่่�จะเชื่่�อมโยงไปถึึงผลกระทบของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่อสิ่่�งที่่�อาจกลายเป็็นเงิิน
ในปััจจุุบัันและอนาคต 
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ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง เ งิิ น ใ น ร ะ บบ
เศรษฐกิิ จ ทำำ� ให้้ แ บบจำำ� ลองเศรษฐกิิ จ
ดั้้� ง เดิิ ม ที่่� มัั ก ไม่่ ไ ด้้ แ ยกประเภทของเงิิ น
และวิิ เ คราะห์์ ปริิ ม าณเงิิ น ในองค์์ ร วม
ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเข้้ า ใจผิิ ด ในเรื่่� อ งกลไก
การส่่ งผ่่านของนโยบายการเงิิน...
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เงิิน: อดีีต ปัั จจุุบััน
และอนาคต
Money: Past, Present
and Future
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บ ท ที่่� 2

บริิ ก าร ทา ง ก ารเงิิ น
และร ะบบ ก ารเงิิ น
ใน ปัั จ จุุ บัั น
-

เงิินใน (inside money) มาจากภาระผููกพัันกัันภายในระบบ
เศรษฐกิิจ ซึ่่�งระบบการเงิินถููกสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้ข้้อมููล
สามารถถููกจััดเก็็บและส่่งต่่อกัันได้้ ผู้ใ้� ห้้บริิการทางการเงิินจึึงเป็็นผู้้ที่่� มี� บี ทบาท
ที่่�สุุดต่่อการสร้้างและบริิหารจััดการเงิินซึ่่�งมีีผลต่่อการดำเนิินงานและการ
เติิบโตของเศรษฐกิิจด้้วย ทำให้้ในความเป็็นจริิงแล้้วเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลาย
ในปััจจุุบัันคืือหนี้้�สิิน และเงิินเอกชนมีีบทบาทในระบบเศรษฐกิิจมากกว่่าเงิิน
ของธนาคารกลาง
บทนี้้�จะเล่่าถึึงพััฒนาการของระบบการเงิินโดยเริ่่�มจากธนาคาร
พาณิิชย์์เพื่่�อฉายภาพถึึงหน้้าที่่�ของระบบการเงิินในการรัับดููแลเงิิน การชำระ
เงิินและแลกเปลี่่�ยน และการจััดสรรเงิินทุุนและระดมทุุนซึ่่�งเป็็นกิิจกรรม
ทางการเงิินที่่�ส่่งผลให้้ปริิมาณเงิินในระบบเพิ่่�มขึ้้�นเพราะเป็็นการนำอนาคต
มาใช้้ล่่วงหน้้าในปััจจุุบััน และอธิิบายถึึงกลไกการทำงานของการให้้สิินเชื่่�อ
และระบบชำระเงิินที่่�ทำให้้เงิินข้้อมููลกลายเป็็นเงิินที่่�ใช้้ชำระได้้อย่่างสะดวกขึ้้น�
รวมถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลใหม่่ๆ ที่่�ผู้้�ให้้บริิการ  เช่่น FinTech และ TechFin
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นำมาใช้้เพื่่� อ ทำให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิ การทางการเงิิ น ได้้อย่่ า ง
กว้้างขวางภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�ดีีขึ้้�นด้้วย นิิยามของเงิินที่่�มัักจะหมายถึึงเงิินของ
ธนาคารกลาง เช่่น เหรีียญกษาปณ์์และธนบััตร  และเงิินฝากในสถาบัันรัับ
ฝากเงิิน เช่่น ธนาคารพาณิิชย์์ อาจต้้องถููกพิิจารณาใหม่่เมื่่�อเทคโนโลยีีทำให้้
การสร้้างบััญชีี พิิจารณาสิินเชื่่�อ และสร้้างเงิินในเป็็นเรื่่�องง่่ายขึ้้�นกว่่าในอดีีต
ไม่่ว่า่ จะเป็็นธนาคารพาณิิชย์์หรืือสถาบัันการเงิินที่่ด� ำเนิินงานคล้้าย
ธนาคารพาณิิชย์์ (shadow bank) ก็็สามารถสร้้างสิ่่�งที่่�คล้้ายเงิินในระบบได้้ 
แต่่เมื่่�อระบบการเงิินมีี information asymmetry เมื่่�อมีี conflict of interest
ขึ้้�นมา การทำงานของผู้้�คนในระบบที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายก็็อาจก่่อให้้
เกิิดผลกระทบกัับส่่วนอื่่�นในระบบเศรษฐกิิจจนลุุกลามเป็็นวิิกฤตการเงิินได้้ 
นวััตกรรมทางการเงิินมัักทำให้้สร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินรููปแบบใหม่่ได้้ง่่ายขึ้้น�
แต่่รููปแบบใหม่่มัักมาพร้้อมสุุญญากาศที่่�เกิิดขึ้้น� จากความเหลื่่อ� มล้้ำในกฎเกณฑ์์
และการกำกัับดููแล (regulatory arbitrage) ทำให้้วิิกฤตการเงิินที่่�เคยเกิิดขึ้้�น
ในธนาคารพาณิิชย์์ (banking crisis) สามารถเกิิดซ้้ำขึ้้�นได้้ใน shadow bank
ด้้วยเหตุุผลที่่�คล้้ายกััน
2.1

หน้้าที่่�ของธนาคารพาณิิชย์์

ธนาคาร (bank) มีีรากศััพท์์มาจากคำว่่า “banca” ในภาษาอิิตาลีี
ซึ่่�งแปลว่่าม้้านั่่�ง ในยุุคกลางที่่�การค้้าขายและการเงิินในยุุโรปมีีจุุดศููนย์์กลาง
อยู่่�ที่่� Florence ร้้านแลกเงิินมัักเป็็นม้้านั่่ง� ที่่�อยู่่�ตามถนนในย่่านการค้้าในเมืือง
เป็็นผู้้�ที่่�รู้้�จัักว่่าใครเป็็นใคร น่่าเชื่่�อถืือหรืือไม่่ ซึ่่�งร้้านแลกเงิินเหล่่านี้้� (เรีียกว่่า
“banchieri” แปลว่่าคนนั่่ง� บนม้้านั่่ง� ) ต่่อมาก็็ได้้พััฒนากลายเป็็นธนาคารพาณิิชย์์
เต็็มรููปแบบภายในปลายศตวรรษที่่� 15 เมื่่�อถามถึึงธนาคารพาณิิชย์์ที่่�เก่่าแก่่
ที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ คำตอบที่่�ได้้ก็็มัักจะเป็็น Banca Monte dei Paschi di
Siena ที่่�เริ่่�มให้้บริิการในปีี 1472 แต่่การให้้บริิการคล้้ายธนาคารพาณิิชย์์ เช่่น
การรัับฝากเงิิน ตรวจสอบความถููกต้้องของเงิินว่่าไม่่ใช่่เงิินปลอม การให้้สิินเชื่่อ�
เป็็นต้้น มีีมานานกว่่านั้้�นแล้้ว ตััวอย่่างเช่่นในจัักรวรรดิิโรมััน ศาสนสถาน
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รัับฝากเงิิ น ของประชาชนไว้้ในชั้้� น ใต้้ดิิ น เพราะมีี ค วามปลอดภััยทั้้� ง เชิิ ง
โครงสร้้างของอาคาร  ความสามารถในการดููแลรัักษาเงิินและความเชื่่�อใจ
ที่่�ประชาชนมีีให้้จากการเป็็นศููนย์์รวมของความเชื่่�อจึึงทำให้้การให้้บริิการ
ทางการเงิินที่่�พึ่่�งพาความเชื่่�อถืือเป็็นหลัักถืือกำเนิิดได้้ง่่ายขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�อยู่่�บนม้้านั่่�งในทำเลทองก็็คืือคนที่่�กว้้างขวาง มีีเครืือข่่าย
ข้้อมููลทำให้้รู้้�จัักว่่าใครเชื่่�อถืือได้้  เมื่่�อมีีผู้้�อื่่�นในสัังคมที่่� ได้้รัับความนัับถืือ
มีีความกว้้างขวาง มีีอิิทธิิพล  และมีีทุุนทรััพย์์มากเพีียงพอ (เช่่น ร้้านรัับ
แลกเปลี่่�ยนเงิิน ร้้านทอง หรืือผู้้�นำชุุมชน) ก็็สามารถให้้บริิการทางการเงิิน
ได้้เช่่นกััน เมื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมมีีการพััฒนา วิิธีีในการสร้้างความเชื่่�อถืือ
รวบรวมข้้อมููล  และใช้้อิิทธิิพล ก็็มีีหลากหลายขึ้้�น ระบบการเงิินในปััจจุุบััน
จึึงประกอบด้้วยผู้้�ให้้บริิการต่่างๆ มากมาย
เมื่่อ� พิิจารณาดููว่่าธนาคารพาณิิชย์์ให้้บริิการอะไรบ้้าง จะได้้เห็็นได้้ว่่า
มีีหน้้าที่่�หลัักที่่�สำคััญดัังนี้้�
7

1. การรัับดูแ
ู ลสิินทรััพย์์ (Asset Custody)

การถืือครองเงิินจำนวนมากทั้้ง� ไม่่สะดวกและไม่่ปลอดภััย การรัับฝาก
ดููแลเงิินจึึงถืือเป็็นบริิการที่่�สร้้างความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�ฝาก ศาสนสถาน
โรมัันไม่่ได้้ให้้ดอกเบี้้ย� แต่่ผู้ฝ้� ากเงิินแต่่อย่่างใด และพ่่อค้้าที่่�รัับแลกเงิินกระดาษ
ในจีีนคิิดค่่าธรรมเนีียมในการรัับฝากด้้วยซ้้ำ ทั้้�งนี้้�เพราะผู้้�รัับดููแลเงิินมีีต้้นทุุน
ในการตรวจสอบความแท้้และรัักษาความปลอดภััยของเงิิ น ที่่� เ ก็็ บ ไว้้ 
หากเปรีียบเทีียบกัับยุุคปััจจุุบััน ก็็เสมืือนการเช่่าตู้้นิ� รภัั
ิ ยให้้ธนาคารดููแลรัักษา
ความปลอดภััยของสิินทรััพย์์แทน และยัังมีีต้้นทุุนในการขนส่่งเงิินไปยัังสถานที่่�
ที่่�ผู้้�ฝากอาจต้้องการถอนเงิินอีีกด้้วย

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. การชำำ�ระเงิินและแลกเปลี่่�ยน (Payment and Exchange)

เมื่่อ� มีีการรัับฝากเงิินแล้้ว เงิินจึึงกลายเป็็นข้้อมููลที่่�ถููกเก็็บอยู่่�ในฐาน
ข้้อมููล การหัักลบกลบหนี้้เ� พื่่�อชำระก็็สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้โดยไม่่จำเป็็นต้้องมีีการ
โยกย้้ายเงิินจริิงๆ (และไม่่จำเป็็นต้้องเป็็นฐานข้้อมููลดิิจิิทััลด้้วยซ้้ำ อย่่างเช่่น
ตััวอย่่างของการทำการค้้าในยุุโรปยุุคกลาง) ทำให้้เกิิดเงิินในรููปแบบบััญชีีขึ้น้� มา
Brunnermeier และคณะ (2019) ได้้มีีการจำแนกเงิินออกเป็็นเงิินสััญลัักษณ์์
(token money) และเงิินบััญชีี (account-based money) โดยความแตกต่่าง
ของทั้้�งสองอยู่่�ที่่�การพิิสููจน์์ตััวตนในการชำระ ในระบบเงิินบััญชีี ผู้้�ใช้้งานต้้อง
มีีการยืืนยัันตััวตนก่่อนทุุกครั้้�ง เช่่น บััญชีีเงิินฝากในธนาคาร  เป็็นต้้น และ
หากต่่อมาตรวจพบว่่าการชำระเงิินนั้้น� ไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� โดยเจ้้าของบััญชีีจริิง ผู้้รัั� บ
ชำระก็็มีีหน้้าที่่�ต้้องยกเลิิกธุุรกรรมนั้้�นและชดเชยเจ้้าของบััญชีีหากมีีความ
เสีียหายเกิิดขึ้้น� ในขณะที่่�ระบบเงิินสััญลัักษณ์์ยืนื ยัันเพีียงแค่่สิ่่ง� ที่่แ� ลกเปลี่่ย� นอยู่่�
ก็็เพีียงพอ และเมื่่�อได้้รัับชำระแล้้วก็็ถือื ว่่าเสร็็จสิ้้น� ประเด็็นที่่�น่า่ สนใจคืือนิิยาม
เงิินสััญลัักษณ์์ของ Brunnermeier และคณะ (2019) นั้้�นไม่่ได้้จำกััดอยู่่�เพีียง
ธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์เท่่านั้้�น แต่่เงิินในระบบดิิจิิทััลที่่�ไม่่ได้้ยืืนยัันตััวตน
เต็็มรููปแบบและไม่่สามารถย้้อนเพื่่�อยกเลิิกธุุรกรรมได้้  เช่่น การโอนผ่่าน
กระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััลหรืือระบบสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล ก็็ถืือเป็็นเงิินสััญลัักษณ์์ เพราะมีี
การยืืนยัันเพีียงรหััสผ่่านไม่่ได้้ยืืนยัันตััวตนของผู้้�สั่่�งชำระเมื่่�อการชำระผ่่าน
ระบบบััญชีีธนาคาร
ความหมายของการแลกเปลี่่�ยนของธนาคารพาณิิชย์์นั้้�น ไม่่ได้้
จำกััดอยู่่�เพีียงการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ แต่่สามารถขยายความไป
ถึึงการเปลี่่ย� นเงิินจากเงิินเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิิน เช่่น หลัักทรััพย์์ สินิ ทรััพย์์
ดิิจิิทััล ได้้เช่่นกััน
เมื่่�อปััจจุุบัันเงิินที่่�ใช้้แพร่่หลายกลายเป็็นข้้อมููล  ความท้้าทายของ
ระบบการเงิินคืือการเชื่่อ� มต่่อกัันระหว่่างฐานข้้อมููลต่่างๆ เพราะบััญชีีในแต่่ละ
ธนาคารอยู่่�ในฐานข้้อมููลของธนาคาร ซึ่่�งในทางหนึ่่ง� ก็็ต้้องรัักษาความส่่วนตััว
ของลููกค้้า ไม่่อาจเปิิดเผยข้้อมููลให้้คนที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องได้้ แต่่ก็อี็ กี ทางหนึ่่ง� ก็็ต้้อง
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สามารถทำให้้ข้้อมููลนี้้�เชื่่อ� มโยงกัับฐานข้้อมููลอื่่�นได้้ (เช่่น ธนาคารอื่่�นในประเทศ
ธนาคารในต่่างประเทศ หรืือฐานข้้อมููลของระบบการถืือครองหลัักทรััพย์์
เป็็นต้้น) จึึงทำให้้ต้้องมีีขั้้�นตอนมากมาย เช่่น การพิิสููจน์์ตััวตน พิิสููจน์์การมีี
อยู่่�ของสิินทรััพย์์ว่า่ มีีเพีียงพอ สามารถชำระแลกเปลี่่ย� นและส่่งมอบได้้ เป็็นต้้น
ทำให้้แม้้ว่่าข้้อมููลจะสามารถใช้้เป็็นเงิินได้้  แต่่การมีีสื่่�อกลางที่่�เป็็นวััตถุุเชิิง
สััญลัักษณ์์อย่่างทองคำและธนบััตรก็็สามารถทำให้้ลดขั้้น� ตอนต่่างๆ ได้้ และยััง
รัักษาความเป็็นส่่วนตััวไว้้ได้้ด้้วย
3. การจััดสรรเงิินทุุนและระดมทุุน (Capital Allocation)

ผู้้ที่่� มี� เี งิินทุุนไม่่เพีียงพอ (หรืือแม้้กระทั่่�งฐานะการเงิินติิดลบ) หากมีี
ความน่่าเชื่่�อถืือก็็ควรจะสามารถระดมทุุนได้้ นัักลงทุุนคาดหวัังว่่าผู้้�ระดมทุุน
จะมีีความสามารถและความเต็็มใจในการชำระ (ability and willingness to pay)
แต่่การลงทุุนเพื่่�อผลในอนาคตมีีความไม่่แน่่นอน (uncertainty) ประกอบกัับ
จากความไม่่สมบููรณ์์ของข้้อมููลที่่�มัักมีีฝ่า่ ยที่่�มีข้้ี อมููลมากกว่่า ทำให้้ข้้อมููลที่่�สำคััญ
ต่่อการตััดสิินใจไม่่เท่่าเทีียมกััน (information asymmetry) เช่่น ผู้้ร� ะดมทุุนอาจ
นำเสนอภาพอนาคตที่่�สวยงามกว่่าความเป็็นจริิง อาจย้้อมแมวขาย (adverse
selection) หรืือเมื่่อ� ระดมทุุนไปแล้้วอาจสร้้างผลได้้ดีีกว่่าที่่�คาด แต่่ไม่่ยอมบอก
นัักลงทุุนให้้ทราบถึึงกำไรที่่�เกิิดขึ้้น� จริิง (จะได้้ไม่่ต้้องแบ่่งกำไรให้้ในกรณีีที่่ร่� ว่ ม
หุ้้�นกััน) หรืืออาจไม่่ทำตามสััญญาแล้้วนำเงิินไปใช้้จ่่ายผิิดวััตถุุประสงค์์ของ
การระดมทุุน เมื่่�อนัักลงทุุนไม่่สามารถตามติิดได้้ทุุกฝีีก้้าวจึึงเกิิดช่่องว่่างจน
ทำให้้ผู้้�ระดมทุุนบิิดพลิ้้�วไม่่ทำตามสััญญาได้้ (moral hazard)
ปััญหาเหล่่านี้้�อาจจะเกิิดหรืือไม่่เกิิดก็็ได้้ ผู้ร้� ะดมทุุนให้้คำมั่่�นสััญญา
หรืือเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่�อลดความไม่่มั่่น� ใจก็็ได้้ แต่่หากคำมั่่น� สััญญานั้้น� เป็็นเพีียง
ลมปากหรืือข้้อมููลนั้้�นไม่่มีีการรัับรองจากบุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีีย สิ่่�งเหล่่านั้้�น
อาจเป็็นเพีียงลมปากที่่�นัักลงทุุนไม่่ให้้คุุณค่่า ยิ่่�งความไม่่สมบููรณ์์ของข้้อมููล
ทำให้้ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงได้้ยาก จึึงอาจทำให้้เกิิดความไม่่เชื่่อ� ใจระหว่่างกัันขึ้้น�
ซึ่่�งในที่่�สุุดแล้้วนัักลงทุุนอาจเกิิดความกลััวไม่่กล้้าลงทุุน หรืือเลืือกที่่�จะ
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เรีียกร้้องผลตอบแทนจากการลงทุุนสููงเกิินกว่่าที่่�ควร ต้้นทุุนเงิินทุุนที่่�สููงขึ้้�น
ทำให้้การระดมทุุนนั้้�นไม่่คุ้้�มค่่าจนผู้้�ระดมทุุนล้้มเลิิก กิิจการไม่่สามารถถืือ
กำเนิิดได้้จนทำให้้เสีียโอกาสในการสร้้างผลิิตภาพในระบบเศรษฐกิิจ
งานวิิจััยของ Townsend (1979) สร้้างแบบจำลองที่่�นัักลงทุุน
เผชิิญกัับ information asymmetry แต่่สามารถลดปััญหานั้้น� ได้้ด้้วยการตรวจสอบ
ข้้อมููลแต่่ต้้องแลกกัับต้้นทุุน (costly state verification) และแสดงให้้เห็็นว่่า
สััญญาหนี้้�เป็็นรููปแบบที่่�เหมาะสมที่่�สุุด (optimal contract) ซึ่่�งก็็สอดคล้้องกัับ
พััฒนาการของประวััติิศาสตร์์การเงิิน
ความยากในการเชื่่�อใจกัันทำให้้สิินเชื่่�อที่่�มีีการกำหนดภาระหนี้้�สิิน
ไว้้ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรประกอบกัับการใช้้หลัักประกัันที่่�มีีกฎหมาย
รองรัับในการบัังคัับคดีีจึึงเป็็นการระดมทุุนที่่�แพร่่หลายและเกิิดขึ้้น� มายาวนาน
ที่่�สุุด เพราะเป็็นวิิธีีที่่�สามารถแก้้ปััญหาเรื่่�องความไม่่แน่่นอนและความไม่่
สมบููรณ์์ของข้้อมููลได้้ดีีที่่�สุุดภายใต้้ข้้อจำกััดของเทคโนโลยีี Hudson (2000)
กล่่าวว่่าในยุุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีียกว่่า 2500 ปีีก่อ่ นคริิสตกาล ก็็มีหี ลัักฐาน
ปรากฏว่่ามีีการให้้ยืืมทรััพยากรกัันเกิิดขึ้้น� และมีีกฎหมายรองรัับอย่่างชััดเจน
ในกรณีีที่่�ไม่่ชำระคืืน แม้้ว่่าในหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์จะแสดงว่่าการกู้้�ยืืม
ปศุุสััตว์์มัักบัันทึึกให้้คืืนเป็็น “ลููกสััตว์์” แต่่ในเชิิงปฏิิบััติิ คำว่่าลููกสััตว์์ที่่�บัันทึึก
ไว้้ทำหน้้าที่่�เป็็นหน่่วยในการกำหนดดอกเบี้้�ย ซึ่่�งมีีการบัันทึึกเป็็นเศษส่่วนที่่�
นิิยมใช้้ในยุุคนั้้น� และไม่่ได้้หมายถึึงเศษส่่วนของลููกสััตว์์จริิงๆ แสดงให้้เห็็นถึึง
ความหลากหลายในสิ่่ง� ที่่�สามารถใช้้กำหนดมููลค่่าทางการเงิินได้้ และบทบาท
ของหน่่วยวััดทางบััญชีีในระบบเศรษฐกิิจ
ในอดีีตนั้น้�  สิินเชื่่อ� อาจมาจากคนที่่�มีทุี นุ ทรััพย์์เพีียงพอจนสามารถ
นำไปให้้ผู้้�อื่่�นยืืมได้้เพื่่�อแลกกัับผลตอบแทน (intermediation banking) แต่่ใน
ระบบการเงิินปััจจุุบััน สิินเชื่่�อที่่�ธนาคารพาณิิชย์์ให้้ไม่่จำเป็็นต้้องมาจากเงิินที่่�
ธนาคารถืืออยู่่� แต่่มาจากการเพิ่่�มเงิินฝากในบััญชีีธนาคารของผู้้�กู้้�ยืืม (credit
creation banking) ซึ่่�งเงิินฝากนั้้�นจะเป็็นสิินทรััพย์์ของผู้้�กู้้� และจะเป็็นหนี้้�สิิน
ของธนาคาร (เพราะเงิินฝากถืือเป็็น IOU) แลกกัับการที่่�ผู้้�กู้้�จะมีีหนี้้�สิินกัับ
ธนาคาร ซึ่่�งถืือเป็็นสิินทรััพย์์ของธนาคาร  และจะเป็็นหนี้้�สิินของผู้้�กู้้� (ถืือว่่า
เป็็น IOU เช่่นกััน)
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ด้้วยนิิยามของเงิินก่่อนหน้้านี้้� เงิินฝากถืือเป็็นเงิินในเพราะมีีสินิ เชื่่อ�
ธนาคารพาณิิชย์์หนุุนหลัังอีีกทีี การให้้สิินเชื่่�อจึึงทำให้้ระบบการเงิินมีีปริิมาณ
เงิินเพิ่่�มขึ้้น� แต่่เมื่่อ� หัักลบกลบ IOU กัันแล้้วเงิินนั้้น� ก็็จะหายไป จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า
เมื่่อ� เงิินฝากถููกยอมรัับว่่าเป็็นเงิิน ธนาคารพาณิิชย์์จะไม่่ได้้เป็็นเพีียงผู้้ส่� ง่ ผ่่าน
เงิินทุุน (intermediation) เพราะสามารถสร้้างเงิินขึ้้�นมาได้้ด้้วยการให้้สิินเชื่่�อ
กัับผู้้�กู้้�เป็็นเงิินฝาก (ซึ่่�งก็็เป็็นหนี้้�สิินของธนาคารพาณิิชย์์อีีกทีี) ผู้้�ให้้สิินเชื่่�อคืือ
ผู้้�ที่่อ� นุุญาตให้้นำกำลัังซื้้อ� มาใช้้ในปััจจุุบัันในรููปแบบของเงิิน มีีบทบาทในการ
ตััดสิินใจว่่าใครและกิิจกรรมใดในระบบเศรษฐกิิจควรจะเป็็นผู้้�ได้้รัับสิิทธิ์์�นั้้�น
และรัับผลขาดทุุนที่่�ตามมาหากตััดสิินใจผิิดพลาด แบบจำลองของ Diamond
(1984) แสดงให้้เห็็นว่่า เมื่่�อธนาคารพาณิิชย์์มีีแรงจููงใจในการสร้้างความ
เชี่่ย� วชาญมากกว่่า จึึงเป็็นตััวกลางที่่ผู้� ฝ้� ากยิินดีีที่่จ� ะมอบหมายหน้้าที่่�ในการให้้
สิินเชื่่�อและติิดตามผลให้้ (delegated monitoring) และการใช้้สััญญาเงิินฝาก
ที่่�มีีสภาพคล่่องสููงเป็็นผลมาจากการสร้้างหลัักทรััพย์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้ฝ� ากที่่�ไม่่ได้้มีีความเชี่่ย� วชาญ (Gorton และ Pennacchi, 1990; Kashyap
และคณะ, 2002) ทำให้้ธนาคารพาณิิชย์์เป็็นผู้้�สร้้างเงิินที่่�มีีสภาพคล่่องสููง
ในระบบ (liquidity creation) ในรููปแบบที่่�สามารถผููกมััดสััญญาได้้เพราะ
ประชาชนเชื่่อ� ใจว่่าจะสามารถแลกคืืนเป็็นเงิินตราได้้ ปริิมาณเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ผ่่าน
ระบบธนาคารพาณิิชย์์จึึงไม่่จำเป็็นต้้องนำมาซึ่่ง� ภาวะเงิินเฟ้้อเสมอไปเพราะผู้้ที่่� �
ได้้รัับเงิินมาตระหนัักดีีว่่าจะต้้องชำระคืืนด้้วยกำลัังซื้้�อของตนในอนาคตจึึง
มีีความระมััดระวัังในการใช้้จ่่าย อีีกทั้้�งยัังมีีต้้นทุุนในการนำเงิินอนาคตมาใช้้ 
เช่่น ดอกเบี้้ย�  ปัันผล เป็็นต้้น ทำให้้ผู้้กู้� มี้� แี รงจููงใจในการนำสิินเชื่่อ� นั้้น� ไปลงทุุน
ในกิิจกรรมที่่�ทำให้้เกิิดการเติิบโตของระบบเศรษฐกิิจเพื่่�อมาจ่่ายเงิินต้้นและ
ต้้นทุุนอีีกทีี
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กล่่ องที่่� 1 ระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ทำำ�ให้้ เงิิ นและหนี้้� สิินเป็็ นเรื่่� องเดีียวกัั น

แม้้ เรามัั กจะเข้้ าใจว่่ าธนาคารพาณิิ ชย์์ มีี หน้้ าที่่�ระดมเงิิ นฝากมาเพื่่� อปล่่ อยกู้้�ต่่อ
(intermediation banking) แต่่ เมื่่� อเงิิ นฝากที่่� เป็็ นเพีียงข้้ อมููลในบัั ญชีีถูู กยอมรัั บ ว่่ า
เป็็ นเงิิ น ธนาคารพาณิิ ชย์์ ก็็ ย่่ อมสามารถสร้้ า งเงิิ นเองได้้ หากยอมรัั บ ผลที่่� ตามมาของ
หนี้้�สิิ นนั้้� นได้้ เพื่่� อให้้ เห็็ นภาพมากขึ้้� น ก็็ จะขอชวนผู้้�อ่่านพิิ จารณาการทำำ �งานของธนาคาร
พาณิิ ชย์์ แบบเรีียบง่่ า ยที่่� สุุ ดที่่� มีี รายได้้ จากเพีียงสิิ นเชื่่� อ เท่่ า นั้้� น ภาพที่่� 4 แสดงให้้ เห็็ นถึึ ง
ระบบ intermediation banking ซึ่�่ ง เริ่่� ม ต้้ นจากการระดมเงิิ น ฝากโดยธนาคาร เงิิ น ที่่�
ธนาคารได้้ รัั บ มาจะเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ โดยมีี การบัั นทึึ กยอดเงิิ นในบัั ญชีีของผู้้� ฝากเป็็ นหนี้้� สิิ น
เมื่่� อ ธนาคารนำำ � เงิิ น นั้้� นไปลงทุุ นผ่่ านการปล่่ อยกู้้� เงิิ น ก็็ จะแปลงสภาพเป็็ นสัั ญญาสิิ นเชื่่� อ
ซึ่�่ งยัั งคงเป็็ นสิิ นทรัั พย์์อยู่่�และอาจเพิ่่� มมููลค่่ าได้้ ตามข้้ อตกลงที่่� ได้้ กำำ�หนดไว้้ กัับผู้้�กู้้� แต่่ ก็็มา
พร้้ อมกัั บความเสี่่� ยงด้้ วยเช่่ นกัั น ผลกำำ �ไรที่่�เกิิ ดขึ้้� นจากการลงทุุ นของธนาคารเมื่่� อหัั กลบ
ค่่ าใช้้ จ่่ายต่่ างๆ เช่่ น ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงาน ติิ ดตาม บริิ หารหนี้้�เสีีย และต้้ นทุุ นของเงิิ นฝาก
ก็็ จะตกอยู่่�กัับผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร

หากธนาคารลงทุุ นแล้้ วเกิิ ดความเสีียหายขึ้้� น มููลค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ก็็จะลดลงโดยที่่�
หนี้้�สิินไม่่ ได้้ ลดลงตามไปด้้ วย ทำำ �ให้้ ผู้้�ที่่�เสีียหายคืื อผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคาร ในกรณีีที่่�ธนาคารไม่่ ได้้ มีี
ทุุ นสำำ �รอง (ซึ่�่ งมาจากส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น) ผลกระทบจะตกอยู่่�กัับผู้้� ฝากแทน ในกรณีีที่่�เกิิ ดความ
เสีียหายมาก (หรืื อแม้้ แต่่ เพีียงความสงสัั ยว่่าจะเสีียหาย) หากผู้้� ฝากไม่่ มั่่� นใจว่่ าจะสามารถถอน
เงิิ นได้้ ก็็ อาจแห่่ ไปไถ่่ ถอนจนเกิิ ด bank run ได้้ ทำำ �ให้้ เป็็ นที่่�มีีของกติิ กาที่่�กำำ�หนดให้้ ธนาคารมีี
การดำำ �รงเงิิ นกองทุุ นขั้้� นต่ำำ� � (minimum capital requirement)

ทั้้� งนี้้� การกำำ �หนดให้้ ธนาคารต้้ องสำำ �รองเงิิ นทุุ นไว้้ ให้้ เพีียงต่่ อปริิ มาณเงิิ นฝาก
ทั้้� งหมดก็็ อาจจะเข้้ มงวดมากเกิิ นไป เพราะจะหมายความว่่ าธนาคารไม่่ สามารถนำำ �เงิิ นฝากไป
ปล่่ อยกู้้�ต่่อได้้ เลย จึึ งมีีการจำำ �แนกเงิิ นฝากออกเป็็ นสองประเภท ได้้ แก่่ เงิิ นฝากประจำำ � (time
deposit) และเงิิ นฝากที่่�ถอนได้้ อย่่ างอิิ สระ (demand / sight deposit) และข้้ อกำำ �หนดมัั กให้้
ความสำำ �คััญกัั บ demand deposit มากกว่่ า time deposit เนื่่� องจากมีีสภาพคล่่ องสููงกว่่ า
ถูู กไถ่่ ถอนได้้ ง่่ า ยกว่่ า โดยการกำำ � หนดให้้ ธนาคารต้้ องสำำ � รองเงิิ น ทุุ นไว้้ เท่่ า กัั บ demand
deposit เรีียกว่่ า full-reserve banking แต่่ หากกำำ �หนดให้้ สำำ�รองไว้้ เพีียงส่่ วนหนึ่่� งของ
demand deposit ก็็ จะเรีียกว่่ า fractional-reserve banking

ด้้ วยเหตุุ ผลนี้้� นิิ ยามของเงิิ นจึึ งมีีความหลากหลาย เช่่ น ปริิมาณเงิิ นความหมายแคบ
(narrow money) จะรวมแค่่ demand deposit ส่่ วนปริิ มาณเงิิ นความหมายกว้้ าง (broad
money) จะรวม time deposit ไปจนถึึ งกองทุุ นรวมตลาดเงิิ น ไปจนถึึ งตราสารหนี้้�ที่่�ออก
โดยสถาบัั นรัั บฝากเงิิ นด้้ วย
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กล่่ องที่่� 1 (ต่่ อ)

แม้้ เงิิ นในบัั ญชีีธนาคารเป็็ นข้้ อมููลที่่�ธนาคารเป็็ นผู้้�มีีสิิทธิ์์� ในการเปลี่่� ยนแปลงได้้
แต่่ การเปลี่่� ยนแปลงตัั วเลขก็็ มีีผลทางธุุ รกิิ จและกฏหมายที่่�ตามมาด้้ วย ในการที่่�ธนาคารไม่่
นำำ �เงิิ นฝากมาปล่่ อยกู้้� แต่่ เพิ่่�มเงิิ นในบัั ญชีีผู้้�กู้้�นั้้� น (หรืื อพิิ มพ์์ ตั๋๋� วฝากเงิิ นหรืื อธนบัั ตรของตน
ขึ้้� นมาเอง) เงิิ นที่่� เพิ่่� ม ขึ้้� นมาเป็็ นหนี้้� สิิ นของธนาคารโดยแลกกัั บสิิ นเชื่่� อ ซึ่�่ งเป็็ นสิิ นทรัั พย์์
ทำำ �ให้้ อาจกล่่ าวได้้ ว่่าธนาคารมีีความสามารถในการผลิิ ตเงิิ นในรููปแบบของเงิิ นฝากเพื่่� อ
ซื้้� อสิิ นเชื่่� อ ซึ่�่ งเกิิ ดขึ้้� นได้้ หากผู้้�กู้้�ยอมรัั บเงิิ นฝากหรืื อตั๋๋� วฝากเงิิ นทดแทนเงิิ นในรููปแบบอื่่� นได้้
ภาพที่่� 5 แสดงให้้ เห็็ นถึึ ง credit creation banking ซึ่�่ งเป็็ นวิิ ธีี การดำำ �เนิิ นในปัั จจุุ บัั นของ
ธนาคารพาณิิ ชย์์ ทำำ �ให้้ เงิิ นฝากประกอบด้้ วยทั้้� งเงิิ นปัั จจุุ บัันที่่�ครััวเรืื อนสะสมและเงิิ นในอนาคต
ที่่�ภาคธุุ รกิิ จนำำ�มาใช้้ ล่่วงหน้้ า ซึ่�่ งทั้้� งหมดล้้ วนเป็็ นหนี้้�สิินของธนาคารพาณิิ ชย์์

เมื่่� อเงิิ นฝากของธนาคารถููกยอมรัั บเป็็ นเงิิ นอย่่ างกว้้ างขวางจนธนาคารไม่่ ต้้อง
หาเงิิ นในรููปแบบอื่่� นมาให้้ เพื่่� อปล่่ อยกู้้� หน้้ าที่่�หลัั กของธนาคารจะไม่่ ใช่่ การระดมทุุ นเงิิ นฝาก
เพื่่� อปล่่ อยกู้้� ไม่่ ใช่่ เป็็ นการส่่ งต่่ อเงิิ นในระบบ แต่่ เป็็ นการตัั ดสิิ นใจว่่ าใครในระบบเศรษฐกิิ จ
ควรจะได้้ รัับเงิิ นในรููปแบบของสิิ นเชื่่� อที่่�ส่่งมอบเป็็ นเงิิ นฝาก เมื่่� อเงิิ นและหนี้้�สิินของธนาคาร
เป็็ นเรื่่� องเดีียวกัั น ความสามารถในการก่่ อหนี้้�ในรููปแบบเงิิ นฝากจึึ งกลายเป็็ นความสามารถ
ในสร้้ างเงิิ นและกำำ �ลัังซื้้� อไปโดยปริิ ยาย ธนาคารพาณิิ ชย์์ จึึงมีีบทบาทและความรัั บผิิ ดชอบ
อย่่ างมากในระบบเศรษฐกิิ จ ทำำ � ให้้ กลไกในการสร้้ า งความมั่่� นใจและความรัั บ ผิิ ดชอบใน
หนี้้�สิินนั้้� นเป็็ นเรื่่� องสำำ �คััญ

อย่่ างที่่�เห็็ นก่่ อนหน้้ านี้้�ว่่า “เงิิ นตราได้้ แก่่ เหรีียญกษาปณ์์ และธนบัั ตร” (พรบ.
เงิิ นตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 6) และการชำำ �ระหนี้้� ได้้ ตามกฏหมายเป็็ นเรื่่� องของเงิิ นตราเท่่ านั้้� น
(มาตรา 11, 12, 15) ทำำ �ให้้ เงิิ น (money) มีีความหมายกว้้ างกว่่ าเงิิ นตรา (currency)
หรืื อสามารถพิิ จารณาได้้ ว่่าประชาชนยอมรัั บการชำำ �ระด้้ วยเงิิ นฝากในธนาคารแทนเงิิ นตราได้้
เพราะมั่่� นใจในความสามารถในการแลกคืื น (convertibility) กลัั บเป็็ นเงิิ นตราจนถืื อเป็็ นการ
“ชำำ �ระขั้้� นสุุ ดท้้ าย” (settlement finality) ได้้ (ปิิ ติิ ดิิ ษยทัั ต, 2555) ทำำ �ให้้ เงิิ นฝากในธนาคาร
มีีความเป็็ นเงิิ นสููงมากจนเทีียบเท่่ ากัั บเงิิ นตรา

นอกจากธนาคารพาณิิชย์์แล้้วยัังมีีผู้ใ�้ ห้้บริิการอื่่�นที่่�สามารถให้้สิินเชื่่อ�
ผ่่านการสร้้าง IOU ได้้  เช่่น บริิษััทเงิินทุุน บริิษััทประกััน กองทุุนรวม
ตลาดหลัักทรััพย์์ ศููนย์์ซื้้�อขาย เป็็นต้้น แต่่ IOU ของผู้้�ให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่
ธนาคารพาณิิชย์์อยู่่�ในรููปแบบสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (financial asset) ที่่�มััก
ไม่่มีีคุุณสมบััติิของความเป็็นเงิินมากเท่่า จึึงมีีบทบาทต่่อระบบเศรษฐกิิจ
น้้อยกว่่าธนาคารพาณิิชย์์ในหลายๆ ประเทศ ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากระบบเศรษฐกิิจ
ประกอบด้้วยครััวเรืือน ภาคธุุรกิิจ และภาครััฐ เมื่่�อนำงบแสดงฐานะทางการ
เงิินของแต่่ละภาคมารวมและหัักลบสุุทธิิระหว่่างกััน ก็็จะทำให้้เห็็นชััดขึ้้�นว่่า

สินทรัพย์
สุทธิ : 400

หนี้สิน

หุน
้ เอกชน : 100

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 200

สินทรัพย์

สินทรัพย์
สุทธิ : 400

หนี้สิน

1. ครัวเรือนฝากเงินในธนาคาร

หุน
้ เอกชน : 100

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 200

สินทรัพย์

ครัวเรือน

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 200

หนี้สิน

เงินฝาก : 200

สินเชือ่ : 200

้ ธนาคาร : 100
ทุนสํารอง : 100 หุน

หนี้สิน

สินทรัพย์

3. ธนาคารนําเงินที่มีไปปล่อยกู้
เปลี่ยนเงินที่เป็นสินทรัพย์ของธนาคาร
เป็นสินเชือ่

2. เงินฝากครัวเรือนเป็นหนี้สิน
ของธนาคาร ซึ่งต้องดํารงสํารองไว้
ตามการกํากับดูแล

เงิน : 200

ทุนสํารอง : 100

สินทรัพย์

ธนาคาร

ภาพที่่� 4 การระดมเงิิ นฝากมาปล่่ อยกู้้� (Intermediation Banking)

หุน
้ เอกชน : 100

เงิน : 300

หุน
้ เอกชน : 100

สินเชือ่ : 200

4. เงินถูกส่งผ่าน (intermediated)
จากครัวเรือนไปยังภาคธุรกิจ
โดยปริมาณเงินและเงินฝากในระบบ
ยังเท่าเดิม

หมายเหตุ : ในภาพรวม ภาคธุรกิจจะต้องมี
เจ้าของ productive assets ที่จะไปซือ้ ด้วย

เงิน : 100

ภาคธุรกิจ (เฉพาะบริษัทที่ต้องการกู้)
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สินทรัพย์
สุทธิ : 400

หนี้สิน

หุน
้ เอกชน : 100

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 200

สินทรัพย์

สินทรัพย์
สุทธิ : 400

หนี้สิน

1. ครัวเรือนฝากเงินในธนาคาร

หุน
้ เอกชน : 100

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 200

สินทรัพย์

ครัวเรือน

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 200

หนี้สิน

เงิน : 200

ทุนสํารอง : 100

สินเชือ่ : 200

สินทรัพย์

หุน
้ ธนาคาร : 100

เงินฝาก : 400

หนี้สิน

3. ธนาคารปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจ
ด้วยการเพิ่ มเงินในบัญชี
ทําให้เงินยังคงอยู่

2. เงินฝากครัวเรือนเป็นหนี้สิน
ของธนาคาร ซึ่งต้องดํารงสํารองไว้
ตามการกํากับดูแล

เงิน : 200

ทุนสํารอง : 100

สินทรัพย์

ธนาคาร

ภาพที่่� 5 การสร้้ างเงิิ นผ่่ านสิิ นเขื่่� อ (Credit Creation Banking)

หุน
้ เอกชน : 100

เงินฝาก : 200

เงิน : 100

หุน
้ เอกชน : 100

สินเชือ่ : 200

4. เงินไม่ได้ถก
ู ส่งผ่าน ภาคธุรกิจ
ได้รบ
ั เงินฝากในบัญชีแลกกับสินเชือ่
ทําให้เงินฝากในระบบเพิ่ มขึ้น

หมายเหตุ : ในภาพรวม ภาคธุรกิจจะต้องมี
เจ้าของ productive assets ที่จะไปซือ้ ด้วย

เงิน : 100

ภาคธุรกิจ (เฉพาะบริษัทที่ต้องการกู้)
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48
เงิินและสิินทรััพย์์ทางการเงิินในระบบมีีความเชื่่�อมโยงกัันอย่่างไร  และสาระ
สำคััญว่่าสิินทรััพย์์ทางเงิินส่่วนมากคืือการนำอนาคตมาใช้้ล่่วงหน้้าซึ่่�งมููลค่่า
สะท้้อนประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับในอนาคต ระบบการเงิินจึึงถืือเป็็นเครื่่อ� งมืือ
สำคััญในการเชื่่อ� มโยงประสานและบริิหารจััดการผู้้มี� ส่ี ว่ นร่่วมในระบบเศรษฐกิิจ
และสัังคม เพื่่�อให้้เศรษฐกิิจจริิงสามารถเติิบโตได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ ไม่่เกิิด
ความติิดขััดหรืือแรงเสีียดทานใดๆ
2.2

หน้้าที่่�และจรรยาบรรณของผู้้�ที่่�อยู่่�ในระบบการเงิิน

ในการเชื่่อ� มโยงผู้้มี� ส่ี ว่ นร่่วมในระบบเศรษฐกิิจและสัังคมเข้้าด้้วยกััน
ผ่่านเงิินและสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ใช้้แทนเงิินได้้ เช่่น เงิินฝากและหลัักทรััพย์์
มีีความท้้าทายจากความไม่่แน่่นอนของอนาคตและไม่่เท่่าเทีียมกัันของข้้อมููล 
จำเป็็นต้้องใช้้ความเชี่่�ยวชาญในการเสาะหา ตรวจสอบ และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เพื่่�อให้้มั่่�นใจในความน่่าเชื่่�อถืือได้้ ภาคครััวเรืือนซึ่่�งมัักเป็็นฝ่่ายที่่�มีีทรััพยากร
ทางการเงิินมากเกิินความต้้องการใช้้ในปััจจุุบััน เป็็นผู้้�ออมสุุทธิิ (net savers)
มัักต้้องเชื่่�อถืือและพึ่่�งพาผู้้�เชี่่�ยวชาญ  เช่่น สถาบัันการเงิิน นัักวิิเคราะห์์
ในการจััดสรรเงิินลงทุุนหรืือให้้คำแนะนำประกอบการตััดสิินใจลงทุุนในภาค
ธุุรกิิจที่่�มัักเป็็นผู้้�ต้้องการทรััพยากรทางการเงิิน (net users) ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณา
จากมุุมหนึ่่ง� ผู้้ใ� ห้้บริิการเหล่่านี้้�ช่ว่ ยทำให้้ทรััพยากรสามารถถููกจััดสรรได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� เช่่น ในระบบการเงิิน อาจมีี friction ต่่างๆ ที่่�ทำให้้การ
ต้้นทุุนในการระดมทุุนสููงกว่่าที่่�ควรเป็็นจนผู้้�ประกอบการไม่่ต้้องการจะลงทุุน
อีีกต่่อไป ซึ่่�งนัักการเงิินมืืออาชีีพสามารถให้้คำแนะนำในการใช้้นวััตกรรม
ทางการเงิินที่่�เหมาะสมเพื่่�อลด friction และทำให้้การจััดสรรเงิินทุุนและ
ระดมทุุน (capital allocation) เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มผลิิตภาพ
ของระบบเศรษฐกิิจและทำให้้ระบบเศรษฐกิิจเติิบโตได้้  แม้้ว่่าจะต้้องแลกกัับ
กำไรที่่�แบ่่งไปให้้ผู้้�ให้้บริิการเหล่่านั้้�นก็็ตาม
แต่่จากอีีกมุุมหนึ่่�ง ผู้้�ให้้บริิการอาจมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจนทำให้้การ
กระทำหรืือคำแนะนำไม่่ได้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อทั้้�งภาคครััวเรืือนและภาค

ก่อสร้าง
และ
อสังหาฯ
1.0

เพื่อประกอบอาชีพ
2.6

ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ 4.9

ภาคครัวเรือน

อืน่ ๆ
1.0

อุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคล 4.0
ซือ้ หรือ
เช่าซือ้
ยานพาหนะ
1.8

หมายเหตุุ : ประกอบด้้ วยสิิ นเชื่่� อโดยธนาคารพาณิิ ชย์์ สถาบัั นการเงิิ นเฉพาะกิิ จ (SFI) และผู้้� ให้้ บริิ การที่่�ไม่่ ใช่่ สถาบัั นการเงิิ น (non-bank)
รวม: 31.7 ล้้ านล้้ านบาท
ที่่�มา: ธนาคารแห่่ งประเทศไทย ข้้ อมููล ณ ไตรมาศ 2 2564

การเงินและการประกันภัย 4.3

สินเชือ่ ธุรกิจทัว่ ไป 12.0

ภาคธุรกิจ

ภาพที่่� 6 วัั ตถุุ ประสงค์์ ของสิิ นเชื่่� อในระบบการเงิิ นไทย
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ธุุรกิจิ ได้้ เช่่น การปล่่อยสิินเชื่่อ� เพื่่�อให้้ได้้ยอดตามเป้้า การเสนอขายหลัักทรััพย์์
หรืือการลงทุุนที่่�ผู้้�แนะนำได้้ค่่านายหน้้ามากเป็็นพิิเศษ การออกบทวิิเคราะห์์
ชี้้�นำในสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ผู้้�แนะนำมีีการลงทุุนอยู่่�  ไปจนถึึงการสร้้าง
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้มีีบทบาทต่่อเศรษฐกิิจจริิงมากเพื่่�อมาเสนอขาย
เป็็นต้้น ทำให้้การจััดสรรเงิินทุุนในระบบเศรษฐกิิจอาจไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
หรืือกลายเป็็นโทษได้้ในที่่�สุุด สุุดท้้ายเมื่่�อหัักลบสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการ
เงิินของแต่่ละภาคในระบบเศรษฐกิิจแล้้ว สิ่่�งที่่�เหลืืออยู่่�ก็็คืือเศรษฐกิิจจริิง
เท่่านั้้น� แต่่เมื่่�อพิิจารณาเป็็นส่่วนๆ ไป บางกลุ่่�มในระบบเศรษฐกิิจอาจถืือครอง
ความมั่่ง� คั่่ง� ที่่�มาจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�อาจไม่่ได้้มีีความเชื่่อ� มโยงต่่อระบบ
เศรษฐกิิจเลยก็็ได้้ ระบบการเงิินและนวััตกรรมทางการเงิินต่่างๆ เอื้้อ� อำนวยให้้
สร้้างเงิินและสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้อย่่างไม่่จำกััด ทำให้้ผู้้ใ� ห้้บริิการในระบบ
การเงิินสามารถได้้กำไรไม่่ว่่าจะเกิิดประโยชน์์หรืือไม่่
เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเห็็นภาพมากขึ้้�น จะขอยกตััวอย่่างของเงิินในรููปแบบ
เงิินฝากที่่�ระบบธนาคารพาณิิชย์์สร้้างเพราะเป็็นสถาบัันการเงิินที่่�มีีบทบาท
อย่่างมากในระบบเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน หากเงิินนั้้�นถููกนำไปเป็็นสิินเชื่่�อให้้กัับ
กิิจการที่่�ลงทุุนที่่�เกิิดประโยชน์์ (productive investment credit) ก็็จะก่่อให้้เกิิด
ผลิิตภาพที่่�นำมาซึ่่�งการขยายตััวทางเศรษฐกิิจและผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) หากถููกนำไปเป็็นสิินเชื่่�อเพื่่�อบริิโภค (consumption credit)
ก็็จะเกิิดการจัับจ่่ายใช้้สอยจนเงิินสะพััด ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ของประเทศเช่่นกััน แต่่อาจไม่่ได้้นำมาซึ่่ง� การขยายตััวของเศรษฐกิิจจริิง หรืือ
จะนำไปซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินก็็ได้้ (financial investment credit) ซึ่่�งมููลค่่า
สิินทรััพย์์รวมถึึงกำไรและขาดทุุนจากการซื้้�อขาย (capital gains) ไม่่ได้้นัับ
เป็็นผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของประเทศ (แต่่รายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำธุุรกรรม
หรืือ เช่่น ค่่าธรรมเนีียม หรืือส่่วนแบ่่งกำไร เช่่น ปัันผลและดอกเบี้้�ย นัับเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของประเทศตาม income approach) แต่่เมื่่�อมีีการซื้้�อ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินมากขึ้้น�  ก็็ทำให้้ราคาสิินทรััพย์์ทางการเงิินสููงขึ้้น� จนทำให้้
คนที่่�ถืือสิินทรััพย์์ทางการเงิินมีีความร่่ำรวยขึ้้�นได้้เช่่นกััน ในสองกรณีีหลัังนั้้�น
อาจนำมาซึ่่ง� กิิจกรรมที่่ไ� ม่่ได้้มีีการขยายตััวของเศรษฐกิิจจริิงรองรัับ จนอาจเกิิด
ภาวะเงิินเฟ้้อหรืือการฟองสบู่่�ราคาสิินทรััพย์์ (asset price bubble) ขึ้้�นได้้
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ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าตััวอย่่างจะเป็็นการสร้้างเงิินของระบบธนาคารพาณิิชย์์
แต่่อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ผู้้ใ� ห้้บริิการอื่่�นในระบบการเงิินก็็สามารถทำหน้้าที่่�
นี้้�ได้้ด้้วยการสร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินระหว่่างกัันด้้วยนวััตกรรมทางการเงิิน
ต่่างๆ ด้้วยเหตุุนี้้� ผู้้�ที่่�มีีส่่วนร่่วมในระบบการเงิินทั้้�งภาครััฐและเอกชนจึึงต้้อง
เสริิมสร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือในตนเองด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�และจรรยา
บรรณในวิิชาชีีพ  โดยมัักมีีการกำหนดระเบีียบกฎกติิกาให้้เห็็นอย่่างชััดเจน
บ้้างก็็เป็็นกฎหมาย เช่่น พรบ. การบริิหารหนี้้�สาธารณะ พรบ. ธุุรกิิจสถาบััน
การเงิิน พรบ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประมวลกฎหมายแพ่่งและ
พาณิิชย์์ บ้้างก็็เป็็นข้้อตกลงในภาคธุุรกิิจกัันเอง เช่่น สมาคมการค้้า สมาคม
ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ ให้้ระบบการเงิินไม่่ได้้มีีอิสิ ระเสรีีจนเกิินไป ซึ่่�งระเบีียบอาจมีี
การสร้้างเงื่่อ� นไขคุุณสมบััติิของผู้้ที่่� ส� ามารถเข้้าร่่วมในระบบการเงิินได้้ กำหนด
รููปแบบของบริิการทางการเงิินที่่�ยอมรัับได้้ รููปแบบการให้้ข้้อมููลที่่�ไม่่บิดิ เบืือน
ความจริิง สร้้างกลไกในการตรวจสอบหรืือกำหนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
เพื่่�อง่่ายต่่อการตรวจสอบ ไปจนถึึงกำหนดบทลงโทษสำหรัับผู้้�ที่่�ทำผิิดกติิกา
โดยวััตถุุประสงค์์หลัักคืือการปกป้้องภาคครััวเรืือนจากความเสีียหายที่่อ� าจเกิิด
ขึ้้น� ได้้ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้มีีความพร้้อมที่่จ� ะรัับมืือกัับความไม่่แน่่นอนของ
อนาคตและไม่่เท่่าเทีียมกัันของข้้อมููล
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กล่่ องที่่� 2 Wall Street Crash ในปีี 1929 และจุุ ดเริ่่� มต้้ นของกฏหมาย
การเงิิ นในยุุ คปัั จจุุ บััน

ในสหรัั ฐอเมริิ กา การกำำ �กัับดููแลหลัั กทรัั พย์์ ในระดัั บรัั ฐบาลกลางเริ่่� มต้้ นขึ้้� น
หลัั งจาก Wall Street Crash ในปีี 1929 ที่่�นำำ�มาซึ่�่ งกฏหมายทางการเงิิ นหลายชุุ ด ตั้้� งแต่่
Securities Act of 1933, Banking Act of 1933 (Glass-Steagall Act), Securities
Exchange Act of 1934 (Exchange Act) ไปจนถึึ ง Investment Advisers Act of 1940
และ Investment Company Act of 1940 ซึ่�่ งในช่่ วงก่่ อนนั้้� น บริิ ษััทต่่างออกหุ้้�นสามัั ญและ
โฆษณาชวนให้้ ประชาชนเข้้ ามาซื้้� อหุ้้�นของตัั วเองอย่่ างกระตืื อรืื อร้้ น ในขณะที่่�นายหน้้ าซื้้� อขาย
หลัั กทรััพย์์ก็็ขายหุ้้�นให้้ นัักลงทุุ นโดยสัั ญญาว่่ าจะได้้ กำำ�ไรโดยอาจไม่่ มีี การเปิิ ดเผยข้้ อมููลเกี่่� ยวกัั บ
การลงทุุ นมากนัั ก ไม่่ ได้้ มีี มาตรฐานในการเปิิ ดเผยข้้ อมููล ไม่่ มีีกำำ�หนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิิ ชาชีีพ คำำ �มั่่� นสัั ญญาเรื่่� องผลตอบแทนที่่�จะนัั กลงทุุ นจะได้้ ที่่�อาจไม่่ อยู่่�บน
พื้้� นฐานอะไร หรืื ออาจเป็็ นการหลอกหลวงด้้ วยซ้ำำ� �8

ปัั จจุุ บัันมีีการใช้้ คำำ�ว่่า FOMO (fear of missing out) อาจแปลว่่ าความกลัั วพลาด
โอกาสทองในการร่ำำ��รวยเหมืื อนคนรอบข้้ าง ซึ่�่ งประวัั ติิศาตร์์ การเงิิ นโลกก็็ แสดงให้้ เห็็ นว่่ า
อารมณ์์ นี้้�ก่่อให้้ เกิิ ด “ความบ้้ าคลั่่� ง” (mania) ในหมู่่�นัักลงทุุ นมาแล้้ วหลายต่่ อหลายครั้้� ง9

ในความเป็็ นจริิ ง ก่่ อนหน้้ าที่่�จะเกิิ ด Wall Street Crash ก็็ ได้้ มีีความพยายามใน
ระดัั บรัั ฐที่่�จะกำำ �กัับดููแลหลัั กทรัั พย์์แล้้ ว โดยงานวิิ จััยของ Mahoney (2003) กล่่ าวว่่ าระหว่่ าง
ปีี 1911 และ 1931 เกืื อบทุุ กรัั ฐได้้ ออกกฏหมายหลัั กทรัั พย์์ที่่�มัักเรีียกกัั นในชื่่� อ blue-sky laws
ว่่ ากัั นว่่ าคำำ �นี้้�มาจากการที่่�นายหน้้ าขายหลัั กทรัั พย์์ ในยุุ คนั้้� นขาย “วิิ มานในอากาศ” (“building
lots in the blue sky”) ให้้ นัักลงทุุ นกัั นอย่่ างไม่่ อ้้อมค้้ อม แต่่ 1929 Crash เป็็ นตัั วเร่่ งที่่�
ทำำ �ให้้ รััฐบาลกลางสหรัั ฐอเมริิ กาต้้ องยกเครื่่� องการกำำ �กัับดููแลใหม่่ ทั้้� งหมด โดยสำำ �นัักงาน
คณะกรรมการกำำ �กัั บหลัั กทรัั พย์์ และตลาดหลัั กทรัั พย์์ (ก.ล.ต.) ก็็ ได้้ ถูู กก่่ อตั้้� งขึ้้� นโดย
Exchange Act และทำำ �ให้้ นายหน้้ า ผู้้�ค้้า และผู้้� ออกหลัั กทรัั พย์์ ต่่ างต้้ องมาจดทะเบีียนกัั บ
ก.ล.ต. มีีการกำำ �หนดสถานการณ์์ ต่่างๆ ที่่�ถืือว่่ าเป็็ นการฉ้้ อโกงที่่�นัักลงทุุ นสามารถได้้ รัับการ
เยีียวยา ไปจนถึึ งการกำำ �หนดมาตรฐานการเปิิ ดเผยข้้ อมููลโดยผู้้� ออกหลัั กทรัั พย์์ต่่อนัั กลงทุุ น
เพื่่� อไม่่ ให้้ เกิิ ดการโฆษณาเกิิ นจริิ ง

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-neversleeps-11594994422.
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กล่่ องที่่� 2 (ต่่ อ)

ธนาคารพาณิิ ชย์์ ในยุุ คนั้้� นทั้้� งสามารถปล่่ อยสิิ นเชื่่� อและเป็็ นผู้้� จัั ดจำำ � หน่่ าย
หุ้้�นสามัั ญได้้ ทำำ �ให้้ มีี สภาคองเกรสมีีความกัั งวลว่่ าธนาคารพาณิิ ชย์์ ที่่�มีี บทบาทในระบบการเงิิ น
ทั้้� งการปล่่ อยสิิ นเชื่่� อเพื่่� อลงทุุ นในเศรษฐกิิ จจริิงและการดููแลระบบการชำำ �ระเงิิ น แต่่ กลัั บต้้ อง
มาขาดทุุ นจาก 1929 Crash เพราะทั้้� งปล่่ อยสิิ นเชื่่� อให้้ ประชาชนเก็็ งกำำ �ไรและมีีส่่ วนร่่ วมในการ
จัั ดจำำ �หน่่ ายหุ้้�นที่่�มีีความเสี่่� ยงสููงด้้ วย ทำำ �ให้้ เงิิ นที่่�เกิิ ดขึ้้� นถููกหมุุ นเวีียนอยู่่�ในสิิ นทรััพย์์ทางการเงิิ น
ในรููปแบบการเก็็ งกำำ �ไร ไม่่ ได้้ เป็็ นการใช้้ เงิิ นที่่�สร้้ างผลิิ ตภาพในระบบเศรษฐกิิ จ ผลขาดทุุ นที่่�
เกิิ ดขึ้้� นส่่ งผลกระทบต่่ อหน้้ าที่่�ของธนาคารพาณิิ ชย์์ ในเศรษฐกิิ จจริิงและระบบชำำ �ระเงิิ น จึึ งเกิิ ด
การพูู ดคุุ ยถึึงการจำำ �กััดบทบาทของธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อไม่่ ให้้ เกิิ ดปัั ญหาแบบนี้้�อีี ก

ในที่่�สุุด กฏหมายซึ่�่ งสมาชิิ กวุุ ฒิิสภา Carter Glass และ Henry Steagall เป็็ นผู้้�
เสนอร่่ างก็็ ได้้ กำำ�หนดให้้ แยกกิิ จกรรมวานิิ ชธนกิิ จ (investment banking) ออกจากกิิ จกรรม
ธนาคารพาณิิ ชย์์ (commercial banking) ทำำ �ให้้ กิิจการที่่�ให้้ บริิ การทั้้� งสองอย่่ างนี้้� ไม่่ สามารถ
มีีความสัั มพัั นธ์์ กัันได้้ (เช่่ น ไม่่ สามารถมีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่ วมกัั น) เพราะไม่่ ต้้องการให้้ กิิจกรรมธนาคาร
พาณิิ ชย์์ ที่่�ควรมีีความระมัั ดระวัั งปะปนกัั บกิิ จกรรมอื่่� นที่่�อาจมีีผลประโยชน์์ ขััดกัั น (conflict of
interest) ได้้ กำำ �หนดให้้ ธนาคารที่่� ให้้ บริิ การทั่่� วประเทศ (national banks) ต้้ องรายงานต่่ อ
Federal Reserve System มากขึ้้� น และก่่ อตั้้� ง Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) ที่่�มีี หน้้ าที่่�รัับประกัั นเงิิ นฝากของสมาชิิ กเพื่่� อให้้ เงิิ นฝากไม่่ สูู ญหายจากความล้้ มเหลว
ของธนาคาร รวมถึึ งการห้้ ามธนาคารพาณิิ ชย์์ จ่่ายดอกเบี้้� ยในบัั ญชีีเงิิ นฝากที่่�รองรัั บการจ่่ าย
เช็็ ค (checking account) ผ่่ าน Regulation Q (ซึ่�่ งเป็็ นข้้ อจำำ �กััดที่่�สร้้ างช่่ องว่่ างในตลาด ทำำ �ให้้
เกิิ ดกองทุุ นรวมตลาดเงิิ นในเวลาต่่ อมา)10

แม้้ ว่่า Federal Reserve System จะถืื อกำำ �เนิิ ดมาตั้้� งแต่่ ปีี 1913 เพื่่� อแก้้ ปััญหา
bank run ที่่�เกิิ ดขึ้้� นเป็็ นระยะในระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ของสหรัั ฐอเมริิ กา แต่่ การแก้้ ปััญหาใช้้
วิิ ธีี สร้้ างความมั่่� นใจด้้ วยการเป็็ นผู้้� ให้้ กู้้�ยืืมแหล่่ งสุุ ดท้้ าย (lender of last resort) ให้้ แก่่ ธนาคาร
เพื่่� อธนาคารจะได้้ ไม่่ ล้้มเหลว ทำำ �ให้้ คนไม่่ มีีความจำำ �เป็็ นต้้ องแห่่ ไปถอนเงิิ นฝากเพราะธนาคาร
จะยัั งคงอยู่่�ต่่อไป การรัั บประกัั นเงิิ นจึึ งอาจพิิ จารณาเป็็ นการแก้้ ปััญหาที่่�ตรงจุุ ดกว่่ าก็็ ได้้

ดัั งนั้้� น Wall Street Crash ในปีี 1929 จึึ งถืื อเป็็ นเหตุุ การณ์์ ประวัั ติิศาสตร์์ ที่่�
ปรัั บรููปโฉมของระบบการเงิิ นสหรัั ฐอเมริิ กาและได้้ วางรากฐานของการกำำ �กัับดููแลและกลไก
ในการสร้้ างความเชื่่� อมั่่� นในระบบการเงิิ นในปัั จจุุ บััน ต่่ อมา Financial Services Modernization Act of 1999 (Gramm-Leach-Bliley Act) ได้้ มีี การยกเลิิ กข้้ อจำำ �กััดบางส่่ วนของ
Glass-Steagall Act ทำำ �ให้้ สถาบัั นการเงิิ นสามารถกลัั บมาให้้ บริิ การธนาคารพาณิิ ชย์์ วานิิ ช
ธนกิิ จ หลัั กทรัั พย์์ และประกัั นในบริิ ษััทเดีียวกัั นได้้ อีี กครั้้� ง เมื่่� อเกิิ ดวิิ กฤต Subprime ในช่่ วง
ต่่ อมา การยกเลิิ ก Glass-Steagall Act จึึ งเป็็ นที่่�ถกกัั นในหมู่่�นัักวิิ ชาการและผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
ว่่ ามีีส่่ วนให้้ เกิิ ดวิิ กฤตหรืื อไม่่ อย่่ างเช่่ น Crawford (2011) และ Wallison (2011) เป็็ นต้้ น

10

Federal Reserve History, “Banking Act of 1933 (Glass-Steagall)”, https://www.federalreservehistory.org/essays/glass-steagall-act.
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2.3	อุุปสรรคของระบบการเงิินในปัั จจุุบัน
ั และโอกาส

แม้้ว่่าระบบการเงิินจะมีีพััฒนาการในการรัับมืือความท้้าทายจาก
ความไม่่แน่่นอนของอนาคตและไม่่เท่่าเทีียมกัันของข้้อมููล แต่่ก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้
ว่่ายัังมีีอุุปสรรคหลงเหลืืออีีกมาก นัักวิิเคราะห์์มัักแยกภาคครััวเรืือนที่่�เข้้า
ไม่่ถึึงระบบการเงิินเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินไม่่ได้้ 
(unbanked) และกลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างไม่่ทั่่ว� ถึึง (underbanked)
รายงานในปีี 2019 ของ Bain, Google และ Temasek กล่่าวว่่า ในปีี 2018
ประชากรในประเทศไทยกลุ่่�ม unbanked อยู่่�ที่่� 18% และ underbanked 45%
หากมีีบััญชีธี นาคารก็็สามารถดููแลเงิิน ชำระเงิินและแลกเปลี่่ย� นเงิิน
เป็็นสิินทรััพย์์ประเภทอื่่น� ได้้โดยง่่าย ยิ่่�งในปััจจุุบัันที่่�มีบี ริิการพร้้อมเพย์์ที่่ท� ำให้้
ประชาชนสามารถโอนเงิินระหว่่างบััญชีีธนาคารในประเทศได้้อย่่างรวดเร็็วและ
แทบไม่่มีต้้ี นทุุน และการเชื่่อ� มต่่อระหว่่างบััญชีีธนาคารและบััญชีีการลงทุุนใน
ตลาดทุุน (ทั้้�งไทยและต่่างประเทศ) ที่่�มีีพััฒนาการอย่่างมากก็็ทำให้้การแลก
เปลี่่�ยนเงิินเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินเกิิดได้้ง่่ายขึ้้�น ด้้วยการยอมรัับเงิินฝาก
ในธนาคารเป็็นการชำระขั้้�นสุุดท้้ายอย่่างกว้้างขวาง ทำให้้ในความเป็็นจริิง
แล้้วระบบการเงิินไม่่จำเป็็นต้้องมีีเงิินนอก (outside money) อย่่างเช่่นเงิิน
ตราที่่�บริิหารจััดการโดยรััฐเลยก็็ยัังได้้ แต่่เนื่่�องจากเงิินตรามาพร้้อมกัับความ
เป็็นหน่่วยวััดทางบััญชีี (unit of account) ที่่�ทำให้้รััฐยัังสามารถบริิหารอััตรา
แลกเปลี่่�ยนของกำลัังซื้้�อของเศรษฐกิิจในประเทศได้้อยู่่�  ประกอบกัับการที่่�
ประชาชนไม่่ได้้สามารถเข้้าถึึงเงิินฝากในธนาคารได้้ตลอดเวลา (เช่่น กลุ่่�มที่่�
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินไม่่ได้้ ไม่่มีบััญชี
ี ธี นาคาร หรืือในช่่วงเวลาที่่�ไม่่สามารถ
เชื่่อ� มต่่อกัับฐานข้้อมููลของธนาคารได้้ เป็็นต้้น) ทำให้้เงิินตราที่่�เป็็นเงิินสดยัังมีี
ความจำเป็็นต่่อระบบเศรษฐกิิจอยู่่�
11

11	ข้้ อมููลสัั ดส่่ วนประชากรที่่�

unbanked จาก Statista ของประเทศอื่่� นๆ เพื่่� อเป็็ นการเปรีียบเทีียบมีีดัั งนี้้�
ญี่่� ปุ่่� น 2% สิิ งคโปร์์ 2% เกาหลีี ใต้้ 5% สหรัั ฐอเมริิ กา 7% จีีน 20% อิิ นเดีีย 20% รัั สเซีีย 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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อย่่างไรก็็ตาม การจััดสรรเงิินทุุนและระดมทุุนนั้้�นยัังไม่่สามารถ
ทำได้้อย่่างราบรื่่�นนััก ตััวอย่่างเช่่น ในปีี 2021 ข้้อมููลสำนัักงานส่่งเสริิม
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.) แสดงว่่ามีีผู้ป้� ระกอบการทั้้ง� หมด
3.19 ล้้านรายในประเทศ ประกอบด้้วยธุุรกิิจขนาดใหญ่่ (L) 13,569 บริิษััท
ขนาดกลาง (M) 42,805 บริิษััท และขนาดเล็็ก (S) 418,538 บริิษััท แต่่มีีเพีียง
590 บริิษััทที่่�จดทะเบีียนใน SET และ 183 บริิษััทใน mai
ในมุุมหนึ่่ง� ผู้้ป� ระกอบการเองอาจไม่่ประสงค์์ที่่จ� ะให้้ประชาชนทั่่ว� ไป
เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจการ แต่่ในอีีกมุุมหนึ่่�ง การเปิิดให้้ประชาชนทั่่�วไป
มาร่่วมเป็็นนัักลงทุุนมาพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบ จำเป็็นต้้องสร้้างความเชื่่�อ
มั่่น� ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเป็็นประจำ มีีการตรวจสอบบััญชีี
โดยบุุคคลภายนอก มีีคณะกรรมการอิิสระ มีีโครงสร้้างการบริิหารจััดการที่่�ไม่่
เอื้้อ� ต่่อการมีีผลประโยชน์์แอบแฝง มีีกำไรและมีีการจ่่ายปัันผลอย่่างสม่่ำเสมอ
เป็็นต้้น ซึ่่�งผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้ก็็จะไม่่สามารถ
ระดมทุุนได้้  หรืือมีีต้้นทุุนเงิินทุุนที่่�สููงจนไม่่คุ้้�มค่่า งานวิิจััยด้้านการบััญชีี
มัักพบว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลให้้นัักลงทุุนมีีความสััมพัันธ์์กัับต้้นทุุนของเงิินทุุน
เช่่น Lambert และคณะ (2007)
ในบริิบทของภาคครััวเรืือน การระดมทุุนมัักเกิิดขึ้้�นในรููปแบบของ
สิินเชื่่อ� เนื่่อ� งการชัักชวนผู้้อื่่� น� เข้้าร่่วมเป็็นผู้้ถื� อื หุ้้�นนั้้น� ทำได้้ยากกว่่า สิินเชื่่อ� ที่่�มีี
การกำหนดภาระหนี้้�สินิ ไว้้ชััดเจนทำให้้ง่่ายต่่อการตััดสิินใจและเชื่่อ� ใจมากกว่่า
เช่่น หากผู้้�กู้้�มีีหลัักประกัันที่่�มีีค่่า มั่่�นคง ยึึดได้้ง่่าย มีีกฎหมายรองรัับ ก็็ทำให้้
เจ้้าหนี้้ส� ามารถเชื่่อ� ในหลัักประกัันโดยไม่่จำเป็็นต้้องเชื่่อ� ใจผู้้กู้� ก็้� ็ได้้ เพราะหาก
มููลค่่าหลัักประกัันเพีียงพอต่่อมููลค่่าหนี้้�สิิน ดอกเบี้้�ยค้้างชำระ และค่่าใช้้จ่่าย
ต่่างๆ ในการดำเนิินงาน เช่่น พิิจารณา ให้้บริิการ ทวงถาม และยึึดหลัักประกััน
ก็็ทำให้้ผู้้ใ� ห้้สิินเชื่่อ� ไม่่จำเป็็นต้้องคิิดอััตราดอกเบี้้�ยสููงนัักเพื่่�อที่่�จะยัังสามารถทำ
กำไรได้้อยู่่� แต่่หากผู้้�กู้้�มีีหลัักประกัันที่่�ไม่่เพีียงพอ ไม่่มั่่�นคง มีีต้้นทุุนในการ
12

13

12	สำำ �นัักงานส่่ งเสริิ มวิิ สาหกิิ จขนาดกลางและขนาดย่่ อม, “Dashboard SME Big

2021, https://www.sme.go.th/th/page.php?modulekey=348.

Data”, 5 December

13	ตลาดหลัั กทรัั พย์์แห่่ งประเทศไทย, “สรุุ ปจำำ �นวนหลัั กทรัั พย์์และบริิ ษััทจดทะเบีียน”, 5 December 2021,

https://www.set.or.th/set/marketstatistics.do
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ดำเนิินงานสููง หรืือไม่่มีีหลัักประกัันเลย ผู้้�ให้้สิินเชื่่�อก็็จำเป็็นจะต้้องคิิดอััตรา
ดอกเบี้้�ยสููงขึ้้�นเพื่่�อชดเชยกัับความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�กู้้�จะผิิดนััดชำระหนี้้� ทำให้้อััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�พบในระบบการเงิินมัักขึ้้�นอยู่่�กัับ 1) ขนาดของสิินเชื่่�อ 2) ประเภท
ของหลัักประกััน และ 3) ความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�กู้้�
แม้้หลัักประกัันจะทำให้้ผู้้�ให้้สิินเชื่่�อวางใจได้้มากขึ้้�น แต่่ก็็มัักอยาก
ให้้ผู้้�กู้้�นำเงิินมาคืืนมากกว่่ายึึดหลัักประกััน เพราะหลัักประกัันมัักด้้อยค่่าและ
มีีต้้นทุุนในการยึึดทั้้ง� ค่่าใช้้จ่่ายและเวลา จึึงมัักประเมิินความน่่าเชื่่อ� ถืือของผู้้กู้� ้�
ด้้วยประวััติ ทั้
ิ ง้� นี้้� Liberti และ Petersen (2019) ได้้กล่่าวถึึงการแบ่่งข้้อมููลออก
เป็็นสองประเภท ได้้แก่่ hard information และ soft information โดย hard
information คืือข้้อมููลที่่�สามารถวััดและแปลงเป็็นตััวเลขได้้ง่่าย ทำให้้สามารถ
ส่่งผ่่านข้้อมููลและวิิเคราะห์์ได้้ง่่าย เช่่น อายุุ อาชีีพ อััตราเงิินเดืือน ปริิมาณ
หนี้้�คงค้้าง พฤติิกรรมการก่่อหนี้้�และชำระหนี้้�ในอดีีต เป็็นต้้น ในขณะที่่� soft
information เป็็นข้้อมููลที่่�วััดและส่่งผ่่านต่่อได้้ยาก เช่่น อุุปนิิสััย ซึ่่�งสำคััญเป็็น
อย่่างยิ่่�งต่่อการตััดสิินใจ จึึงทำให้้ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินต้้องใช้้วิิธีีอื่่�นเพื่่�อเก็็บ
ข้้อมููลนี้้� ซึ่่ง� อาจต้้องลงทุุนและใช้้ระยะเวลา เช่่น relationship banking เป็็นต้้น
Saengchote (2013) วิิเคราะห์์สิินเชื่่�ออสัังหาริิมทรััพย์์ subprime
ในสหรััฐอเมริิกาและพบว่่าระยะทางระหว่่างตำแหน่่งออฟฟิิศของนายหน้้าสิินเชื่่อ�
อสัังหาริิมทรััพย์์ (mortgage broker) และตำแหน่่งของอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
ผู้้�กู้้�มีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับอััตราผิิดนััดชำระหนี้้�ของสิินเชื่่�อ ซึ่่�งระยะทาง
สามารถตีีความเป็็นความยากในการเก็็บ soft information ของผู้้กู้� ไ้� ด้้ อย่่างที่่�
Petersen และ Rajan (1994, 2002) ได้้ใช้้ในการวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อธุุรกิิจใน
สหรััฐอเมริิกา
หลายประเทศมัักมีีการกำหนดอััตราดอกเบี้้�ยสููงสุุดที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
ทางการเงิินสามารถคิิดได้้ (usury law) โดยในประเทศไทย อััตราดอกเบี้้�ยเงิิน
กู้้�ถููกกำหนดผ่่านมาตรา 654 ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ไว้้สููงสุุด
ที่่� 15% เว้้นแต่่จะมีีข้้อยกเว้้นให้้  เช่่น ธุุรกิิจบััตรเครดิิต สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล
ภายใต้้การกำกัับ สิินเชื่่อ� เพื่่�อรายย่่อยเพื่่�อการประกอบอาชีีพภายใต้้การกำกัับ
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เป็็นต้้น เมื่่�อสิินเชื่่�อมีีวงเงิินที่่�ต่่ำ เช่่น สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภาคครััวเรืือน
ก็็จะทำให้้ต้้นทุุนในการบริิหารจััดการที่่�เป็็นต้้นทุุนคงที่่� (เช่่น พนัักงานสิินเชื่่อ� )
สููงตามไปด้้วย ตารางที่่� 1 แสดงถึึงประเภทต่่างๆ ของสิินเชื่่�อในประเทศไทย
และอััตราดอกเบี้้�ยสููงสุุดตามกฎหมาย
หากผู้้�กู้้�มีี hard information ที่่�วิิเคราะห์์ส่่งผ่่านและสื่่�อสารได้้ง่่าย
ก็็สามารถลดต้้นทุุนในการดำเนิินงานได้้  เมื่่�อผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินต้้อง
พิิจารณาถึึงความคุ้้�มค่่าที่่�อยู่่�ภายใต้้กรอบอััตราดอกเบี้้�ยสููงสุุดที่่�คิิดได้้ จึึงอาจ
เลืือกให้้บริิการลููกค้้าเพีียงแค่่บางกลุ่่�มเท่่านั้้น� หรืืออาจเลืือกรููปแบบอื่่น� ในการ
ให้้บริิการ เช่่น เช่่าซื้้�อ หรืือการผ่่อนชำระสิินค้้า (buy now, pay later) ซึ่่�งไม่่
ได้้ถููกจััดหมวดหมู่่�ว่่าเป็็นบริิการทางการเงิิน ทำให้้สามารถคิิดอััตราดอกเบี้้�ย
สููงกว่่าสิินเชื่่�อที่่�ได้้รัับการกำกัับดููแล  และอาจมีีวิิธีีคำนวณดอกเบี้้�ยหรืือคิิด
ราคาในรููปแบบที่่�ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ย (เช่่น ค่่าธรรมเนีียม) ที่่�ทำให้้อััตราดอกเบี้้�ยที่่�
ผู้้�กู้้�ต้้องจ่่ายจริิงสููงกว่่าอััตราที่่�แสดงอีีกด้้วย อีีกทั้้�งผู้้�ให้้บริิการแต่่ละรายอาจมีี
ความถนััดแตกต่่างกััน มีีความพร้้อมในการรัับความเสี่่�ยงแตกต่่างกััน ทำให้้
มีีเงื่่�อนไขในการพิิจารณาสิินเชื่่�อของตนเองได้้
ในบริิบทของภาคครััวเรืือน ข้้อมููล hard information ที่่�ระบบการ
เงิินใช้้คืือข้้อมููลเครดิิตบููโร ซึ่่�งโสมรััศมิ์์ จัั
� นทรััตน์์ และคณะ (2562) พบว่่าในปีี
2016 มีีประชากรไทยเพีียง 19.3 ล้้านคนเท่่านั้้�นที่่�อยู่่�ในฐานข้้อมููลของบริิษััท
ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสััดส่่วนของกลุ่่�ม underbanked ตาม
ข้้อมููลของ Bain, Google และ Temasek (2019) กลุ่่�มที่่�ตกหล่่นไปจากระบบ
การเงิินมัักเป็็นเพราะหลัักประกัันที่่�มีมััี กไม่่เป็็นที่่�นิยิ ม หรืือข้้อมููลที่่�มีเี ป็็น soft
information มากกว่่า hard information ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินไม่่สะดวก
ที่่�จะยอมรัับ หรืือเลืือกที่่�จะไม่่ให้้บริิการเพราะรายได้้จากอััตราดอกเบี้้�ยสููงสุุด
ที่่�กำหนดไม่่คุ้้�มค่่าต้้นทุุนในการให้้บริิการจนอาจต้้องพึ่่�งพาแหล่่งเงิินทุุนนอก
ระบบ (informal finance) ที่่�มัักมีีอััตราดอกเบี้้�ยสููงกว่่าหรืืออาจมีีเงื่่�อนไขที่่�ไม่่
เป็็นธรรม การขาด hard information สำหรัับภาคประชาชนจำนวนมาก
จึึงถืือว่่าเป็็นอุุปสรรคและโอกาสของระบบการเงิินไทย
14

14

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “การขออนุุ ญาตประกอบธุุ รกิิ จที่่�เกี่่� ยวข้้ องกัั บบริิ ษััทที่่� ไม่่ ใช่่ สถาบัั นการเงิิ น
(Non-Bank), 5 December 2021, https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Business/
Pages/NonBank.aspx.
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ตารางที่่� 1 ประเภทของสิิ นเชื่่� อและอัั ตราดอกเบี้้� ยสููงสุุ ดตามกฏหมาย
ประเภทสิิ นเชื่่� อ

หลัั กประกัั น

อัั ตราสูู งสุุ ด

สิินเชื่่�อรายย่่อยระดัับจัังหวััด
ภายใต้้การกำำ�กัับ (Pico Finance)

ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีี / วงเงิินไม่่เกิิน
50,000 บาท

36%

สิินเชื่่�อรายย่่อยเพื่่�อการ
ประกอบอาชีีพภายใต้้การกำำ�กัับ
(Nano Finance)*

ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีี / วงเงิินไม่่เกิิน
100,000 บาท

33%

สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ
(P-Loan)*

ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีี

25%

สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลดิิจิทัิ ัล (Digital
P-Loan)*

ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีี / วงเงิินไม่่เกิิน 20,000
บาท ระยะเวลาสััญญาไม่่เกิิน 6 เดืือน

25%

สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ
ที่่�มีีทะเบีียนรถเป็็นหลัักประกััน
(Title Loan)*

ทะเบีียนรถและจัักรยานยนต์์

24%

จำำ�นำำ� (สถานธนานุุบาล)

ตามแต่่ตกลง โดยการจำำ�นำำ�ถืือเป็็นการ
ขายสิินทรััพย์โ์ ดยมีีสิิทธิ์์ใ� นการซื้้�อคืืน
ในระยะเวลาและราคาที่่�กำำ�หนดไว้้

บััตรเครดิิต*

ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีี

16%

จำำ�นอง

อสัังหาริิมทรััพย์ ์ โดยการจำำ�นองถืือเป็็น
การจำำ�กััดสิิทธิ์์ใ� นการโอนหลัักประกััน
ให้้ผู้้�อื่่น� จนกว่่าจะปลอดจำำ�นอง

15%

ขายฝาก

อสัั งหาริิมทรััพย์ ์ โดยการขายฝากถืื อ
เป็็นการขายสิินทรััพย์โ์ ดยมีีสิิทธิ์์ใ� นการ
ซื้้�อคืืนในระยะเวลาและราคาที่่�กำำ�หนดไว้้

15%

สิินเชื่่�ออื่่�นๆ

ตามแต่่ตกลง

15%

เช่่าซื้้อ� / เช่่าแบบลิิสซิ่่ง� / ขายแล้้วเช่่า ไม่่ถืือว่่าเป็็นสิินเชื่่�อตามกฎหมาย
กลัับคืืน (Sale and Leaseback)
เนื่่�องจากเป็็นการเช่่า

1.25-2%
ต่่อเดืือน

ไม่่กำำ�หนด

* อยู่่�ภายใต้้ การกำำ �กัับดููแลโดยธนาคารแห่่ งประเทศไทย

สาระสำคััญของการเปิิดเผยข้้อมููลคืือการให้้ข้้อมููลเพื่่�อแลกกัับ
เงื่่�อนไขในการให้้บริิการที่่�ดีีขึ้้�น เพราะผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินเองก็็ไม่่มั่่�นใจ
ในตััวผู้้�กู้้�เช่่นกััน ข้้อมููลที่่�ทำให้้รู้้�จัักผู้้�กู้้�ดีีขึ้้�นจึึงสามารถเป็็นประโยชน์์กัับผู้้�กู้้�ได้้ 
แต่่ข้้อมููลส่่วนมากมัักเป็็นข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ผู้้�กู้้�อาจไม่่สะดวกใจเปิิดเผยต่่อ
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สาธารณชนนััก (เช่่น ที่่�อยู่่� อาชีีพ รายได้้ มููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีี) แต่่เนื่่�องจาก
อยู่่�ภายใต้้ความเชื่่อ� ใจ (และการกำกัับดููแล) ว่่าผู้้ใ� ห้้บริิการทางการเงิินจะไม่่นำ
ข้้อมููลที่่�อ่อ่ นไหวนี้้�ไปเปิิดเผยต่่อจึึงทำให้้ผู้้กู้� ยิ้� นิ ยอม นอกจากนี้้� การสร้้างความ
สััมพัันธ์์ยัังทำให้้ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ใ� ห้้บริิการและผู้้กู้� ไ้� ม่่ได้้เป็็นแบบครั้ง้� คราว
ที่่�เสี่่�ยงต่่อความฉาบฉวย (ทฤษฏีีเกมทางเศรษฐศาสตร์์มัักเรีียกว่่า one-shot
game) แต่่กลายเป็็นความสััมพัันธ์์ระยะยาวที่่�เอื้้�อต่่อการเกื้้�อหนุุนกัันมากขึ้้�น
(repeated game) ซึ่่�งเป็็นรากฐานของความน่่าเชื่่�อถืือในระบบเศรษฐกิิจ
2.4

ระบบการเงิินและปริิมาณเงิิน

หลัักทรััพย์์ของบริิษััทที่่�เป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�นัักลงทุุน เช่่น หุ้้�นสามััญ
และหุ้้� น กู้้�  มัั กเป็็ น สิิ น ทรััพย์์ ท างการเงิิ น ที่่� ถูู กออกแบบให้้เป็็ นมาตรฐาน
เมื่่�อนัักลงทุุนมีีความคุ้้�นเคยในรููปแบบและผลตอบแทนที่่�คาดหวัังได้้ ก็็ทำให้้
หลัักทรััพย์์เหล่่านี้้�เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น อีีกทั้้�งการพััฒนาตลาดรองรัับก็็ทำให้้มีี
สภาพคล่่อง ยิ่่�งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่่�ยนทำให้้ซื้้�อขายกัันได้้
ในราคาที่่�สะท้้อนมููลค่่ามากขึ้้น� และการมีีกฎหมายสร้้างความผููกพัันระหว่่างกััน
ก็็ทำให้้คลายความกัังวลเรื่่�องความผููกมััดสััญญาไปได้้ด้้วย
เมื่่�อหลัักทรััพย์์เปลี่่�ยนมืือได้้ง่่าย ในหลัักการก็็สามารถถููกนำมาใช้้
ชำระค่่าสิินค้้าและบริิการหรืือแลกเปลี่่ย� นกัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทอื่่น�
ได้้เช่่นกััน หากหลัักทรััพย์์นั้้�นถููกหนุุนหลัังด้้วยสิินทรััพย์์หรืือผลประโยชน์์ที่่�มีี
มููลค่่าเพีียงพอและมั่่น� คง มููลค่่าของหลัักทรััพย์์นั้น้� เองก็็สามารถมีีความมั่่น� คง
จนเป็็นเครื่่อ� งรัักษามููลค่่าได้้เช่่นกััน การชำระด้้วยวิิธีนี้้ี เ� ป็็นการ barter ประเภทหนึ่่ง�
ที่่�ทำผ่่านสิินทรััพย์์ทางการเงิินแทนสิินค้้า เพราะความสามารถในการใช้้ชำระหนี้้�
ตามกฎหมายได้้ (legal tender) หมายความว่่าผู้้รัั� บชำระมีีหน้้าที่่�จะต้้องรัับสื่่อ�
การชำระนั้้น� โดยไม่่สามารถปฏิิเสธได้้ ทำให้้การแลกเปลี่่ย� นในรููปแบบ barter
ยัังถืือว่่ามีี double coincidence of wants ที่่�ทั้้�งผู้้�ให้้และผู้้�รัับจำเป็็นจะต้้อง
ตกลงยิินยอมทั้้�งสองฝ่่าย และอาจจำเป็็นจะต้้องตกลงถึึงมููลค่่าที่่�ใช้้ในการ
แลกเปลี่่ย� นด้้วย แม้้ว่่ามููลค่่านั้้น� จะถููกวััดด้้วยเงิินตรา เช่่น บาท ก็็ตาม แต่่หาก
หลัักทรััพย์์ที่่�นำมาแลกกัันสามารถนำไปแปลงเป็็นเงิินได้้ง่่ายก็็จะคลายความ
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กัังวลนี้้�ได้้ ซึ่่�งย้้ำให้้เห็็นถึึงความสำคััญของเงิินตราในฐานะหน่่วยวััดทางบััญชีี
ที่่�ทำให้้สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�นสามารถเป็็นสื่่�อกลางเพื่่�อชำระได้้
ด้้วยเหตุุนี้้� หลัักทรััพย์์ก็ส็ ามารถทำหน้้าที่่ค� ล้้ายเงิินได้้เช่่นกัันแม้้อาจ
มีีคุณ
ุ สมบััติิไม่่ครบถ้ว้ น เช่่น อาจไม่่สามารถรัักษาความเป็็นส่่วนตััวได้้เหมืือน
ธนบััตร หรืือไม่่สามารถยืืนยัันการชำระขึ้้�นได้้ทัันทีีเนื่่�องจากกระบวนการของ
นายทะเบีียน แต่่หากสามารถยอมรัับความไม่่สะดวกเหล่่านี้้�ได้้ ก็็สามารถใช้้
ชำระได้้เช่่นกััน ทำให้้สามารถพิิจารณาเป็็นเงิินใน (inside money) ที่่�ออกโดย
ภาคเอกชน (privately-issued money) ประเภทหนึ่่�งได้้  และด้้วยหลัักการ
เดีียวกัันนี้้� ภาคครััวเรืือนเองก็็สามารถสร้้างเงิินในได้้ด้้วยการออกหนี้้�สิิน
การเงิินระหว่่างกัันโดยตรง (peer-to-peer financial liability) แต่่เนื่่�องจาก
เงิินในของภาคครััวเรืือนอาจจะไม่่ได้้มีีความเป็็นมาตรฐาน ไม่่ได้้เปลี่่�ยนมืือ
ได้้โดยง่่ายเพราะอาจไม่่มีีตลาดรอง มีีการจำกััดการสั่่�งจ่่าย และมีีการระบุุตััว
ตน จึึงทำให้้คุุณสมบััติิในการเป็็นเงิินไม่่สููงเท่่าเงิินในของภาครััฐ โดยเฉพาะ
ธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์
กล่่ องที่่� 3 เงิิ นที่่� ออกโดยภาคเอกชนและ Free Banking

ศตวรรษที่่� 17 เป็็ นยุุ คที่่�รุ่่� งเรืื องของฮอลแลนด์์ (ชื่่� อเก่่ าของเนเธอร์์ แลนด์์ )
ระบบเศรษฐกิิ จและการเงิิ นของฮอลแลนด์์ เป็็ นต้้ นแบบของรููปแบบการทำำ �ธุุรกิิ จมากมาย
ในยุุ คปััจจุุ บััน ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการขายหุ้้�นสามัั ญในบริิ ษััทจำำ�กััดของ Dutch East India Company
ที่่�ก่่อตั้้� งในปีี 1602 ไปจนถึึ งการก่่ อตั้้� ง Amsterdam Stock Exchange ในปีี เดีียวกัั นเพื่่� อทำำ �ให้้
หุ้้�นสามัั ญสามารถเปลี่่� ยนมืื อได้้ ง่่าย ถืื อเป็็ นตลาดหลัั กทรัั พย์์แห่่ งแรกของโลก

ในช่่ วงที่่�เมืื องอัั มสเตอร์์ ดััมกำำ �ลัังถืื อกำำ �เนิิ ดขึ้้� นในฐานะศููนย์์ กลางทางการค้้ าก็็ ได้้
ประสบปัั ญหาที่่�ศูู นย์์ กลางทั้้� งหลายมัั กเจอ คืื อมีีเงิิ นสกุุ ลต่่างๆ ที่่�หลั่่� งไหลจากทั่่� วสารทิิ ศมารวม
กัั นอยู่่�ในเมืื อง เนื่่� องจากยุุ คนั้้� นใช้้ โลหะมีีค่่ าแทนเงิิ นก็็ ทำำ�ให้้ มีี เหรีียญกษาปณ์์ ต่่างชาติิ มากมาย
แม้้ กระทั่่� งภายในประเทศมีียัั งโรงกษาปณ์์ ของรัั ฐอีี ก 14 แห่่ งและของเอกชนอีี ก 40 แห่่ ง
ที่่� ต่่ างก็็ ผลิิ ตเหรีียญกษาปณ์์ ของตนออกมา 15 ทำำ � ให้้ มีีทั้้� งเงิิ นของรัั ฐ และเอกชนในและ
ต่่ างประเทศปะปนกัั นไปหมด บ้้ างก็็ มีีขนาดแตกต่่ างกัั น คุุ ณภาพแตกต่่ างกัั น บางเหรีียญ
ก็็ โดนด้้ อยค่่ า (debase) เมื่่� อเปรีียบเทีียบกัั บมููลค่่ าหน้้ าเหรีียญด้้ วยวิิ ธีีต่่ างๆ นานา
(เช่่ น การเล็็ มเหรีียญหรืื อผสมโลหะอื่่� นเข้้ าไป) เหรีียญที่่� ไม่่ ได้้ รัับความนิิ ยมถููกรัั บชำำ �ระใน
ราคาที่่�ต่ำำ��กว่่ ามููลค่่ าโลหะซึ่�่ งอาจสููงถึึ ง 10% ในขณะที่่�เหรีียญคุุ ณภาพดีีถููกกัั กตุุ นจนในระบบ
เหลืื อแต่่ เงิิ นคุุ ณภาพต่ำำ� �ตาม Gresham’s law จนเงิิ นไม่่ เพีียงพอในระบบ
15
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กล่่ องที่่� 3 (ต่่ อ)

เพื่่� อ ลดความวุ่่� นวายเหล่่ า นี้้� เมืื อ งอัั มสเตอร์์ ดัั มจึึ งได้้ ตั้้� ง Exchange Bank
of Amsterdam ขึ้้� นในปีี 1609 เพื่่� อรัั บฝากเหรีียญกษาปณ์์ และทองคำำ �แท่่ งแลกกัั บยอด
บัั ญชีีในธนาคาร ธนาคารไม่่ ได้้ มีี การออกเงิิ นกระดาษมาเพื่่� อให้้ ใช้้ จ่่ายแต่่ ใช้้ วิิธีีหัักยอดบัั ญชีี
ในธนาคาร (clearing) เพื่่� อชำำ �ระ พร้้ อมทั้้� งมีีการออกกฏหมายให้้ ธุุรกรรมที่่�มีีมููลค่่าสููงต้้ องชำำ �ระ
ผ่่ านธนาคาร ทำำ �ให้้ เหล่่ าพ่่ อค้้ าจึึ งต้้ องมีีบัั ญชีีกัั บธนาคารเพื่่� อประกอบธุุ รกิิ จในเมืื อง นอกจากนี้้�
ธนาคารยัั งรัั บ ฝากเหรีียญกษาปณ์์ และทองคำำ � แท่่ งตามมููลค่่ าโลหะไม่่ ใช่่ มููลค่่ าที่่� ตราไว้้
หน้้ าเหรีียญและให้้ เมืื องอัั มสเตอร์์ ดััมรัั บประกัั นยอดเงิิ นในบัั ญชีี (public guarantee) ด้้ วย
Schnabel และ Shin (2018) วิิ เคราะห์์ ว่่าการผสมผสานของบริิ การและกลไกเหล่่ านี้้�ทำำ�ให้้
ปัั ญหา debasement ตาม Gresham’s law หมดไป เป็็ นกรณีีศึึ กษาที่่�แสดงให้้ เห็็ นถึึ งบทบาท
ที่่� public guarantee มีีต่่ อเสถีียรภาพของระบบการเงิิ น

ในยุุ คที่่�มีี ผู้้� ออกเงิิ นมากมาย ธนาคารอัั มสเตอร์์ ดััมได้้ สร้้ างมาตรฐานใหม่่ ของ
เงิิ นขึ้้� น และถืื อเป็็ นการเปลี่่� ยนแนวคิิ ดของผู้้�คนจาก “เงิิ นคืื อสิ่่� งมีีค่่ าที่่�จัับต้้ องได้้ ” กลายเป็็ น
“เงิิ นคืื อข้้ อมููลในบัั ญชีี” และด้้ วยความสะดวกนี้้� ทำำ �ให้้ ยอดเงิิ นในธนาคาร (bank money)
มีีค่่ ามากกว่่ าเหรีียญทองด้้ วยซ้ำำ� � ซึ่�่ งตัั วอย่่ างของธนาคารอัั มสเตอร์์ ดััมมัั กถููกพิิ จารณาเป็็ นต้้ น
แบบของธนาคารกลางในยุุ คปััจจุุ บัันและเป็็ นบทเรีียนที่่�สำำ�คััญเกี่่� ยวกัั บเรื่่� องการรัั กษามููลค่่ า
ของเงิิ น ความคล้้ ายนี้้� เป็็ นแรงบัั นดาลใจให้้ Frost และคณะ (2020) วิิ เคราะห์์ ถึึงการทำำ �งาน
ของธนาคารอัั มสเตอร์์ ดััมในเชิิ งเปรีียบเทีียบกัั บ stablecoin และเงิิ นดิิ จิิทัั ลที่่�กำำ�ลัังเป็็ นที่่�
สนใจในปัั จจุุ บััน

ความวุ่่� นวายที่่� เกิิ ดขึ้้� นเมื่่� อเอกชนสามารถออกเงิิ นเองเกิิ ดขึ้้� นในหลายยุุ ค
หลายสมัั ย ในช่่ วงกลางศตวรรษที่่� 19 ธนาคารในสหรัั ฐอเมริิ กาสามารถออกธนบัั ตรของ
ตนเองได้้ เอง ซึ่�่ งเป็็ นผลจากการแก้้ กฏหมายในบางรัั ฐที่่�ทำำ�ให้้ การตั้้� งธนาคารพาณิิ ชย์์ เป็็ นเรื่่� อง
ง่่ ายขึ้้� น เดิิ มทีีธนาคารจะต้้ องได้้ รัับใบอนุุ ญาตจากรัั ฐบาลกลาง แต่่ ภายใต้้ กฏหมายนี้้� ธนาคาร
สามารถตั้้� งขึ้้� นได้้ อย่่ างอิิ สระมากขึ้้� นหากผ่่ านเงื่่� อนไขในระดัั บมลรัั ฐ โดยผู้้� ประสงค์์ ที่่�จะพิิ มพ์์
ธนบัั ตรเพื่่� อนำำ �ไปขายหรืื อปล่่ อยกู้้� สามารถทำำ �ได้้ หากนำำ �ตราสารหนี้้�มาวางเป็็ นหลัั กประกัั นไว้้
กัั บผู้้�กำำ�กัับดููแลในรัั ฐนั้้� นโดยที่่�ธนาคารสามารถรัั บดอกเบี้้� ยจากหลัั กประกัั นได้้ ตามปกติิ

แม้้ ธนบัั ตรเอกชนของธนาคารจะถูู กคาดหวัั งว่่ าสามารถแลกเป็็ นทองคำำ �
หรืื อเงิิ นได้้ ทำำ �ให้้ อาจพิิ จารณาว่่ าธนบัั ตรนี้้�เป็็ นเงิิ นนอก (outside money) เหมืื อนธนบัั ตรรัั ฐ
แต่่ เนื่่� องจากทุุ นสำำ �รองที่่�หนุุ นหลัั งธนบัั ตรเอกชนเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นที่่�มีี zero net supply ในระบบเศรษฐกิิ จ ทำำ �ให้้ ธนบัั ตรเอกชนที่่�ออกโดยธนาคารสามารถพิิ จารณาเป็็ นเงิิ นใน
(inside money) ได้้ หากธนาคารมีีทุุ นสำำ �รองไม่่ เพีียงพอตราสารหนี้้�ที่่�วางไว้้ เป็็ นหลัั กประกัั น
ก็็ จะถููกขายเพื่่� อชำำ �ระผู้้�ต้้องการแลกธนบัั ตรคืื น

ธนาคารเหล่่ า นี้้� ถูู กเรีียกว่่ า free bank ซึ่�่ ง ตามนิิ ยามในกล่่ องที่่� 1 มีีรููปแบบ
การดำำ �เนิิ นงานเป็็ น intermediation banking ซึ่�่ งรัั บเงิิ นฝากมาเพื่่� อปล่่ อยสิิ นเชื่่� อต่่ ออีีกทีี
งานวิิ จััยของ Rockoff (1974) พบว่่ ามีี 18 จาก 32 รัั ฐที่่�ได้้ ออกกฏหมายนี้้�
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ยุุ คระหว่่ างปีี 1837 และ 1865 นี้้�มัักได้้ รัับการกล่่ าวถึึ งว่่ าเป็็ น Free Banking
Era ซึ่�่ งจำำ �นวน free bank เพิ่่�มขึ้้� นอย่่ างรวดเร็็ ว Rolnick และ Weber (1983) พบว่่ ามีีธนาคาร
เปิิ ดเพิ่่�มถึึ ง 709 ธนาคารใน 4 รัั ฐ ส่่ วน Goldstein (2020) กล่่ าวว่่ าในยุุ คนั้้� น สหรัั ฐอเมริิ กามีี
ธนบัั ตรมากถึึ ง 8,370 ประเภท โดยร้้ านค้้ าจะต้้ องมีีหนัั งสืื อคู่่�มืือ (Thompson’s Bank Note
and Commercial Reporter) เพื่่� อเทีียบอัั ตราแลกเปลี่่� ยนของธนบัั ตรแต่่ ละประเภทเมื่่� อลููกค้้ า
ต้้ องการชำำ �ระเงิิ น ปัั ญหาที่่�สหรัั ฐอเมริิ กาพบนั้้� นคล้้ ายกัั บเมืื องอัั มสเตอร์์ ดััม การมีีธนบัั ตร
เอกชนมากมายหลายคุุ ณภาพสามารถพิิ จารณาเป็็ น Gresham’s law อีี กรููปแบบหนึ่่� งได้้
และด้้ วยความเป็็ นกระดาษจึึ งยิ่่� งทำำ �ให้้ เสี่่� ยงต่่ อการปลอมแปลงขึ้้� นไปอีี ก ภายในปีี 1863
Rolnick และ Weber (1983) พบว่่ ากว่่ า 48% ของธนาคารข้้ างต้้ นได้้ ทำำ�การปิิ ดตัั วลง
โดย 15% ปิิ ดตัั วลงเพราะล้้ มเหลว

หากพิิ จารณาถึึ ง “อิิ สระ” ในการออกธนบัั ตรเอกชนของธนาคาร อาจสงสัั ย
ว่่ าธนาคารแอบออกธนบัั ตรเกิิ นปริิ มาณที่่�ควรมีี ได้้ หรืื อไม่่ Friedman (1959) ได้้ กล่่ าวว่่ า
เนื่่� องจากข้้ อผููกมัั ดที่่�จำำ�กััดการออกธนบัั ตรด้้ วยหลัั กประกัั นที่่�วางไว้้ กัับผู้้�กำำ�กัับดููแลในยุุ คนั้้� น
เป็็ นข้้ อผููกมัั ดที่่�บัังคัั บใช้้ ได้้ ยากด้้ วยบริิ บทของเทคโนโลยีีและการสื่่� อสารในยุุ คนั้้� น ทำำ �ให้้ ธนาคาร
อาจแอบออกธนบัั ตรเกิิ นเป็็ นครั้้� งคราวจนอาจสููญเสีียความสามารถในการแปลงเป็็ นทองคำำ �
และเงิิ น (convertibility) ได้้ หากมีีการถอนเงิิ นเกิิ ดขึ้้� น ธนบัั ตรเอกชนที่่�ควรจะเป็็ นเงิิ นในที่่�มีี
การหนุุ นหลัั งก็็ สามารถกลายเป็็ นเงิิ นนอกที่่�ไร้้ การหนุุ นหลัั ง (unbacked outside money) ได้้
ทั้้� งนี้้� Free Banking มัั กถููกกล่่ าวถึึ งควบคู่่�กัับ Wildcat Banking ซึ่�่ งคำำ �นี้้�มัักถููกใช้้ กล่่ าวถึึ ง
ธนาคารที่่�เปิิ ดสาขาในที่่�กัันดารมาก (จนมีีแมวป่่ าในบริิ เวณ) เพื่่� อให้้ ลูู กค้้ ามาแลกธนบัั ตรเป็็ น
ทองคำำ �ไม่่ สะดวก

ความสงสัั ยในความอิิ สระนี้้�และการปิิ ดตัั วลงในต่่ อมามัั กถููกนำำ �มาเชื่่� อมโยงกัั น
เพื่่� อนำำ �มาใช้้ เป็็ นเหตุุ ผลในการเพิ่่� มความเข้้ มงวดในการกำำ �กัับดููแลธนาคารพาณิิ ชย์์ อย่่ างไร
ก็็ ตาม นัั กเศรษฐศาสตร์์ เช่่ น Rockoff (1974), Rolnick และ Weber (1983) และ Dwyer Jr
(1996) พบว่่ าปัั ญหาที่่�เกิิ ดขึ้้� นกัั บระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ในยุุ คนั้้� น เช่่ น banking panic หรืื อ
bank run ไม่่ ได้้ มาจากการเก็็ งกำำ �ไร การบริิ หารงานผิิ ดพลาด หรืื อการตั้้� งใจโกงของธนาคาร
(เช่่ น Wildcat Bank) แต่่ มาจากเหตุุ การณ์์ นอกเหนืื อการดำำ �เนิิ นงานของธนาคาร เช่่ น การลด
ตัั วลงของมููลค่่ าตราสารหนี้้�ที่่�วางเป็็ นหลัั กประกัั นที่่�มาจากการเริ่่� มต้้ นของสงครามกลางเมืื อง
(American Civil War) เป็็ นต้้ น

Gorton (1999) กล่่ าวว่่ าจำำ �นวนของธนาคารที่่�ล้้มเหลวกลัั บถืื อว่่ าไม่่ สูู งด้้ วยซ้ำำ� �
�ซึ่่ง Gorton ให้้ เหตุุ ผลว่่าเป็็ นเพราะการจัั ดระเบีียบโดยกลไกตลาดที่่�ทำำ�ให้้ ธนาคารไม่่ กล้้ าออก
ธนบัั ตรมามากเกิิ นไปนัั ก แม้้ ว่่าในบทความวิิ จััย Gorton จะไม่่ ได้้ ใช้้ คำำ�ว่่าเงิิ นใน แต่่ เหตุุ ผล
ของความระมัั ดระวัั งของผู้้� ออกเงิิ นในมัั กมาจากความรัั บผิิ ดชอบที่่�มีีของผู้้� ออกเงิิ นมีีต่่ อผู้้�
ถืื อเงิิ น ซึ่�่ งถืื อว่่ าเป็็ นเจ้้ าหนี้้�ของธนาคาร ไม่่ ว่่าความรัั บผิิ ดชอบนั้้� นจะมาจากกฏหมายหรืื อ
กลไกตลาดก็็ ตาม
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กล่่ องที่่� 3 (ต่่ อ)

Free Banking Era ได้้ จบลงในปีี 1865 เมื่่� อรัั ฐ บาลกลางได้้ ออกและแก้้
กฏหมาย National Bank Act ทำำ �ให้้ การใช้้ งานธนบัั ตรอื่่� นนอกเหนืื อจากธนบัั ตรที่่�รััฐเป็็ น
คนพิิ มพ์์ ต้้องจ่่ ายภาษีีธุุ รกรรม 10% ซึ่่� งเป็็ นช่่ วงเดีียวกัั บการจบสงครามกลางเมืื อง เป็็ นช่่ วง
ที่่�เริ่่� มมีีแนวคิิ ดของการสร้้ างชาติิ ทำำ �ให้้ สหรัั ฐอเมริิ กาเปลี่่� ยนจากการรวมตัั วกัั นของมลรัั ฐ
มาเป็็ นประเทศ การมีีเงิิ นมาตรฐานที่่�ใช้้ กัันทั่่� วประเทศจึึ งสามารถพิิ จารณาเป็็ นสัั ญลัั กษณ์์ ของ
การสร้้ างชาติิ ได้้ ด้้วยเช่่ นกัั น

ตามหลัั กฐานทางประวัั ติิศาสตร์์ ช่่ วงเวลาที่่�มีี เงิิ นที่่�ออกโดยภาคเอกชน (แม้้ ว่่า
จะเงิิ นที่่�อยู่่� ในสกุุ ลเดีียวกัั น เป็็ นหน่่ วยวัั ดทางบัั ญชีีเดีียวกัั น) มัั กจบลงที่่�การสร้้ างมาตรฐาน
สถานการณ์์ ของจีีนในราชวงศ์์ ซ่่ งในศตวรรษที่่� 10 ก็็ อาจกล่่ าวได้้ ว่่าเป็็ น Free Banking Era
เช่่ นกัั น แม้้ บริิ บทและกระบวนการอาจแตกต่่ างกัั นบ้้ าง แต่่ ปััญหาที่่�พบเจอในระบบเมื่่� อเอกชน
สามารถออกเงิิ นได้้ เสรีี (แม้้ ว่่าจะเป็็ นเงิิ นในก็็ ตาม) ไปจนถึึ งแนวทางในการแก้้ ไขก็็ มีีความ
คล้้ ายกัั นอยู่่�ไม่่ น้้อย ในปัั จจุุ บัันที่่�เทคโนโลยีีดิิ จิิทััลทำำ�ให้้ สามารถออก IOU ที่่�คล้้ายเงิิ นระหว่่ าง
กัั นได้้ ง่่ายขึ้้� น ทำำ �ให้้ ประเด็็ นเรื่่� อง free banking กลัั บมาได้้ รัับความสนใจอีีกครั้้� ง

เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับสิินทรััพย์์การเงิินทุุกประเภทในระบบเศรษฐกิิจแล้้ว
เงิินฝากเป็็นสิ่่ง� ที่่�ใกล้้เคีียงธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์มากที่่�สุดุ เพราะสามารถ
ถอนออกมาเป็็นเงิินสดได้้อย่่างสะดวก มููลค่่าถููกเก็็บเป็็น numeraire ที่่�เป็็น
หน่่วยวััดทางบััญชีีได้้  ไม่่ได้้ถููกเก็็บเป็็นปริิมาณหน่่วย เช่่น น้้ำหนัักทองคำ
หรืือจำนวนของหลัักทรััพย์์ ที่่�ต้้องมีีการติิดตามความเปลี่่�ยนแปลงของราคา
ต่่อหน่่อยอยู่่�เรื่่�อยๆ
ทั้้ง� นี้้� เงิินฝากยัังมีีกลไกในการรัักษามููลค่่ามากมาย เช่่น การกำหนด
ให้้ปริิมาณสิินทรััพย์์สำรองที่่�มีีอยู่่�เกิินมููลค่่าเงิินฝาก การมีีลำดัับสิิทธิ์์�ในการ
ทวงถามก่่อนเจ้้าหนี้้ป� ระเภทอื่่น� และผู้้ถื� อื หุ้้�น ไปจนถึึงการได้้รัับความคุ้้ม� ครอง
ตามกฎหมายคุ้้ม� ครองเงิินฝาก ทำให้้เงิินของธนาคารพาณิิชย์์มีคี วามปลอดภััยสููง
ธนาคารพาณิิชย์์จึึงเป็็นสถาบัันการเงิินมีีบทบาทเป็็นอย่่างมากต่่อปริิมาณ
เงิินในระบบเศรษฐกิิจ นิิยามของเงิินสามารถแตกต่่างกัันได้้ตามแต่่มุุมมอง
ของผู้้�พิิจารณา สำหรัับธนาคารแห่่งประเทศไทย การจะเรีียกสิ่่�งใดว่่า “เงิิน”
ได้้อย่่างเต็็มปากเต็็มคำนั้้�น จำเป็็นต้้องมีีเงื่่�อนไขและคุุณสมบััติิมากมาย
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจ
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ในนิิยามเงิินของธนาคารแห่่งประเทศไทย ปริิมาณเงิินและองค์์
ประกอบแบ่่งออกเป็็น 4 หมวด ได้้แก่่ 1.1 เงิินสดที่่�ไม่่อยู่่�ในมืือสถาบัันรัับ
ฝากเงิินและรััฐบาล (outside money) 1.2 เงิินรัับฝากกระแสรายวัันที่่�สถาบััน
รัับฝากเงิิน (inside money) 2.1 เงิินรัับฝากประเภทอื่่�นที่่�สถาบัันรัับฝากเงิิน
(inside money) และ 2.2 ตราสารหนี้้�ที่่�ออกโดยธนาคารพาณิิชย์์ บริิษััท
เงิินทุุน และธนาคารเฉพาะกิิจ (inside money) โดยตามนิิยามของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย 1.1 รวมกัับ 1.2 เป็็นปริิมาณเงิินความหมายแคบ (narrow
money) และทั้้�งหมดรวมกัันปริิมาณเงิินความหมายกว้้าง  (broad money)
ตามภาพที่่� 7 จะเห็็นได้้ว่่าเงิินสดคิิดเป็็นประมาณ 8% ของปริิมาณเงิินทั้้ง� หมด
เท่่านั้้�น ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นข้้อมููลที่่�อยู่่�ในรููปแบบดิิจิิทััลหมดแล้้ว และเงิินที่่�เป็็น
ของธนาคารกลางมีีเพีียงเงิินสด และบััญชีีที่่�อยู่่�กัับธนาคารกลางซึ่่�งประกอบ
ด้้วยบััญชีีสำรองและบััญชีีเพื่่�อการชำระ (reserve and settlement accounts)
ไม่่ว่่ายุุคไหนสมััยไหน สัังคมก็็ต้้องการเงิินที่่�สะดวกต่่อการใช้้งาน
และมีีประสิิทธิิภาพที่่�สุดุ สำหรัับการแลกเปลี่่ย� น ความสะดวกสบายในอดีีตอาจ
หมายถึึงการที่่�สามารถชำระได้้โดยไม่่ต้้องสืืบทราบความทรงจำระหว่่างกัันว่่า
ใครติิดหนี้้�ใคร ไม่่ต้้องสงสััยว่่าหนี้้�สิินระหว่่างกัันจะสามารถผููกมััดได้้จริิงไหม
และต้้องการความเป็็นส่่วนตััวในการชำระเงิิน เงิินที่่�สะดวกในยุุคนั้้น� จึึงเป็็นเงิิน
สััญลัักษณ์์ที่่�สัังคมยอมรัับ แม้้ว่่าจะเป็็นเงิินนอกที่่�เป็็นของขวััญจากธรรมชาติิ
เช่่น ทองคำหรืือเปลืือกหอย หรืือธนบััตรที่่�พิมิ พ์์ขึ้น้� มาโดยไม่่มีสิ่่ี ง� ใดหนุุนหลััง
ก็็มีปี ระโยชน์์ต่อ่ การใช้้งาน แต่่เมื่่อ� ยุุคสมััยเปลี่่ย� นแปลงไป สัังคมอาจต้้องการ
ความปลอดภััย กล้้าให้้มีีผู้้�ดููแลเงิินแทน ต้้องการความง่่ายในการพกพาหรืือ
การแบ่่งหน่่วยย่่อยให้้เป็็นหลายตำแหน่่งทศนิิยม และไม่่ได้้กัังวลเรื่่�องความ
เป็็นส่่วนตััวมากนััก ก็็อาจทำให้้สะดวกใจต่่อการใช้้เงิินข้้อมููลหรืือเงิินบััญชีี
มากขึ้้�น นิิยามของเงิินความหมายแคบและเงิินความหมายกว้้างข้้างต้้นก็็
สะท้้อนบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงนี้้�
เมื่่�อเงิินความหมายกว้้างและเงิินในมัักเป็็นเงิินเอกชน เอกชนที่่�
สร้้างหนี้้�สิินที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายเงิินได้้ก็็มีีมากขึ้้�นเมื่่�อเทคโนโลยีีในการเก็็บ
ข้้อมููลและรููปแบบในการผููกมััดสััญญาพััฒนาขึ้้น� ในปััจจุุบัันมีีผู้ป้� ระกอบการที่่�
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ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน (non-bank) ให้้บริิการบััญชีีคล้้ายเงิินฝากด้้วยเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล  และหน่่วยข้้อมููลในบััญชีีนั้้�นมีีจุุดประสงค์์ในการใช้้งานทดแทนเงิินสด
สามารถนำไปใช้้ชำระค่่าสิินค้้าและบริิการได้้ทั่่�วไปเป็็นการชำระขั้้�นสุุดท้้าย
(settlement finality) การใช้้งานรููปแบบนี้้� เ รีี ย กว่่ า เงิิ น อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(e-money) ซึ่่�งแพร่่หลายและได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น ทำให้้ระบบการเงิิน
มีีความคาบเกี่่�ยวกัับภาคเอกชนในเศรษฐกิิจจริิงและยิ่่�งทวีีความทัับซ้้อน
มากขึ้้�นทุุกวััน
ความหลากหลายของเงิินในระบบเศรษฐกิิจทำให้้แบบจำลอง
เศรษฐกิิจดั้้�งเดิิมที่่�มัักไม่่ได้้แยกประเภทของเงิินและวิิเคราะห์์ปริิมาณเงิินใน
องค์์รวมก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจผิิดในเรื่่อ� งกลไกการส่่งผ่่านของนโยบายการเงิิน
Disyatat (2008) ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าปริิมาณเงิินของธนาคารกลางไม่่ได้้มีีความ
สััมพัันธ์์กัับอััตราดอกเบี้้ย� ระยะสั้้น� อย่่างที่่มัั� กเข้้าใจกััน เช่่น มัักเข้้าใจกัันว่่าการ
ปรัับการตั้้�งสำรองของธนาคารพาณิิชย์์หรืือปรัับอััตราดอกเบี้้�ยส่่งผลต่่อฐาน
เงิินฝากและปริิมาณสภาพคล่่องที่่�สามารถปล่่อยกู้้�ได้้ (supply of loanable
funds) ทำให้้เกิิดผลทวีีคููณ (money multiplier) แต่่อย่่างที่่�เห็็นในกล่่องที่่� 1
ว่่าแท้้จริิงแล้้วธนาคารพาณิิชย์์สามารถเพิ่่�มเงิินฝากให้้กัับผู้้�กู้้�ได้้ทัันทีีหาก
พิิจารณาแล้้วว่่าสามารถรัับผิิดชอบผลที่่�ตามมาของหนี้้�สิินนั้้�นได้้  ทำให้้เรื่่�อง
ปริิมาณเงิินของธนาคารกลางไม่่ใช่่สาระสำคััญของนโยบายการเงิิน แต่่อยู่่�ที่่ก� าร
บริิหารการเข้้าถึึงเงิินของธนาคารกลางต่่างหาก และการแก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น�
จากความล้้มเหลวในการรวมตััวกััน (coordination failure) ต่่างหาก ซึ่่�งปิิติิ
ดิิศยทััต (2555) กล่่าวว่่าความเข้้าใจผิิดนี้้�มาจากการใช้้แนวคิิดการวิิเคราะห์์
เศรษฐกิิจจริิง (real analysis) ซึ่่�งไม่่เหมาะกัับการทำความเข้้าใจเหตุุการณ์์
ต่่างๆ ของระบบเศรษฐกิิจนอกดุุลยภาพ เช่่น วิิกฤตการเงิิน
2.5

การทำำ�งานของระบบชำำ�ระเงิิน

การชำระเงิินด้้วยธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์เป็็นวิิธีที่่ี มี� คี วามซัับซ้้อน
น้้อยที่่�สุุด เพราะเมื่่�อได้้รัับมาแล้้วเงิินก็็จะเป็็นของผู้้�ที่่�ถืืออยู่่�ทัันทีี (bearer
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instrument) ไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องการผููกมััดสััญญาและการเก็็บข้้อมููล  แต่่ก็็มา
พร้้อมความไม่่สะดวก การชำระด้้วยระบบการหัักลบกลบ IOU อย่่างที่่�ได้้
กล่่าวไว้้ในบทที่่� 1.3 นั้้�นสามารถทำได้้ตั้้�งแต่่ในอดีีตก็็จริิง แต่่ก็็เป็็นธุุรกรรมที่่�
มัักเกิิดขึ้้น� ภายในกลุ่่�มบุุคคลที่่�เชื่่อ� ถืือกัันได้้เท่่านั้้น� หากต้้องทำธุุรกรรมแบบนี้้�
กัับผู้้�ที่่�ไม่่รู้้�จัักก็็อาจเกิิดความไม่่มั่่�นใจ ทำให้้เงิินในที่่�เป็็นข้้อมููลหนี้้�สิินไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพในการชำระเท่่าเงิินนอกที่่�เป็็นสััญลัักษณ์์
เทคโนโลยีี ในการเก็็บข้้อมููลและสื่่�อสารทำให้้หนี้้�สิินระหว่่างกััน
ใช้้เป็็นเงิินได้้ง่่ายขึ้้�น หากเชื่่�อถืือข้้อมููลบััญชีีในฐานข้้อมููลได้้และมีีผู้้�ดููแลฐาน
ข้้อมููลผู้้�มีีอำนาจในการแก้้ไขข้้อมููล  การชำระระหว่่างบััญชีีก็็เป็็นเรื่่�องง่่าย
ขอเพีียงแค่่ทราบว่่าเลขบััญชีีของแมรี่่แ� ละจอห์์นคืืออะไรและแมรี่่มี� เี งิินในบััญชีี
เพีียงพอจะจ่่ายให้้จอห์์น การชำระเงิินก็็เกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยการลบยอดในบััญชีี
ของแมรี่่�ไปเพิ่่�มให้้กัับบััญชีีของจอห์์น หากพิิสููจน์์ ได้้ว่่าแมรี่่�เป็็นผู้้�สั่่�งจ่่ายจริิง
(สามารถมอบหมายให้้ผู้้�มีีอำนาจกระทำการแทนแมรี่่�ก็็ได้้) ก็็ถืือว่่าเสร็็จสิ้้�น
หากจอห์์นไม่่ต้้องการรัับเงิินของแมรี่่� จะถืือว่่าธุุรกรรมนั้้�นเป็็นโมฆะและการ
คืืนเงิินให้้แมรี่่ก็� ท็ ำได้้เพราะผู้้ดูู� แลฐานข้้อมููลสามารถแก้้ไขข้้อมููลได้้ นอกจากนี้้�
เงิินข้้อมููลจึึงไม่่จำเป็็นจะต้้องมีีการส่่งมอบหรืือโอนเงิินจริิงๆ ก็็ได้้หากกลุ่่�มผู้้�
ดููแลฐานข้้อมููลสามารถบรรลุุข้้อตกลงร่่วมกัันได้้ด้้วยการปรัับแก้้ไขตััวเลขใน
บััญชีีระหว่่างกััน ซึ่่�งวิิธีีนี้้�จะเรีียกว่่า clearing
ยิ่่�งไปกว่่านี้้� แม้้ว่่าแมรี่่�จะมีีเงิินไม่่พอชำระให้้จอห์์น ก็็ยัังสามารถ
โอนเงิินไปให้้ก่่อนได้้โดยยอดเงิินของแมรี่่ก็� จ็ ะติิดลบ หมายความว่่าแมรี่่ติ� ดิ หนี้้�
ผู้้�ที่่�โอนไปให้้ก่่อนนั่่�นเอง หากผู้้�ดููแลฐานข้้อมููลประสงค์์จะยกหนี้้�ให้้ก็็สามารถ
ปรัับเลขติิดลบของแมรี่่�ให้้กลายเป็็นศููนย์์ได้้เช่่นกัันด้้วยการปรัับข้้อมููล อย่่างไร
ก็็ตาม การปรัับข้้อมููลที่่�กล่่าวมานี้้�มีีผลทางธุุรกิิจที่่�ตามมา เพราะทุุกธุุรกรรม
แลกเปลี่่�ยนและชำระที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันต้้องมีีทั้้�งฝั่่�งที่่� ได้้รัับและฝั่่�งที่่�จ่่าย
หากยกหนี้้�ให้้แมรี่่� ผู้้�ดููแลฐานข้้อมููล (เช่่น ธนาคารพาณิิชย์์) ก็็ต้้องนำเงิินจาก
ผู้้�อื่่�นมายกหนี้้�ให้้แมรี่่� เช่่น จากผู้้�ถืือหุ้้�นธนาคาร เป็็นต้้น
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กล่่ องที่่� 4 การโอนเงิิ นระหว่่ างกัั นด้้ วยเครืื อข่่ ายอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์

ผู้้�ส่่งเงิิ นและผู้้�รัับเงิิ นอาจมีีผู้้� ให้้ บริิ การ (สมมุุ ติิว่่าเป็็ นธนาคาร) คนละรายกัั น และ
เนื่่� องจากธนาคารแต่่ ละธนาคารเป็็ นผู้้�ดูู แลฐานข้้ อมููลทางการเงิิ นของแต่่ ละคน การส่่ งเงิิ นจึึ ง
เริ่่� มต้้ นจากการที่่�ผู้้�ส่่งเงิิ นส่่ งคำำ �สั่่� งไปที่่�ธนาคารของตนว่่ าต้้ องการจะส่่ งเงิิ นไปยัั งผู้้�รัับ จากนั้้� น
ธนาคารผู้้�ส่่งก็็ จะส่่ งข้้ อความไปยัั งธนาคารผู้้�รัับว่่ ามีีคำำ �สั่่� งโอนเงิิ นเข้้ ามา การส่่ งข้้ อความผ่่ าน
ระบบที่่�มีีความปลอดภัั ย (secure messaging) ระหว่่ างกัั นจึึ งเป็็ นส่่ วนสำำ �คััญของการโอนเงิิ น

คำำ �ว่่า wire transfer ที่่�มัักใช้้ กัันติิ ดปาก มาจากในอดีีตที่่�บริิ ษััทโทรเลขมัั กเป็็ นผู้้�รัับ
ฝากเงิิ นจากผู้้�ส่่งโดยการโอนเกิิ ดขึ้้� นด้้ วยการส่่ งข้้ อความไปยัั งสาขาของตนในละแวกของผู้้�รัับ
เพื่่� อให้้ นำำ�เงิิ นจำำ �นวนนั้้� นส่่ งให้้ กัับผู้้�รัับโดยที่่� ไม่่ ต้้องมีีการขนส่่ งเงิิ นนั้้� นจริิ งๆ ก็็ สามารถทำำ �ได้้
ทำำ �ให้้ การโอนแบบนี้้�ถูู กเรีียกว่่ า telegraphic transfer (TT) ซึ่�่ งตัั วอย่่ างบริิ การส่่ งข้้ อความ
ระหว่่ างธนาคารที่่�เป็็ นที่่�นิิยมในการทำำ � telegraphic transfer ระหว่่ างประเทศคืื อระบบ
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

เมื่่� อเงิิ นฝากคืื อหนี้้�สิิ นของธนาคารที่่�มีีต่่อผู้้� ฝากเงิิ นที่่�เป็็ นเจ้้ าหนี้้� การโอนเงิิ น
ระหว่่ างธนาคารจึึ งถืื อเป็็ นการโอนความเป็็ นลููกหนี้้� ให้้ กัับอีี กธนาคารหนึ่่� ง หากโอนหนี้้�ออก
ไปได้้ โดยมีีผลกระทบต่่ อสิิ นทรัั พย์์ ย่่ อมอยากโอนออกเป็็ นเรื่่� องธรรมดา และหากรัั บโอนหนี้้�
มาโดยไม่่ มีีผลประโยชน์์ ใด ย่่ อมไม่่ ต้้องการรัั บหนี้้�นั้้� น ทำำ �ให้้ การโอนยอดเงิิ นฝากจะต้้ องมีีการ
ชำำ �ระเงิิ น (settlement) ระหว่่ างธนาคารด้้ วย ทำำ �ให้้ ธนาคารที่่� ไม่่ มีีความสัั มพัั นธ์์ ระหว่่ างกัั น
อาจไม่่ สะดวกใจในการตามไปชำำ �ระเงิิ นนั้้� น

ปัั จจุุ บัั นการชำำ � ระเงิิ นสามารถทำำ � ได้้ ด้้ วยการโอนเงิิ นจริิ งผ่่ านตัั วกลาง
(intermediary) เช่่ น ธนาคารตัั วแทนต่่ างประเทศ (correspondent bank) สำำ �หรัั บการ
โอนระหว่่ างประเทศด้้ วย SWIFT หรืื อ ธนาคารกลางสำำ �หรัั บการโอนเงิิ นในประเทศระหว่่ าง
ธนาคาร (ผ่่ าน Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network หรืื อ
BAHTNET) หากธนาคารผู้้�รัับและผู้้�ส่่งเป็็ นสมาชิิ กเครืื อข่่ ายเดีียวกัั นก็็ สามารถปรัั บยอด
ในบัั ญชีีของผู้้�ส่่งและผู้้�รัับได้้ เลยโดยไม่่ ต้้องมีีการโอนเกิิ ดขึ้้� น เพราะบัั ญชีีระหว่่ างธนาคาร
ผู้้�ส่่งและผู้้�รัับก็็ จะถููกปรัั บสุุ ทธิิกัันอีีกทีี ซึ่�่ งวิิ ธีีนี้้�เรีียกว่่ า clearing มีีตัั วอย่่ างเช่่ น Automated
Clearing House (ACH) ในสหรัั ฐอเมริิ กา เป็็ นต้้ น แต่่ หากไม่่ สะดวกจะปรัั บยอดสุุ ทธิิระหว่่ าง
กัั น ก็็ จะต้้ องมีีการโอนเงิิ นเกิิ ดขึ้้� นจริิ ง ทำำ �ให้้ ต้้องมีีการสำำ �รองสภาพคล่่ องไว้้ ด้้วยเพื่่� อลดความ
เสี่่� ยงในการไม่่ สามารถส่่ งมอบ (counterparty credit risk) ซึ่�่ งบางระบบอาจมีีการผสมผสาน
ด้้ วยการคำำ �นวณยอดสุุ ทธิิระหว่่ างกัั นในช่่ วงสั้้� นๆ แล้้ วจึึ งนำำ �ยอดนั้้� นส่่ งมอบจริิ ง (gross settlement) ซึ่�่ งทำำ �ให้้ สามารถลดสภาพคล่่ องที่่�ต้้องสำำ �รองไว้้ ได้้ แต่่ ไม่่ ว่่าจะใช้้ วิิธีี ใดก็็ ตาม สุุ ดท้้ ายแล้้ ว
ยอดเงิิ นที่่�ต้้องการจะส่่ งก็็ จะลดลงจากบัั ญชีีผู้้�รัับและไปเพิ่่� มขึ้้� นในบัั ญชีีผู้้�รัับในที่่�สุุด

ธนาคารแห่่ งประเทศไทยให้้ ความสำำ �คััญกัั บการพัั ฒนาและส่่ งเสริิ มระบบการ
ชำำ �ระเงิิ นอย่่ างมากโดยเฉพาะในสามมิิ ติินี้้� ได้้ แก่่ (1) ประสิิ ทธิิ ภาพของระบบการชำำ �ระเงิิ น
ผู้้� ใช้้ บริิ การมีีช่่ องทางชำำ �ระเงิิ นที่่�สะดวกรวดเร็็ ว (2) ความปลอดภัั ยและน่่ าเชื่่� อถืื อ และ (3) การ
คุ้้�มครองและให้้ ความรู้้� แก่่ ผู้้� ใช้้ บริิ การ เพื่่� อให้้ ประชาชนเข้้ าใจสิิ ทธิิและหน้้ าที่่�ของตัั วเอง สามารถ
เลืื อกใช้้ บริิ การในการโอนเงิิ นที่่�มีี ให้้ เลืื อกหลากหลายได้้ อย่่ างเหมาะสม ในอดีีต สำำ �หรัั บประชาชน
ไทยช่่ องทางหลัั กที่่�สามารถโอนเงิิ นระหว่่ างกัั นได้้ ได้้ แก่่ Online Retail Funds Transfer
(ORFT) ที่่�สามารถโอนได้้ ผ่่านเครื่่� อง ATM เครื่่� องรัั บฝากเงิิ นสดอัั ตโนมัั ติิ หรืื อเคาน์์ เตอร์์ สาขา

ผู้ส่ง

ธนาคาร
ผู้ส่ง

ธนาคาร
ผู้รบ
ั

เส้นทางเงิน
เส้นทางข้อความ

ผู้รบ
ั

ธนาคารของผูร้ บั ตอบรับคําขอให้สง่ เงิน
ให้สู่บัญชีผู้รบั ผ่านธนาคารตัวแทน
ต่างประเทศ (correspondent bank)
หรือ clearing house

3 การส่งเงิน

• ในกรณีที่มีการโอนเงินจริง จะทําผ่านตัวกลาง เช่น
ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
• ในกรณีที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเดียวกัน สามารถปรับยอด
ระหว่างกันได้ด้วยการทํา clearing

Correspondent Bank
หรือ Clearing House

3

2

ส่งข้อความ

ธนาคารของผู้ส่งจะส่งข้อความที่
ปลอดภัยให้กับธนาคารของผู้รบั เพื่อ
ขอให้โอนเงินตามจํานวนที่ต้องการ

2 เครือข่ายส่งข้อความที่ปลอดภัย

• ในกรณีที่ต้องการโอนเงิน
เป็นสกุลต่างประเทศ
ก็แลกเปลี่ยนก่อน

ตลาดเงินตรา
ระหว่างประเทศ

1

ผู้ต้องการส่งเงินจะขอให้
ธนาคารโอนจํานวนเงิน
ที่ต้องการไปยังบัญชี
ปลายทาง

1 ลูกค้าขอส่งเงิน

ภาพที่่� 8 ขั้้� นตอนการโอนเงิิ นระหว่่ างกัั นผ่่ านเครืื อข่่ ายอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์
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กล่่ องที่่� 4 (ต่่ อ)

ในปัั จจุุ บัั น รููปแบบการชำำ � ระเงิิ นที่่� ประชาชนคุ้้� นเคยที่่� สุุ ดคงเป็็ นพร้้ อ มเพย์์
(PromptPay) ที่่�พััฒนาขึ้้� นจากความร่่ วมมืื อของสมาคมธนาคารไทยและเปิิ ดให้้ ประชาชน
ใช้้ งานในเดืื อนมกราคม 2560 และได้้ รัับความนิิ ยมอย่่ างรวดเร็็ ว บทความโดยอณิิ ยา ฉิิ มน้้ อย
และอรรถเวช อาภาศรีีกุุ ล (2561) พบว่่ าธุุ รกรรมโอนเงิิ นด้้ วยพร้้ อมเพย์์ คิิดเป็็ นสัั ดส่่ วน
ร้้ อยละ 31 ของปริิ มาณธุุ รกรรมการโอนเงิิ นรายย่่ อยทั้้� งหมดภายใน 18 เดืื อนหลัั งการเปิิ ด
ให้้ บริิ การ

พร้้ อมเพย์์ ทำำ�ให้้ การรัั บและโอนเงิิ นเกิิ ดขึ้้� นได้้ อย่่ างสะดวกรวดเร็็ ว และต้้ นทุุ น
ต่ำำ� �มากเมื่่� อเทีียบกัั บช่่ วงก่่ อนหน้้ าโดยเฉพาะการโอนเงิิ นข้้ ามเขตและข้้ ามธนาคารที่่�มัักต้้ องใช้้
เวลาและมีีค่่ าธรรมเนีียมสููง ทั้้� งนี้้�พร้้อมเพย์์ เชื่่� อมโยงข้้ อมููลระหว่่ างธนาคารผ่่ านระบบกลาง
Interbank Transaction Management and Exchange (ITMX) ที่่�ทำำ�หน้้ าที่่�เก็็ บรวบรวม
ข้้ อมููลการลงทะเบีียนเลขที่่�บััญชีีจากทุุ กธนาคารเข้้ าสู่่�ฐานข้้ อมููลเดีียวกัั น ทำำ �ให้้ ฐานข้้ อมููลที่่�แยก
กัั นของแต่่ ละธนาคารสามารถทำำ �งานร่่ วมกัั นได้้ (interoperability) โดยอัั ตโนมัั ติิ

ทั้้� งนี้้� แต่่ ละธนาคารมีีหน้้ าที่่�ทำำ�การพิิ สููจน์์ตััวตนผู้้� เปิิ ดบัั ญชีี (KYC) เอง แต่่ การ
เชื่่� อมโยงระหว่่ างบัั ญชีีในระบบธนาคารในประเทศไทยซึ่�่ งมีีมาตรฐานการ KYC เหมืื อนกัั นจึึ ง
ทำำ �ได้้ ไม่่ ยากนัั ก ประกอบกัั บในปัั จจุุ บัันมีี National Digital ID (NDID) ทำำ �ให้้ สามารถพิิ สููจน์์
และยืื นยัั นตัั วตนข้้ ามธนาคารผ่่ านช่่ องทางดิิ จิิทััลของธนาคารที่่�เคยเปิิ ดบัั ญชีีเงิิ นฝากไว้้ แล้้ ว
ได้้ เลย ยิ่่� งทำำ �ให้้ ทำำ�งานร่่ วมกัั นได้้ สะดวกขึ้้� นไปอีีก
ในปีี 2564 ธนาคารแห่่ งประเทศไทยและ Monetary Authority of Singapore
ได้้ เชื่่� อมโยงพร้้ อมเพย์์ เข้้ ากัั บระบบ PayNow ของสิิ งคโปร์์ เป็็ นครั้้� งแรกในโลกที่่�สามารถทำำ �ให้้
การชำำ �ระเงิิ นระหว่่ างประเทศผ่่ านระบบดั้้� งเดิิ มเกิิ ดขึ้้� นได้้ ภายในไม่่ กี่่� นาทีี จากที่่�เดิิ มการโอนเงิิ น
16
ระหว่่ างประเทศต้้ องใช้้ เวลาเป็็ นหลัั กวัั น

อย่่ างไรก็็ ตาม แม้้ เทคโนโลยีีดิิ จิิทััลจะทำำ �ให้้ การโอนเงิิ นเป็็ นเรื่่� องสะดวกมากขึ้้� น
การไหลของเงิิ นทุุ นอย่่ างอิิ สระก็็ มีีผลต่่อเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิ จได้้ เช่่ นกัั น แนวคิิ ด
เรื่่� องความสัั นพัั นธ์์ ระหว่่ าง การไหลของเงิิ นทุุ น นโยบายอัั ตราแลกเปลี่่� ยน และนโยบายการเงิิ น
ถููกเรีียกว่่ าแบบจำำ �ลอง Mundell-Fleming โดย Dornbusch (1976) ตาม Robert Mundell
และ John Fleming ซึ่�่ งต่่ างคนต่่ างพัั ฒนาแนวคิิ ดนี้้�ขึ้้� นมาในช่่ วงทศวรรศที่่� 1960

16

Somruedi Banchongduang, “PromptPay linked to Singapore’s PayNow”, Bangkok Post, 30
April 2021. https://www.bangkokpost.com/business/2108119/promptpay-linked-to-singapores-paynow.
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ในปัั จจุุ บัันแบบจำำ �ลองนี้้�เป็็ นที่่�รู้้�จัักกัั นในชื่่� อ Impossible Trinity หรืื อ Unholy
Trinity เนื่่� องจากแบบจำำ �ลองแสดงให้้ เห็็ นว่่ าประเทศไม่่ สามารถมีี (1) การไหลเข้้ าออกของเงิิ นทุุ น
อย่่ างอิิ สระ (2) การตรึึ งอัั ตราแลกเปลี่่� ยน และ (3) การกำำ �หนดนโยบายการเงิิ นอย่่ างอิิ สระ
พร้้ อมๆ กัั นได้้ ทั้้� งนี้้� อัั ตราแลกเปลี่่� ยนส่่ งผลต่่ อการส่่ งออกและนำำ �เข้้ า ส่่ วนนโยบายการเงิิ น
ส่่ งผลต่่ ออัั ตราเงิิ นเฟ้้ อและอัั ตราดอกเบี้้�ย ซึ่�่ งถืื อว่่ าเป็็ นราคา (หรืื อต้้ นทุุ น) ของเงิิ นที่่�มีีผล
ต่่ อการตัั ดสิิ นใจกู้้�ยืืมเพื่่� อลงทุุ นและบริิ โภค ส่่ วนการไหลเข้้ าของเงิิ นทำำ �ให้้ ประเทศสามารถ
นำำ �เข้้ าเงิิ นทุุ นจากต่่ างประเทศมาสนัั บสนุุ นการลงทุุ นเพื่่� อการเติิ บโตได้้ ล้้ วนทำำ �ให้้ ส่่งผลต่่ อ
เศรษฐกิิ จจริิงได้้ ทั้้� งนั้้� น แต่่ ผู้�กำ
้ ำ �หนดนโยบายประเทศสามารถเลืื อกได้้ เพีียงสองจากสามอย่่ าง
เท่่ านั้้� น หากเลืื อกทั้้� งสามอย่่ างจะเป็็ นการฝืื นธรรมชาติิ หรืื อแม้้ เกิิ ดขึ้้� นได้้ ก็็อาจเพีียงชั่่� วคราว
และอาจนำำ �มาซึ่�่ งความเสีียหายในอนาคต อย่่ างวิิ กฤตต้้ มยำำ �กุ้้� งในปีี 1997 ก็็ ถืือเป็็ นตัั วอย่่ าง
หนึ่่� งของการฝืื น Impossible Trinity ได้้ เช่่ นกัั น

จากความเชื่่� อที่่�ว่่าปริิ มาณเงิิ นทุุ นในระบบสามารถส่่ งผลต่่ อทั้้� งอัั ตราแลกเปลี่่� ยน
และอัั ตราดอกเบี้้�ยได้้ อย่่ างรวดเร็็ ว หลายประเทศจึึ งมีีมาตรการเพื่่� อไม่่ ให้้ เกิิ ดการไหลเข้้ าออก
ของเงิิ นทุุ นอย่่ างรวดเร็็ วเกิิ นไป เช่่ น มาตรการควบคุุ มการแลกเปลี่่� ยนเงิิ น (exchange
control) มาตรการสำำ �รองเงิิ นทุุ นไว้้ ที่่�ธนาคารกลาง (reserve requirement) เป็็ นต้้ น ซึ่�่ งมัั ก
เรีียกรวมๆ กัั นว่่ ามาตรการกำำ �กัับและจัั ดการทุุ นเคลื่่� อนย้้ ายระหว่่ างประเทศ (capital control)

ในบริิ บทของประเทศไทย กระทรวงการคลัั งมีีอำำ � นาจในการควบคุุ มการ
แลกเปลี่่� ยนเงิิ นตราตาม พรบ. ควบคุุ มการแลกเปลี่่� ยนเงิิ น พ.ศ. 2485 ซึ่�่ งได้้ มอบหมายให้้
17
ธนาคารแห่่ งประเทศไทยเป็็ นผู้้�ควบคุุ มแทน

แม้้ว่่าเทคโนโลยีีดิจิิ ทััล
ิ ควรจะทำให้้การบริิหารข้้อมููลมีีความสะดวก
และมีีค่่าใช้้จ่่ายน้้อยลง แต่่ความซัับซ้้อนของระบบการเงิินในปััจจุุบัันมาจาก
การที่่�แต่่ละสถาบัันการเงิินมีีฐานข้้อมููลของตนเอง การชำระเงิินระหว่่าง
ธนาคารจึึงจำเป็็นต้้องมีีทั้ง้� (1) การพิิสููจน์์ตััวตนของผู้้รัั� บโดยผู้้ส่� ง่ ได้้ (know your
customer หรืือ KYC) (2) การพิิสููจน์์ว่า่ ผู้้รัั� บสามารถส่่งเงิินได้้จริิงก่่อนที่่�ตััวแทน
ผู้้รัั� บจะเพิ่่�มเงิินในบััญชีีให้้ (3) การเผื่่อ� เวลาให้้แก้้ไขความผิิดพลาด เพราะเมื่่อ�
บััญชีีที่่�ส่่งและรัับอยู่่�คนละฐานข้้อมููลกััน ธนาคารผู้้�ส่่งไม่่มีีสิิทธิ์์�แก้้ไขข้้อมููล
ในฐานข้้อมููลของธนาคารผู้้�รัับ ทำให้้การโอนเงิินฝากในบััญชีีที่่�แม้้ว่่าจะเป็็น
ข้้อมููลดิิจิทััล
ิ ไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� ง่่ายและรวดเร็็วจนกระทั่่�งการถอนเงิินสดจากธนาคาร
หนึ่่�งไปฝากอีีกธนาคารหนึ่่�งสามารถเป็็นการ “โอนเงิิน” ที่่�เร็็วกว่่าได้้
17

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “กฏหมายควบคุุ มการแลกเปลี่่� ยนเงิิ น”, https://www.bot.or.th/Thai/
FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/FXRegulation/Pages/default.aspx.
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เมื่่�อพิิจารณาประกอบกัับการความรัับผิิดชอบด้้านการปราบปราม
การฟอกเงิิน (anti-money laundering หรืือ AML) ที่่�อาจต้้องใช้้คนในการ
คััดกรองหรืือยืืนยัันความถููกต้้อง ความแตกต่่างด้้านเวลา (time zone) ของ
ผู้้�โอนและผู้้�รัับ และข้้อจำกััดเวลาทำการของสถาบัันการเงิินที่่�มัักเว้้นวัันหยุุด
ทำให้้การชำระเงิินไม่่ได้้เป็็นเรื่่�องง่่ายอย่่างที่่�หลายคนเข้้าใจ อีีกทั้้�งการชำระ
เงิินทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของผู้้บ� ริิโภค (ที่่�มีปี ริิมาณธุุรกรรมมากแต่่ว่า่ แต่่ละ
ธุุรกรรมมีีมููลค่า่ น้้อยกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการชำระเงิินเพื่่�อธุุรกิจิ ) ที่่�ผ่า่ นมา
มัักเป็็นการชำระด้้วยบััตรเครดิิต ซึ่่�งเป็็นการชำระเงิินควบคู่่�กัับการให้้บริิการ
สิินเชื่่�อไปด้้วย ทำให้้ยิ่่�งทวีีความซัับซ้้อนขึ้้�นอีีกจนมัักต้้องพึ่่�งพาตััวกลางที่่�
ได้้รัับความเชื่่�อถืือ (trusted third party) เช่่น Visa หรืือ Mastercard เพื่่�อ
ประสานงาน
ระบบชำระเงิินเป็็นกลไกสำคััญที่่�ทำให้้เงิินข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้น� จากความ
สััมพัันธ์์ฉัันเจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้�สามารถโอนระหว่่างกัันได้้ เพราะทำให้้การชำระ
ระหว่่างธนาคารหรืือผู้้�ให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�อาจไม่่รู้้�จัักกัันเกิิดขึ้้�นได้้ 
เมื่่�อใช้้เงิินฝากชำระได้้ก็็ทำให้้ยอมรัับเป็็นเงิินได้้ง่่ายขึ้้�น ดัังนั้้�น สาระสำคััญ
ของระบบการชำระเงิินคืือการสรรหาวิิธีีที่่�ฐานข้้อมููลสามารถทำงานร่่วมกััน
ได้้ (interoperability) โดยที่่�อยู่่�ภายใต้้กติิกาในการดำเนิินงาน เช่่น KYC และ
AML และลด country party credit risk นั่่�นเอง
2.6

ธุุ ร กรรมทางการเงิิ น ที่่�ไม่่ ไ ด้้ เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บ
เศรษฐกิิจจริิงโดยตรง

แม้้ว่่ า ระบบการเงิิ น ทำให้้สามารถระดมทุุ น ไปสู่่�  productive
assets ได้้ แต่่การสร้้าง IOU ระหว่่างกัันสามารถเกิิดขึ้้�นได้้โดยที่่�ไม่่จำเป็็น
ต้้องมีีกิจิ กรรมทางเศรษฐกิิจขึ้้น� โดยตรงก็็ได้้ หากธนาคารพาณิิชย์์ปล่่อยสิินเชื่่อ�
โดยไม่่จำกััดวััตถุุประสงค์์ ผู้้กู้� ก็้� ส็ ามารถนำเงิินนั้้น� ไปใช้้ได้้โดยอิิสระ เช่่น อาจจะ
นำไปซื้้�อหลัักทรััพย์์ในกิิจการ สิินทรััพย์์ในระบบเศรษฐกิิจก็็จะประกอบด้้วย
productive assets ที่่�กิิจการเป็็นเจ้้าของ หลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินของครััวเรืือนและหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินของกิิจการ สิินเชื่่อ� ที่่�เป็็นสิินทรััพย์์
ทางการเงิินของภาคการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินของครััวเรืือน ทำให้้มีี
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สิินทรััพย์์ในระบบเศรษฐกิิจเพิ่่�มขึ้้�นได้้จากการก่่อหนี้้� แต่่ก็็เป็็นหนี้้�สิินระหว่่าง
กัันที่่�หัักลบกัันได้้เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวมคล้้ายกัับในภาพที่่� 4 และ 5
นอกจากนี้้ สิ
� นิ ทรััพย์์ทางการเงิินก็็ยัังสามารถนำมาแปรรููปเพื่่�อสร้้าง
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นมาได้้อีีกด้้วย ธุุรกรรมประเภทนี้้�มัักเรีียกว่่า
การแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ (securitization) ซึ่่�งนำสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เช่่น สิินเชื่่�อบ้้าน รถ บััตรเครดิิต สััญญาเช่่าระยะยาว หุ้้�นกู้้� มากองรวมกััน
ในนิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ (special purpose vehicle หรืือ SPV) และแปรสภาพ 
ด้้วยการเปลี่่�ยนวิิธีีจ่่ายเงิินใหม่่ จััดลำดัับการชำระเงิินใหม่่ และสร้้าง IOU ใน
รููปแบบของหลัักทรััพย์์ (เช่่น หุ้้�นกู้้� หน่่วยลงทุุน) เพื่่�อนำไปขายต่่อ เป็็นต้้น
การนำสิินทรััพย์์ทางการเงิินมาแปลงเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินเพื่่�อ
ขายต่่อ อาจดููเหมืือนไม่่เกิิดประโยชน์์อะไร  แต่่การนำสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
มากองรวมกัันก็็ (1) สามารถลดความเสี่่ย� งของกองสิินทรััพย์์ด้้วยการกระจาย
การลงทุุน (diversification) (2) สามารถแปรรููปสิินทรััพย์์ทางการเงิินให้้
อยู่่�ในรููปแบบที่่�นัักลงทุุนต้้องการ  เช่่น กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ไม่่สามารถ
ปล่่อยกู้้�สิินเชื่่�อบ้้านโดยตรงได้้  แต่่สามารถซื้้�อตราสารหนี้้�ที่่�มีีสิินเชื่่�อบ้้าน
เป็็นหลัักประกัันได้้ และยััง (3) สามารถทำให้้นำสิินทรััพย์์ตั้้�งต้้นที่่�มีีมููลค่่าสููง
มาแบ่่ ง ขายย่่ อ ยได้้สะดวกขึ้้� น อีี ก ด้้วย ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั นมัักเรีี ย กกลไกนี้้� ว่่ า
fractionalization
เมื่่อ� สิินทรััพย์์ทางการเงิินถููกนำมาสร้้างหลัักทรััพย์์ใหม่่ หลัักทรััพย์์
นั้้�นจะเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินของครััวเรืือนและหนี้้�สิินทางการเงิินของภาค
การเงิิน ทำให้้มีีสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นในระบบเศรษฐกิิจอีีกเช่่นกััน ตััวอย่่างที่่�ใกล้้
เคีียงเงิินมากที่่สุ� ดุ คืือกองทุุนรวมตลาดเงิิน (money market fund หรืือ MMF)
ซึ่่�งเป็็นการระดมเงิินมาลงทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินระยะสั้้�นที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำ
อีีกทีี หน่่วยลงทุุนมีีสภาพคล่่องสููงสามารถไถ่่ถอนได้้อย่่างอิิสระ และยัังจ่่าย
ดอกเบี้้ย� ได้้อีีกด้้วย ทำให้้หน่่วยลงทุุนประเภทนี้้�ให้้ประโยชน์์คล้้ายบััญชีีเงิินฝาก
แม้้ธุุรกรรมนี้้มัั� กไม่่ถููกเรีียกว่่า securitization เพราะคำว่่าหลัักทรััพย์์มัักใช้้กัับ
หุ้้�นกู้้�หรืือหุ้้�นสามััญ มีีเงื่่�อนไขในการเสนอขายและภาระผููกพัันทางกฎหมาย
ระหว่่างกัันแตกต่่างกััน แต่่ด้้วยพฤติินััยโดยรวมแล้้วก็็ ให้้ผลไม่่แตกต่่าง
กัันนััก
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กล่่ องที่่� 5 กองทุุ นรวมตลาดเงิิ น (MMF) เป็็ นเงิิ นหรืื อไม่่

กองทุุ นรวมตลาดเงิิ น (MMF) ริิ เริ่่� มโดยบริิ ษััท Reserve Management Company ในปีี 1970 ด้้ วยกองทุุ น Reserve Primary ซึ่�่ งกองทุุ นประเภทนี้้� ได้้ รัับความนิิ ยมมาก
ในสหรัั ฐอเมริิ กาเนื่่� องจากในอดีีตบัั ญชีีเงิิ นฝากที่่�รองรัั บการจ่่ ายเช็็ ค (checking account)
ซึ่�่ งเป็็ นรููปแบบการชำำ �ระเงิิ นที่่�แพร่่ หลายในประชาชน ไม่่ สามารถจ่่ ายดอกเบี้้� ยได้้ ตามกฏหมาย
ด้้ วย Regulation Q ใน Glass-Steagall Act ที่่�ได้้ กล่่ าวถึึ งไปในกล่่ องที่่� 2 แต่่ กองทุุ น MMF
สามารถจ่่ ายดอกเบี้้� ยได้้ เพราะไม่่ ถืือว่่ าเป็็ นบัั ญชีีเงิิ นฝาก ประกอบกัั บการที่่� Reserve ยอมให้้
ลููกค้้ าเขีียนเช็็ คสั่่� งจ่่ ายจากเงิิ นในบัั ญชีีกองทุุ นได้้ ทำำ �ให้้ ได้้ รัับความนิิ ยมเป็็ นอย่่ างมาก และเมื่่� อ
เช็็ คสั่่� งจ่่ ายสามารถเป็็ นการชำำ �ระขั้้� นสุุ ดท้้ ายได้้ ก็็ สามารถใช้้ เป็็ นเงิิ นได้้ เช่่ นกัั น

เนื่่� องจากกองทุุ น MMF เป็็ นกองทุุ นเปิิ ด (open-end fund) ที่่�นัักลงทุุ นสามารถ
ไถ่่ ถอนได้้ อย่่ างอิิ สระ แต่่ การลงทุุ นในสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นต่่ างๆ ของกองทุุ นมัั กมีีสภาพคล่่ อง
ต่ำำ� � ไม่่ สามารถขายได้้ ทัันทีีในปริิ มาณที่่�มาก ผู้้� บริิ หารกองทุุ นเปิิ ดจึึ งต้้ องมีีการดููแลสภาพคล่่ อง
ให้้ มีี เงิิ นสดเพีียงพอต่่ อการไถ่่ ถอนเสมอ เมื่่� อมีีเหตุุ ให้้ จำำ�เป็็ นต้้ องนำำ �เงิิ นมาไถ่่ หน่่ วยลงทุุ นคืื น
เกิิ นกว่่ าที่่�คาดการณ์์ ไว้้ กองทุุ นอาจต้้ องขายสิิ นทรัั พย์์สภาพคล่่ องต่ำำ� �ในราคาต่ำำ� �เป็็ นพิิ เศษ
(มัั กเรีียกว่่ า fire sale) ทำำ �ให้้ มููลค่่าสิิ นทรัั พย์์ของกองทุุ นลดลงจนมููลค่่ าหน่่ วยลงทุุ นลดลงตาม
ไปด้้ วยได้้ หากนัั กลงทุุ นพิิ จารณาว่่ ายอดเงิิ นในบัั ญชีี MMF เป็็ นเงิิ นฝาก การลดมููลค่่ าของ
หน่่ วยลงทุุ นก็็ จะเหมืื อนเงิิ นฝากในบัั ญชีีลดลง เงิิ นที่่�เคยมีี 1 ดอลลาร์์ ในบัั ญชีีลดลงเหลืื อ 97
เซ็็ นต์์ ทำำ �ให้้ หน่่ วยลงทุุ นที่่�ควรจะมีีมููลค่่ า 1 ดอลลาร์์ ไม่่ ได้้ มีีมููลค่่า 1 ดอลลาร์์ อีี กต่่ อไป จนเป็็ น
ที่่�มาของคำำ �ว่่า “break the buck” เมื่่� อเกิิ ดความไม่่ มั่่� นใจขึ้้� นมา นัั กลงทุุ นก็็ อาจแห่่ ไปไถ่่ ถอน
ด้้ วยความตื่่� นตระหนกจนเกิิ ดสถานการณ์์ คล้้าย bank run ขึ้้� นได้้ จนภาครัั ฐอาจต้้ องเข้้ ามา
ดููแลเพื่่� อไม่่ ให้้ เกิิ ดการลุุ กลามไปยัั งส่่ วนอื่่� นของระบบเศรษฐกิิ จ

บทความวิิ จััยของ Akay และคณะ (2015) กล่่ าวว่่ าในปีี 2006 กองทุุ น Reserve
Primary ได้้ เข้้ าไปซื้้� อตราสารหนี้้�เอกชนระยะสั้้� นซึ่�่ งรวมถึึ งตราสารหนี้้�ที่่�ออกโดย Lehman
Brothers ด้้ วย เมื่่� อเดืื อนกัั นยายน ปีี 2008 Lehman Brothers ได้้ ประกาศล้้ มละลาย ก่่ อความ
กัั งวลให้้ กัับนัั กลงทุุ นอย่่ างมาก แม้้ ว่่าตราสารหนี้้�ของ Lehman Brothers ที่่�กองทุุ นถืื ออยู่่�จะ
มีีมููลค่่ าเพีียง 1.2% ของมููลค่่ ากองทุุ นทั้้� งหมด แต่่ เพีียงภายในหนึ่่� งวัั นหลัั งประกาศล้้ มละลาย
นัั กลงทุุ นแสดงความต้้ องการที่่�จะไถ่่ ถอนหน่่ วยลงทุุ นถึึ งครึ่่� งหนึ่่� งของจำำ �นวนหน่่ วยลงทุุ น
ทั้้� งหมด ด้้ วยความไม่่ แน่่ นอนของสถานการณ์์ ทำำ �ให้้ Reserve ไม่่ สามารถขายตราสารหนี้้�
ของ Lehman Brothers ให้้ ใครได้้ เลย จนกองทุุ น Reserve Primary ต้้ องบัั นทึึ กด้้ อยค่่ า
ของตราสารหนี้้�นั้้� น ทำำ �ให้้ มููลค่่าของกองทุุ นลดลงจาก 1 ดอลลาร์์ เหลืื อ 0.97 ดอลลาร์์ และ
เมื่่� อ นัั กลงทุุ นในตลาดทราบถึึ งเรื่่� อ งนี้้� ความตื่่� นตระหนกก็็ ทำำ � ให้้ การแห่่ ไถ่่ ถอนลามไปถึึ ง
กองทุุ น MMF อื่่� นที่่�ไม่่ ได้้ มีีความเกี่่� ยวข้้ องด้้ วยเลย จากความกลัั วที่่�ไม่่ มีีมููลนี้้�ทำำ�ให้้ นัักลงทุุ นแห่่
ไปไถ่่ ถอน กองทุุ นที่่� ไม่่ ได้้ มีีความเกี่่� ยวข้้ องเลยก็็ จำำ�เป็็ นต้้ องรีีบขายสิิ นทรัั พย์์ที่่�ตนถืื อในราคา
ที่่�ขาดทุุ นเพื่่� อหาสภาพคล่่ องมาให้้ จนทำำ �ให้้ ขาดทุุ นในที่่�สุุด แม้้ ว่่าการห้้ ามไถ่่ ถอนอาจดููเป็็ น
เหมืื อนทางออกเพราะจะได้้ ไม่่ ต้้องขายขาดทุุ น แต่่ ก็็สามารถส่่ งสัั ญญาณที่่�ยิ่่� งสั่่� นคลอนความ
มั่่� นใจของประชาชนจนเมื่่� อยิ่่� งเกิิ ดความวิิ ตกและตระหนกก็็ จะยิ่่� งแห่่ กัันมาไถ่่ ถอนอีีกขึ้้� นอีี ก
ปรากฏการณ์์ นี้้�เป็็ น self-fulfilling crisis ประเภทหนึ่่� งที่่�พบได้้ มากในระบบการเงิิ น
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ทั้้� งนี้้� การหยุุ ด bank run ในบริิ บทของระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ สามารถทำำ �ได้้ ด้้วย
การร่่ วมกัั นรัั บประกัั นเงิิ นฝากอย่่ างที่่� Diamond และ Dybvig (1983) ได้้ วิิเคราะห์์ ไว้้ หรืื อใน
บริิ บทของกองทุุ น MMF สามารถทำำ �ได้้ ด้้วยการลด fire sale หากมีีผู้้�รัับซื้้� อในราคาที่่�ยุุติิธรรม
กองทุุ นก็็ จะไม่่ ขาดทุุ น เมื่่� อไม่่ มีี โอกาสที่่�จะขาดทุุ น นัั กลงทุุ นก็็ ไม่่ จำำ�เป็็ นจะต้้ องกลัั วอีีกต่่ อไป
หากนัั กลงทุุ นเชื่่� อเช่่ นนี้้� ก็็ จะไม่่ จำำ�เป็็ นต้้ องรีีบขายกองทุุ น และเมื่่� อไม่่ มีี การไถ่่ ถอนกองทุุ น ก็็ จะ
ไม่่ เกิิ ด fire sale ขึ้้� นในที่่�สุุด ซึ่�่ งหากเอกชนแต่่ ละรายไม่่ พร้้อมที่่�จะรัั บบทบาทนี้้� เพราะมีีแรงจููง
ไม่่ ตรงกัั นจนทำำ �ให้้ ไม่่ สามารถรวมตัั วกัั นได้้ (coordination failure) ภาครัั ฐสามารถเข้้ ามา
รัั บบทบาทนี้้� แทนได้้ สรุุ ปก็็ คืือการเปลี่่� ยนความเชื่่� อของนัั กลงทุุ นผ่่ านกลไกที่่�สร้้ างความมั่่� นใจ
สามารถหยุุ ดวงจรอัั นตรายและนำำ �เสถีียรภาพกลัั บมาอีีกครั้้� งได้้

ในที่่�สุุดแล้้ ว Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency
(OCC) และ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ก็็ ได้้ ออกมาตรการ
Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility
(MMLF) เพื่่� อช่่ วยกองทุุ น MMF ด้้ วยการสนัั บสนุุ นสิิ นเชื่่� อให้้ สถาบัั นการเงิิ นที่่�ประสงค์์ จะรัั บ
ซื้้� อตราสารหนี้้�เอกชนจากกองทุุ น MMF เป็็ นการเพิ่่� มสภาพคล่่ องในตลาดเพื่่� อลด fire sale
ซึ่�่ ง Duygan-Bump และคณะ (2013) ได้้ วิิเคราะห์์ พฤติิ กรรมของนัั กลงทุุ นก่่ อนและหลัั ง
มาตรการและพบว่่ าสามารถช่่ วยหยุุ ดเงิิ นทุุ นไหลออกจากกองทุุ น MMF ได้้

ในปัั จจุุ บัันกองทุุ น MMF มัั กถููกพิิ จารณาว่่ าเป็็ นธนาคารเงา (shadow bank)
เพราะให้้ บริิ การคล้้ ายธนาคารพาณิิ ชย์์ มีีการปล่่ อยกู้้� รัั บเงิิ นฝาก จ่่ ายดอกเบี้้�ย และมีีความ
เสี่่� ยงที่่�จะเกิิ ด bank run ที่่�อาจเกิิ ดผลข้้ างเคีียง (externalities) ลุุ กลามไปถึึ งส่่ วนอื่่� นของ
ระบบเศรษฐกิิ จได้้ (contagion) ทำำ �ให้้ มีี การนำำ �มููลค่่าการลงทุุ นผ่่ านกองทุุ น MMF มารวมใน
ปริิ มาณเงิิ นความหมายกว้้ างแล้้ ว โดยในประเทศไทยรวมอยู่่�ในหมวด 2.1 เงิิ นรัั บฝากประเภทอื่่� น
ที่่�สถาบัั นรัั บฝากเงิิ นตามภาพที่่� 7 ในเดืื อนกัั นยายน 2564 ปริิ มาณหน่่ วยลงทุุ นของกองทุุ น
รวม MMF อยู่่�ที่่� 280,560 ล้้ านบาท คิิ ดเป็็ นประมาณ 1.2% ของปริิ มาณเงิิ นทั้้� งหมดในระบบ

ในบริิ บทของประเทศไทยนั้้� น ไม่่ ได้้ มีี กฏหมายห้้ ามการจ่่ ายดอกเบี้้� ยของบัั ญชีี
เงิิ นฝาก และการชำำ �ระเงิิ นผ่่ านเช็็ คก็็ไม่่ ได้้ เป็็ นที่่�แพร่่ หลาย ดัั งนั้้� นความนิิ ยมของกองทุุ น MMF
น่่ าจะมาจากอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่�สูู งกว่่ าอัั ตราดอกเบี้้� ยเงิิ นฝาก แต่่ อย่่ างไรก็็ ตาม นัั กลงทุุ นควร
ตระหนัั กว่่ ากองทุุ น MMF (หรืื อการลงทุุ นใดๆ ที่่� ไม่่ ใช่่ การฝากเงิิ นในสถาบัั นรัั บฝากเงิิ น)
ไม่่ อยู่่�ภายใต้้ ความคุ้้�มครองของ พรบ. ประกัั นเงิิ นฝาก ทำำ �ให้้ อััตราดอกเบี้้�ยในบัั ญชีีเงิิ นฝาก
ในธนาคารพาณิิ ชย์์ และสมาชิิ กของสถาบัั นคุ้้�มครองเงิิ นฝาก ซึ่�่ งรวมถึึ งบริิ ษััทเงิิ นทุุ นและบริิ ษััท
เครดิิ ตฟองซิิ เอร์์ บางราย ไม่่ สามารถนำำ �ไปเปรีียบเทีียบกัั บการบริิ การอื่่� นที่่�คล้้ายเงิิ นฝาก
โดยตรงได้้ เพราะภาระความรัั บผิิ ดชอบของผู้้�รัับฝากและความเสี่่� ยงของผู้้� ฝากไม่่ เหมืื อนกัั น
ความคุ้้�มครองที่่�ได้้ มานี้้�แลกมาด้้ วยเงิิ นนำำ �ส่่งสู่่�กองทุุ นคุ้้�มครองเงิิ นฝาก ซึ่�่ งเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายของ
สถาบัั นการเงิิ น
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ส่่ วนความเสี่่� ยงจากการเทขายด้้ วยความตื่่� นตระหนกนั้้� น ในประเทศไทยนั้้� นก็็ เคย
ปรากฏสถานการณ์์ นี้้�เช่่ นกัั น ในช่่ วงเดืื อนมีีนาคม ปีี พ.ศ. 2563 ความกัั งวลจากสถานการณ์์
โควิิ ด-19 ทั่่� วโลกส่่ งผลให้้ เกิิ ดความผัั นผวนในตลาดการเงิิ นต่่ างๆ รวมถึึ งตลาดตราสารหนี้้�
ทำำ �ให้้ นัักลงทุุ นแห่่ ไถ่่ ถอนหน่่ วยลงทุุ นในกองทุุ น MMF และกองทุุ นรวมตราสารหนี้้�มากกว่่ าคาด
จนกระทั่่� งปลัั ดกระทรวงการคลัั ง ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่ งประเทศไทย และเลขาธิิ การสำำ �นัักงาน
คณะกรรมการกำำ �กัับหลัั กทรัั พย์์และตลาดหลัั กทรัั พย์์ต้้องออกมาแถลงข่่ าวด่่ วนเพื่่� อสร้้ าง
ความเชื่่� อมั่่� น18 พร้้ อมออกมาตรการเพื่่� อป้้ องกัั นการลุุ กลาม โดยในส่่ วนของกองทุุ น MMF
และกองทุุ นรวมตราสารหนี้้�ที่่�เป็็ นกองทุุ นเปิิ ด (daily fixed income fund) ก็็ ได้้ มีี การออก
มาตรการช่่ วยเหลืื อกองทุุ นรวมที่่� ได้้ รัับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่่ องในตลาดการเงิิ น
(Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)19

กรณีีศึึ กษาของกองทุุ น MMF แสดงให้้ เห็็ นถึึ งความสำำ �คััญของความเชื่่� อและ
ความมั่่� นใจในระบบการเงิิ น ผลที่่�อาจเกิิ ดขึ้้� นได้้ ของการสูู ญเสีียความมั่่� นใจ และบทบาทของ
ภาครัั ฐในการประสานงานในระบบเศรษฐกิิ จในยามวิิ กฤต

ธุุรกรรมการเงิินบางประเภทเป็็นการสร้้าง IOU ในรููปแบบการ
โอนเงิินระหว่่างกัันอย่่างมีีเงื่่อ� นไขโดยที่่�ไม่่ได้้เป็็นการระดมทุุนเพื่่�อลงทุุน เช่่น
การประกััน ถืือเป็็นเครื่่�องมืือในการโอนถ่่ายเงิินระหว่่างผู้้�เอาประกัันและผู้้�รัับ
ประกััน โดยผู้้�เอาประกัันโอนเงิินไปเป็็นเบี้้�ยประกัันและผู้้�รัับประกัันโอนเงิิน
กลัับเป็็นสิินไหมเมื่่อ� เกิิดเหตุุตามที่่ก� ำหนดเอาไว้้ IOU รููปแบบนี้้ถื� อื เป็็นสััญญา
อนุุพัันธ์์ (derivative) ประเภทหนึ่่ง� เพราะการโอนขึ้้น� อยู่่�กัับเงื่่อ� นไขที่่�ตรวจสอบได้้ 
ไม่่ว่่าจะเป็็นราคาผลิิตผลทางการเกษตร อััตราดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยน
ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ ปริิมาณมลภาวะ ปริิมาณน้้ำฝน อุุณหภููมิิ เป็็นต้้น
ซึ่่�งสััญญาอนุุพัันธ์์ก็็จะเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินของฝั่่�งที่่�ได้้รัับเงิิน (หรืือจะได้้
รัับเงิิน) และเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินของฝั่่�งที่่�จะต้้องจ่่ายเงิิน
แม้้ว่่าสััญญาอนุุพัันธ์์ เช่่น สััญญาประกัันหรืือสััญญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า
จะมีีลัักษณะเป็็น zero sum คืือมีีฝั่่ง� ที่่�ได้้รัับก็็ต้้องมีีฝั่่ง� ที่่�จ่า่ ย ไม่่ได้้มีีการเชื่่อ� มโยง
18

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “แถลงข่่ าวมาตรการรองรัั บสถานการณ์์ COVID-19”, 22 มีีนาคม 2563,
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/JointTH_22032020.pdf.

19

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “มาตรการช่่ วยเหลืื อกองทุุ นรวมที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่่ อง
ในตลาดการเงิิ น (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)”, 22 มีีนาคม 2563, https://www.bot.
or.th/covid19/content/bond/Pages/mflf.aspx.
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สู่่�เศรษฐกิิจจริิงโดยตรง แต่่การโอนในรููปแบบนี้้�สามารถทำให้้บริิหารความ
เสี่่�ยงได้้  สมมุุติิว่่ามีีกิิจการที่่�ต้้องซื้้�อข้้าวเป็็นวััตถุุดิิบหลััก แต่่หากราคาข้้าว
สููงขึ้้�นเกิินกว่่าที่่�คาดไว้้และไม่่สามารถส่่งผ่่านต้้นทุุนต่่อให้้ลููกค้้าได้้ ก็็อาจจะ
ล้้มเหลวและก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อเป็็นทอดๆ ซึ่่�งหากมีีการบริิหารต้้นทุุนข้้าว
ด้้วยสััญญาล่่วงหน้้า ก็็อาจจะทำให้้เลี่่�ยงสถานการณ์์นี้้�ด้้วยการปิิดความเสี่่�ยง
(hedge) ได้้  อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ใช้้สััญญาอนุุพัันธ์์ ไม่่จำเป็็นจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีี
ความเสี่่ย� งที่่�จะปิิดเสมอไป ในกรณีีนี้้สััญญ
� าอนุุพัันธ์์ก็ส็ ามารถใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือ
ในการเก็็งกำไรได้้
นวััตกรรมทางการเงิินทำให้้สร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้อย่่างง่่าย
ไม่่ว่่าจะเป็็นการก่่อหนี้้�ระหว่่างกััน การแปรรููปสิินทรััพย์์ทางการเงิิน การทำ
สััญญาอนุุพัันธ์์ ไปจนถึึงการนำนวััตกรรมมาประกอบกััน เช่่น สิินทรััพย์์
สัังเคราะห์์ (synthetic assets) ที่่�ให้้ผลตอบแทนเสมืือนกัับสิินทรััพย์์ต้้นแบบ
แต่่สร้้างขึ้้�นมาเป็็นสิินทรััพย์์ ใหม่่ structured products ที่่�มาจากการนำ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินมาผนวกรวมเข้้ากัับสััญญาอนุุพัันธ์์ (ในบริิบทของไทย
มัักเรีียกว่่าหุ้้น� กู้้ที่่� มี� อี นุุพัันธ์์แฝง) ไปจนถึึงกองทุุนรวมที่่ล� งทุุนในสััญญาอนุุพัันธ์์
ทำให้้สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สามารถใช้้แลกเปลี่่�ยนแทนเงิินได้้รวมถึึงสร้้าง
ผลตอบแทนได้้มีีมากมายไร้้ขีีดจำกััด ภาพที่่� 9 แสดงให้้เห็็นถึึงสิินทรััพย์์
ทางการเงิินต่่างๆ ในระบบการเงิินไทยทั้้ง� ของภาครััฐและภาคเอกชน (ไม่่รวม
เงิินฝากในธนาคารพาณิิชย์์และสถาบัันรัับฝากเงิิน) ซึ่่�งมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่สูู� งที่่�สุดุ
คืือตราสารทุุน ตามด้้วยเงิินให้้กู้้�ยืืมในระบบธนาคารพาณิิชย์์ สถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจ (SFI) และผู้้�ให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน (non-bank) สิินทรััพย์์
ที่่�มาจากนวััตกรรมทางการเงิิน เช่่น หน่่วยลงทุุน ใบสำคััญแสดงสิิทธิิใน
ผลประโยชน์์ที่่เ� กิิดจากหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (depository receipts) และใบสำคััญ
แสดงสิิทธิิอนุุพัันธ์์มีีไม่่มากเมื่่�อเทีียบเป็็นสััดส่่วนของสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด

หน่วยลงทุน 4.5

ตราสารทุน 18.9

ตลาดทุน

ตราสารหนี้ 4.0

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
และพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ 2.1

พันธบัตร ธปท.
และกองทุนเพื่อ
การฟื้ นฟู 2.9

พันธบัตรรัฐบาล
และตัว๋ เงินคลัง
6.7

ภาครัฐ

รวม: 70.9 ล้้ านล้้ านบาท หมายเหตุุ : ไม่่ รวมเงิิ นรัั บฝากประเภทที่่�สถาบัั นรัั บฝากเงิิ นอีีก 21.52 ล้้ านล้้ านบาท
ที่่�มา: ธนาคารแห่่ งประเทศไทย ตลาดหลัั กทรัั พย์์แห่่ งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้้� ไทย สำำ �นัักงานคณะกรรมการกำำ �กัับหลัั กทรัั พย์์และตลาดหลัั กทรัั พย์์ ข้้ อมููล ณ กัั นยายน 2564

สินเชือ่ ธุรกิจ 17.4

สินเชือ่ ครัวเรือน
14.3

ธนาคาร SFI และ Non-Bank

ภาพที่่� 9 สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นในระบบเศรษฐกิิ จไทย
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กล่่ องที่่� 6 การแปลงสิิ นทรัั พย์์ เป็็ นหลัั กทรัั พย์์ และสิิ นทรัั พย์์ สัังเคราะห์์

นวัั ตกรรมทางการเงิิ นมัั กชวนให้้ นึึกถึึ งความลึึ กล้ำำ��และซัั บซ้้ อนของแบบจำำ �ลอง
คณิิ ตศาสตร์์ ที่่�ได้้ รัับอิิ ทธิิพลมาจากวิิ ศวกรรมศาสตร์์ จนทำำ �ให้้ ผู้้�คนในวงการถููกกล่่ าวขานว่่ า
เป็็ น “วิิ ศวกรการเงิิ น” (financial engineer) แต่่ เบื้้� องหลัั งนวัั ตกรรมเหล่่ านี้้� มีีแนวคิิ ดทาง
เศรษฐศาสตร์์ ที่่�สำำ�คััญสามประการที่่�ทำำ�ให้้ กลไกต่่ างๆ ทำำ �งานได้้ ดัังนี้้�

1. Overcollateralization หลัั กประกัั นสร้้ างความเชื่่� อมั่่� นในมููลค่่ าของสิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น สัั ญญาเงิิ นกู้้� เป็็ นสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นที่่�ผู้้�ถืือต้้ องการความมั่่� นคง ได้้ รัับดอกเบี้้�ย
และเงิิ นต้้ นตามเงื่่� อนไขที่่�ตกลงกัั นไว้้ หากต้้ องการความมั่่� นใจมาก ก็็ สามารถนำำ �หลัั กประกัั นที่่�
มีีมููลค่่ ามากมาค้ำำ� �ไว้้ ให้้ เกิิ นมููลค่่ าสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น (ซึ่�่ งเป็็ นหนี้้�สิินทางการเงิิ นของผู้้�ขาย
สิิ นทรัั พย์์) ได้้ (overcollateralization) ตามภาพที่่� 10 ซึ่�่ งหลัั กการนี้้� ใช้้ อย่่ างแพร่่ หลายใน
ระบบการเงิิ น เช่่ น เงิิ นฝากของธนาคารพาณิิ ชย์์ มีีสิินเชื่่� อเป็็ นหลัั กประกัั น หน่่ วยลงทุุ นกองทุุ น
MMF มีีหุ้้�นกู้้� เป็็ นหลัั กประกัั น mortgage-backed securities (MBS) มีีสิิ นเชื่่� ออสัั งหาริิ มทรัั พย์์
เป็็ นหลัั กประกัั น เป็็ นต้้ น ซึ่�่ งอาจเรีียกสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นที่่�มีีความผููกพัั นคล้้ ายสัั ญญากู้้�ยืืม
เหล่่ านี้้�ว่่า collateralized debt position (CDP) ก็็ ได้้ นอกจากนี้้� หากต้้ องการสร้้ างสิิ นทรัั พย์์
สัั งเคราะห์์ ที่่�อ้้างอิิ งมููลค่่ าจากสิิ นทรัั พย์์อื่่� น ไม่่ จำำ�เป็็ นต้้ องมีีมููลค่่ ามั่่� นคง ขอเพีียงมีีหลัั กประกัั น
ค้ำำ� �ไว้้ เกิิ นก็็ สามารถเชื่่� อในมููลค่่ าของสิิ นทรัั พย์์สัังเคราะห์์ นั้้� นได้้ หากถููกหนุุ นหลัั งอย่่ างเพีียงพอ

2. Margin requirement หากหลัั กประกัั นไม่่ พอก็็ สามารถชำำ �ระส่่ วนต่่ างได้้
แม้้ ว่่า overcollateralization จะเป็็ นแนวคิิ ด ที่่�ทรงพลัั ง มากในระบบการเงิิ น แต่่ ก็็ทำำ�ให้้
หลัั กประกัั นนั้้� น “จม” อยู่่� โดยไม่่ ได้้ สามารถนำำ �ไปใช้้ ประโยชน์์ อย่่ างเต็็ มที่่� อย่่ างเช่่ น หากนำำ �
โทรทัั ศน์์ ไปจำำ �นำำ� ก็็ ไม่่ สามารถดููโทรทัั ศน์์ ได้้ ทั้้� งนี้้�เพราะนัั กลงทุุ น (อาจเรีียกว่่ าผู้้�รัับจำำ �นำำ�
เจ้้ าหนี้้� ผู้้�ซื้้� อสิิ นทรัั พย์์ หรืื อคู่่�สััญญาก็็ ได้้ แล้้ วแต่่ บริิ บทของการสัั ญญา) ต้้ องการความมั่่� นใจ
ว่่ าสามารถยึึ ดหลัั กประกัั นได้้ ง่่ายเมื่่� อจำำ �เป็็ น ซึ่�่ งอาจพิิ จารณาว่่ าเป็็ นการขาดประสิิ ทธิิ ภาพ
(capital inefficiency) ได้้ แต่่ การที่่�ต้้องวางหลัั กประกัั นก็็ เป็็ นเพราะต้้ องการสร้้ างความ
เชื่่� อมั่่� นในมููลค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น หากสามารถเชื่่� อใจกัั นได้้ ก็็อาศัั ยการทวงถาม
ให้้ ชำำ�ระส่่ วนต่่ างได้้ เช่่ น หากมููลค่่ าหลัั กประกัั นของสิิ นเชื่่� อต่ำำ� �กว่่ ามููลหนี้้� เมื่่� อยึึ ดหลัั กประกัั น
เพื่่� อขายชำำ �ระหนี้้�แล้้ วไม่่ เพีียงพอ ก็็ สามารถทวงถามให้้ ผู้้�กู้้�รัับผิิ ดชอบในส่่ วนต่่ างได้้ หากยอม
ลดบทบาทของหลัั กประกัั นก็็ สามารถเพิ่่�ม capital efficiency ได้้ แต่่ ก็็อาจมาพร้้ อมความเสี่่� ยง
ที่่�สูู งขึ้้� นเช่่ นกัั น ในบริิ บทของสัั ญญาอนุุ พัันธ์์ เช่่ น สัั ญญาซื้้� อขายล่่ วงหน้้ า เมื่่� อราคาอ้้ างอิิ ง
เป็็ นประโยชน์์ ต่่ อฝ่่ ายหนึ่่� ง ฝ่่ ายที่่� เสีียประโยชน์์ ก็็ จะต้้ องชำำ � ระให้้ อีี กฝ่่ าย ในหลัั กการแล้้ ว
คู่่�สััญญาสามารถชำำ �ระเพีียงส่่ วนต่่ างกัั นได้้ แต่่ เพื่่� อป้้ องกัั นการผิิ ดสัั ญญาจึึ งมัั กมีีการกำำ �หนด
ให้้ ทั้้� งสองฝ่่ ายวางเงิิ นสดเป็็ นหลัั กประกัั น (margin requirement) ให้้ เพีียงพอต่่ อมููลค่่ าที่่�
ต้้ องชำำ �ระระหว่่ างกัั น

B

A

1. A และ B สัญญาว่าจะชําระ
เงินให้กันตามเงือ่ นไขที่ตรวจ
สอบได้

สัญญาอนุพันธ์

เสี่ยงสูง : 50

หลักทรัพย์
เสี่ยงตํ่า : 350

= หลักประกัน

3. หากต้องการสร้างหลักทรัพย์
เสี่ยงตํ่า (เช่น ตราสารหนี้) นักลงทุน
สามารถมัน่ ใจมูลค่าของหลักทรัพย์นไี้ ด้
หากหลักประกันมีมูลค่ามากกว่า
หลักทรัพย์อย่างเพียงพอ
(overcollateralization)

ตอนนี้ B ขาดทุน และต่อไป
อาจจะขาดทุนมากกว่าเดิม
ก็ได้

แม้ตอนนี้ A จะกําไร
แต่ต่อไปอาจจะขาดทุน
ก็ได้

3. หาก A และ B ไม่มน
ั่ ใจว่าจะชําระได้ ก็สามารถ
วางหลักประกันให้ครอบคลุมเงินที่ต้องชําระให้
กันได้

2. สร้างหลักทรัพย์ข้น
ึ จากสินทรัพย์
ใน SPV โดยแบ่งผลประโยชน์ให้ตาม
รูปแบบของหลักทรัพย์

2. หาก A ได้เงิน ก็จะต้องมาจาก B
แต่หากว่า ยังไม่ส้ินสุดระยะตามเวลา
สัญญาก็ยังไม่ต้องชําระ

สินทรัพย์ทาง สินทรัพย์
การเงิน : 400 สุทธิ : 400

1. นําสินทรัพย์ทางการเงินมากองรวมกันไว้ใน
นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose
Vehicle)

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ภาพที่่� 10 กลไกการวางหลัั กประกัั นเกิิ นมูู ลค่่ า (Overcollateralization)

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
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กล่่ องที่่� 6 (ต่่ อ)

3. Assets-liabilities matching รัั กษาสมดุุ ลระหว่่ างมููลค่่ าหลัั กประกัั นและ
สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น หากสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นที่่�ค้ำำ��โดยหลัั กประกัั นเป็็ นสัั ญญาที่่�มีีความ
มั่่� นคง (เช่่ น CDP) หลัั กประกัั นที่่�ไม่่ มั่่� นคงอาจสร้้ างความไม่่ มั่่� นใจให้้ กัับนัั กลงทุุ น แต่่ การกระจาย
หลัั กประกัั นให้้ มีีความหลากหลายสามารถลดความเสี่่� ยงได้้ เช่่ นเดีียวกัั บการกระจายการลงทุุ น
(diversification) ในทางปฏิิ บััติิจึึงมัั กพบว่่ าหลัั กประกัั นของสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นมีีความ
หลากหลาย เช่่ น สิิ นเชื่่� ออสัั งหาริิ มทรัั พย์์ที่่�เป็็ นหลัั กประกัั นของ MBS มีีการกระจายตัั วในมิิ ติิ
ทำำ �เล สิิ นเชื่่� อธนาคารพาณิิ ชย์์ ที่่�เป็็ นหลัั กประกัั นของเงิิ นฝากมีีการกระจายตัั วในธุุ รกิิ จและ
ประเภทของลููกหนี้้� เป็็ นต้้ น อย่่ างไรก็็ ตาม สาระสำำ �คััญคืื อการดููแลมููลค่่ าของหลัั กประกัั น
ให้้ สอดคล้้ องกัั บมููลค่่ าสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น หากสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นมีีมููลค่่ าเปลี่่� ยนแปลงได้้
เช่่ น สิิ นทรัั พย์์สัังเคราะห์์ ที่่�อ้้างอิิ งกัั บราคาหุ้้�น การรัั กษาสมดุุ ลสามารถทำำ �ได้้ ด้้วยการกำำ �หนด
หลัั กประกัั นเป็็ นหุ้้�นนั้้� นเลย มููลค่่ าก็็ จะสอดคล้้ องกัั นพอดีี การทำำ �งานของ depository receipt
(DR) ซึ่�่ งเป็็ นใบรัั บฝากหุ้้�นที่่�ออกโดยสถาบัั นการเงิิ นที่่�เป็็ นผู้้�ซื้้� อและถืื อครองหุ้้�นนั้้� นแทนนัั กลงทุุ น
โดยส่่ งต่่ อผลประโยชน์์ ต่่างๆ มาให้้ อีี กทีีจึึ งสามารถพิิ จารณาเป็็ นหุ้้�นสัั งเคราะห์์ ได้้ ในสิิ นทรัั พย์์
ในระบบการเงิิ นจะมีีทั้้� งใบหุ้้�นที่่�สถาบัั นการเงิิ นเป็็ นผู้้�ถืือแทนและใบรัั บฝากหุ้้�นที่่�ถืือโดยนัั กลงทุุ น
แต่่ ถูู กหัั กกลบกัั นโดยหนี้้�สิินระหว่่ างกัั นอีีกทีี

2.7

เทคโนโลยีีและการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน

ในยุุคปััจจุุบััน เทคโนโลยีีในการสื่่�อสารและเก็็บข้้อมููลทำให้้การรัับ
ดููแลเงิินและแลกเปลี่่ย� นมููลค่่าเป็็นไปได้้ง่่ายขึ้้น�  ทั้้ง� ต้้นทุุนในการบริิหารจััดการ 
ความเร็็วในการให้้บริิการ ไปจนถึึงความสะดวกสบายในการรัับบริิการ ทำให้้
มีีบริิษััทใหม่่ๆ ถููกก่่อตั้้�งขึ้้�นมาให้้บริิการทางการเงิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นกระเป๋๋าเงิิน
ดิิจิิทััล เครืือข่่ายระบบชำระเงิิน นายหน้้าซื้้�อขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน บริิษััท
สมััยใหม่่มัักบริิหารจััดการด้้วยรููปแบบที่่�คล่่องตััว ยืืดหยุ่่�นต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
ประกอบกัับความแพร่่หลายของ mobile device เช่่นโทรศััพท์์มืือถืือที่่�เชื่่�อม
ต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ตได้้  ทำให้้ทั้้�งช่่องทางและรููปแบบการบริิการเปลี่่�ยนไป
สามารถเข้้าถึึงตััวผู้้บ� ริิโภคได้้ง่่ายขึ้้น� ทั้้ง� ในมิิติสิ ถานที่่�และเวลาในการให้้บริิการ
ด้้วยต้้นทุุนที่่�ต่่ำลง และสามารถออกแบบขั้้น� ตอนการให้้บริิการที่่�สะดวกสบาย
เข้้าใจง่่ายมากขึ้้�นด้้วย ผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�มัักถููกเรีียกว่่า FinTech หรืือ
บริิษััทเทคโนโลยีีทางการเงิิน
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ในขณะเดีียวกััน ก็็มีีผู้้�ประกอบการที่่�ทำธุุรกิิจโดยอาศััยการสะสม
ข้้อมููลผู้้บ� ริิโภคเพื่่�อให้้บริิการ ไม่่ว่า่ จะเป็็นผ่่านการค้้นหาข้้อมููล การบริิโภคสื่่อ�
หรืือการจัับจ่่ายใช้้สอย ทุุกปฏิิสััมพัันธ์์ในโลกดิิจิทััล
ิ สามารถเก็็บข้้อมููลในหลาย
มิิติิได้้ง่่าย การนำ artificial intelligence มาใช้้งานกัับข้้อมููลมหาศาลนี้้�ทำให้้
เข้้าใจความชอบและอุุปนิิสััยของผู้้บ� ริิโภคแต่่ละรายได้้ง่่ายขึ้้น� อาจเข้้าใจได้้ถึึง
จิิ ต ใต้้สำนึึกที่่� แ ม้้แต่่ ตัั วผู้้� บ ริิ โ ภคเองก็็ ยัั งไม่่ ท ราบด้้วยซ้้ำ ซึ่่� ง หนัังสืื อ ชื่่� อ
“Everybody Lies: Big Data, New Data and What the Internet Can Tell Us
About Who We Really Are” โดย Stephens-Davidowitz (2017) มีีตััวอย่่าง
ที่่�น่า่ สนใจจากหลายบริิบท ทั้้ง� ด้้วยข้้อมููลผู้้บ� ริิโภคที่่มี�  ด้้
ี วยข้้อมููลแวดล้้อมหรืือ
ข้้อมููลประมวลจากการอนุุมานและคาดเดาผ่่านแบบจำลองสถิิติิ ทำให้้ข้้อมููล
ที่่�เดิิมเคยเป็็น soft information สามารถเป็็น hard information ได้้มากขึ้้�น
หากย้้อนไปที่่�ปััญหาสำคััญของระบบการเงิิน ได้้แก่่ความสามารถ
และความเต็็มใจในการชำระ อาจกล่่าวได้้ว่่าบริิษััทเหล่่านี้้�เข้้าใจผู้้�กู้้�มากกว่่า
ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินดั้้�งเดิิมด้้วยซ้้ำ ทำให้้เริ่่�มมีีผู้้�ประกอบการที่่�ผัันตััวมา
เป็็นสถาบัันการเงิินมากขึ้้�น โดยมัักจะเป็็นกิิจการที่่�เป็็น platform เชื่่�อมต่่อ
ผู้้�คนในระบบเศรษฐกิิจเข้้าด้้วยกัันด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล  ทำให้้สามารถเก็็บ
ข้้อมููลปริิมาณมากได้้หลากหลายมิิติิด้้วยต้้นทุุนในการเก็็บข้้อมููลต่่ำมาก
เพราะผู้้�ใช้้งานเป็็นผู้้�สร้้างเบาะแสข้้อมููลนี้้�ให้้เอง (user-generated data)
ผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�มัักถููกเรีียก TechFin เพราะเป็็นบริิษััทเทคโนโลยีีที่่�หััน
มาให้้บริิการด้้านการเงิิน
กล่่ องที่่� 7 เมื่่� อ e-Commerce Platform และแอปพลิิ เคชัั นแชทกลายเป็็ น TechFin

ในช่่ วงเริ่่� มต้้ น ธุุ รกิิ จ e-commerce ของ Alibaba (Taobao) เผชิิ ญปัั ญหา
ผู้้�ซื้้� อและผู้้�ข ายไม่่ ไว้้ ใจกัั น ไม่่ กล้้ าโอนเงิิ นให้้ คนแปลกหน้้ า จึึ งได้้ เริ่่� ม ให้้ บริิ ก าร Alipay
ซึ่�่ งเป็็ นระบบชำำ �ระเงิิ นดิิ จิิทัั ลภายใน platform ของตนในปีี 2003 โดยให้้ บริิ การเอสโครว์์
(Escrow) รัั บฝากเงิิ นไว้้ ให้้ ก่่อนจนกว่่ าผู้้�ซื้้� อจะได้้ ยืืนยัั นสภาพสิิ นค้้ าจึึ งจะชำำ �ระเงิิ นให้้ กัับผู้้�ขาย
ก่่ อนที่่�จะขยายการให้้ บริิ การในวงกว้้ างขึ้้� นเป็็ น Alipay ซึ่�่ งเป็็ น mobile e-wallet ในปีี 2008
ที่่� “รัั บฝาก” เงิิ นจากผู้้� ใช้้ งาน20

20

CGAP, “China: A Digital Payments Revolution”, September 2019, https://www.cgap.org/
research/publication/china-digital-payments-revolution
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เมื่่� อเป็็ นผู้้�รัับฝากเงิิ นแล้้ วก็็ สามารถนำำ �มาบริิ หารและสร้้ างผลตอบแทนให้้ กัับ
ลููกค้้ าในรููปแบบดอกเบี้้� ย ประกอบกัั บการออกแบบให้้ ใช้้ งานง่่ ายทำำ �ให้้ บริิ การนี้้� ได้้ รัับความนิิ ยม
อย่่ างมาก ทำำ �ให้้ บััญชีีของ Alipay กลายเป็็ นเหมืื อนบัั ญชีีเงิิ นฝากหรืื อกองทุุ น MMF มากกว่่ า
จะเป็็ นเพีียง e-wallet จนส่่ งผลกระทบต่่ อการฝากเงิิ นในธนาคารพาณิิ ชย์์ 21 ในปีี 2014
Alibaba ได้้ ปรัั บโครงสร้้ างให้้ บริิ การทางการเงิิ นอยู่่�ภายใต้้ บริิ ษััท Ant Financial Services
Group และมีีการขยายขอบเขตการให้้ บริิ การ เช่่ น ธนาคารดิิ จิิทััล (MYbank) บริิ หารความ
มั่่� งคั่่� ง (Ant Fortune) ประกัั น (Xianghubao) และมีีการสร้้ างพัั นธมิิ ตรในแต่่ ละประเทศเพื่่� อ
ขยายการเข้้ าถึึ งลููกค้้ า
ส่่ วน WeChat นั้้� นเป็็ นแอปพลิิ เคชัั นแชทอัั นดัั บหนึ่่� งของจีีนที่่�พััฒนาโดย Tencent
ซึ่�่ งเป็็ นบริิ ษััทที่่�โดดเด่่ นในด้้ านเกมออนไลน์์ และได้้ พััฒนา Tenpay มาเพื่่� อสนัั บสนุุ นการชำำ �ระเงิิ น
ก่่ อนหน้้ านี้้�แล้้ ว ในปีี 2013 Tencent ได้้ นำำ�บริิ การของ Tenpay มารวมกัั บ WeChat ซึ่�่ งเป็็ นจุุ ด
กำำ �เนิิ ดของ WeChat Pay ที่่�ทำำ�ให้้ ลูู กค้้ าสามารถชำำ �ระเงิิ นระหว่่ างกัั นได้้ โดยง่่ าย

เมื่่� อทั้้� งสองต่่ างเป็็ นบริิ ษััทเทคโนโลยีีที่่�มีีข้้อมููลมากมาย ประกอบกัั บพัั ฒนาการ
ในการนำำ � artificial intelligence เช่่ น machine learning มาใช้้ เพื่่� อทำำ �ความเข้้ าใจพฤติิ กรรม
ผู้้� บริิ โภค ก็็ สามารถทำำ �ให้้ ประเมิิ นความสามารถในการชำำ �ระได้้ และมีีความสำำ �คััญต่่ อชีีวิิ ต
ประจำำ �วัันของผู้้� ใช้้ งานจนไม่่ อยากบิิ ดพลิ้้� วจนทำำ �ให้้ ไม่่ ต้้องกัั งวลเรื่่� องความเต็็ มใจในการชำำ �ระ
จึึ งสามารถให้้ บริิ การทางการเงิิ นเช่่ นสิิ นเชื่่� อได้้ ไม่่ ยากนัั ก

ทั้้� ง Alipay และ WeChat Pay ต่่ างรัั บ สกุุ ลเงิิ นที่่� ใช้้ กัั นแพร่่ ห ลายในระบบ
เศรษฐกิิ จ ประกอบกัั บการประสานงานโดยตรงกัั บระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ จึึ งทำำ �ให้้ IOU ใน
รููปแบบนี้้�มีีคุุณสมบัั ติิเป็็ นเงิิ นมากอยู่่�แล้้ ว และความสำำ �เร็็ จของทั้้� งสองมาจากการออกแบบ
ให้้ ใช้้ งานสะดวกและการขยายเครืื อข่่ ายผู้้� ใช้้ งานอย่่ างรวดเร็็ ว เช่่ น ทั้้� งสองบริิ ษััทมีีการใช้้
QR code ทำำ �ให้้ สามารถรัั บชำำ �ระเงิิ นได้้ ง่่าย ด้้ วย WeChat Pay เป็็ นแอปพลิิ เคชัั นแชทที่่�ต้้อง
สร้้ าง network effect ด้้ วยธรรมชาติิ อยู่่�แล้้ ว ทำำ �ให้้ เครืื อข่่ ายกว้้ างขวางโดยอัั ตโนมัั ติิ ประกอบ
กัั บการสร้้ างการใช้้ งานที่่�เป็็ นที่่�ถูู กใจในหมู่่�ลููกค้้ า เช่่ น การหาเพื่่� อนที่่�อยู่่� ในบริิ เวณ (Friend
22
Nearby) ทำำ �ให้้ เป็็ นแอปที่่�ได้้ รัับนิิ ยมที่่�สุุด ส่่ วน Alipay นั้้� น แม้้ ว่่าจะมีีจุุ ดเริ่่� มต้้ นจากการเป็็ น
e-commerce platform แต่่ การสร้้ างเครืื อข่่ ายในการรัั บชำำ �ระ เช่่ น ร้้ านค้้ าหรืื อแท็็ กซี่่� ทำำ �ให้้
ฐานการใช้้ งานไม่่ จำำ�กััดอยู่่�กัับร้้ านค้้ าใน online platform เท่่ านั้้� 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-1app-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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ในยุุ คนั้้� น ยัั งมีีประชากรจีี นจำำ �นวนมากที่่�เข้้ าถึึ งบริิ การทางการเงิิ นไม่่ ได้้ (unbanked) และทางการจีีนเองก็็ พยายามเร่่ งเพิ่่�มการเข้้ าถึึ ง โดยเฉพาะในชนบทและในประชากร
ยากจน รายงาน 2014 Global Findex พบว่่ าประชากรจีีน 20% คนไม่่ มีีบััญชีีธนาคาร ซึ่�่ ง
ลดลงจาก 35% ในปีี 2011 และการชำำ �ระเงิิ นผ่่ าน mobile banking สููงถึึ ง 19% ซึ่�่ งสููงกว่่ า
ประเทศพัั ฒนาแล้้ ว เช่่ น เยอรมนีีที่่�มีีสััดส่่ วนเพีียง 15% เท่่ านั้้� น24 ทางการจีีนเองก็็ ให้้ การ
สนัั บสนุุ นผ่่ านการให้้ ใบอนุุ ญาตในการจัั ดตั้้� งธนาคารแก่่ บริิ ษััทเทคโนโลยีีด้้ วย25 จนทำำ �ให้้ ระบบ
การเงิิ นของจีีนเกิิ ด digital transformation ขึ้้� น ส่่ วนหนึ่่� งของความสำำ �เร็็ จของทั้้� ง Alipay
และ WeChat Pay จึึ งมาจากการสนัั บสนุุ นของภาครัั ฐ โดยในปีี 2020 ส่่ วนแบ่่ งตลาดของ
การชำำ �ระเงิิ นผ่่ านโทรศัั พท์์มืือถืื อของ Alipay อยู่่�ที่่� 55.4% ส่่ วน WeChat Pay อยู่่�ที่่� 38.5%26

เมื่่� อประชากรจีีนชื่่� นชอบการเดิิ นทางมากขึ้้� น การรัั บชำำ �ระเงิิ นจากนัั กท่่ องเที่่�ยว
จีีนก็็ เป็็ นประโยชน์์ ต่่อธุุ รกิิ จท่่องเที่่�ยวเช่่ นกัั น ทาง Alipay เองก็็ มีี การจัั บมืื อกัั บร้้ านค้้ าในแหล่่ ง
ท่่ องเที่่�ยวเพื่่� ออำำ �นวยความสะดวก27 สำำ �นัักงานพัั ฒนาธุุ รกรรมทางอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ได้้ สำำ�รวจ
ช่่ องทางการชำำ �ระเงิิ นผ่่ านช่่ องทางออนไลน์์ ของกลุ่่�มผู้้� ประกอบการ SMEs ในปีี 2559 และ
พบว่่ า 3.81% ใช้้ ช่่องทางการชำำ �ระเงิิ นผ่่ านระบบการชำำ �ระเงิิ นต่่ างประเทศ เช่่ น PayPal และ
Alipay เป็็ นต้้ น

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-andwechat-pay-revolutionised-chinese-payments-paved-the-way-for-central-bank-digitalcurrency-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,
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กล่่ องที่่� 7 (ต่่ อ)

ความสามารถในการรัั บชำำ �ระจากต่่ างประเทศด้้ วยสกุุ ลเงิิ นต่่ างประเทศทำำ �ให้้
เงิิ นข้้ ามพรมแดนได้้ ง่่าย ส่่ วนความสามารถในการเปิิ ดบัั ญชีีกัั บผู้้� ให้้ บริิ การต่่ างประเทศได้้
โดยตรงโดยที่่�ผู้�้ ให้้ บริิ การก็็ ไม่่ ใช่่ ธนาคารพาณิิ ชย์์ ก็็อาจทำำ �ให้้ เงิิ นในระบบเศรษฐกิิ จได้้ รัับ
อิิ ทธิิพลจากต่่ างประเทศได้้ ทำำ �ให้้ ธนาคารกลางซึ่�่ งเป็็ นผู้้�กำำ�หนดนโยบายและดููแลระบบการ
เงิิ น ต่่ า งเริ่่� ม มีีการพูู ดคุุ ยถึึ งเรื่่� อ งผลกระทบของเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ลต่่ อเสถีียรภาพการเงิิ น
มากขึ้้� น โดยปัั จจุุ บัันผู้้� ประสงค์์ จะประกอบธุุ รกิิ จเกี่่� ยวกัั บการชำำ �ระเงิิ นในประเทศไทยจะต้้ อง
อยู่่�ภายใต้้ พรบ. ระบบการชำำ �ระเงิิ น พ.ศ. 2560 รวมถึึ งผู้้� ประกอบธุุ รกิิ จที่่�รัับชำำ �ระเงิิ นด้้ วย
Alipay และ WeChat Pay ด้้ วย

ทั้้�ง FinTech และ TechFin ต่่างมีีบทบาทในการช่่วยกลุ่่�มที่่�เข้้า
ถึึงบริิการทางการเงิินไม่่ได้้ (unbanked) และกลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
อย่่างไม่่ทั่่�วถึึง (underbanked) เพราะทำให้้การเปิิดบััญชีีเป็็นเรื่่�องง่่ายขึ้้�น
สามารถพิิสููจน์์ตััวตนผู้้เ� ปิิดบััญชีี (KYC) ได้้ โดยที่่�ไม่่ต้้องพึ่่�งพาสาขาที่่�มีต้้ี นทุุน
สููงกว่่า (หรืืออาจจะไม่่ KYC ด้้วยซ้้ำ) และมีีข้้อมููลทางเลืือก (alternative
data) ในการพิิจารณาลููกค้้ามากขึ้้น� ไปจนถึึงช่่วยให้้การตััดสิินใจลงทุุนปลอด
อคติิมากขึ้้�น เมื่่�อผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�ที่่�ไม่่ใช่่ธนาคารพาณิิชย์์ (non-bank)
มีีบทบาทมากขึ้้�นในการให้้สิินเชื่่�อและการบริิหารจััดการลงทุุนสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน และหากผู้้�ให้้บริิการเหล่่านี้้�ให้้บริิการกระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััลด้้วยแล้้ว
ในหลัักการก็็สามารถให้้สิินเชื่่�อโดยเพิ่่�มเงิินลงในกระเป๋๋าเงิินของผู้้�กู้้�โดยตรง
และบัันทึึกสิินเชื่่�อนั้้�นเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้ ทำให้้ non-bank ที่่�ปล่่อย
สิินเชื่่�อและมีีกระเป๋๋าเงิินเป็็นของตนเองเป็็นเสมืือน shadow bank ที่่�สามารถ
สร้้างเงิินใน (inside money) ในระบบได้้โดยแทบไม่่ต่่างจากธนาคารพาณิิชย์์
ทำให้้อาจกล่่าวได้้กุุญแจสำคััญของผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินคืือความสามารถ
ในการสร้้างบััญชีีของผู้้�ใช้้งาน เมื่่�อสามารถปรัับเปลี่่�ยนข้้อมููลในบััญชีีได้้ก็็
สามารถให้้บริิการทางการเงิินได้้หลากหลายรููปแบบ รวมถึึงการสร้้างเงิินด้้วย
28

28

ในปีี พ.ศ. 2563 ธนาคารแห่่ งประเทศไทยได้้ เพิ่่� มสิิ นเชื่่� อส่่ วนบุุ คคลภายใต้้ การกำำ �กัับประเภทสิิ นเชื่่� อส่่ วน
บุุ คคลดิิจิิทััลเพื่่� อรองรัั บผู้้� ให้้ บริิ การที่่�นำำ�เทคโนโลยีีดิิ จิิทััลและข้้ อมููลทางเลืื อก (alternative data) มาใช้้
ในการให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อในขั้้� นตอนของการประเมิิ นความสามารถหรืื อความเต็็ มใจในการชำำ �ระหนี้้� โดย
ในเดืื อนธัั นวาคม ปีี พ.ศ. 2564 มีีผู้้� ประกอบการทั้้� งหมด 7 ราย ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “รายชื่่� อผู้้�
ให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อส่่ วนบุุ คคลดิิจิิทััล”, 8 December 2021, https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/DigitalPloan_ServiceProvider.aspx.
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ซึ่่�งหากนำเงิินนี้้�ไปลงทุุนไม่่ถููกประเภทก็็อาจส่่งผลต่่อเนื่่�องไปถึึงเสถีียรภาพ
ของระบบการเงิินได้้ ซึ่่�ง ธรรมรัักษ์์ หมื่่�นจัักร (2544) ได้้วิิเคราะห์์ความกัังวล
ต่่างๆ เหล่่านี้้� (ในบริิบทของ e-money) ไว้้ในบทความวิิจััยที่่�นำเสนอในงาน
สััมมนาวิิชาการธนาคารแห่่งประเทศไทยประจำปีี 2544 ในยุุคสมััยที่่� mobile
e-wallet ยัังไม่่เป็็นที่่�แพร่่หลาย
2.8

เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนิิยามของเงิิน

เมื่่�อเงิินในกระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััลสามารถนำไปชำระได้้อย่่างกว้้างขวาง
ประชาชนเข้้าได้้ทั่่�วถึึง (ubiquitous) ยอดเงิินในกระเป๋๋าเงิินเป็็นภาระต่่อผู้้�ถืือ
กระเป๋๋าเงิินที่่ต้้� องรัับผิิดชอบคล้้ายบััญชีีเงิินฝาก (แม้้ว่่าจะจ่่ายดอกเบี้้ย� หรืือไม่่
ก็็ตาม) ประชาชนก็็อาจมีีความคาดหวัังต่่อความสััมพัันธ์์นั้้�นเสมืือนการฝาก
ดููแลเงิิน ทำให้้ผู้้�ให้้บริิการกระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััลต้้องได้้รัับอนุุญาตจากธนาคาร
แห่่งประเทศไทยในฐานะผู้้�ประกอบธุุรกิิจระบบการชำระเงิินภายใต้้การกำกัับ
และบริิการการชำระเงิินภายใต้้การกำกัับ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นธุุรกิิจการให้้บริิการ
เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ถ้้อยคำที่่�ใช้้ไม่่ได้้กล่่าวถึึงบริิการกระเป๋๋าเงิินแต่่ระบุุว่่าเป็็น
บริิการเงิินรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงสาระสำคััญว่่ากระเป๋๋า
เงิินดิิจิิทััลไม่่ ใช่่มีีเพีียงแค่่การสร้้างบััญชีีที่่�เก็็บข้้อมููลเงิิน แต่่เป็็นเรื่่�องการ
สร้้างความมั่่�นใจว่่าข้้อมููลในกระเป๋๋าเป็็นที่่�ยอมรัับเป็็นเงิินที่่�สามารถชำระค่่า
สิินค้้าและบริิการได้้ สามารถคงมููลค่่าและรัักษาความปลอดภััยแทนผู้้�ฝากได้้ 
เมื่่�อผู้้�ใช้้งานเติิมเงิินเข้้าไปไม่่ว่่าจะเป็็นในรููปแบบ ธนบััตร  เหรีียญกษาปณ์์
บััตรเติิมเงิิน หรืือโอนผ่่านบััญชีีธนาคารก็็ตาม ก็็จะถืือว่่าเป็็นการแปลงสภาพเงิิน
ในสื่่อ� ประเภทหนึ่่ง� ไปยัังสื่่อ� อีีกประเภทหนึ่่ง� แต่่ “ความเป็็นเงิิน” ยัังเหมืือนเดิิม
ทั้้�งๆ ที่่�ในความเป็็นจริิงแล้้วเมื่่�อเงิินถููกแปลงสภาพไป คุุณสมบััติิของเงิินอาจ
จะเปลี่่�ยนไป ถึึงแม้้ว่่าในการใช้้งานมัักมีีความคล้้ายกัันมากจนผู้้�ใช้้งานแยก
ไม่่ออก
การกำหนดระเบีียบต่่างๆ จึึงมีีไว้้เพื่่�อให้้เงิินยัังคงเป็็นเงิินเหมืือนเดิิม
แม้้จะถููกแปลงสภาพไป ในบริิบทนี้้� เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในกระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััล
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ที่่�เป็็นหนี้้�สิินของผู้้�ออกเงิินสามารถถืือเป็็นเงิินใน (inside money) ประเภท
หนึ่่�งได้้เช่่นกััน เนื่่�องจากเงิินในที่่�อยู่่�ในรููปแบบบััญชีีมีีความสะดวกสบายใน
การใช้้งานมากกว่่าธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์ ผู้้�ให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
จึึงต้้องมีีภาระความรัับผิิดชอบเรื่่�องการพิิสููจน์์ตััวตนผู้้�เปิิดบััญชีี (KYC) และ
ให้้ความร่่วมมืือด้้านการปััองกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน (AML) เสมืือน
ธนาคารพาณิิชย์์ด้้วย
หากพิิจารณากองทุุน MMF ที่่�ก่่อนนี้้�ได้้กล่่าวว่่ามีีลัักษณะคล้้าย
บััญชีีเงิินฝากแต่่ไม่่จำเป็็นต้้องกำกัับดููแลอย่่างเข้้มข้้นเท่่า อาจเป็็นเพราะไม่่
ได้้มีีความคาดหวัังว่่าจะถููกนำไปชำระโดยกว้้างขวาง และผู้้ใ� ช้้งานมองว่่าเป็็น
การลงทุุนที่่�มีีความเสี่่�ยง หน่่วยลงทุุนเป็็นภาระความรัับผิิดชอบของกองทุุน
รวมซึ่่�งอาจสููญมููลค่่าได้้ ไม่่ได้้เป็็นการรัับฝากเงิิน จึึงไม่่ได้้มีีข้้อกัังวลเรื่่อ� งการ
รัักษาความเป็็นเงิินเหมืือน e-money แต่่ก็็ยัังต้้องมีี KYC และ AML เช่่นกััน
เหมืือนธุุรกรรมอื่่�นๆ ในตลาดทุุน
ทั้้ง� นี้้� กองทุุน MMF สามารถ break the buck จนเกิิด MMF run ได้้
เพราะสามารถซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนได้้ด้้วยราคาที่่แ� ตกต่่างจาก “มููลค่่าที่่�ตราไว้้”
(หรืือความคาดหวัังของผู้้รัั� บบริิการ) และความแตกต่่างนั้้น� เป็็นที่่�ประจัักษ์์กััน
ในสัังคมจนสามารถทำให้้เกิิดความแตกตื่่�นและสููญเสีียความมั่่�นใจได้้  แต่่ใน
บริิบทของเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในกระเป๋๋าเงิินดิิจิทััล 
ิ ไม่่สามารถซื้้�อขายกัันได้้ใน
ราคาที่่�ต่า่ งจากที่่�ตราไว้้ กล่่าวคืือ 1 บาทในกระเป๋๋าเงิินดิิจิทััล
ิ สามารถแลกเป็็น
1 บาทในรููปแบบอื่่น� ได้้ตลอดเวลาเพราะจะต้้องแลกผ่่านผู้้ใ� ห้้บริิการกระเป๋๋าเงิิน
ดิิจิิทััลเท่่านั้้�น การซื้้�อขายกัันเองไม่่มีีอััตราแลกเปลี่่�ยนให้้เห็็น (คล้้ายกัับการ
ถอนเงิิน ซึ่่�งคืือการแปลงเงิินในบััญชีีเงิินฝากในธนาคารพาณิิชย์์เป็็นธนบััตร 
ซึ่่ง� เป็็นเงิินคนละรููปแบบกัันแล้้ว) ทำให้้หน่่วยเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในกระเป๋๋าเงิิน
ดิิจิิทััลในไม่่สามารถ break the buck ได้้ สถานการณ์์ MMF run จึึงสามารถ
พิิจารณาเป็็นกรณีีศึึกษาได้้ว่่าหากเงิินฝากในธนาคารพาณิิชย์์สามารถซื้้�อขาย
ได้้อย่่างอิิสระ หน่่วย 1 บาทของเงิินฝากอาจจะซื้้�อขายกัันในราคาที่่�ต่่างจาก
1 บาทก็็ได้้  การที่่�เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในกระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััลมีีการจำกััดการ
แลกเปลี่่�ยนไว้้ทำให้้สถานการณ์์คล้้าย MMF run ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ 
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แต่่ bank run ในรููปแบบดั้้�งเดิิมอย่่างเช่่นในกรณีีธนาคารพาณิิชย์์ที่่�ประชาชน
แห่่ไปถอนเงิินฝากจนไม่่สามารถแปลงเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในกระเป๋๋าเงิินดิิจิทััล
ิ
เป็็นเงิินรููปแบบอื่่�นได้้ก็็ยัังสามารถเกิิดได้้อยู่่�เสมอ ทำให้้การหนุุนหลัังมููลค่่า
เงิินของผู้้�ให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นมิิติิหนึ่่�งที่่�ผู้้�กำกัับดููแลมัักให้้ความ
สำคััญด้้วย
ที่่�ผ่่านมาก็็มีีผู้้�ประกอบการที่่� ใช้้สิ่่�งอื่่�นแลกเปลี่่�ยนแทนเงิิน เช่่น
บััตรกำนััล คููปองสวนอาหาร แต้้มสะสม เป็็นต้้น แต่่ก็็ไม่่ถููกพิิจารณาว่่าเป็็นเงิิน
โดยธนาคารแห่่งประเทศไทยเช่่นกััน ผู้้�ให้้บริิการไม่่จำเป็็นต้้องได้้รัับอนุุญาต
ก็็ได้้เพราะบััตรกำนััล คููปอง หรืือแต้้มสะสมมัักมีีการจำกััดเงื่่อ� นไขในการใช้้งาน
ไม่่ได้้แลกเปลี่่�ยนกลัับเป็็นเงิินได้้ง่่าย ไม่่ได้้ถููกนำไปใช้้ชำระโดยกว้้างขวาง
แต่่ประเด็็นที่่�น่่าสนใจคืือในปััจจุุบัันเทคโนโลยีีดิิจิิทััลทำให้้การแลกเปลี่่�ยนเกิิด
ได้้ง่่ายขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัันโดยตรงหรืือผ่่านตััวกลางก็็ตาม
ทำให้้เกิิดความกว้้างขวางขึ้้�นได้้ง่่ายแม้้ว่่าผู้้�ให้้บริิการอาจไม่่ได้้ตั้้�งใจเช่่นนั้้�น
ก็็ตาม
กล่่ องที่่� 8 ไมล์์ สะสมของสายการบิิ นเป็็ นเงิิ นหรืื อไม่่

ไมล์์ เดิิ นทางสะสมของการสายการบิิ นเป็็ นสิ่่� งที่่�นัักเดิิ นทางชื่่� นชอบเพราะสามารถ
นำำ �ไปแลกเปลี่่� ยนเป็็ นรางวัั ลได้้ หลายรููปแบบ หนึ่่� งในการแลกเปลี่่� ยนที่่�คุ้้� มค่่ าที่่�สุุดก็็ คืือการนำำ �ไป
แลกเป็็ นตั๋๋� วเครื่่� องบิิ นชั้้� นหนึ่่� งเพราะอัั ตราในการแลกเปลี่่� ยนไมล์์ กัับราคาตั๋๋� วมัั กคุ้้�มค่่ าที่่�สุุดเมื่่� อ
เทีียบกัั บรางวัั ลประเภทอื่่� น ประกอบกัั บการได้้ มาซึ่�่ งไมล์์ มีี หลากหลายวิิ ธีี ไม่่ ว่่าจะเป็็ นจากการ
เดิิ นทาง (ซึ่�่ งแต่่ ละสายการบิิ นก็็ มีี กติิ กาในการให้้ ไมล์์ แตกต่่ างกัั นไป เช่่ น เส้้ นทางที่่�บิิน ประเภท
ตั๋๋� วที่่�ซื้้� อ ไปจนถึึ งจำำ �นวนเงิิ นที่่�จ่่ายให้้ สายการบิิ น) ไปจนถึึ งรางวัั ลจากบัั ตรเครดิิ ตที่่�ผู้้� ให้้ บริิ การ
ซื้้� อมาจากสายการบิิ นเพื่่� อเป็็ นแรงจููงใจให้้ กัับลููกค้้ า มีีเว็็ บไซต์์ จำำ�นวนมาก เช่่ น The Points
Guy ที่่�แนะนำำ �วิิธีี การสะสมและใช้้ งานไมล์์ ไปจนถึึ งการประเมิิ นมููลค่่ าไมล์์ เทีียบกัั บการใช้้ งาน
และประเมิิ นต้้ นทุุ นในการสะสมไมล์์ ในวิิ ธีีต่่างๆ เพื่่� อให้้ เกิิ ดความคุ้้�มค่่ ามากที่่�สุุด
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เมื่่� อไมล์์ นั้้� นถููกนำำ �ไปแลกเป็็ นตั๋๋� วเครื่่� องบิิ นหรืื อสิิ นค้้ าและบริิ การ สายการบิิ นก็็ จะ
รัั บรู้้� รายได้้ ตามมาตรฐานบัั ญชีี แต่่ เงิิ นจากการขายไมล์์ นั้้� นได้้ รัับล่่ วงหน้้ าไปแล้้ ว ทำำ �ให้้ ไมล์์ ที่่�
ขายไปเป็็ น IOU ประเภทหนึ่่� ง และมีีการบัั นทึึ กเป็็ นหนี้้�สิินของบริิ ษััทอย่่ างชัั ดเจน หากผู้้� บริิ โภค
นำำ �ไมล์์ มาแลกเป็็ นสิิ นค้้ าและบริิ การที่่�ค่่าใช้้ จ่่ายต่ำำ� �กว่่ ารายได้้ จากการขายไมล์์ สายการบิิ น
ก็็ สามารถทำำ �กำำ� ไรได้้ ด้้ วยการขายไมล์์ และบัั นทึึ กหนี้้� สิิ นด้้ วยมููลค่่ าต่ำำ� � กว่่ าเงิิ นที่่� ได้้ รัั บ มา
(คล้้ ายกัั บ seigniorage จากตัั วอย่่ างการผลิิ ตเงิิ นก่่ อนหน้้ านี้้�) และหากไมล์์ ไม่่ ถูู กนำำ �มาไถ่่ ถอน
หรืื อหมดอายุุ (มัั กเรีียกว่่ า breakage) หนี้้�สิิ นนั้้� นก็็ จะถููกรัั บรู้้� เป็็ นกำำ �ไรไป 29 บทความจาก
นิิ ตยสาร Forbes ในปีี 2020 วิิ เคราะห์์ ว่่าสายการบิิ นอาจได้้ กำำ�ไรถึึ ง 50% จากไมล์์ ที่่�ขาย
ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการขายตรงให้้ กัับผู้้� บริิ โภค ไปจนถึึ งการขายให้้ ธุุรกิิ จอื่่� น เช่่ น ธนาคาร ที่่�มัักซื้้� อไมล์์
ไปให้้ เป็็ นรางวัั ลของการใช้้ งานบัั ตรเครดิิ ต30

ทั้้� งนี้้� ไมล์์ เป็็ นตัั วเลขในระบบข้้ อ มููลของสายการบิิ น ผู้้� บริิ โภคสร้้ า งบัั ญชีีกัั บ
สายการบิิ นเพื่่� อสะสมไมล์์ เมื่่� อใช้้ บริิ การตามเงื่่� อนไข สายการบิิ นก็็ เพิ่่�มไมล์์ ให้้ ในบัั ญชีี หรืื อเมื่่� อ
สายการบิิ นขายไมล์์ ผู้้� บริิ โภคก็็ ส่่งเงิิ นให้้ กัับสายการบิิ นเพื่่� อแลกกัั บตัั วเลขในบัั ญชีี ในช่่ วงที่่�
ผ่่ านมา หลายสายการบิิ นอนุุ ญาตให้้ ผู้้�บริิ โภคสามารถโอนไมล์์ ให้้ กัันได้้ ซึ่�่ งอาจโอนให้้ กัับคน
ในครอบครัั วหรืื อคนรู้้� จัักด้้ วยความเสน่่ หา หรืื อจะซื้้� อขายกัั นก็็ ได้้ ผู้้� บริิ โภคอาจติิ ดต่่ อกัั น
ผ่่ านช่่ องทางต่่ างๆ เช่่ น เว็็ บบอร์์ ดเพื่่� อโอนให้้ กัันโดยตรง หรืื ออาจมีีบริิ ษััทที่่�รัับซื้้� อไมล์์ เพื่่� อนำำ �
ไปประกอบธุุ รกิิ จต่่อ เมื่่� อมีีผู้้�รัับซื้้� อไมล์์ กว้้ างขวางมากขึ้้� นและสะดวกขึ้้� น ก็็ อาจมีีผู้้� ที่่�รัับชำำ �ระ
ค่่ าสิิ นค้้ าและบริิ การเป็็ นไมล์์ เสมืื อนเงิิ นก็็ ได้้ และหากพิิ จารณาไมล์์ ในบัั ญชีีเหมืื อนเงิิ นฝาก
ไมล์์ สายการบิิ นเองก็็ มีีความคล้้ ายบริิ การการเงิิ นได้้ เช่่ นกัั น มีีการรัั บฝากและไถ่่ ถอนไมล์์
แต่่ ไมล์์ ในรููปแบบปัั จจุุ บัันไม่่ ได้้ เป็็ นหน่่ วยวัั ดทางบัั ญชีีที่่�ดีี มููลค่่ าของไมล์์ ในสายตาแต่่ ละคนมีี
ความแตกต่่ างกัั น วิิ ธีี หาไมล์์ มาได้้ แต่่ ละหน่่ วยก็็ มีีความแตกต่่ างกัั น มููลค่่ าของไมล์์ จึึงมีีความ
ไม่่ แน่่ นอน ทำำ �ให้้ ไมล์์ ในรููปแบบนี้้� ไม่่ ได้้ มีีคุุณสมบัั ติิเป็็ นเงิิ นที่่�ดีี ได้้

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-breakageand-why-does-it-matter/.
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หากลองจิิ นตนาการใหม่่ ว่่ า สายการบิิ นกำำ � หนดให้้ 1 ไมล์์ เท่่ า กัั บ 1 บาท ไมล์์
ผู้้� ที่่�สะสมไมล์์ สามารถแลกเป็็ นสิิ นค้้ าและบริิ การได้้ ในอัั ตราแลกเปลี่่� ยนนี้้�เสมอ สามารถนำำ �
ไมล์์ ไปลดราคาตั๋๋� วเครื่่� องบิิ นได้้ และพัั นธมิิ ตรที่่�ซื้้� อไมล์์ ไปก็็ สามารถแลกไมล์์ ได้้ ในอัั ตราไมล์์
ละ 1 บาทเสมอ แต่่ ยิินดีีขายไมล์์ นั้้� นให้้ ราคาต่ำำ� �กว่่ า 1 บาท หากพิิ จารณาไมล์์ สายการบิิ นจาก
มุุ มมองของธุุ ร กรรมการเงิิ น ไมล์์ ที่่� ขายให้้ พัั น ธมิิ ตรไปในราคาต่ำำ� � กว่่ า 1 บาทก็็ คล้้ า ยกัั บ
การขายตั๋๋� วแลกเงิิ น (bill of exchange) ที่่� ไม่่ ระบุุ วัันไถ่่ ถอน จะไถ่่ ถอนก็็ ต่่อเมื่่� อผู้้� บริิ โภคมา
แลกไมล์์ เท่่ านั้้� น หากมีีการแลกไมล์์ อย่่ างกว้้ างขวางและแพร่่ หลายมากขึ้้� น มีีแอปพลิิ เคชัั น
ในการอำำ �นวยความสะดวกต่่ างๆ มากมาย แต่่ ผู้�ถื
้ ื อครองและดููแลข้้ อมููลบัั ญชีี ไมล์์ ก็็ยัังเป็็ น
สายการบิิ นอยู่่� ในกรณีีนี้้� ไมล์์ ควรจะถููกพิิ จารณาเป็็ นเงิิ นหรืื อไม่่
หากพิิ จารณาแค่่ การใช้้ งานก็็ จะเห็็ นว่่ ามีีความคล้้ ายเงิิ นบาทมาก มููลค่่ าถููกตรึึ งกัั บ
เงิิ นบาทอย่่ างชัั ดเจน แต่่ ไม่่ ได้้ มีี การยอมรัั บว่่ าสามารถแลกไมล์์ ออกมาจากสายการบิิ นเป็็ นเงิิ น
บาทได้้ (convertibility) ต้้ องอาศัั ยการขายให้้ ผู้้�อื่่� น และไม่่ มีี กลไกในการรัั บรองการคงมููลค่่ า
ของ 1 ไมล์์ ต่่อ 1 บาทได้้ เข้้ มแข็็ งและน่่ าเชื่่� อมั่่� นได้้ มากพอ เช่่ น สายการบิิ นอาจเปลี่่� ยนเงื่่� อนไข
ในการแลกเปลี่่� ยน รวมถึึ งการไม่่ ได้้ ทำำ� KYC เต็็ มรููปแบบและไม่่ ได้้ อยู่่�ในเครืื อข่่ าย AML จึึ งทำำ �ให้้
ไม่่ ถูู กพิิ จารณาเป็็ นเงิิ น แม้้ จะใช้้ ชำำ�ระแทนเงิิ นได้้ ในหลายสถานการณ์์ ก็็ตาม

ด้้วยบริิบทของเทคโนโลยีีในปััจจุุบััน สัังคมที่่�ไม่่ใช้้เงิินสด (cashless) ไม่่มีีทั้้�งธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์ เป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นไปได้้ง่่ายขึ้้�นมาก
เพราะจากที่่�ได้้กล่่าวในบทที่่� 1.3 ว่่าพััฒนาการของเงิินขึ้้น� อยู่่�กัับความต้้องการ
แลกเปลี่่ย� นในแต่่ละยุุคและเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลเทคโนโลยีีดิจิิ ทััล
ิ ทำให้้
การเก็็บและสื่่�อสารข้้อมููลระหว่่างกัันเป็็นเรื่่�องง่่าย อีีกทั้้�งธนบััตรและเหรีียญ
กษาปณ์์เป็็นเงิินนอก (outside money) ที่่�รััฐได้้กำไรจาก seigniorage หากนำ
มาใช้้จ่่ายกัับสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้เกิิดการเติิบโตทางเศรษฐกิิจก็็อาจทำให้้นำมาซึ่่�งภาวะ
เงิินเฟ้้อได้้  ในบริิบทของสัังคมไร้้เงิินสด แม้้จะไม่่มีีเงิินนอก กิิจกรรมต่่างๆ
ในระบบเศรษฐกิิจก็็ยัังสามารถดำเนิินต่่อไปได้้ด้้วยเงิินในที่่�เอกชนเป็็นผู้้�ให้้
บริิการเอง (privately-issued inside money) เช่่นเงิินในกระเป๋๋าเงิินดิิจิทััล 
ิ เป็็นต้้น
ขอเพีียงมีีกระเป๋๋าเงิินที่่�สามารถเชื่่�อมโยงกัับทุุกคนได้้  เรื่่�องการแลกเปลี่่�ยน
และส่่งผ่่านมููลค่่ากัันก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องยากอีีกต่่อไป
แต่่การใช้้งานระบบดิิจิิทััลย่่อมหลงเหลืือร่่องรอยไว้้  แตกต่่างจาก
เงิินสด ทำให้้เกิิดความกัังวลเรื่่�องความเป็็นส่่วนตััวได้้  ในซีีรีีส์์สะท้้อนภััย
ของสัังคมดิิจิิทััลที่่�ชื่่�อ Black Mirror (ปีีที่่� 3 ฉายในปีี 2016) ตอนที่่�ชื่่�อว่่า
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Nosedive นั้้�น ตััวเอกอยู่่�ในสัังคมที่่�ทุุกการกระทำ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสนทนา
พบปะ รัับบริิการ ต่่างฝ่่ายต่่างต้้องให้้คะแนนกัันตลอดเวลา ซึ่่�งคะแนนนั้้�นก็็
จะส่่งผลต่่อสิินค้้าและบริิการที่่�ตััวเอกได้้รัับ ตลอดไปจนการปฏิิบััติิจากสัังคม
ด้้วย หากพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับตััวอย่่างแบบจำลองสถิิติิของ FinTech
และ TechFin ที่่�ได้้กล่่าวถึึงก่่อนหน้้านี้้� เนื้้�อแท้้แล้้วก็็คืือแบบจำลองในการจััด
ลำดัับคน หากนำมาใช้้อย่่างแพร่่หลายแล้้ว อาจนำมาซึ่่ง� การจััดระเบีียบสัังคม
ผ่่านกติิกาของแบบจำลอง ทำให้้ประชาชนต้้องมีีพฤติิกรรมตามที่่�ผู้้�กำหนด
แบบจำลองพึึงประสงค์์
ด้้วยการเข้้าถึึงระบบการเงิินเป็็นเรื่่�องสำคััญ  ผู้้�มีีสิิทธิ์์�ในการสร้้าง
กระเป๋๋าเงิินและกำหนดกติิกามีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อชีีวิิตของผู้้�ใช้้บริิการ 
การกีีดกัันการเข้้าสู่่�ระบบการเงิิน (financial censorship) ด้้วยการใช้้เงิินดิิจิทััล
ิ
เป็็นเครื่่อ� งมืือในการสอดส่่อง (surveillance) สร้้างพฤติิกรรมผ่่านข้้อมููลและกติิกา
และมีีอำนาจในการระงัับหรืือปิิดบััญชีีจึึงเป็็นส่่วนผสมที่่�ทรงอิิทธิิพลมาก
แม้้การใช้้เงิินสดจะมาพร้้อมกัับความไม่่สะดวกหลายๆ อย่่าง แต่่ก็็สามารถ
รัักษาความเป็็นส่่วนตััวได้้  ในปััจจุุบัันสัังคมก็็ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของ
ความเป็็นส่่วนตััว หลายประเทศได้้ออกกฎหมายมาคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของประชาชน เช่่น ในประเทศไทยเป็็น พรบ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.
2562 หรืือที่่�เรีียกกัันในชื่่�อ PDPA (Personal Data Protection Act)  หรืือใน
สหภาพยุุโรป เป็็น General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)
ซึ่่�งอาจทำให้้ลดความกัังวลต่่อการใช้้ระบบการเงิินดิิจิิทััลได้้
แต่่ในช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้� ก็็ได้้มีีความพยายามในการพััฒนาระบบ
การเงิินรููปแบบใหม่่ที่่�ไม่่ขึ้้�นกัับกรอบกติิกาของระบบการเงิินเดิิม เป็็นระบบ
ที่่�เปิิดกว้้างไม่่สามารถปิิดกั้้�นการเข้้าถึึงได้้ ขอเพีียงสามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ ซึ่่�งสร้้างบนเทคโนโลยีีบล็็อกเชน (blockchain) ซึ่่�งทำให้้เกิิด
การย้้อนกลัับมาตั้้�งคำถามกัันอีีกครั้้�งว่่าหากเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลและ
รููปแบบของการผููกมััดสััญญามีีอิิทธิิพลต่่อพััฒนาการของเงิิน เงิินในรููปแบบ
ปััจจุุบัันยัังเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดแล้้วหรืือยััง และเทคโนโลยีีบล็็อกเชนจะเป็็น
จุุดเปลี่่ย� นที่่�ทำให้้ข้้อมููลดิิจิทััล
ิ ในรููปแบบนี้้ก� ลายเป็็น Future of Money หรืือไม่่

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

92

เงิิน: อดีีต ปัั จจุุบััน
และอนาคต
Money: Past, Present
and Future

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

93

สิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด ของฐานข้้ อ มูู ล คืือการ
ยอมรัั บ ความถูู ก ต้้ อ ง การเปิิ ด ให้้ ฐ าน
ข้้ อ มูู ล สามารถเข้้ า ถึึงได้้ โ ดยกว้้ า งไม่่ ใ ช่่
เ รื่่� อ ง ย า ก แ ต่่ ค ว า ม ท้้ า ท า ย คืื อ ก า ร
ย อ ม รัั บข้้ อ มูู ล ที่่� ถูู ก บัั น ทึึ ก ว่่ า ถูู ก ต้้ อ ง
ไม่่ถููกปลอมแปลงและบิิดเบืือนได้้...
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บ ท ที่่� 3

เทคโนโลยีี บล็็ อก เช น
แ ละ Futur e of M o n e y
-

สิ่่�งจำเป็็นลำดัับแรกในการเข้้าถึึงระบบการเงิินปััจจุุบัันคืือการมีี
บััญชีี ซึ่่�งมีีหลายปััจจััยที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการมีีบััญชีีในระบบการเงิิน เช่่น
บุุคคลต่่างชาติิอาจเปิิดบััญชีียากกว่่าประชาชนในประเทศเพราะเงื่่อ� นไขพิิสููจน์์
ตััวตนที่่�เข้้มข้้นกว่่า ผู้้�ที่่�โดนคว่่ำบาตรด้้วยเหตุุต่่างๆ ไม่่สามารถเปิิดบััญชีีได้้ 
ไปจนถึึงค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ในการเปิิดและรัักษาบััญชีี ทำให้้ผู้้�ใช้้บางกลุ่่�มอาจ
ถููกพิิจารณาว่่าไม่่คุ้้�มค่่าต่่อการให้้บริิการ  เป็็นต้้น ระบบการเงิินมีีหน้้าที่่�ต้้อง
รัักษาความถููกต้้องและความปลอดภััยของข้้อมููลทางการเงิิน ซึ่่�งข้้อมููลของ
แต่่ละคนกระจายกัันอยู่่�เป็็นส่่วนๆ ในฐานข้้อมููลมากมายที่่�ดููแลโดยสถาบััน
การเงิินผู้้�ให้้บริิการ (อย่่างเช่่นตััวอย่่างในบทที่่� 2.5) ซึ่่�งต่่างก็็เป็็นนิิติิบุุคคล
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อทั้้�งลููกค้้า นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องมากมาย
การดููแลความถููกต้้องและรัับผิิดชอบในความผิิดพลาดอยู่่�กัับนิิติิบุุคคลที่่�ให้้
บริิการ การกำกัับดููแลผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินรวมถึึงการกำหนดคุุณภาพการ
ให้้บริิการ เช่่น ผู้้�บริิโภคต้้องสามารถทำธุุรกรรมได้้อย่่างราบรื่่�น และรวมถึึง
ป้้องกัันความเสีียหายต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งจากความบกพร่่องของผู้้�ให้้
บริิการเอง ไปจนถึึงความเสีียหายที่่�เป็็นลููกหลงด้้วย จึึงทำให้้เกิิดต้้นทุุนแฝง
ที่่�ระบบการเงิินต้้องแบกรัับไว้้
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แต่่หากนำเงื่่อ� นไขต่่างๆ ออกไป และมุ่่�งไปยัังความจำเป็็นพื้้�นฐานที่่�สุดุ
ของเงิินในยุุคปััจจุุบัันซึ่่ง� คืือเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลนั้้น�  สิ่่�งที่่�สำคััญที่่�สุดุ ของ
ฐานข้้อมููลคืือการยอมรัับความถููกต้้อง การเปิิดให้้ฐานข้้อมููลสามารถเข้้าถึึงได้้
โดยกว้้างไม่่ใช่่เรื่่�องยาก แต่่ความท้้าทายคืือการยอมรัับข้้อมููลที่่�ถููกบัันทึึกว่่า
ถููกต้้อง ไม่่ถููกปลอมแปลงและบิิดเบืือนได้้  เทคโนโลยีีบล็็อกเชนทำให้้การ
ปรัับเปลี่่�ยนข้้อมููลในฐานข้้อมููลร่่วมสามารถเปิิดกว้้างให้้คนที่่�ไม่่รู้้�จัักกัันและ
ไม่่จำเป็็นต้้องยืืนตััวตน (ซึ่่�งทำให้้มีีความไม่่เชื่่�อใจกัันโดยธรรมชาติิอยู่่�แล้้ว)
สามารถบัันทึึกข้้อมููลในฐานข้้อมููลนั้้�นและเป็็นที่่�ยอมรัับร่่วมกัันได้้โดยไม่่
จำเป็็นต้้องพึ่่�งพาตััวกลางที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือ (trusted third party) ในการ
ยืืนยัันข้้อมููล  เมื่่�อข้้อมููลเป็็นที่่�ยอมรัับ ข้้อมููลนั้้�นก็็สามารถใช้้สะท้้อนสถานะ
ทางการเงิินได้้เช่่นกััน การลดขั้้�นตอนต่่างๆ และความสามารถในการทำงาน
โดยไม่่สามารถปิิดกั้้น� การเข้้าถึึงฐานข้้อมููลได้้ จึึงอาจเปลี่่ย� นรููปโฉมของระบบ
การเงิินจนเป็็น Future of Money
บทนี้้� จ ะวิิ เ คราะห์์ คุุ ณ สมบััติิ ค วามเป็็ น เงิิ น ของหน่่ ว ยข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เก็็บในบล็็อกเชน เช่่น คริิปโทเคอร์์เรนซีี เพื่่�อฉายภาพให้้
เห็็นถึึงมิิติขิ องการยอมรัับความเป็็นเงิินอย่่างเป็็นทางการที่่�เกิินกว่่าหน้้าที่่�หลััก
และคุุณสมบััติิสามประการ  ความหมายของคำว่่าเงิินที่่�ปลอดภััยในมุุมมอง
ของผู้้�ดููแลระบบการเงิินที่่�รวมถึึงความสามารถในการให้้ความช่่วยเหลืือใน
ยามฉุุกเฉิิน และความพยายามในการพััฒนา central bank digital currency
(CBDC) ของธนาคารกลางทั่่�วโลก
และบทนี้้�จะอธิิบายกลไกการทำงานของบล็็อกเชนที่่�ไม่่สามารถ
ปิิดกั้้�นการเข้้าถึึงฐานข้้อมููลได้้ อิิสระเสรีีในการสร้้างบััญชีีและทำธุุรกรรม
ระหว่่างกัันโดยไม่่ต้้องพึ่่�งพา trusted third party ทำให้้โอนและแลกเปลี่่�ยน
กัันได้้อย่่างไร้้พรมแดนภายใต้้ฐานข้้อมููลเดีียวกััน รวมถึึงอิิสระในการสร้้าง
หน่่วยข้้อมููลขึ้้�นมาใหม่่ในบล็็อกเชนบางประเภทอีีกด้้วย ทำให้้สามารถนำมา
ใช้้ระดมทุุนหรืือให้้บริิการทางการเงิินได้้
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3.1

คริิปโทเคอร์์เรนซีี Stablecoin และความเป็็นเงิิน

เงิินทำให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจต่่างๆ เป็็นได้้อย่่างราบรื่่น� ความสะดวก
ในการใช้้เงิินจึึงเป็็นเรื่่�องสำคััญ ทั้้�งนี้้� เงิินมีีหลายรููปแบบ ทั้้�งจัับต้้องได้้และ
จัับต้้องไม่่ได้้  แต่่อย่่างที่่�ได้้เห็็นในบทที่่� 2.5 ว่่าเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููล
และสื่่อ� สารมีีอิทิ ธิิพลต่อ่ สิ่่ง� ที่่�สัังคมใช้้เป็็นเงิินคริิปโทเคอร์์เรนซีี เช่่น บิิตคอยน์์
คืือหน่่วยข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในบล็็อกเชนที่่�ตั้้�งใจให้้นำมาใช้้แทนเงิินสด
จึึงจะเริ่่ม� ต้้นจากคำถามในภาพกว้้างเพื่่�อสร้้างความคุ้้น� เคยก่่อน เช่่น การส่่งเงิิน
ด้้วยคริิปโทเคอร์์เรนซีี ต่า่ งจากการใช้้เงิินสดหรืือส่่งเงิินผ่่านกระเป๋๋าเงิินดิิจิทััล
ิ
อย่่างไร คริิปโทเคอร์์เรนซีีมาจากไหน สร้้างอย่่างไร และคุุณลัักษณะเหล่่านี้้�
ทำให้้คริิปโทเคอร์์เรนซีีถืือเป็็นเงิินหรืือไม่่  เป็็นต้้น ซึ่่�งจะอธิิบายผ่่านตััวอย่่าง
ของบิิตคอยน์์ซึ่่�งเป็็นคริิปโทเคอร์์เรนซีีที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักมากที่่�สุุด
Kiyotaki และ Moore (2002) ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าเงิินสดเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ที่่�ทำให้้สามารถก้้าวข้้ามขีีดจำกััดในการผููกมััดสััญญา (limited commitment)
เนื่่อ� งจากไม่่จำเป็็นต้้องระบุุว่า่ เป็็น IOU ของใคร เมื่่อ� ส่่งมอบให้้แล้้วก็็จะตกเป็็น
ของผู้้ถื� อื สามารถพิิจารณาเป็็นการชำระขั้้น� สุุดท้้ายได้้ แต่่ก็ม็ าพร้้อมความไม่่
สะดวกต่่างๆ เพราะข้้อมููลที่่�เงิินนั้้�นสะท้้อนถููกผููกอยู่่�กัับสื่่�อกลางทางกายภาพ 
แต่่เมื่่�อข้้อมููลถููกเก็็บอยู่่�ในสื่่�ออื่่�น เช่่นในกระเป๋๋าเงิินดิิจิิทััล  ความท้้าทายก็็ยััง
หลงเหลืืออยู่่�เนื่่�องจากผู้้�ให้้บริิการแต่่ละรายมีีฐานข้้อมููลของตััวเองทำให้้ผู้้�ส่่ง
และรัับจะต้้องมีีพิิธีีการต่่างๆ ที่่�ต้้องพึ่่�งพาตััวกลางเช่่นธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อ
ทำธุุรกรรมให้้ ตั้้ง� แต่่การสร้้างบััญชีีในฐานข้้อมููล ไปจนถึึงสื่่อ� สารประสานงาน
เพื่่�อโอนเงิินให้้ถึึงปลายทางเมื่่�อได้้รัับคำขอ (อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในบทที่่� 2.5)
ซึ่่�งการที่่�ฐานข้้อมููลไม่่ได้้ทำงานร่่วมกัันได้้ง่่าย (interoperable) จึึงทำให้้เกิิด
friction ขึ้้น� แต่่หากบััญชีีของทุุกคนอยู่่�ในฐานข้้อมููลเดีียวกััน มองเห็็นยอดเงิิน
ในบััญชีีของกัันและกััน การโอนก็็สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ง่่าย ซึ่่�งคริิปโทเคอร์์เรนซีี
เป็็นหน่่วยข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�อยู่่�ในฐานข้้อมููลเดีียวกัันจึึงทำให้้การโอน
สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ง่่าย เทคโนโลยีีการเข้้ารหััสทำให้้สามารถเชื่่�อถืือข้้อมููลใน
ฐานข้้อมููลและยืืนยัันการทำธุุรกรรมได้้ จึึงทำให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถโอนเงิิน
ได้้ด้้วยตนเอง
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ส่่วนการสร้้างเงิินนั้้น� เงิินนอก (outside money) ที่่�มัักเป็็นสื่่อ� กลาง
ทางกายภาพ เช่่น เงิินสิินค้้า (commodity money) มีีกระบวนการและต้้นทุุน
ในการสร้้างที่่�ชััดเจน อย่่างทองคำมีีต้้นทุุนการขุุดและหลอมเป็็นแท่่งหรืือ
กษาปณ์์เป็็นเหรีียญ หรืือเงิินตััวแทน (representative money) อย่่างธนบััตร
ก็็ขึ้น้� อยู่่�กัับวััสดุุที่่�ใช้้ผลิิตและกระบวนการในการป้้องกัันการปลอมแปลง มููลค่่า
ของเงิินที่่�ตราไว้้และต้้นทุุนในการผลิิตมัักต่่างกััน ทำให้้เกิิดกำไรจากการผลิิตเงิิน
(seigniorage) และการด้้อยค่่าของเงิิน (debasement) เช่่นการเล็็มเหรีียญ
หรืือการผลิิตเงิินเพิ่่�มอย่่างที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในบทที่่� 1.5 ได้้ ส่่วนเงิินใน (inside
money) เช่่น เงิินฝากที่่�เป็็นหนี้้สิ� นิ ระหว่่างธนาคารพาณิิชย์์และผู้้ฝ� ากเป็็นเพีียง
ข้้อมููลทำให้้สามารถสร้้างได้้โดยไม่่มีต้้ี นทุุน ประเด็็นเรื่่อ� งกำไรจากการผลิิตเงิิน
จึึงไม่่ใช่่สาระสำคััญ  และการด้้อยค่่าของเงิินจากความเสีียหายทางกายภาพ
ไม่่เป็็นประเด็็น แต่่สำหรัับคริิปโทเคอร์์เรนซีีนั้น้� แม้้จะเป็็นข้้อมููลในบััญชีีคล้้าย
เงิินฝากแต่่เนื่่�องจากไม่่มีีผู้้�ฝากและผู้้�รัับฝาก ไม่่ได้้เป็็นหนี้้�สิินระหว่่างผู้้�ใด
ทำให้้มีีความคล้้ายเงิินนอก (outside money) มากกว่่า และจะต้้องมีีกระบวนการ
ผลิิตหน่่วยข้้อมููลนั้้�นขึ้้�นมาด้้วยจึึงจะทำการโอนได้้ การผลิิต “เหรีียญ” ในฐาน
ข้้อมููลจึึงเกิิดขึ้้�นด้้วยการ “ขุุด” ซึ่่�งมีีต้้นทุุน ผู้้�ที่่�ขุุดเหรีียญได้้ก็็นำไปใช้้จ่่ายได้้
คล้้ายกัับการขุุดทองคำ
เมื่่�อพิิจารณาเช่่นนี้้�แล้้วจะเห็็นได้้ว่่าคริิปโทเคอร์์เรนซีีมีีความคล้้าย
เงิินมาก หากผู้้�ใช้้งานต้้องการเงิินที่่�มีีอิิสระในการเก็็บรัักษาและทำธุุรกรรม
(เพราะเมื่่อ� ตััวกลางเป็็นผู้้ส� ร้้างบััญชีีให้้ได้้ก็็สามารถระงัับธุุรกรรมหรืือปิิดบััญชีี
ได้้เช่่นกััน) ก็็อาจพิิจารณาบิิตคอยน์์เป็็นเงิินได้้ตามกล่่องที่่� 9
อย่่างไรก็็ตาม จุุดประสงค์์ของหนัังสืือเล่่มนี้้คื� อื การฉายภาพอนาคต
ของเงิินซึ่่�งมีีความเกี่่�ยวพัันอย่่างลึึกซึ้้�งกัับระบบการเงิิน เมื่่�อบล็็อกเชนเป็็น
เทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููล  การทำความเข้้าใจการทำงานของเทคโนโลยีีนี้้�
จะทำให้้เข้้าใจถึึงศัักยภาพในการนำมาใช้้งานเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ
การเงิินมากขึ้้�น

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

99
กล่่ องที่่� 9 บิิ ตคอยน์์ เป็็ นเงิิ นหรืื อไม่่

เมื่่� อ ข้้ อ มููลสามารถใช้้ แ ทนเงิิ น ได้้ ธุุ ร กรรมการโอนหน่่ วยข้้ อ มููลในบล็็ อกเชน
จึึ งสามารถพิิ จารณาเป็็ นการ “โอนเงิิ น” ได้้ หากผู้้�รัับการโอนหน่่ วยข้้ อมููลนั้้� นสามารถนำำ �
ข้้ อมููลไปใช้้ จ่่ายต่่ อได้้ หรืื อมีีผู้้� ที่่�ยิินดีีซื้้� อหน่่ วยข้้ อมููลด้้ วยเงิิ น การโอนเงิิ นก็็ ถืือว่่ าบรรลุุ เสร็็ จสิ้้� น
สามารถโอนเงิิ นระหว่่ างบัั ญชีี (peer-to-peer) กัั นได้้ อย่่ างง่่ ายโดยไม่่ จำำ�เป็็ นต้้ องพึ่่� ง trusted
third party อย่่ างเช่่ นสถาบัั นการเงิิ นเพราะทุุ กบัั ญชีีอยู่่�ในฐานข้้ อมููลเดีียวกัั น แต่่ การโอนเงิิ น
วิิ ธีีนี้้�มีีความแตกต่่ างจากการโอนเงิิ นในฐานข้้ อมููลในระบบการเงิิ นปัั จจุุ บัันที่่�สามารถเพิ่่�มและ
ลดได้้ ตามปริิ มาณกิิ จกรรมทางเศรษฐกิิ จ (การเพิ่่�มลดจำำ �นวนมีีผลทางธุุ รกิิ จและกฏหมาย
ตามตัั วอย่่ างในบทที่่� 2.5) เพราะหน่่ วยข้้ อมููลในบล็็ อกเชนไม่่ มีี ราคาในตัั วเอง หากต้้ องการโอนเงิิ น
100 บาท ในทางปฏิิ บััติิจะต้้ องตกลงอัั ตราแลกเปลี่่� ยนระหว่่ างหน่่ วยข้้ อมููลนั้้� นกัั บเงิิ นสกุุ ล
ที่่�ต้้องการ หากออกแบบให้้ หน่่ วยข้้ อมููลมีีปริิ มาณจำำ �กััด (เช่่ น บิิ ตคอยน์์ เป็็ นต้้ น) ผลลัั พธ์์ก็็จะ
คล้้ ายกัั บการใช้้ เงิิ นสิิ นค้้ าในรููปแบบดิิ จิิทััลที่่� โอนเป็็ นปริิ มาณสิิ นค้้ า
แต่่ ในบริิ บทนี้้� หน่่ วยข้้ อมููลดิิ จิิทััลอาจไม่่ ได้้ มีีความเป็็ นสิิ นค้้ าในเชิิ งประโยชน์์ การ
ใช้้ งานเหมืื อนทองคำำ �และบุุ หรี่่� มิิ ติิของความคล้้ ายในการเปรีียบเทีียบจึึ งหมายถึึ งที่่�ปริิ มาณที่่�
จำำ �กััด บทเรีียนจาก Gold Standard ที่่�ได้้ กล่่ าวถึึ งในบทที่่� 1.2 แสดงให้้ เห็็ นว่่ าเงิิ นที่่�มีี ปริิ มาณ
จำำ �กััดอาจไม่่ เพีียงพอต่่ อความต้้ องการใช้้ งานในระบบเศรษฐกิิ จ เงิิ นที่่�มีี ราคาสููงขึ้้� นเรื่่� อยๆ
สามารถทำำ �ให้้ เกิิ ดภาวะเงิิ นฝืื ด ไม่่ เหมาะต่่ อการนำำ �มาใช้้ เป็็ นหน่่ วยในการทำำ �สััญญาที่่�มีีมิิติิเวลา
เข้้ ามาเกี่่� ยวข้้ องเช่่ นสิิ นเชื่่� อ ทำำ �ให้้ ส่่งผลกระทบต่่ อการไหลเวีียนของสิิ นเชื่่� อและการลงทุุ นใน
เศรษฐกิิ จจริิงได้้ ทำำ �ให้้ เงิิ นประเภทนี้้� ไม่่ ได้้ มีีคุุณสมบัั ติิของเงิิ นครบถ้้ วน

แต่่ ทั้้� งนี้้� ในหมู่่�นัักเศรษฐศาสตร์์ เองก็็ ยัังมีีความเห็็ นแตกต่่ างกัั น เช่่ น Yermack
(2015) วิิ เคราะห์์ บิิตคอยน์์ จากหน้้ าที่่�หลัั กสามประการของเงิิ นและสรุุ ปว่่ าบิิ ตคอยน์์ ไม่่ สามารถ
เป็็ นเงิิ นได้้ แต่่ สามารถเป็็ นสิิ นทรัั พย์์เก็็ งกำำ �ไรได้้ เนื่่� องจากราคามีีความผัั นผวนสููง ในขณะที่่�
Hazlett และ Luther (2020) มองว่่ าเพีียงแค่่ มีี การยอมรัั บเป็็ นสื่่� อกลางเพื่่� อชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ า
บริิ การและหนี้้�สิินก็็ สามารถพิิ จารณาเป็็ นเงิิ นได้้ แล้้ ว (ซึ่�่ งเมื่่� อการโอนข้้ อมููลระหว่่ างกัั นเป็็ น
เรื่่� องง่่ าย ก็็ ทำำ�ให้้ เกิิ ดการยอมรัั บได้้ ง่่ายด้้ วย) โดยไม่่ จำำ�เป็็ นต้้ องเป็็ นหน่่ วยวัั ดทางบัั ญชีีหรืื อ
เป็็ นเครื่่� องรัั กษามููลค่่ าเพื่่� อให้้ สามารถตัั ดสิิ นใจโดยมีีมิิ ติิเวลาเข้้ ามาเกี่่� ยวข้้ อง (intertemporal
decision) ก็็ ได้้ Hazlett และ Luther (2020) จึึ งกล่่ าวว่่ าบิิ ตคอยน์์ จึึงถืื อเป็็ นเงิิ นแม้้ ว่่าหมู่่�คน
ที่่�ยิินดีีรัั บชำำ �ระด้้ วยบิิ ตคอยน์์ จะยัั งอยู่่�ในวงจำำ �กััดก็็ ตาม

ก่่อนอื่่�นจะขอเล่่าถึึงที่่�มาของบิิตคอยน์์ ซึ่่�งเป็็นหน่่วยข้้อมููลในฐาน
ข้้อมููลร่่วมที่่�สร้้างความปลอดภััยและเชื่่�อถืือด้้วยเทคโนโลยีีบล็็อกเชน และ
ข้้อกำหนดมาตรฐานในการสร้้างฉัันทามติิ (consensus protocol) ได้้รัับ
การพััฒนาโดย (กลุ่่�ม) บุุคคลนิิรนามที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า Satoshi Nakamoto ซึ่่�งได้้
เผยแพร่่ white paper ที่่�มีีชื่่�อว่่า “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash
System” ในปลายปีี 2008 ก่่อนที่่�จะเริ่่�มเปิิดฐานข้้อมููลให้้ประชาชนเข้้ามา
31
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ร่่วมใช้้งานตอนต้้นปีี 2009 โดยทั้้�งในชื่่�อและบทคััดย่่อของ white paper
ได้้กล่่าวไว้้อย่่างชััดเจนว่่าต้้องการสร้้างระบบเงิินสดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-cash)
ที่่�ไม่่ต้้องพึ่่�งสถาบัันการเงิินอย่่างที่่�ได้้อธิิบายไว้้ในกล่่องที่่� 4 โดยผสมผสาน
ใช้้การลงลายมืือชื่่�อดิิจิิทััล  (digital signature) และกระบวนการเข้้ารหััส
(cryptography) ในรููปแบบใหม่่เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือในข้้อมููลและธุุรกรรม
ที่่�มีีระหว่่างกััน สามารถโอนหน่่วยข้้อมููลที่่�เป็็นตััวเลขระหว่่างกัันได้้อย่่างอิิสระ
โดยที่่�ไม่่สามารถปิิดกั้้น� การเข้้าถึึงได้้
เงิินสด (cash) เป็็นเงิิน (money) รููปแบบหนึ่่�งที่่�มีีความพิิเศษ
ไม่่ต้้องขออนุุญาตในการใช้้ ไม่่ต้้องพึ่่�งพาความทรงจำ ไม่่ต้้องสืืบทราบตััวตน
(permissionless, memoryless, anonymous money) และยัังเป็็นหน่่วยวััด
ทางบััญชีี (unit of account) ที่่�เป็็นสกุุลเงิินและเป็็นเงิินตรา (currency) อีีกด้้วย
การสร้้างเงิินสดอิิเล็็กทรอนิิกส์์จึึงเกิิดเงื่่อ� นไขอย่่างน้้อย 3 ข้้อ ได้้แก่่ (1) ต้้องเป็็น
ระบบที่่�ตััวตนนิิรนาม (anonymous) เพราะเงิินสดเป็็น bearer instrument
ที่่�ยอมรัับได้้โดยไม่่ต้้องทราบถึึงเจ้้าของ แต่่ระบบดิิจิิทััลสร้้างร่่องรอยไว้้อย่่าง
มากมาย ทำให้้ไม่่สามารถเป็็น memoryless money ได้้ จึึงต้้องหาแนวทางใน
การสร้้างความนิิรนามให้้ได้้มากที่่�สุดุ เพื่่�อให้้ทรงความเป็็นเงิินสด (2) ไม่่จำเป็็น
ต้้องพึ่่�งตััวกลางเช่่นธนาคารพาณิิชย์์ในการสร้้างบััญชีี และ (3) ไม่่จำเป็็นต้้อง
พึ่่�งตััวกลางเช่่นธนาคารพาณิิชย์์ในการทำธุุรกรรม เพราะผู้้�มีีสิิทธิ์์�ในการสร้้าง
กระเป๋๋าเงิินและกำหนดกติิกามีีอิทิ ธิิพลอย่่างมาก และสามารถกีีดกัันการเข้้าสู่่�
ระบบได้้ ซึ่่� ง ความท้้าทายอยู่่�ที่่� การอนุุ ญ าตให้้ทำธุุ ร กรรมได้้อย่่ า งอิิ ส ระ
แต่่ยัังสามารถสร้้างความเชื่่อ� ใจระหว่่างกัันได้้โดยไม่่จำเป็็นต้้องเปิิดเผยตััวตน
ซึ่่�งสามารถทำได้้ด้้วยการกระจายข้้อมููลนี้้�ให้้ร่่วมกัันเก็็บรัักษา และผลััดกััน
บัันทึึกธุุรกรรม หากไม่่กัังวลเรื่่�องการสร้้างการยอมรัับให้้หน่่วยข้้อมููลเป็็น
หน่่วยวััดทางบััญชีี ระบบฐานข้้อมููลที่่�สามารถสร้้างความ permissionless
และ anonymous ก็็ใช้้เก็็บข้้อมููลที่่�เป็็นเงิินสดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยบทที่่� 3.3
จะอธิิบายถึึงการทำงานของบล็็อกเชนเพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจถึึงการสร้้างความ
เชื่่�อใจและเหตุุผลที่่�ระบบฐานข้้อมููลไม่่สามารถปิิดกัันการเข้้าถึึงได้้
จำนวนหน่่วยข้้อมููลหรืือเหรีียญในฐานข้้อมููลถููกเพิ่่�มขึ้้น� จากการขุุด
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการให้้รางวััลกัับผู้้�ที่่�เข้้ามาร่่วมดููแลระบบฐาน
ข้้อมููลนี้้� และถููกออกแบบให้้ไม่่มีี ใครสามารถเพิ่่�มปริิมาณเหรีียญเองได้้ 
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ด้้วยปริิมาณจำกััดของหน่่วยข้้อมููลที่่�บิติ คอยน์์สามารถมีีได้้จึึงทำให้้เป็็นที่่ส� นใจ
ในยุุคที่่�ระบบการเงิินทั่่�วโลกมีีการเพิ่่�มปริิมาณเงิินในระบบผ่่าน quantitative
easing (QE) เพื่่�อรัับมืือกัับวิิกฤต Subprime ทั้้ง� นี้้ บิ
� ติ คอยน์์เป็็นตััวอย่่างของ
ฐานข้้อมููลบล็็อกเชนหนึ่่�งเท่่านั้้�น source code ของบิิตคอยน์์เปิิดให้้สามารถ
นำไปใช้้งานได้้อย่่างอิิสระ ไม่่ว่า่ ใครก็็สามารถสร้้างฐานข้้อมููลบล็็อกเชนขึ้้น� มา
ได้้เองและมีีหน่่วยข้้อมููลที่่�สามารถเป็็นเหรีียญได้้เช่่นกััน ซึ่่�งเหรีียญเหล่่านี้้มัั� ก
ถููกเรีียกว่่าคริิปโทเคอร์์เรนซีี (cryptocurrency) เพราะกระบวนการเข้้ารหััส
(cryptography) ที่่�เป็็นส่่วนสำคััญของบล็็อกเชนและความตั้้�งใจในการนำมา
ใช้้เป็็นเงิินตรา (currency) แต่่ปััจจุุบัันมัักเรีียกรวมกัันกว้้างๆ ว่่าสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััล (digital asset)
แม้้ว่่ า ก่่ อ นหน้้านี้้� จ ะได้้กล่่ า วไปว่่ า หน่่ ว ยข้้อมููลที่่� ส ร้้างขึ้้� น ผ่่ า น
กระบวนการขุุ ด อย่่ า งเช่่ น บิิ ต คอยน์์ ถืื อ เป็็ น เงิิ น นอก (outside money)
เนื่่�องจากไม่่ได้้มีีสิ่่�งใดรองรัับหรืือหนุุนหลััง แต่่ก็็มีีหน่่วยข้้อมููลประเภทอื่่�นที่่�
สามารถสร้้างขึ้้�นในบล็็อกเชนโดยมีีการหนุุนหลัังเช่่นกััน ซึ่่�งหากหนุุนหลััง
ด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ได้้มีี zero net supply ภายในระบบ ก็็จะยัังถืือว่่าเป็็นเงิิน
นอกอยู่่�  แต่่หากเป็็นหน่่วยข้้อมููลที่่�สร้้างขึ้้�นจากภาระผููกพัันกัันภายในระบบ
และสามารถหัักลบกัันได้้ มีี zero net supply ก็็จะถืือว่่าเป็็นเงิินใน (inside
money) ซึ่่�งกระบวนการสร้้างหน่่วยข้้อมููลใหม่่ขึ้้�นมาในบล็็อกเชนนี้้�มีีความ
คล้้ายกัับการสร้้าง IOU ในของระบบธนาคารพาณิิชย์์และตลาดทุุนในการสร้้าง
IOU อย่่างที่่�ได้้อธิิบายไว้้ในบทที่่� 2.1 ทำให้้บล็็อกเชนสามารถเก็็บข้้อมููลที่่�มีี
ความหมายคล้้ายระบบการเงิินในปััจจุุบัันได้้อีีกด้้วย (บทที่่� 3.4 จะอธิิบายถึึง
การสร้้างหน่่วยข้้อมููลใหม่่ขึ้้�นมาในบล็็อกเชน)
หากผนวกกลไกที่่�ทำให้้หน่่วยข้้อมููลที่่�สร้้างขึ้้น� มาใหม่่นี้้มี� รี าคาที่่�เสถีียร
เมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลาย เช่่น ดอลลาร์์สหรััฐฯ ก็็จะทำให้้คล้้าย
กัับเงิินที่่�คุ้้น� เคยมากขึ้้น� หน่่วยข้้อมููลประเภทนี้้�เรีียกว่่า stablecoin ซึ่่�งสะท้้อน
ความเสถีี ย รของราคา หากข้้อจำกััดของสิิ น ทรััพย์์ ดิิ จิิ ทััล ในการใช้้งาน
เพื่่�อชำระเสมืือนเงิินคืือความผัันผวนของราคา stablecoin (ตามกล่่องที่่� 9)
ก็็นัับว่่ามีีคุณุ สมบััติิของความเป็็นเงิินคล้้ายกัับทางเลืือกอื่่น� ที่่�มีีในระบบการเงิิน
ปััจจุุบัันมาก (บทที่่� 4.4 จะอธิิบายถึึงกลไกการสร้้าง stablecoin ซึ่่�งคล้้ายกัับ
หลัักการรัักษาอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตรา และมีีได้้ทั้้ง� รููปแบบเงิินนอกและเงิินใน)
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แต่่ในบริิบทปััจจุุบััน ความเป็็นเงิินอย่่างเป็็นทางการอาจไม่่ได้้อยู่่�เพีียงแค่่
เรื่่�องคุุณสมบััติิสามประการอีีกต่่อไป ซึ่่�งกล่่องที่่� 10 แสดงให้้เห็็นถึึงมุุมมอง
ที่่�ธนาคารกลางซึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแลระบบการเงิินมัักมีีต่่อ stablecoin
นอกจากนี้้ พร
� บ. เงิินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 9 ยัังได้้ระบุุว่า่  ห้้ามมิิให้้
ผู้้ใ� ดทำ จำหน่่าย ใช้้ หรืือนำออกใช้้ซึ่่�งวััตถุุหรืือเครื่่อ� งหมายใด ๆ แทนเงิินตรา
เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตจากรััฐมนตรีี ในขณะที่่�มาตรา 11 และ 15 กำหนดให้้
มีีเพีียงเหรีียญกษาปณ์์ (ตามสภาพที่่�กำหนด) และธนบััตรเท่่านั้้�นที่่�สามารถ
ใช้้ชำระหนี้้�ได้้ตามกฎหมาย (legal tender) ทำให้้การยอมรัับความเป็็นเงิิน
มีีมิิติิด้้านกฎหมายที่่�อาจต้้องนำมาพิิจารณาอีีกด้้วย จะเห็็นได้้ว่่านิิยามของ
พรบ. เงิินตรา นั้้น� สะท้้อนถึึงเงิินที่่�ถููกผลิิตขึ้น้� มาจากการตีีตราวััสดุุที่่อ� าจไม่่ได้้
มีีต้้นทุุนตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ซึ่่�งเป็็นรููปแบบของเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายในยุุคนั้้�น
การผลิิตเงิินรููปแบบนี้้�มัักเป็็นการสร้้างกำลัังซื้้�อขึ้้�นมาใหม่่โดยที่่�ไม่่เป็็นภาระ
หนี้้�สิินของผู้้�ผลิิตเหมืือนกรณีีของเงิินใน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับระบบเศรษฐกิิจ
จึึงคล้้ายกัับการเล็็มเหรีียญในบทที่่� 1.5 ซึ่่�งเป็็นความผิิดร้้ายแรงในระดัับความ
ผิิดอาญาแผ่่นดิิน แต่่ในบริิบทปััจจุุบัันที่่�เงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลาย (และ stablecoin
บางประเภท) เป็็นเงิินใน การสร้้างเงิินขึ้้�นมาใหม่่ไม่่ว่่าจะเป็็นหน่่วยบาทหรืือ
สกุุลเงิินของประเทศใดก็็ตามอาจไม่่ใช่่เรื่่อ� งร้้ายแรงต่่อระบบเศรษฐกิิจเหมืือน
ในอดีีต
กล่่ องที่่� 10 Stablecoin เป็็ นเงิิ นหรืื อไม่่

ในปัั จจุุบัันมีีการนำำ �สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมาใช้้ เพื่่�อชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ าและบริิ การแพร่่ หลายขึ้้� น
รวมถึึ ง stablecoin ด้้ วย เมื่่� อวัั นที่่� 7 ธัั นวาคม 2564 ธนาคารแห่่ งประเทศไทยได้้ จััดงาน
Media Briefing32 เรื่่� องประเด็็ นการใช้้ สิินทรัั พย์์ดิิจิิทััลเพื่่� อการชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ าและบริิ การโดย
ได้้ กล่่ าวถึึ งพัั นธกิิ จสำำ�คััญของธนาคารกลาง ซึ่�่ งหนึ่่� งในนั้้� นคืื อ “ทำำ �เงิิ นให้้ เป็็ นเงิิ น: รัั กษาค่่ า
ของเงิิ นตรา” และกล่่ าวถึึ งลัั กษณะของ means of payment ที่่�ดีี สามารถนำำ �มาชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ า
และบริิ การเสมืื อนเงิิ นสามประการ ได้้ แก่่ (1) ประชาชนทั่่� วไปเข้้ าถึึ ง (ubiquity) (2) สามารถ
คงมููลค่่ าได้้ (store of value) และ (3) ปลอดภัั ยและได้้ รัับการยอมรัั บจากผู้้� ใช้้ และผู้้�รัับ
(trust)

32

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “ประเด็็ นการใช้้ สิินทรัั พย์์ดิิจิิทััลเพื่่� อการชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ าและบริิ การ”, Media
Briefing, 7 ธัั นวาคม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/
MediaBriefing2021/071264_Briefing.pdf.
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กล่่ องที่่� 10 (ต่่ อ)

การรัั บชำำ �ระด้้ วยสิิ นทรััพย์์ที่่�ราคามีีความผัั นผวนทำำ �ให้้ เกิิ ดความเสี่่� ยงต่่ อผู้้� บริิ โภค
แต่่ แม้้ ว่่าสิิ นทรัั พย์์ดิิจิิทััลเช่่ น stablecoin จะมีีราคาเสถีียรและประชาชนทั่่� วไปเข้้ าถึึ งเท่่ าไร
การรัั บชำำ �ระด้้ วยสิิ นทรัั พย์์อื่่� นที่่� ไม่่ ใช่่ เงิิ นตามความดููแลของธนาคารแห่่ งประเทศไทยตาม
ภาพที่่� 7 อย่่ างแพร่่ หลายนั้้� น นัั กเศรษฐศาสตร์์ เรีียกว่่ า dollarization ซึ่�่ งมีีที่่�มาจากประเทศ
ที่่�ประชาชนสููญเสีียความมั่่� นใจในสกุุ ลเงิิ นของตน จนเลืื อกใช้้ สกุุ ลเงิิ นอื่่� นเช่่ นดอลลาร์์ สหรัั ฐฯ
ในการทำำ �ธุุ ร กรรมแทน มัั กเกิิ ดขึ้้� นในประเทศในแถบละติิ นอเมริิ กา เมื่่� อ ธนาคารกลางไม่่
สามารถควบคุุ มปริิ มาณเงิิ นได้้ ก็็จะทำำ �ให้้ สูู ญเสีียนโยบายการเงิิ นที่่�สามารถใช้้ ดูู แลภาวะการเงิิ น
ในประเทศให้้ สอดคล้้ องกัั บสถานการณ์์ ทางเศรษฐกิิ จได้้ รวมถึึ งสููญเสีียความสามารถในการ
เป็็ นผู้้� ให้้ กู้้�ยืืมแหล่่ งสุุ ดท้้ าย (lender of last resort) ที่่� เป็็ นกลไกสำำ �คััญในการป้้ องกัั นวิิ กฤต
ธนาคาร (banking crisis) อีีกด้้ วย เนื่่� องจากระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ กัับเงิิ นมีีความเกี่่� ยวพัั น
กัั นตาม credit creation banking ในกล่่ องที่่� 1

ในบริิ บ ทของเงิิ น ดิิ จิิ ทัั ล ปรากฏการณ์์ ลัั กษณะนี้้� ก็็ สามารถเกิิ ดขึ้้� นได้้ เช่่ น กัั น
โดย Brunnermeier และคณะ (2019) ใช้้ คำำ�ว่่า digital dollarization ซึ่�่ งหมายถึึ งการแทนที่่�
ของเงิิ นสกุุ ลเดีียวกัั นแต่่ เป็็ นระหว่่ างเงิิ นของธนาคารกลางและเงิิ นเอกชนดิิ จิิทััลซึ่�่ งอาจออก
โดยเอกชนที่่�อยู่่�ต่่างประเทศ

นอกจากนี้้� ยัั งมีีการกล่่ าวถึึ งความเสี่่� ยงจากการรั่่� วไหลของข้้ อมููลส่่ วนบุุ คคลด้้วย
ในระบบการเงิิ น ที่่� มีี ผู้้� ให้้ บริิ การชัั ด เจน ผู้้� ให้้ บริิ การมีีความรัั บ ผิิ ดชอบที่่� จะต้้ องคุ้้� มครอง
ข้้ อมููลส่่ วนบุุ คคลของประชาชนไม่่ ให้้ รั่่� ว ไหลด้้ วย (อย่่ างเช่่ น PDPA) ในสหรัั ฐ อเมริิ ก า
Gramm-Leach-Bliley Act ที่่� ได้้ ปรัั บกฏหมายที่่�เกี่่� ยวข้้ องกัั บการเงิิ นใหม่่ (กล่่ องที่่� 2) ในปีี
1999 นั้้� น ได้้ มีี การกำำ �หนดให้้ สถาบัั นการเงิิ นรัั กษาข้้ อมููลของลููกค้้ าที่่�มีีความอ่่ อนไหวไว้้ อย่่ าง
33
ดีีด้้ วย แต่่ สิินทรัั พย์์ดิิจิิทััลที่่�ใช้้ กัันแพร่่ หลายมัั กอยู่่�บนบล็็ อกเชนสาธารณะ จึึ งทำำ �ให้้ ธุุรกรรม
ทางการเงิิ นต่่ างๆ ขาดความเป็็ นส่่ วนตัั วไปด้้ วย ซึ่�่ งประเด็็ นเหล่่ านี้้�แสดงให้้ เห็็ นถึึ งลำำ �ดัับความ
สำำ �คััญและข้้ อกัั งวลต่่ างๆ ในมุุ มมองของผู้้�กำำ�กัับดููแลและกำำ �หนดนโยบาย

หากพิิ จารณาจาก Report on Stablecoins ของ President’s Working Group
on Financial Markets, FDIC และ OCC ในพฤศจิิ กายน 2021 ก็็ จะไม่่ มีี การใช้้ คำำ�ว่่าเงิิ น
(money) กัั บ stablecoin เลย มีีเพีียงเปรีียบเทีียบการทำำ �งานของ stablecoin กัั บเงิิ น
ในรููปแบบอื่่� นในระบบเศรษฐกิิ จ (private and public money) อีีกทั้้� งประเด็็ นต่่ างๆ ที่่�กล่่ าวถึึ ง
ในรายงานแสดงให้้ เห็็ นถึึ งความกัั งวลว่่ า stablecoin ยัั งไม่่ มีีความ “ปลอดภัั ย” เท่่ าเงิิ น
ในนิิ ยามของผู้้�กำำ�กัับดููแล (ซึ่�่ งรวมถึึ ง e-money ด้้ วย) เช่่ น ไม่่ มีี กลไกให้้ ความช่่ วยเหลืื อด้้ าน
สภาพคล่่ อง (liquidity backstop) ในยามฉุุ กเฉิิ นแม้้ คุุณสมบัั ติิ ในการใช้้ งานจะทัั ดเทีียมกัั น
มากก็็ ตาม ด้้ วยเหตุุ ผลนี้้� stablecoin จึึ งยัั งไม่่ ใช่่ เงิิ นอย่่ างเป็็ นทางการแม้้ จะมีีคุุ ณสมบัั ติิครบ
มากก็็ ตาม

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)

ในช่่วงที่่ผ่� า่ นมาประชาชนมีีการใช้้งานเงิินในรููปแบบดิิจิทััล
ิ เพิ่่�มมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ และความต้้องการในการลดการสััมผััสจาก Covid-19 ก็็ยิ่่�งทวีี
การเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของประชาชนเพิ่่�มขึ้้�นอีีก เมื่่�อธนบััตรซึ่่�งเป็็นเงิินของ
ธนาคารกลาง (central bank money) โดยตรงมีีการใช้้งานน้้อยลง บทบาท
ของธนาคารกลางที่่�ในหลายประเทศมีีหน้้าที่่�ผลิิตเงิินก็็ลดน้้อยลงตามไปด้้วย
ภาพที่่� 7 แสดงให้้เห็็นว่่าเงิินของธนาคารกลางนั้้�นเป็็นสััดส่่วนที่่�น้้อยมากของ
ปริิมาณเงิินในความหมายกว้้าง ซึ่่�งมีีทั้้�งเงิินฝาก หน่่วยลงทุุนกองทุุน MMF
ซึ่่ง� ทั้้ง� สองอาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นเงิินดิิจิทััล
ิ ไปเรีียบร้้อยแล้้วตามบริิบทการใช้้งาน
ปััจจุุบััน และยัังมีีเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-money) ไปจนถึึงสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
อีีกด้้วย
ในยุุคปััจจุุบัันที่่�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลสร้้างทางเลืือกในการเก็็บข้้อมููล
ใหม่่ๆ มากมาย เงิินนอก (outside money) ที่่�เป็็นกระดาษอย่่างธนบััตรอาจมีี
ความจำเป็็นน้้อยลงก็็ได้้ อย่่างไรก็็ตาม หนึ่่ง� ในหน้้าที่่�ของธนาคารกลางคืือการ 
“ทำเงิินให้้เป็็นเงิิน: รัักษาค่่าของเงิินตรา”  รวมถึึงการมีีระบบการชำระเงิิน
ที่่�ปลอดภััย พร้้อมใช้้งานได้้เท่่าทัันความต้้องการ ทัันต่่อโลก และสามารถ
รัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิินและนโยบายการเงิินของประเทศได้้
จึึงทำให้้เกิิดความสนใจในการพััฒนา central bank digital currency (CBDC)
ขึ้้�นมา เมื่่�อกลางปีี 2019 ที่่� Facebook (ปััจจุุบัันได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น Meta แล้้ว)
ได้้ประกาศที่่�จะพััฒนา Libra สกุุลเงิินกลางเพื่่�อการใช้้งานใน platform ที่่�กลุ่่�ม
พัันธมิิตรของบริิษััทจะเป็็นผู้้�ดููแล  แม้้ว่่าในที่่�สุุดแล้้ว Libra จะไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น
แต่่ก็็เป็็นการกระตุ้้�นให้้ธนาคารกลางทั่่�วโลกตื่่�นตััวและยิ่่�งให้้ความสนใจกัับ
34

35

34

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “ประเด็็ นการใช้้ สิินทรัั พย์์ดิิจิิทััลเพื่่� อการชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ าและบริิ การ”, Media
Briefing, 7 ธัั นวาคม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/
MediaBriefing2021/071264_Briefing.pdf.

35

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “ทำำ �ความรู้้� จัักกัั บ CBDC และความคืื บหน้้ าในประเทศไทย”, BOT Magazine
ฉบัั บที่่� 4 ปีี 2563, https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256304_TheKnowledge_CBDC.aspx.
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การพััฒนา CBDC ของตนมากขึ้้�น เพราะได้้เล็็งเห็็นแล้้วว่่าการสร้้างเงิิน
และสกุุลใหม่่ในยุุคที่่�จุุดศููนย์์กลางของอิิทธิิพลอาจไม่่ได้้ยึึดติิดอยู่่�กัับประเทศ
แต่่สามารถก้้าวข้้ามพรมแดนได้้เมื่่�อสัังคมถููกเชื่่�อมโยงถึึงกัันมากขึ้้�นด้้วย
ข้้อมููล แม้้ว่่าการพััฒนาเงิินดิิจิิทััลของ Meta จะล้้มเลิิกไป แต่่ความสนใจใน
CBDC ก็็ได้้การกระตุ้้�นอีีกครั้้�งในปีี 2021 ท่่ามกลางกระแสของ stablecoin
และสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
CBDC สามารถแยกออกเป็็นสองประเภท ได้้แก่่ CBDC สำหรัับ
การทำธุุรกรรมระหว่่างสถาบัันการเงิิน (wholesale CBDC) และ CBDC
สำหรัับธุุรกรรมรายย่่อยของภาคธุุรกิิจและประชาชน (retail CBDC) สะท้้อน
ถึึงเงิินธนาคารกลางที่่�มีีสองรููปแบบ ได้้แก่่ บััญชีีสำรองและบััญชีีเพื่่�อการ
ชำระ (reserve and settlement accounts) ที่่�เป็็นรููปแบบดิิจิิทััลอยู่่�แล้้ว และ
เงิินตราในรููปแบบธนบััตรทั้้�งที่่�หมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจและถืือโดยรััฐบาล
และสถาบัันรัับฝากเงิิน)
ด้้วยเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายในปััจจุุบัันกลายเป็็นเงิินดิิจิิทััลไปแทบ
ทั้้ง� หมดแล้้ว ทำให้้เกิิดคำถามขึ้้น� ได้้ว่่า CDBC จะเป็็นเพีียงการเปลี่่ย� นรููปแบบ
ของเงิินธนาคารกลางที่่�มีีอยู่่�แล้้ว เช่่น เปลี่่�ยนธนบััตรกระดาษให้้กลายเป็็น
ธนบััตรดิิจิทััล 
ิ (หรืืออาจจะเรีียกว่่าเงิินตราดิิจิทััลก็
ิ ไ็ ด้้) เปลี่่ย� นเทคโนโลยีีการเก็็บ
ข้้อมููลและสื่่�อสารของบััญชีีสำรองและบััญชีีเพื่่�อการชำระที่่�เป็็นดิิจิิทััลอยู่่�แล้้ว
เช่่น จากฐานข้้อมููลดั้้�งเดิิมให้้เป็็นบล็็อกเชน เก็็บหน่่วยข้้อมููลเป็็นโทเคนแทน
ยอดเงิินในบััญชีี หรืือจะเป็็นการสร้้างเงิินดิิจิทััล
ิ ประเภทใหม่่ที่่�ไม่่ได้้อิิงรููปแบบ
ของเงิินธนาคารกลางดั้้�งเดิิมเลย ก็็เป็็นได้้ ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงสาระสำคััญที่่�
ว่่าแม้้ในปััจจุุบัันมีีพััฒนาการทางธุุรกิจิ มากมายที่่เ� กิิดขึ้้น� จากเทคโนโลยีีดิจิิ ทััล 
ิ
แต่่เงิินตราของธนาคารกลางก็็ยัังใช้้สื่่�อกลางทางกายภาพอยู่่�  เพราะแท้้จริิง
แล้้วเงิินดิิจิิทััล (เช่่น เงิินฝากในธนาคารพาณิิชย์์ หน่่วยลงทุุนกองทุุน MMF
และเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์) ที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายไม่่ใช่่เงิินของรััฐเลย แต่่มีคุี ณ
ุ สมบััติิ
คล้้ายเงิินตรามากจนกระทั่่�งประชาชนรัับเพื่่�อการชำระขั้้น� สุุดท้้ายแทนเงิินตรา
ที่่�เป็็นสื่่�อกลางทางกายภาพโดยไม่่ต้้องสงสััยหรืือกัังวลใจเลย

ที่มา: Bech and Garratt (2017)
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หากย้้อนกลัับไปถึึงจุุดกำเนิิดของเงิินตราที่่�เป็็นกระดาษ หากจะ
ใช้้เงิินข้้อมููลในยุุคนั้้�น การก้้าวข้้ามขีีดจำกััดในการผููกมััดสััญญา (limited
commitment) ขีีดจำกััดในการเก็็บข้้อมููลที่่�บริิบููรณ์์ (imperfect record
keeping) และความต้้องการความเป็็นส่่วนตััวจึึงทำให้้เงิินข้้อมููลไม่่เหมาะกัับ
ความต้้องการของสัังคมในยุุคนั้้�น การกำเนิิดของเงิินกระดาษที่่�เป็็น bearer
instrument นิิรนามเป็็นสิ่่�งที่่�สะดวกและมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า
แม้้ว่่าสัังคมอาจพิิจารณาความนิิรนามของเงิินเป็็นสิิทธิ์์�พื้้�นฐาน
แต่่ในบางบริิบท ความนิิรนามก็็สามารถก่่อให้้เกิิดอุุปสรรคในการดำเนิินงาน
ของรััฐได้้ เช่่น การจััดเก็็บภาษีีที่่�ไม่่ครบถ้ว้ นจากธุุรกรรมเงิินสดที่่�ไม่่หลงเหลืือ
หลัักฐาน การแลกเปลี่่�ยนเงิินที่่�ไม่่เป็็นตาม พรบ. ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ไปจนถึึงการฟอกเงิิน อีีกทั้้�งการใช้้เงิินตราที่่�เป็็นสื่่�อกลางทางกายภาพยัังมีี
ต้้นทุุนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เช่่น การผลิิต  การขนส่่ง การรัักษาความ
ปลอดภััยในการจััดเก็็บรัักษา ไปจนถึึงการป้้องกัันการปลอมแปลง การนำ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้กัับเงิินตราจึึงเป็็นโอกาสในการปฏิิรููประบบการเงิิน
แต่่ก็็เป็็นประเด็็นซึ่่�งมีีนััยทางสัังคมด้้วยเช่่นกััน เพราะแม้้ว่่าเงิินส่่วนมากของ
สัังคมในปััจจุุบัันจะเป็็นเงิินข้้อมููลที่่�มีีไม่่ได้้ความส่่วนตััวมากเท่่า แต่่ก็็ยัังมีี
เงิินสััญลัักษณ์์เป็็นทางเลืือกให้้ประชาชนสามารถใช้้ชำระได้้เช่่นเดีียวกััน
หากสัังคมต้้องการสงวนความเป็็นส่่วนตััวทางการเงิินเทีียบเท่่ากัับเงิินสด
เป็็นสิิทธิ์์พื้้� น� ฐานไว้้ การทำเงิินดิิจิทััล
ิ ให้้มีีคุณ
ุ สมบััติิคล้้ายเงิินสดเป็็นเรื่่อ� งยาก
เพราะเป็็นสิ่่ง� ที่่ขัั� ดกัับธรรมชาติิของระบบดิิจิทััล 
ิ บางเทคโนโลยีี เช่่น บิิตคอยน์์
สามารถให้้ประโยชน์์คล้้ายเงิินสดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แต่่ก็อ็ าจมีีต้้นทุุนและเงื่่อ� นไข
แฝงอยู่่�ก็็ได้้ จึึงเป็็นประเด็็นที่่�ไม่่สามารถตอบได้้ด้้วยเพีียงหลัักเศรษฐศาสตร์์
หรืือเทคโนโลยีี แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�สัังคมต้้องตััดสิินใจร่่วมกัันว่่าประโยชน์์ของสิิทธิ์์�
พื้้�นฐานนี้้�คุ้้�มค่่ากัับต้้นทุุนจริิงหรืือไม่่
แต่่ละประเทศมีีแนวทางของตนเองในการพััฒนา อาจให้้ความสำคััญ
เรื่่อ� ง retail กัับ wholesale ไม่่เหมืือนกััน อาจใช้้เทคโนโลยีีแตกต่่างกััน อาจเก็็บ
ข้้อมููลเงิินดิิจิิทััลเป็็นหน่่วยสััญลัักษณ์์ (token money) คล้้ายเหรีียญกษาปณ์์
หรืือยอดในบััญชีี (account-based money) คล้้ายเงิินฝาก อาจเปิิดให้้ใช้้
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เขีียนชุุดคำสั่่�งเพื่่�อสร้้างเงื่่�อนไขในการทำงานของเงิินได้้  อาจให้้ความสำคััญ
กัับระดัับความเป็็นส่่วนตััวแตกต่่างกััน เป็็นต้้น ทำให้้  CBDC เป็็นประเด็็น
ที่่�ต้้องได้้รัับการติิดตามต่่อไป แต่่อย่่างไรก็็ตาม ความพยายามในการ
พััฒนา CBDC ก็็ได้้ทำให้้เกิิดการพููดคุุยเรื่่�องนิิยามและรููปแบบเงิินมากขึ้้�น
อย่่างเช่่นภาพที่่� 11 จากรายงานในปีี 2018 ของธนาคารเพื่่�อการชำระหนี้้�
ระหว่่างประเทศ (BIS) แสดงให้้เห็็นถึึงรููปแบบต่่างๆ ของเงิินและการนำ
CBDC มาใช้้งาน
ทั้้�งนี้้� BIS (2020) ได้้ออกรายงานร่่วมกัับธนาคารกลางของ 7
ประเทศที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา CDBC เพื่่�อกำหนดหลัักการในการออกแบบ
และลัักษณะของ CDBC โดยมีีประเด็็นที่่�สำคััญดัังนี้้�
1. Do no harm ต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการดำเนิินนโยบาย
สาธารณะของประเทศและไม่่ลดความสามารถของธนาคารในการรัักษา
เสถีียรภาพของระบบการเงิินและนโยบายการเงิินของประเทศ
2. Coexistence ต้้องอยู่่�ร่ว่ มกัันเงิินธนาคารกลางเดิิม (เงิินสด บััญชีี
สำรอง และบััญชีีเพื่่�อการชำระ) และเงิินเอกชน (เช่่น เงิินฝากในสถาบัันรัับ
ฝากเงิิน) และควรสนัับสนุุนเงิินสดตราบเท่่าที่่�ยัังมีีความต้้องการ
3. Innovation and efficiency การพััฒนาระบบชำระเงิินให้้มีี
ประสิิทธิิภาพเป็็นสิ่่�งจำเป็็นเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ประชาชนหัันไปใช้้ช่่องทางหรืือ
สกุุลเงิินอื่่�นที่่�มีีความปลอดภััยต่่ำกว่่า ซึ่่�งระบบชำระเงิินรวมถึึงระบบที่่�ดููแล
โดยภาครััฐ (เช่่น ธนาคารกลาง) และภาคเอกชน (เช่่น ธนาคารพาณิิชย์์และ
ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการชำระเงิิน) ที่่�มีีความปลอดภััย
มีีประสิิทธิิภาพ และเข้้าถึึงได้้ โดยประชาชนควรมีีสิทิ ธิ์์�ในการเลืือกใช้้ means
of payment ที่่�ต้้องการ
ประเทศไทยได้้มีีการศึึกษา CBDC มาตั้้�งแต่่ปีี 2560 โดยเริ่่�มต้้น
จากโครงการอิินทนนท์์ที่่�ร่่วมกัับธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อเป็็น wholesale CBDC
และต่่อมาได้้ขยายไปเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ซึ่่�งระยะแรกร่่วมมืือกัับ
องค์์การเงิินตราฮ่่องกงในการโอนเงิินระหว่่างประเทศ (Inthanon-LionRock)
และในระยะที่่�สองได้้ขยายไปยัังธนาคารกลางแห่่งสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตและ
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สถาบัันศึึกษาสกุุลเงิินดิิจิิทััลของธนาคารกลางแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ภายใต้้โครงการ Multiple Currency CBDC Bridge Project (mCBDC Bridge)
เพื่่�อลดตััวกลางในการโอนเงิินระหว่่างประเทศ และมีีแผนที่่�จะทดลอง retail
CBDC ในปลายปีี 2565 โดยมีีแนวทางในการออกแบบให้้มีีรููปแบบคล้้าย
เงิินสดและต้้องอาศััยตััวกลางเช่่นสถาบัันการเงิินในการแลกเปลี่่ย� น เพื่่�อไม่่ให้้
ส่่งผลกระทบต่่อการทำหน้้าที่่ตัั� วกลางในการรัับเงิินฝากและให้้กู้้ยื� มื  รวมถึึงการ
บริิหารสภาพคล่่องของระบบสถาบัันการเงิิน บทความวิิจััยจากสถาบัันวิิจััย
เศรษฐกิิ จ ป๋๋ ว ย อึ๊๊�ง ภากรณ์์ โดย สุุพริิศร์์ สุุวรรณิิก และคณะ (2564)
ได้้เปรีียบเทีียบคุุณสมบััติิของเงิินดิิจิทััล
ิ ในรููปแบบต่่างๆ ที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบััน และ
วิิเคราะห์์ถึึงบทบาทและความสำคััญของ retail CBDC ในการป้้องกัันอธิิปไตย
ทางการเงิิน (monetary sovereignty) และคงประสิิทธิิผลของนโยบาย
การเงิินท่่ามกลางการเติิบโตของเงิินดิิจิทััล 
ิ โดยที่่�ยัังคงความสามารถในทำงาน
ร่่วมกัับระบบการเงิินปััจจุุบัันได้้ (interoperability) ซึ่่�งหลัักการสอดคล้้องกัับ
แนวทางในรายงานของ BIS
36

37
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3.3

การทำำ�งานของบล็็อกเชนและความสำำ �คััญของ
Private Key

ในบทนี้้�จะอธิิบายถึึงรายละเอีียดกลไลการทำงานของบล็็อกเชน
เพื่่�อให้้ผู้้อ่� า่ นเข้้าใจถึึงเหตุุผลที่่บ� ล็็อกเชนเป็็นระบบฐานข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถปิิด
กัันได้้และทำไม private key ถึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่�สำคััญเป็็นอย่่างยิ่่ง�  รวมถึึงคุุณลัักษณะ
36

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “สกุุ ลเงิิ นดิิ จิิทััลที่่�ออกโดย ธปท. กัั บการต่่ อยอดใช้้ งานระหว่่ างประเทศ”, BOT
Magazine ฉบัั บที่่� 4 ปีี 2564, https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256404TheKnowledge_DigitalCurrency.aspx.
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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-currency-later-than-planned-2021-12-24/.
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ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “สกุุ ลเงิิ นดิิ จิิทััลสำำ�หรัั บประชาชนที่่�ออกโดย ธปท. (Retail CBDC): การศึึ กษา
ผลกระทบต่่ อภาคการเงิิ นไทย เเละผลสำำ �รวจความเห็็ นจากสาธารณชน”, ข่่าว ธปท. ฉ บัั บที่่� 60/2564,
19 สิิ งหาคม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/
n6064.aspx.
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อื่่น� ของบล็็อกเชน เช่่น การเขีียนชุุดคำสั่่ง� ให้้คำนวณธุุรกรรมก่่อนบัันทึึกข้้อมููล
ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของ smart contract ที่่�ทำให้้สามารถนำมาให้้บริิการทางการเงิิน
แบบกระจายศููนย์์ ได้้
คำว่่าบล็็อกเชนมาจากก้้อนข้้อมููล (block) ที่่�ถููกนำมาเชื่่�อมต่่อกััน
เป็็นห่่วงโซ่่ (chain) เป็็นเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลประเภทหนึ่่�ง Yaga และคณะ
(2019) กล่่าวว่่าการสร้้างความเชื่่�อถืือและยอมรัับของข้้อมููลในบล็็อกเชน
ประกอบด้้วยคุุณลัักษณะสี่่�อย่่าง ดัังนี้้�
1. Ledger การเก็็บข้้อมููลเป็็นลัักษณะบัันทึึกเพิ่่�มเท่่านั้้�น (append
only) ทำให้้เห็็นธุุรกรรมทั้้�งหมดที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีต ไม่่สามารถกลัับไปย้้อน
หรืือแก้้ไขได้้ (irreversible)
2. Secure การบัันทึึกข้้อมููลในบล็็อกเชนต้้องมีีกระบวนการเข้้ารหััส
(cryptography) ทำให้้มั่่�นใจได้้ว่่าข้้อมููลที่่�ถููกบัันทึึกลงไปไม่่ได้้ถููกบิิดเบืือน
3. Shared ข้้อมููลชุุดเดีียวกัันถููกร่่วมกัันเก็็บโดยหลายฝ่่าย ไม่่ได้้เก็็บอยู่่�
กัับใครเพีียงคนเดีียว ทำให้้ข้้อมููลมีีความโปร่่งใสในหมู่่�ผู้้�ที่่�เก็็บข้้อมููลร่่วมกััน
ซึ่่ง� รููปแบบสามารถเป็็นได้้ทั้้ง� แบบวงปิิด (private, permissioned) และแบบ
สาธารณะ (public, permissionless) โดยแบบวงปิิดจะผู้้�ร่่วมที่่�กำหนดไว้้แล้้ว
และใช้้งานได้้เฉพาะผู้้�ที่่�รัับอนุุญาต ส่่วนแบบสาธารณะให้้ทุุกคนสามารถเข้้า
มาดูู (open) และร่่วมเก็็บข้้อมููลได้้อย่่างอิิสระ (public)
4. Distributed ข้้อมููลของบล็็อกเชนกระจายกัันเก็็บหลายที่่� โดยผู้้ที่่� �
เก็็บข้้อมููลเรีียกว่่าโหนด (node) เป็็นคำที่่�มัักใช้้กัับระบบเครืือข่่าย (network)
เมื่่�อมีีหลายโหนดก็็ทำให้้ถููกโจมตีีแก้้ไขข้้อมููลได้้ยาก การบัังคัับให้้ทุุกคน
รัับธุุรกรรมของตนให้้เป็็น “ความจริิง” สามารถทำได้้หากควบคุุมกำลัังการ
ประมวลของโหนดมากกว่่าครึ่่�ง (มัักปััดขึ้้�นเป็็น 51% เพื่่�อความง่่ายต่่อการ
สื่่�อสาร) ซึ่่�งทำได้้ยากหากมีีการกระจายตััวที่่�มากพอ
39

39

ผู้้�อ่่านที่่�สนใจประเด็็ นทางเทคนิิ คและการทำำ �งานของบล็็ อกเชนและบิิ ตคอยน์์ เชิิ งลึึ กกว่่ าที่่�อธิิ บายใน
หนัั งสืื อเล่่ มนี้้� สามารถหาข้้ อมููลเพิ่่�มได้้ ในหนัั งสืื อ Blockchain for Government Services การใช้้
งานเทคโนโลยีีบล็็ อกเชนสำำ �หรัั บภาครัั ฐ ที่่�ตีีพิิมพ์์ ในปีี 2562 โดยสำำ �นัักพัั ฒนารัั ฐบาลดิิ จิิทััล Blockchain
Technology: Beyond Cryptocurrencies บล็็ อกเชน ... ที่่�มากกว่่ าเงิิ นคริิ ปโท ที่่�ตีีพิิมพ์์ โดยสำำ �นัักงาน
พัั ฒนาธุุ รกรรมทางอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ กระทรวงดิิ จิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิ จและสัั งคมในปีี 2564 และบทความ
เรื่่� อง Blockchain Technology Overview ของ National Institute of Standards and Technology,
U.S. Department of Commerce ที่่�เขีียนโดย Yaga และคณะ (2019)
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บล็็อกเชนจึึงมัักถููกเรีียกว่่าเป็็น distributed ledger technology (DLT)
มีีเครืือข่่ายของโหนดที่่�ประมวลผลการเปลี่่ย� นแปลงและจััดเก็็บข้้อมููล คอมพิิวเตอร์์
เครื่่อ� งใดที่่�ศัักยภาพเพีียงพอและสามารถเชื่่อ� มต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ตได้้ก็็สามารถ
ทำงานเป็็นโหนดได้้หมด ซึ่่�งเทคโนโลยีีบล็็อกเชนมีีการใช้้งานกลไกที่่�สำคััญ
สามประการ ได้้แก่่ (1) cryptographic hash function เช่่น Secure Hash
Algorithm ที่่�มีีผลลััพธ์์มีีขนาด 256 บิิต (SHA-256) (2) การลงลายมืือชื่่�อ
ดิิจิิทััล (digital signature) และ (3) asymmetric-key cryptography
ความสำคััญของ hash function คืือการทำให้้ข้้อมููลที่่�แม้้จะมีีขนาด
ใหญ่่มากก็็สามารถถููกระบุุได้้ว่่ามีีการเปลี่่ย� นแปลงหรืือไม่่ เช่่น หากนำภาพใส่่
เข้้าไปใน hash function ผลลััพธ์์ที่่�ออกมาก็็จะเป็็นตััวอัักษรและตััวเลขขนาด
256 บิิต  หากมีีการแก้้ไขภาพแม้้แต่่เพีียงเล็็กน้้อยและนำภาพนั้้�นใส่่เข้้าไป
ใน hash function อีีกครั้้�ง ผลลััพธ์์ที่่�ออกมาจะไม่่เหมืือนเดิิม hash function
ถููกนำมาใช้้งานในการสร้้าง address (ซึ่่ง� คืือบััญชีีที่่�ใช้้เก็็บข้้อมููล) ยืืนยัันข้้อมููล
ธุุรกรรมที่่�อยู่่�ในบล็็อก และยืืนยัันข้้อมููล block header เพื่่�อนำมาระบุุความ
ถููกต้้องการเชื่่�อมโยงกัันของบล็็อก ทำให้้ข้้อมููลแต่่ละบล็็อกก่่อนหน้้าสามารถ
นำมาเชื่่�อมต่่อกัันเป็็นห่่วงโซ่่ได้้ในที่่�สุุด
ส่่วน asymmetric-key cryptography (หรืืออาจเรีียกว่่า public key
cryptography) เป็็นกระบวนการเข้้ารหััสที่่�ต้้องใช้้กุุญแจคู่่�กััน เป็็น public key
และ private key ที่่�มีคี วามเชื่่อ� มโยงกัันทางคณิิตศาสตร์์ กุญุ แจมีีไว้้เพื่่�อเข้้าและ
ถอดรหััสข้้อมููล ซึ่่�งเป็็นการลงลายมืือชื่่อ� ดิิจิทััล 
ิ (digital signature) เพื่่�อยืืนยััน
การทำธุุรกรรม และ asymmetric หมายความว่่าสามารถใช้้  private key
เพื่่�อเข้้ารหััสและใช้้  public key เพื่่�อถอดรหััส หรืือกลัับกัันก็็ได้้  แม้้จะรู้้�ว่่า
public key คืืออะไรก็็ไม่่สามารถย้้อนความเชื่่อ� มโยงทางคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อให้้ได้้ 
private key มาได้้ ซึ่่�งแตกต่่างจาก symmetric-key cryptography ที่่�ใช้้กุุญแจ
เดีียวกัันในการเข้้ารหััส ทำให้้ผู้้�เข้้าและถอดรหััสต้้องรู้้�จัักกัันหรืือสามารถ
เชื่่�อใจกัันได้้จึึงยอมแลกเปลี่่�ยนกุุญแจกัันได้้ (มัักจะแลกกัันไว้้ล่่วงหน้้าแล้้ว)
asymmetric-key cryptography จึึงทำให้้คนที่่�ไม่่รู้้�จัักกัันหรืือไม่่เชื่่�อใจพอที่่�
จะแลกกุุญแจกัันได้้ยัังสามารถทำธุุรกรรมระหว่่างกัันได้้  แต่่ก็็แลกด้้วยเวลา
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ในการเข้้าและถอดรหััสที่่�นานขึ้้�น การทำธุุรกรรมในบริิบทนี้้�ก็็เหมืือนการส่่ง
ข้้อความผ่่านระบบที่่�มีีความปลอดภััย (secure messaging) ในกรณีีของการ
โอนเงิินระหว่่างกัันด้้วยเครืือข่่ายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามกล่่องที่่� 4
อีีกบทบาทของ public key ที่่�คู่่�กัับ private key คืือสามารถนำมา
เข้้า hash function เพื่่�อสร้้าง address เพื่่�อทำให้้สามารถส่่งหรืือรัับข้้อมููลได้้ 
และเนื่่�องจากบล็็อกเชนอนุุญาตให้้สร้้างคู่่� private-public key ขึ้้�นมาได้้ตาม
ต้้องการ จึึงสามารถสร้้าง address ขึ้้น� มาเท่่าไรก็็ได้้ ประกอบกัับที่่�ไม่่ว่า่ ใครก็็
สามารถสร้้าง private key ของตนได้้โดยไม่่ต้้องขออนุุญาต (permissionless)
ทำให้้ไม่่สามารถปิิดกั้้น� การเข้้าถึึงฐานข้้อมููลได้้ ไม่่มีคี วามจำเป็็นต้้องเปิิดเผย
ตััวตน จึึงเป็็นระบบที่่�ตััวตนกึ่่�งนิิรนาม (pseudonymous) เพราะหากไม่่เปิิด
เผยเองหรืือโดนผู้้�อื่่�นเปิิดเผยก็็ไม่่สามารถทราบถึึงตััวตนของเจ้้าของบััญชีีได้้ 
และหากถููกเปิิดเผยก็็ยัังสามารถสร้้างบััญชีีขึ้้�นมาใหม่่ได้้เสมอ
ความสำคััญของ private-public key ในบล็็อกเชนสามารถสรุุป
ได้้ดัังนี้้�
1. ผู้้ใ� ช้้งานสามารถสร้้างคู่่� private-public key ขึ้้น� มาได้้ตามต้้องการ
2. Private key มีีไว้้เพื่่�อการลงลายมืือชื่่�อดิิจิิทััล (digital signature)
เพื่่�อยืืนยัันการทำธุุรกรรม
3. Public key ที่่�คู่่�กัับ private key ถููกนำมาแปลงเป็็น (public)
address
4. Public key มีีไว้้เพื่่�อยืืนยัันการลงลายมืือชื่่�อดิิจิิทััลที่่�มาจาก
private key
ด้้วยบทบาทของ private key ทำให้้การรัักษาความลัับของ private key
จึึงเป็็นเรื่่�องสำคััญอย่่างยิ่่�ง ซึ่่�งการเก็็บ private key นั้้�น ผู้้�ใช้้งานจำเป็็น
ต้้องเก็็บรัักษาเองจึึงทำให้้การเก็็บข้้อมููลบนบล็็อกเชนแบบนี้้�มัักถููกเรีียกว่่า
self-custody (ดููแลเอง) หรืือ non-custodial (ไม่่ต้้องให้้คนอื่่�นดููแลให้้ 
แต่่สามารถใช้้โปรแกรมในการช่่วยเก็็บรัักษาได้้ ซึ่่�งมัักถููกเรีียกว่่า wallet
เปรีียบเสมืือนกระเป๋๋าเงิินทางกายภาพที่่�เจ้้าของกระเป๋๋าต้้องเก็็บเองและผู้้ค� รอง
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กระเป๋๋าสามารถหยิิบเงิินข้้างในมาจ่่ายได้้เองอย่่างอิิสระ แต่่การทำงานสามารถ
เป็็น digital wallet หรืือ hardware wallet ที่่�เก็็บข้้อมููลนี้้�ไว้้ในอุุปกรณ์์อีีกทีี
ก็็ได้้ ภาพที่่� 12 แสดงให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างในการสร้้างบััญชีีในระบบการเงิิน
ปััจจุุบัันกัับการสร้้างบััญชีีในบล็็อกเชน ซึ่่�งทำให้้เห็็นว่่าไม่่สามารถปฏิิเสธการ
เปิิดบััญชีีหรืือทำธุุรกรรมได้้ หากสร้้างและเก็็บรัักษา private key ไว้้อย่่างดีี
ก็็จะสามารถใช้้งานบล็็อกเชนได้้อย่่างอิิสระ และเมื่่�อพิิสููจน์์ความเป็็นเจ้้าของ
private key ได้้ ก็็ถืือเป็็นการพิิสููจน์์ความแท้้จริิงของข้้อมููลในบััญชีีนั้้�นและ
ความประสงค์์ในการทำธุุรกรรมนั้้น� ทำให้้ตััวตนในฐานข้้อมููลบล็็อกเชนไม่่สามารถ
ยึึดติิดกัับ address ได้้เลย เพราะ private key เดีียวกััน (ซึ่่�งไม่่มีีใครควรจะ
ทราบนอกจากเจ้้าของ) สามารถสร้้าง address ใหม่่ได้้อย่่างอิิสระ
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลบล็็อกเชนประกอบด้้วยข้้อมููลบล็็อกแรก (genesis
block) ซึ่่�งเป็็นเพีียงบล็็อกเดีียวที่่�กำหนดโดยผู้้�สร้้างบล็็อกเชน ส่่วนข้้อมููล
บล็็อกที่่�เหลืือล้้วนมาจากการเพิ่่�มข้้อมููลลงไปโดยโหนด กลไกที่่�ทำให้้แต่่ละ
บล็็อกสามารถเชื่่�อมต่่อกัันได้้ด้้วย hash function คืือสิ่่�งที่่�ทำให้้ทุุกโหนดรัับรู้้�
ได้้ด้้วยตนเองและมั่่�นใจได้้ว่่าการเรีียงข้้อมููลต่่อกัันแบบนี้้�เป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
โดยไม่่ต้้องอาศััย trusted third party จึึงมัักทำให้้ถููกเรีียกว่่าเป็็นการกระจาย
ศููนย์์ (decentralization) ด้้วย
เมื่่�อมีีการส่่งคำสั่่�งธุุรกรรมใหม่่เข้้าไปในบล็็อกเชน แต่่ละโหนดก็็
สามารถเลืือกธุุรกรรมเพื่่�อบัันทึึกลงในบล็็อกได้้ตามความต้้องการของตน
แต่่เนื่่�องจากมีีจำนวนโหนดในเครืือข่่ายมาก การเลืือกว่่าโหนดใดจะได้้เป็็นผู้้�
เพิ่่�มข้้อมููลบล็็อกถััดไปจึึงต้้องพึ่่�งพาข้้อกำหนดมาตรฐานในการสร้้างฉัันทามติิ
(consensus protocol) ซึ่่�งมีีหลายวิิธีี เช่่น proof of work (PoW) จะให้้สิิทธิ์์�
โหนดที่่�แก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์ที่่�ต้้องใช้้พลัังในการคำนวณอย่่างมาก เป็็นการ
ใส่่ข้้อมููลลงใน hash function เพื่่�อให้้ผลลััพธ์์ออกมาตามเงื่่�อนไขที่่�ต้้องการ 
ทำให้้มีีเพีียงวิิธีีเดีียวที่่�จะแก้้ปััญหาได้้คืือการ “เดา” ซึ่่�งคุุณสมบััติิของ hash
function ทำให้้ทุุกคนสามารถยืืนยัันการบรรลุุเงื่่อ� นไขได้้ง่่าย เพีียงนำคำตอบ
นั้้�นใส่่ลงใน hash function ก็็จะเห็็นผล ทำให้้ทุุกโหนดสามารถตกลงกัันได้้ว่่า
โหนดที่่�ชนะนั้้น� เป็็นผู้้ช� นะจริิง เป็็นผู้้ไ� ด้้สิิทธิ์์�ในการเพิ่่�มบล็็อกที่่�ตนเป็็นคนเลืือก
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ธุุรกรรมที่่�จะบรรจุุลงไปด้้วยตนเอง ส่่วนโหนดที่่�เหลืือก็็จะกลายเป็็นพยานใน
การสร้้างบล็็อกนี้้� การเปิิดให้้เห็็นข้้อมููลทั้้�งหมดภายในจึึงทำให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ธุุรกรรมที่่�ส่่งเข้้ามาสามารถทำได้้จริิง กล่่าวคืือทุุกคนสามารถเห็็นได้้ว่่าใน
address ของผู้้ส่� ง่ คำสั่่ง� โอนหน่่วยข้้อมููลนั้้น� มีีปริิมาณหน่่วยข้้อมููลเพีียงพอจริิง
และ address ของผู้้รัั� บก็็อยู่่�บนฐานข้้อมููลเดีียวกัันนั้้น� ซึ่่ง� ทุุกคนสามารถเห็็นได้้
เช่่นกัันว่่าผู้้�รัับ “มีีตััวตน” จริิง จึึงสามารถประมวลคำสั่่�งให้้ได้้เลย และข้้อมููล
ก็็ไม่่สามารถปลอมแปลงได้้
การคำนวณนี้้�ต้้องใช้้อุุตสาหะและพลัังงานเป็็นอย่่างมากจึึงถููกเรีียก
ว่่า proof of work ซึ่่�งบางบล็็อกเชน เช่่น บิิตคอยน์์ ก็็จะมีีการให้้รางวััลผู้้�ชนะ
เพื่่�อให้้คุ้้�มค่่ากัับพลัังงานที่่�ได้้ใช้้ไป เป็็นหน่่วยข้้อมููล (เหรีียญ  หรืือ native
coin) ของบล็็อกเชนนั้้น� ที่่�สร้้างขึ้้น� มาใหม่่และเพิ่่�มให้้ใน address ของโหนดนั้้น�
อุุตสาหะเพื่่�อให้้ได้้มาคล้้ายกัับกระบวนการขุุดทองคำ และหากมููลค่่าของ
บิิตคอยน์์สููงกว่่าต้้นทุุนในการได้้มาก็็เสมืือนกัับได้้กำไรจากการผลิิตเงิิน
(seigniorage) จึึงทำให้้การร่่วมเป็็นโหนดถููกเรีียกว่่า mining และโหนดถููก
เรีียกว่่า miner ผลััดกัันสร้้างบล็็อกและเป็็นพยานตามกำลัังขุุดที่่�มีีและโชค
หากหน่่วยข้้อมููลที่่� ได้้รัับมามีีราคาคุ้้�มค่่ามากพอต่่อการลงทุุนในอุุปกรณ์์
และค่่าไฟฟ้้าในการขุุด ก็็จะมีีโหนดเข้้ามาร่่วมมากขึ้้�นและความยากในการ
คำนวณก็็จะถููกปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งจะสะท้้อนใน hash rate (กำลัังการคำนวณ
ของคอมพิิวเตอร์์ทั้้�งหมดที่่�ถููกนำใช้้กัับบล็็อกเชนนั้้�น ซึ่่�งสะท้้อนความยาก
ในการคำนวณและปริิมาณโหนดที่่�มีีส่่วนร่่วมในช่่วงเวลานั้้�น) ที่่�สููงขึ้้�น ทำให้้
การควบคุุม hash rate ส่่วนใหญ่่ (มัักเรีียกด้้วยสััดส่่วน 51% เพื่่�อความง่่าย)
จนสามารถบัังคัับให้้ข้้อมููลในบล็็อกเชนเป็็นไปตามที่่�ตนต้้องการเป็็นเรื่่�องที่่�
ยากขึ้้�นด้้วย ยิ่่�งทำให้้ฐานข้้อมููลมีีความปลอดภััยเพิ่่�มขึ้้�นอีีก ทำให้้การโจมตีี
51% มัักเกิิดขึ้้�นกัับบล็็อกเชนที่่�มีีมููลค่่าต่่ำเท่่านั้้�น
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MIT Media Lab Digital Currency Initiative, https://dci.mit.edu/51-attacks

แจ้งผลการเปิด
บัญชีวา่ ไม่ผ่าน

Due Diligence
(KYC, AML, CFT,

ผู้ให้บริการทางการเงินเป็นคนดูแลข้อมูลในบัญชี
หากผู้ให้บริการยืนยันได้วา่ คําสัง่ ถูกส่งมาจากเจ้าของ
บัญชีจริงและสิ่งที่เจ้าของบัญชีต้องการจะทําไม่ขด
ั ต่อ
compliance ต่างๆ ผู้ให้บริการก็จะทําธุรกรรมให้

แจ้งผลการเปิดบัญชีวา่ ผ่าน
และสามารถทําธุรกรรมได้

อนุมัติการเปิดบัญชี

ป้อนข้อมูลเข้าระบบ

ระบบการเงินปั จจุบัน

Public address
แปลงจาก public key ผ่าน hash
function ที่ย้อนได้ยากมาก

Public key
สร้างจาก private key ผ่าน
กระบวนการเข้ารหัส (encryption)

Private key
สร้างใหม่ได้เอง และ (ควร) มีแต่
เจ้าของที่ทราบ

บทบาทของ private key เหมือนรหัสผ่านที่มีไว้
พิสูจน์ความเป็นเจ้าของ address (บัญชี) และส่ง
คําสัง่ ต่างๆ ในบล็อกเชนได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่เป็น
เจ้าของ private key จะเป็นเจ้าของทุกบัญชีที่สร้าง
ขึ้นด้วย private key นัน้

ระบบบล็อกเชน

ภาพที่่� 12 การสร้้ างบัั ญชีีในระบบการเงิิ นปัั จจุุ บัันกัั บการสร้้ างบัั ญชีีในบล็็ อกเชน
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ทั้้�งนี้้� ยัังมีี consensus protocol อื่่�นอีีกด้้วย เช่่น proof of stake
(PoS), proof of authority (PoA) หรืือ proof of history (PoH) เป็็นต้้น
ซึ่่�งมัักพยายามออกแบบให้้ไม่่สามารถมีี “เสีียงส่่วนมากทางเศรษฐศาสตร์์”
(economic majority) เช่่น สััดส่่วน hash rate หรืือสััดส่่วนการออกเสีียงที่่�
ควบคุุมเพื่่�อผููกขาดการดำเนิินงานได้้ง่่าย เพราะจะทำให้้กลุ่่�มที่่�มีเี สีียงส่่วนมาก
สามารถเลืือกธุุรกรรมเพื่่�อบัันทึึกลงในบล็็อก เช่่น การทำธุุรกรรมของตน
“ตััดหน้้า” (frontrunning) ผู้้ใ� ช้้บริิการอื่่�น หรืือการเจาะจงปิิดกั้้น� ไม่่บัันทึึกธุุรกรรม
ที่่�ตนไม่่ต้้องการ  หรืือแม้้กระทั่่�งบัังคัับให้้ทุุกคนใช้้ข้้อมููลในฐานข้้อมููลที่่�กลุ่่�ม
ต้้องการ ซึ่่�งอาจเรีียกว่่าเป็็นการแก้้ไขประวััติิศาสตร์์ของบล็็อกเชนสาธารณะ
นั้้น� ก็็ได้้ แสดงให้้เห็็นว่่าเฉพาะข้้อมููลในบล็็อกเชนสาธารณะชุุดที่่�ยอมรัับเท่่านั้้น�
ที่่�จะไม่่สามารถกลัับไปย้้อนหรืือแก้้ไขได้้ (มัักเรีียกว่่า chain reorganization
หรืือ reorg) และการแก้้ไขสามารถทำได้้ด้้วยการเปลี่่ย� นข้้อมููลหมดทั้้ง� ชุุดหาก
เป็็นที่่�ยอมรัับของโหนดตาม consensus protocol ซึ่่�งบล็็อกเชน Ethereum
เองก็็เคยย้้อนประวััติิศาสตร์์มาแล้้วในปีี 2016 จากการโจมตีีช่อ่ งโหว่่ใน smart
contract ของ The DAO (จะกล่่าวถึึงต่่อไปในกล่่องที่่� 11) ซึ่่�ง ณ ตอนนั้้�นถืือ
native coin ของ Ethereum อยู่่�ถึึง 15% ของจำนวนทั้้�งหมด โดยกลุ่่�มโหนด
ที่่�ยอมรัับการย้้อนอดีีตไปก่่อนการโจมตีีจะมีีข้้อมููลชุุดหนึ่่ง�  ส่่วนกลุ่่�มโหนดที่่�ไม่่
ยอมรัับก็็เลืือกที่่�จะบัันทึึกข้้อมููลชุุดที่่�เกิิดการโจมตีีขึ้้�นต่่อไป ทำให้้บล็็อกเชน
Ethereum แยกออกมาเป็็นสองบล็็อกเชน (มัักเรีียกว่่าเป็็น hard fork) โหนด
กลุ่่�มที่่ยึึ� ดถืือข้้อมููลที่่�ย้้อนอดีีตกลายมาเป็็นบล็็อกเชน Ethereum ที่่�คุ้้น� เคยกััน
ในปััจจุุบััน ส่่วนโหนดกลุ่่�มที่่�ไม่่ยอมรัับการย้้อนข้้อมููลกลายมาเป็็นบล็็อกเชน
Ethereum Classic กลายเป็็นบล็็อกเชนใหม่่ที่่อิ� สิ ระจากกัันแม้้จะมาจุุดเริ่่ม� ต้้น
ร่่วมกัันเดีียวกััน ผู้้�ใช้้งานที่่�มีี address อยู่่�ในบล็็อกเชนก่่อนเกิิด hard fork
ขึ้้�นก็็จะมีีหน่่วยข้้อมููลใน address เดีียวกัันในทั้้�ง Ethereum และ Ethereum
Classic หากข้้อมููลทั้้�งสองบล็็อกเชนเป็็นที่่�ยอมรัับ ก็็จะเสมืือน “ได้้เงิินฟรีี”
จากการ hard fork นี้้�
41
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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.
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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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ข้้อมููลที่่�สามารถเก็็บใน address มีีได้้หลากหลายรููปแบบ ทั้้ง� หน่่วย
ข้้อมููลที่่�เป็็นตััวเลขตััวอัักษร  และบางบล็็อกเชนสามารถเก็็บชุุดคำสั่่�งได้้ด้้วย
(เช่่น Ethereum) ซึ่่�ง address ที่่�มีีชุุดคำสั่่�งอยู่่�ข้้างในมัักถููกเรีียกว่่า smart
contract ทำให้้คำว่่า contract ในบริิบทนี้้�ไม่่ได้้หมายถึึงนิิติกิ รรม แต่่หมายถึึง
การประมวลผลชุุดคำสั่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นอััตโนมััติิโดยไม่่สามารถบิิดพลิ้้�วได้้  การส่่ง
คำสั่่�งและใช้้งานบล็็อกเชนจึึงถืือเป็็นการยอมรัับเงื่่�อนไขตามที่่�นัักพััฒนาได้้
กำหนดไว้้ในชุุดคำสั่่�ง ดัังที่่�มัักกล่่าวว่่า “code is law” ทั้้�งนี้้� ผู้้�ใช้้งานไม่่
สามารถประมวลผลชุุดคำสั่่ง� ใน smart contract ได้้เอง ต้้องให้้โหนดประมวล
ผลการเปลี่่�ยนแปลงและบัันทึึกข้้อมููลลง โหนดจึึงเป็็น virtual machine ด้้วย
ทำให้้ความสามารถและความเร็็วในการประมวลผลที่่�ผู้้�พััฒนาต้้องการเป็็น
ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการกำหนดด้้วยว่่าคอมพิิวเตอร์์ที่่จ� ะสามารถมาร่่วมเป็็นโหนด
ได้้ควรจะต้้องมีีคุณุ สมบััติิอย่่างไร และหากต้้องการนำข้้อมููลที่่�ปัจั จุุบัันไม่่ได้้อยู่่�
ในบล็็อกเชนมาใช้้ ต้้องนำเข้้าข้้อมููลนั้้�นเข้้ามาผ่่านชุุดคำสั่่�งที่่�มัักเรีียกกัันว่่า
oracle ซึ่่�งจะใช้้ smart contract ที่่�เขีียนเองและกำหนดที่่�มาของข้้อมููลเอง
หรืือพึ่่�งพาผู้้�ให้้บริิการก็็ได้้ ทำให้้มัักเรีียกกัันว่่า programmable blockchain
และทำให้้หน่่วยข้้อมููลในนั้้น� ที่่�หากทำหน้้าที่่�เป็็นเงิินก็็กลายเป็็น programmable money ที่่�สามาถกำหนดเงื่่�อนไขให้้ทำงานโดยอััตโนมััติิได้้
เนื่่�องจากทั้้�งการประมวลผลและบัันทึึกข้้อมููลกิินทรััพยากรของ
virtual machine จึึงมีีการกำหนดค่่าธรรมเนีียมเพื่่�อตอบแทนให้้โหนด ซึ่่�ง
Ethereum ซึ่่�งเป็็นบล็็อกเชนที่่�มีี virtual machine ที่่�มีีประวััติิยาวนานและ
ได้้รัับความนิิยมที่่�สุุดใช้้คำว่่า gas เพราะเป็็นเสมืือนการเติิมน้้ำมัันรถยนต์์
ทำให้้เป็็นคำพููดที่่�ใช้้ติิดปากกัันในปััจจุุบััน
สามารถสรุุปได้้ว่่าบล็็อกเชนทำให้้การมีีบััญชีเี ป็็นเรื่่อ� งง่่าย (ในหนัังสืือ
เล่่มนี้้�จะใช้้คำว่่าบััญชีีแทนคำว่่า address เพื่่�อการเปรีียบเทีียบกัับระบบการ
เงิินในปััจจุุบััน) การส่่งข้้อมููลเชิิงปริิมาณระหว่่างกัันในฐานข้้อมููลเดีียวกัันเป็็น
เรื่่�องง่่ายอยู่่�แล้้ว ทำให้้สามารถยืืนยัันต้้นทาง ปลายทาง และความเพีียงพอ
ของปริิมาณหน่่วยข้้อมููลที่่�ต้้องการโอนได้้ทัันทีี จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นการ
43

43

Gas and Fees, https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/
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ทำให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงระบบการเงิินได้้ทัันทีี ไม่่สามารถปิิดกั้้�นใครจาก
การมีีบััญชีีได้้ (censorship resistant) และรวมไปถึึงไม่่สามารถปิิดกั้้�นใคร
จากการบัันทึึกข้้อความลงในฐานข้้อมููลด้้วย เมื่่�อข้้อมููลถููกบัันทึึกลงไปแล้้วก็็
จะอยู่่�ในฐานข้้อมููลตลอดไป ไม่่สามารถกลัับไปลบ ย้้อนหรืือแก้้ไขธุุรกรรมได้้ 
(irreversible) และเมื่่�อมีี private key ที่่�ใช้้ทำธุุรกรรมทุุกอย่่างในบล็็อกเชน
จะสร้้างขึ้้�นมากี่่�บััญชีีก็็ได้้ทำให้้การมีีตััวตนเป็็นกึ่่�งนิิรนาม (pseudonymous)
และเนื่่�องจากธุุรกรรมทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นบนบล็็อกเชนรวมถึึงข้้อมููล
ที่่�อยู่่�ในทุุกบััญชีีสามารถมองเห็็นได้้จึึงเหมาะกัับการใช้้งานที่่�ต้้องการแสดง
ให้้เห็็นถึึงความโปร่่งใสและผู้้�ใช้้ยิินดีีเปิิดเผยตััวตน อาณััติิ ลีีมััคเดช (2563)
ได้้เขีียนถึึงแนวทางในการนำบล็็อกเชนมาปรัับปรุุงงานข้้อมููลผ่่านกรณีีศึึกษา
ของปััญหาที่่�ภาคธุุรกิิจและภาครััฐมัักพบ
อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบัันมีีวิิธีีหลากหลายในการปกปิิดเส้้นทาง
ของธุุรกรรม โดยมัักเรีียกกัันว่่า privacy coin สำนัักงาน ก.ล.ต. ให้้นิิยามว่่า
privacy coin หมายถึึงสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�มีีลัักษณะใดลัักษณะหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
(1) สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อปกปิิดข้้อมููลผู้้�โอน
ผู้้�รัับโอน และปริิมาณการโอน หรืือ (2) สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อกำหนดสิิทธิิให้้กัับผู้้ถื� อื สามารถควบคุุมการปกปิิดข้้อมููลผู้้โ� อน
ผู้้�รัับโอน หรืือปริิมาณการโอนได้้
ความโปร่่งใสของฐานข้้อมููลจึึงเป็็นเงื่่�อนไขสำคััญในการยืืนยััน
ธุุรกรรมที่่�ไม่่ต้้องเปิิดเผยตััวตน และ cryptographic hash function และ
asymmetric-key cryptography จึึงเป็็นเทคโนโลยีีที่่ส� ำคััญที่่�ทำให้้ไม่่ต้้องเปิิด
เผยตััวตนได้้ แม้้ว่่าร่่องรอยดิิจิทััล
ิ ในบล็็อกเชนสาธารณะจะถููกบัันทึึกอยู่่�อย่่าง
ถาวรโดยที่่�ไม่่สามารถย้้อนกลัับไปแก้้ไขได้้ แต่่เนื่่�องจากไม่่สามารถเชื่่�อมโยง
กัับตััวตน (เช่่น ในฐานข้้อมููลทะเบีียนประวััติิราษฎร) ได้้โดยง่่าย จึึงทำให้้ฐาน
ข้้อมููลดิิจิิทััลนี้้�มีีคุุณสมบััติิใกล้้เคีียงกัับเงิินสดมาก
เมื่่�อพิิจารณาในบริิบทของคุุณสมบััติิของเงิินข้้อมููลตามบทที่่� 1.3
จะเห็็นได้้ว่่าบล็็อกเชนสาธารณะมีีการจััดเก็็บข้้อมููลที่่�บริิบููรณ์์ (perfect record
keeping) เพราะมีีธุรุ กรรมทั้้ง� หมดที่่�เคยเกิิดขึ้้น� ในประวััติศิ าสตร์์ แต่่ไม่่สามารถ
ผููกมััดสััญญาได้้อย่่างครบถ้้วน (limited commitment) เพราะว่่าตััวตนใน
บล็็อกเชนไม่่มีขี อบเขตที่่�ชััดเจนทำให้้ไม่่สามารถมั่่�นใจเรื่่อ� งอนาคตได้้ และเมื่่อ�
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พิิจารณาในบริิบทของหน้้าที่่�ของธนาคารพาณิิชย์์ (และระบบการเงิิน) ตามบท
ที่่� 2.1 จะเห็็นได้้ว่่าบล็็อกเชนสามารถรัับดููแลเงิิน (asset custody) และชำระ
และแลกเปลี่่�ยน (payment and exchange) ได้้ดีีมาก เนื่่�องจากเป็็นข้้อมููล
ดิิจิิทััลที่่�อยู่่�บนฐานข้้อมููลเดีียวกััน แต่่อาจจะไม่่เหมาะกัับการจััดสรรเงิินทุุน
และระดมทุุน (capital allocation) ที่่�มีีปััญหาเรื่่�องความไม่่แน่่นอนในอนาคต 
(uncertainty) และความเท่่าเทีียมกัันของข้้อมููลที่่�จำเป็็นต่่อการตััดสิินใจ
(information asymmetry) เพราะแม้้ว่่าบล็็อกเชนจะมีีการจััดเก็็บข้้อมููลที่่�
บริิบููรณ์์ (perfect) แต่่เป็็นเพีียงข้้อมููลส่่วนหนึ่่ง� ของข้้อมููลทั้้ง� หมด (incomplete)
ที่่�อาจเป็็นประโยชน์์ต่่อการประเมิินความเสี่่�ยง
3.4

โทเคน คืือ Smart Contract

หน่่วยข้้อมููลที่่�เป็็นตััวเลขในบล็็อกเชนอาจแบ่่งกว้้างๆ เป็็นสองประเภท
ได้้แก่่ตััวเลขที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของบล็็อกเชนโดยตรงที่่�อาจสร้้างไว้้ล่่วงหน้้า
(pre-mined) ใน genesis block หรืือขุุดโดยโหนดเพื่่�อเป็็นรางวััล มัักเรีียกว่่า
native coin และผู้้�ใช้้งานจำเป็็นต้้องจ่่ายค่่า gas ด้้วยหน่่วยข้้อมููลประเภทนี้้�
หากต้้องการประมวลผลชุุดคำสั่่�งหรืือบัันทึึกข้้อมููลลงในบล็็อกเชน ในขณะที่่�
ตััวเลขที่่�สร้้างขึ้้น� จากการเขีียนชุุดคำสั่่ง� ในบััญชีีของผู้้ใ� ช้้งานมัักเรีียกว่่าโทเคน
(token) โดยผู้้�ใช้้งานจ่่ายต้้องค่่า gas เพื่่�อสร้้างชุุดคำสั่่�งนี้้�ในบล็็อกเชน และ
ทุุกครั้ง้� ที่่�มีกี ารประมวลผลและเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลในในบล็็อกเชน เช่่น การโอน
โทเคนระหว่่างกััน ก็็ต้้องจ่่ายค่่า gas เช่่นกััน ทั้้ง� นี้้ ชื่่
� อ� ในการเรีียกว่่าเป็็น coin
หรืือโทเคนอาจไม่่สำคััญ แต่่บทบาทที่่แ� ตกต่่างกัันของ native coin และโทเคน
ในระบบบล็็อกเชนเป็็นประเด็็นที่่�ผู้้�ใช้้งานควรตระหนัักถึึง
ภาพที่่� 13 แสดงให้้เห็็นถึึงการสร้้าง Tether (USDT) Stablecoin
smart contract ในบล็็อกเชน Ethereum ในวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2017
ซึ่่�งต้้องจ่่ายค่่า gas เป็็น Ether (ETH) ซึ่่�งชุุดคำสั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดถููก
บัันทึึกอยู่่�ในบััญชีี 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
โดยผู้้บัั� นทึึกคืือ 0x36928500bc1dcd7af6a2b4008875cc336b927d57 เป็็น
ผู้้�จ่่ายค่่า gas จำนวณ 0.012683176 Ether ซึ่่�งมีีมููลค่่า $46.92 เทีียบตาม
ราคา Ether ณ เวลานั้้�นที่่� $466.27 / ETH

ที่้�มา: https://etherscan.io/tx/0x2f1c5c2b44f771e942a8506148e256f94f1a464babc938ae0690c6e34cd79190

ภาพท่� 13 หลั กฐานการ์สร์้ าง Smart Contract ในบล็ อกเชน
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ทั้้ง� นี้้ ชื่่
� อ� บััญชีีในบล็็อกเชนจะเป็็นเพีียงตััวอัักษรและตััวเลข 42 หลััก
และข้้อมููลข้้างในบััญชีีรวมถึึงธุุรกรรมทั้้ง� หมดสามารถเห็็นได้้โดยทุุกคนอย่่าง
เปิิดกว้้าง เมื่่�อได้้รัับการเปิิดเผยว่่าใครเป็็นเจ้้าของบััญชีีไม่่ว่่าจะด้้วยความ
สมััครใจโดยเจ้้าของบััญชีีหรืือไม่่ก็ต็ าม ก็็จะสููญเสีียความเป็็นส่่วนตััวไปในที่่�สุดุ
ภายในบััญชีีของ Tether smart contract ประกอบด้้วยชุุดคำสั่่�ง
32 ชุุด โดย 19 ชุุดเป็็นคำสั่่�งเพื่่�ออ่่านข้้อมููล (read contract) ผู้้�ใช้้งานไม่่
จำเป็็นต้้องเสีียค่่า gas ในการใช้้งานเพราะไม่่มีีการคำนวณเพื่่�อบัันทึึก เช่่น
_totalSupply แสดงให้้เห็็นว่่าปััจจุุบัันมีีโทเคน USDT ทั้้�งหมดกี่่�หน่่วย และ
อีีก 13 ชุุดเป็็นคำสั่่�งเพื่่�อเขีียนข้้อมููล (write contract) เช่่น issue เพื่่�อสร้้าง
โทเคน transfer เพื่่�อโอนโทเคนจากบััญชีีผู้้�ส่่งคำสั่่�ง transfromFrom เพื่่�อ
โอนโทเคนจากบััญชีีอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ของผู้้�ส่่งคำสั่่�ง addBlackList เพื่่�อเพิ่่�มบััญชีีที่่�
ไม่่สามารถใช้้งานชุุดคำสั่่�งได้้ ทำให้้สามารถระงัับการโอนได้้ เป็็นต้้น โดยชุุด
คำสั่่�งเหล่่านี้้�จะต้้องใช้้ gas ตามความยากของการคำนวณและปริิมาณข้้อมููล
ที่่�ต้้องการบัันทึึก ในบางบล็็อกเชนผู้้�ใช้้งานสามารถเพิ่่�มค่่า gas ที่่�จะจ่่ายให้้
โหนดเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้คำนวณและบัันทึึกธุุรกรรมของตนก่่อนได้้  ทำให้้
ลำดัับของการบัันทึึกข้้อมููลลงในบล็็อกเชนมีีความไม่่แน่่นอน ขึ้้น� อยู่่�กัับความ
คัับคั่่�งของปริิมาณธุุรกรรม ณ ช่่วงเวลานั้้�นและความยิินยอมที่่�จะจ่่ายค่่า
ธรรมเนีียมของผู้้�ใช้้งาน
ชุุดคำสั่่�งที่่�สามารถทำให้้สร้้าง โอน และทำลายตััวเลขได้้มาจาก
การเสนอมาตรฐานการทำงานของบล็็อกเชน Ethereum เรีียกว่่า Ethereum
Improvement Proposals (EIP) โดยบางข้้อเสนอเป็็นมาตรฐานระดัับ
แอปพลิิเคชััน เช่่น การเขีียน smart contract ก็็จะเรีียกว่่า Ethereum Request for Comments (ERC) มาตรฐานการออกโทเคนจึึงเป็็น ERC และมีี
ความสำคััญเป็็นอย่่างมากสำหรัับบล็็อกเชน โดยมาตรฐานสำคััญที่่�เกี่่ย� วกัับ
ประเภทของโทเคนในปััจจุุบัันมีีสามรายการ ได้้แก่่ ERC-20 (fungible token),
ERC-721 (non-fungible token: NFT) และ ERC-1155 (semi-fungible
token) โดยตารางที่่� 2 แสดงให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างของโทเคนแต่่ละประเภท
44

44

Ethereum Development Standards, https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/
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และเปรีียบเทีียบกัับหน่่วยข้้อมููลประเภทอื่่น� ที่่�ใช้้งานกัันแพร่่หลาย ทั้้ง� นี้้� ERC
เป็็นชื่่�อที่่�เจาะจงกัับโทเคนในบล็็อกเชน Ethereum แต่่ปััจจุุบัันมีีบล็็อกเชน
อื่่�นอีีกมากที่่�ผู้้�ใช้้งานสามารถสร้้างโทเคนได้้เอง ก็็มัักจะใช้้ชื่่�อที่่�คล้้ายกััน
เช่่น บล็็อกเชน Binance Smart Chain (BSC) เรีียกว่่า BEP-20 บล็็อกเชน
TRON เรีียกว่่า TRC-20 หรืือเรีียกทัับศััพท์์ไปเลยเนื่่อ� งจากผู้้ใ� ช้้งานส่่วนมาก
ติิดปากกัับคำนี้้�แล้้ว
ตารางที่่� 2 ความแตกต่่ างระหว่่ างมาตรฐานโทเคน
มาตรฐาน

ERC-20

ERC-721

ERC-1155

ตััวเลขที่่�สามารถ
กำำ�หนดทั้้�งปริิมาณ
และจุุดทศนิิยมได้้
แต่่ละหน่่วยสามารถใช้้
แทนกัันได้้ (fungible)

ข้้อมููลอิิสระ เช่่น เป็็นตััว
อัักษร หรืือเป็็น URL
ที่่�นำำ�ทางไปสู่่�ข้้อมููล
� ็ได้้
ที่่�ถูก
ู เก็็บไว้้ที่่�อื่่นก็
หน่่วยข้้อมููลแต่่ละหน่่วย
เป็็นปัจั เจก ไม่่สามารถ
แทนกัันได้้ (nonfungible) เป็็น
� ก
มาตรฐานที่่มั
ั ใช้้ในการ
สร้้าง NFT

ผสมผสาน สามารถ
เก็็บข้้อมููลอิิสระอย่่าง
ERC-721 ได้้ โดยสร้้าง
ให้้มีีหลายหน่่วยได้้
หน่่วยข้้อมููลแต่่ละหน่่วย
ในชุุดเดีียวกััน
สามารถใช้้แทนกัันได้้
(semi-fungible)
โดยเก็็บค่่าเป็็นตััวเลข

ค่่า gas ในการ ค่่าสร้้าง smart
contract จ่่ายเพีียง
สร้้างโทเคน
ครั้้�งเดีียวเนื่่�องจาก
เพื่่�อใช้้งาน
โทเคนเป็็นตััวเลข

ทุุกโทเคนเป็็นหน่่วย
ข้้อมููลอิิสระ เป็็นการ
สร้้าง smart contract
ใหม่่ ทำำ�ให้้ค่่า gas สููง

ค่่าสร้้าง smart
contract ที่่�จ่า่ ยใน
แต่่ละครั้้�ง สามารถ
ใช้้งานกัับโทเคนได้้
หลายหน่่วย ทำำ�ให้้ค่่า
gas ต่ำำ�กว่่าโทเคน
ERC-721

ตััวอย่่าง
เปรีียบเทีียบ

ตั๋๋�วรางวััลระบุุเลข
และแต่่ละเลขไม่่ซ้ำ�ำ กััน
หนึ่่�งเลขมีีเพีียงหนึ่่�งใบ
เท่่านั้้น�

ตั๋๋�วรางวััลระบุุเลข
และแต่่ละเลขไม่่ซ้ำ�ำ กััน
แต่่ ตั๋๋� ว ที่่� มีี เลขเดีียวกัั น
สามารถมีีได้้หลายใบ

ลัักษณะของ
หน่่วยข้้อมููล

ตั๋๋�วรางวััลไม่่ระบุุเลข
มีีปริิมาณตั๋๋ว� มาก
ก็็แลกของได้้มาก
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ตารางที่่� 2 (ต่่ อ)
มาตรฐาน

ERC-20

ตััวอย่่างการ
นำำ�มาใช้้งาน

3.5

ERC-721

หลากหลาย ตั้้�งแต่่ตั๋๋ว�
• งานศิิลปะดิิจิทัิ ัล
แลกของ ใบแสดง
• Domain name
หลัักฐานในการรัับฝาก
system (DNS)
ไปจนถึึงหลัักทรััพย์ ์
เพื่่�อทำำ�ให้้บัญ
ั ชีี
ทั้้�งนี้้� การใช้้งานไม่่
42 หลััก จดจำำ�และ
จำำ�เป็็นต้อ้ งมีีการซื้้�อขาย ใช้้งานได้้ง่า่ ยขึ้้�น
มาเกี่่ย� วข้้องก็็ได้้ เช่่น
• หลัักฐานในการ
การส่่งโทเคนแสดง
รัับฝากที่่�ต้้องการ
สิิทธิ์์ใ� นการลงคะแนน
ความแตกต่่าง
เสีียงให้้ผู้้�มีีสิิทธิ์์ใ� ช้้
โดยผู้้�จััดการเลืือกตั้้�ง

ERC-1155

• งานศิิลปะดิิจิทัิ ัล
ที่่�เป็็นชุดุ
• สิินค้้าในเกมออนไลน์์
ที่่�ต้้องการให้้มีี
หลายชิ้้น�
• ตั๋๋�วแสดงสิิทธิ์์ใ� นการ
เข้้าร่ว่ มกิิจกรรมที่่�
ไม่่ต้้องมีีความ
แตกต่่างในแต่่ละใบ

การระดมทุุ น ด้้ ว ยบล็็ อ กเชนและความท้้ า ทาย
ในการกำำ�หนดนิิยามสิิ นทรััพย์์ดิิจิิทััล

การระดมทุุนด้้วยบล็็อกเชนสามารถทำได้้ด้้วยการขายหน่่วยข้้อมููล
ที่่�เป็็นตััวเลขเพื่่�อเป็็นหลัักฐานในการลงทุุน แลกกัับคำมั่่น� สััญญาว่่าในอนาคต
จะให้้ผลประโยชน์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิินค้้า บริิการ ดอกเบี้้ย� กำไร เนื่่อ� งจากบล็็อกเชน
ทำให้้หน่่วยข้้อมููลสามารถโอนระหว่่างกัันได้้โดยง่่ายอยู่่�แล้้ว จึึงทำให้้ขาย
หลัักฐานในการลงทุุนต่่อได้้โดยง่่าย ขอแค่่เพีียงมีีหน่่วยข้้อมููลนี้้�อยู่่�ในบััญชีี
ก็็สามารถเป็็นหลัักฐานสำคััญในการรัับผลประโยชน์์ได้้แล้้ว
ทั้้�งนี้้� ทั้้�ง native coin และโทเคน ERC-20 ต่่างก็็เป็็นหน่่วยข้้อมููล
ที่่�เป็็นตััวเลข แต่่โทเคน ERC-20 สร้้างได้้ง่่าย ขอเพีียงแค่่จ่่ายค่่า gas ตาม
เงื่่อ� นไขของบล็็อกเชน แต่่หากต้้องการใช้้ native coin ที่่�เป็็นการสร้้างบล็็อกเชน
ขึ้้น� มาใหม่่และเพิ่่�มขึ้้น� ได้้จากการขุุดไม่่ใช่่การสร้้าง จะมีีความยุ่่�งยากกว่่ามาก
เช่่น ต้้องชัักชวนโหนดมาเข้้าร่่วมดููแลระบบ มาตรฐานโทเคน ERC-20 ที่่�ถููก
เสนอในเดืือนพฤศจิิกายนปีี 2015 จึึงถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนของการระดมทุุน
ด้้วยโทเคน อีีกทั้้�งการนำโทเคนมาใช้้ประกอบกัับชุุดคำสั่่�งอื่่�นๆ ในบล็็อกเชน
ก็็สามารถทำให้้เชื่่�อในคำมั่่�นสััญญาต่่างๆ ของผู้้�ระดมทุุนได้้มากขึ้้�นด้้วย
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การเสนอขายเหรีียญและโทเคนต่่อประชาชนในครั้ง้� แรกมัักใช้้คำว่่า initial coin
offering (ICO) คล้้ายกัับการเสนอขายหุ้้�นสามััญครั้้�งแรก (initial public
offering หรืือ IPO) ซึ่่�งเมื่่�อผู้้ซื้้� อ� ทำการจองและชำระเงิินให้้ผู้้ข� ายตามเงื่่อ� นไขแล้้ว
ผู้้�ขายซึ่่�งเป็็นเจ้้าของบััญชีีในบล็็อกเชนที่่�สร้้างโทเคนนั้้�นขึ้้�นก็็จะโอนหน่่วย
ข้้อมููลมายัังบััญชีีของผู้้�ซื้้�อ
อย่่างไรก็็ตาม คำว่่า “ระดมทุุน” ในบริิบทของระบบการเงิินมัักมีี
ความหมายที่่�ค่่อนข้้างเจาะจงและเข้้มงวด ด้้วยบทเรีียนของ Wall Street
Crash ในปีี 1929 ในกล่่องที่่� 2 ทำให้้คำมั่่�นสััญญาต่่างๆ ระหว่่างผู้้�ระดมทุุน
และนัักลงทุุนมีีข้้อผููกมััดทางกฎหมาย อีีกทั้้�งต้้องอยู่่�ภายใต้้กรอบกติิกา
มากมาย โดยเฉพาะหากต้้องการใช้้คำว่่า “เงิินฝาก” หรืือ “หลัักทรััพย์์” ซึ่่�งการ
พิิสููจน์์เพีียงแค่่ความเป็็นเจ้้าของหน่่วยข้้อมููลในบล็็อกเชนหรืือการกำหนดสิิทธิ์์�
บางอย่่างโดยอััตโนมััติิผ่่าน smart contract อาจไม่่ได้้ให้้ความมั่่�นใจในฐานะ
การระดมทุุนเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับทางเลืือกในระบบการเงิินปััจจุุบัันได้้  ทำให้้
หน่่วยข้้อมููลที่่�เป็็นได้้ทั้้�ง native coin และโทเคนนั้้�นจะเป็็น “เงิิน” หลัักทรััพย์์
หรืือบััตรกำนััล  หรืือไม่่ได้้เป็็นอะไรเลยก็็ ได้้  และยัังสามารถกำหนดให้้
คุุณสมบััติิเปลี่่�ยนไปมาได้้แล้้วแต่่การนำไปใช้้งาน เนื่่�องจากยัังไม่่มีีมาตรฐาน
เพื่่�อกำหนดคุุณสมบััติิเหมืือนตััวเลขในระบบการเงิินปััจจุุบััน
ในช่่วงแรกของการนำหน่่วยข้้อมููลมาใช้้งานนั้้น� ยัังเป็็นช่่วงที่่�ยัังไม่่มีี
ความชััดเจนนััก แต่่สำนัักงาน ก.ล.ต. ก็็ได้้มีีการร่่าง พรก. การประกอบธุุรกิจิ
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล พ.ศ. 2561 ขึ้้�นเพื่่�อให้้สามารถดำเนิินงานได้้ และเรีียกหน่่วย
ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในบล็็อกเชนโดยรวมว่่า “สิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล
ิ ” (digital asset)
ซึ่่�งได้้จำแนกไว้้เป็็นสามประเภท ได้้แก่่
1. คริิ ป โทเคอร์์ เ รนซีี (Cryptocurrency) เป็็ น หน่่ ว ยข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่ง� ถููกสร้้างขึ้้น� บนระบบหรืือเครืือข่่ายอิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยมีีความ
ประสงค์์ที่่�จะใช้้เป็็นสื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินค้้า บริิการ 
หรืือสิิทธิิอื่่�นใด หรืือแลกเปลี่่�ยนระหว่่างสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
2. โทเคนดิิจิิทััลเพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ (Utility Token) ถููกสร้้างขึ้้�น
เพื่่�อกํําหนดสิิทธิิ ในการได้้มาซึ่่�งสิินค้้าหรืือบริิการหรืือสิิทธิิอื่่�นใดที่่�เฉพาะ
เจาะจง
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3. โทเคนดิิจิิทััลเพื่่�อการลงทุุน (Investment Token) ถููกสร้้างขึ้้�น
เพื่่�อกำหนดสิิทธิิในการร่่วมลงทุุนในโครงการหรืือกิิจการใดๆ
ด้้วยนิิยามนี้้� ตััวอย่่างของคริิปโทเคอร์์เรนซีีที่่�มัักพููดถึึงกัันคืือ
บิิตคอยน์์ และ Ether และเมื่่อ� นิิยามกล่่าวถึึงความเป็็นสื่่อ� กลางในการแลกเปลี่่ย� น
stablecoin ต่่างๆ (ซึ่่�งคล้้ายเงิินมาก) ก็็ถืือว่่าอยู่่�ในหมวดนี้้�ด้้วย ส่่วน utility
token นั้้�น สาระสำคััญอยู่่�ที่่�การเจาะจงสิิทธิ์์�ในการได้้มาซึ่่�งสิินค้้าและบริิการ 
ทำให้้มีีลัักษณะเหมืือนบััตรกำนััลหรืือการสะสมไมล์์
ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าความตั้้�งใจของคริิปโทเคอร์์เรนซีีภายใต้้นิิยามนี้้�คืือเป็็น
สื่่�อการในการแลกเปลี่่�ยน แต่่การรัับชำระหนี้้�ในฐานะเงิินตราตามกฎหมาย
(legal tender) ตาม พรบ. เงิินตรา พ.ศ. 2501 เป็็นคนละส่่วนกััน จากการสำรวจ
ของสำนัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา (2564) มีีเพีียงประเทศเอลซััลวาดอร์์
เท่่านั้้น� ที่่�ได้้ผ่่านร่่างกฎหมายรัับรองให้้คริิปโทเคอร์์เรนซีีสกุุลบิติ คอยน์์เป็็นเงิิน
ที่่�สามารถชำระหนี้้ไ� ด้้ ตามกฎหมายเป็็นประเทศแรกของโลก ทำให้้การแลกเปลี่่ย� น
อาจพิิจารณาเป็็นการ barter ด้้วยสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลมากกว่่าชำระ
แต่่ในพฤติินััยแล้้วยากที่่�จะแยกประเภทของหน่่วยข้้อมููลออกมา
อย่่างชััดเจนแบบนั้้�น สมมุุติิว่่ามีีผู้้�ประกอบการสร้้างหน่่วยข้้อมููลขึ้้�นมาเพื่่�อ
เป็็นส่่วนลดในการใช้้งานที่่�เจาะจง จึึงสามารถพิิจารณาเป็็น utility token ได้้ 
แต่่หน่่วยข้้อมููลนั้้น� เป็็น native coin ของบล็็อกเชนสาธารณะที่่ส� ร้้างขึ้้น� มาใหม่่
ทำให้้ต้้องใช้้หน่่วยข้้อมููลนั้้�นในการจ่่ายค่่า gas และหากมีีการรัับชำระกััน
อย่่างกว้้างขวาง ก็็ทำให้้พิิจารณาเป็็นคริิปโทเคอร์์เรนซีีได้้เช่่นกััน ในขณะที่่�
โทเคน ERC-20 ที่่�สร้้างขึ้้น� มาเพื่่�อชำระเช่่น stablecoin ก็็เป็็นคริิปโทเคอร์์เรนซีี
เหมืือนกััน แต่่เนื่่�องจากกระบวนการสร้้างและบทบาทของ native coin และ
โทเคน ERC-20 แตกต่่างกัันจึึงอาจมีีผลต่่อการใช้้งานได้้  ผู้้�ใช้้งานจึึงควร
ตระหนัักถึึงความแตกต่่างนี้้�ด้้วย
ส่่วน investment token นั้้�น สาระสำคััญคืือเพื่่�อให้้ร่่วมลงทุุนใน
โครงการหรืือกิิจการใดๆ แบบ project-based financing ซึ่่�งอาจไม่่เหมืือนการ
ระดมทุุนซึ่่ง� ผููกพัันกัันในระดัับนิิติบุิ คุ คลเสีียทีีเดีียว หากโครงการนั้้น� เกิิดความ
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เสีียหาย ผู้้�ลงทุุนก็็ไม่่สามารถทวงถามความรัับผิิดชอบได้้เต็็มที่่�นัักเพราะไม่่
ถืือว่่าเป็็นหลัักทรััพย์์ ไม่่ได้้เป็็นสิิทธิ์์�ในนิิติิบุุคคลผู้้�ประกอบการ
ผู้้�ระดมทุุนบางรายอาจมีีความประสงค์์จะให้้สิิทธิ์์�นัักลงทุุนเสมืือน
การเสนอขายหลัักทรััพย์์ โดยใช้้บล็็อกเชนเป็็นการเก็็บข้้อมููลหน่่วยลงทุุน
(ซึ่่�งการใช้้วิิธีีนี้้�มีีขั้้�นตอนการส่่งมอบและชำระราคาต่่างจากหลัักทรััพย์์ทั่่�วไป
ที่่�ต้้องพึ่่�งพาศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์เนื่่อ� งจากข้้อมููลหลัักฐานความเป็็นเจ้้าของ
สามารถปรากฏอยู่่�ในบล็็อกเชนที่่�ตรวจสอบเองได้้เลย และสามารถซื้้�อขายกััน
ได้้เองระหว่่างบััญชีีในบล็็อกเชนโดยไม่่ต้้องพึ่่�งพานายหน้้าค้้าหลัักทรััพย์์หรืือ
ศููนย์์ซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ทำให้้ลดขั้้น� ตอนต่่างๆ ได้้จึึงอาจมีีผู้พิ้� จิ ารณาเลืือกวิิธีนี้้ี �
ในการระดมทุุน) แต่่หากให้้สิิทธิ์์�คล้้ายหลัักทรััพย์์แต่่ไม่่ได้้ผ่่านกระบวนการ
ต่่างๆ เสมืือนหลัักทรััพย์์ ก็็จะเกิิดความลัักลั่่�นได้้
นภนวลพรรณ ภวสัันต์์ (2563) ได้้แสดงความเห็็นว่่าการเสนอขาย
ICO ที่่�มีสิี นิ ทรััพย์์ เช่่น อสัังหาริิมทรััพย์์หรืือบััญชีีลููกหนี้้ห� นุุนหลััง ทำให้้คล้้าย
กัับกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (REIT) และหุ้้�นกู้้จ� ากการแปลง
สิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ (securitized bond) แนวทางการกำกัับดููแลสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลประเภทนี้้�จึึงควรสอดคล้้องกัับ พรบ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้้ำในกฎเกณฑ์์และการกำกัับดููแล 
(regulatory arbitrage) ซึ่่�งคล้้ายกัับแนวทางของสำนัักงาน ก.ล.ต. สหรััฐอเมริิกา
ตามที่่�ประธาน ก.ล.ต. Jay Clayton ได้้กล่่าวไว้้ในปีี 2017
ในช่่วงที่่ พร
� ก. การประกอบธุุรกิจิ สิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล พ
ิ .ศ. 2561 ออกมา
การใช้้งานหน่่วยข้้อมููลมัักเป็็นรููปแบบ fungible token แต่่ปััจจุุบัันการใช้้งาน
non-fungible token (NFT) มีีแพร่่หลายขึ้้�น ทั้้�งใช้้ในการแสดงความเป็็น
เจ้้าของงานศิิลปะ ของสะสม ไปจนถึึงโทเคนรัับฝากชนิิดระบุุข้้อมููลจำเพาะ
ที่่�ออกโดย DeFi protocol (บทที่่� 4.3 จะอธิิบายบทบาทของโทเคนในการ
ทำงานของ DeFi protocol) ทำให้้การจััดประเภทยิ่่�งมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น
45
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Jay Clayton, “Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings”, U.S. Securities
and Exchange Commission, 11 December 2017, https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11.
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ชื่่อ� ที่่�มัักใช้้เรีียกหน่่วยข้้อมููลในปััจจุุบัันมีีหลากหลาย เช่่น สำนัักงาน
ก.ล.ต. สหรััฐอเมริิกา และธนาคารเพื่่�อการชำระหนี้้�ระหว่่างประเทศ (BIS)
เรีียกว่่าสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (digital asset) ธนาคารแห่่งประเทศอัังกฤษ (Bank
of England) และกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) เรีียกว่่าสิินทรััพย์์
คริิปโท (cryptoasset) สื่่�อมัักเรีียกว่่าคริิปโทเคอร์์เรนซีี ส่ว่ นประชาชนมัักเรีียก
ติิดปากสั้้�นๆ ว่่าคริิปโต สะท้้อนถึึงความหลากหลายในมุุมมอง ทั้้�งเทคโนโลยีี
ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลััง ทั้้�งความคาดหวัังว่่าจะเป็็นสกุุลเงิินหรืือสิินทรััพย์์ ไปจนถึึง
ความคุ้้�นชิินด้้วย
จะเห็็นได้้ว่่าการจััดหมวดหมู่่�ของสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััลยัั
ิ งมีีความท้้าทาย
อยู่่�มาก เนื่่�องจากหน่่วยข้้อมููลที่่�เป็็นตััวเลขสามารถใช้้งานได้้หลากหลาย
รููปแบบมากทำให้้หน่่วยข้้อมููลนั้้น� เป็็นได้้หลายอย่่างในคราวเดีียวกััน ยิ่่�งไปกว่่านี้้�
โทเคนอยู่่�ในบล็็อกเชนซึ่่�งเป็็นฐานข้้อมููลเดีียวกััน เปรีียบเสมืือนการมีีบััญชีีที่่�
สามารถถืือได้้ทั้้�งสกุุลเงิิน (ทั้้�งไทยและต่่างประเทศ) หุ้้�นสามััญ ตราสารหนี้้�
ไปจนถึึงของสะสมดิิจิทััล
ิ ในบััญชีีเดีียวกััน และยัังสามารถซื้้�อขายได้้ในสถานที่่�
เดีียวกัันอีีกด้้วย ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความสัับสนระหว่่างสิิทธิ์์พึึ� งมีีในหน่่วยข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์แต่่ละประเภทที่่�สามารถถููกแลกเปลี่่�ยนไปมาได้้อย่่างง่่ายและ
อิิสระ นอกจากนี้้ยัั� งมีีการใช้้งานแบบผสมผสานเพื่่�อให้้บริิการที่่�มีคี วามซัับซ้้อน
ยิ่่ง� ขึ้้น� ไปอีีก ซึ่่�งหนึ่่ง� ในการใช้้งานคืือการให้้บริิการทางการเงิินโดยที่่�ไม่่ต้้องพึ่่�งพา
คนหรืือองค์์กรในรููปแบบเดิิมที่่�คุ้้�นเคยกััน และเมื่่�อให้้บริิการทางการเงิินได้้
ก็็หมายความว่่าสามารถสร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิใกล้้เคีียงกัับ
เงิินได้้ด้้วย ซึ่่�งบทที่่� 4 จะฉายภาพให้้ผู้้อ่� า่ นเห็็นถึึงระบบการเงิินแบบกระจายศููนย์์
(Decentralized Finance) ที่่�ทำงานผ่่านบล็็อกเชน โดยบางการทำงานมีีการ
สร้้างโทเคนที่่�คุุณสมบััติิคล้้ายเงิินมาก ซึ่่�งอาจพิิจารณาเป็็นอีีกรููปแบบหนึ่่�ง
ของ Future of Money ได้้ 
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บล็็ อ กเชนและ DeFi protocol ทำำ� ให้้
สร้้างสิิ นทรััพย์์ทางการเงิินระหว่่างกัันได้้
ง่่ายขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็ นการสร้้างโทเคนรัับ
ฝากหรืือโทเคนรางวัั ล แต่่ ร าคาของ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ดิิ จิิ ทัั ล เ ห ล่่ า นี้้� มัั ก มีี ค ว า ม
ผัันผวนสูู งเมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินที่่�ใช้้งาน
ในระบบเศรษฐกิิจ...
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บ ท ที่่� 4

เทคโนโย ลีี บล็็ อก เช น
และร ะบบ ก ารเงิิ น
แบบ กระ จ าย ศูู น ย์์
(Decentra l i z e d
Fi n a n c e )
-

เมื่่�อโทเคนสามารถแทนค่่าข้้อมููลที่่�เป็็นตััวเลขได้้  การนำโทเคน
มาใช้้งานทางการเงิินจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ไม่่ยาก บล็็อกเชนที่่�สามารถ
เขีียน smart contract ได้้สามารถระบุุสมการคณิิตศาสตร์์เพื่่�อประมวลผล
การเปลี่่ย� นแปลงให้้ผลลััพธ์์ออกมาเสมืือนการรัับบริิการในระบบการเงิินได้้โดย
อััตโนมััติิโดยไม่่ต้้องพึ่่�งพา trusted third party ประกอบกัับยุุคดิิจิิทััลมีีข้้อมููล
หลากหลายมากขึ้้�น ข้้อมููลที่่�เคยเป็็น soft information ก็็สามารถกลายเป็็น
hard information ได้้ และ hard information ที่่�มีีก็็ยิ่่�งสะดวกต่่อการใช้้งาน
มากกว่่าเดิิมเมื่่�อนำมาใช้้กัับ smart contract
บทนี้้�จะชวนผู้้�อ่่านพิิจารณาว่่า decentralization หมายความว่่า
อย่่างไร หากกระจายศููนย์์ตรงข้้ามกัับรวมศููนย์์ การกระจายศููนย์์ในบริิบทของ
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การรัับบริิการทางการเงิินและเทคโนโลยีีการเก็็บข้้อมููลที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังมีีมิิติิ
ใดบ้้าง และจะอธิิบายการนำโทเคนมาใช้้งานเพื่่�อบริิหารจััดการองค์์กรใน
รููปแบบ decentralized autonomous organization (DAO) การประกอบ
กัันของโทเคนเพื่่�อให้้บริิการทางการเงิินต่่างๆ ในรููปแบบ DeFi protocol ซึ่่�ง
ทำงานด้้วยการฝากและแลกเปลี่่�ยนโทเคนผ่่าน liquidity pool ทำให้้ธุุรกรรม
เป็็น peer-to-pool มากกว่่า peer-to-peer ซึ่่�งกลไกคณิิตศาสตร์์นี้้�สามารถ
นำมาสร้้างและรัักษาราคาของ stablecoin ที่่�ทำงานอยู่่�บนบล็็อกเชนได้้อย่่าง
เบ็็ดเสร็็จ
เมื่่�อสัังคมและเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนไปในยุุคดิิจิิทััล รููปแบบการทำ
ธุุรกิิจก็็เปลี่่�ยนไปด้้วย การมีี metaverse และโลกเสมืือนหมายถึึงการมีีระบบ
เศรษฐกิิจของโลกเสมืือน ซึ่่�งการจััดเก็็บข้้อมููลทางเศรษฐกิิจด้้วยบล็็อกเชน
ทำให้้ข้้อมููลมีีอิสิ ระมากขึ้้น� ไม่่อยู่่�จำกััดอยู่่�ภายในรั้ว้� ของผู้้ใ� ห้้บริิการ ทำให้้โทเคน
ในโลกเสมืือนต่่างๆ สามารถเชื่่�อมโยงกัันได้้ง่่าย (composability) แต่่ความ
เชื่่�อมโยงของโทเคนในบริิบทของ DeFi protocol ที่่�มัักพึ่่�งพาโทเคนรัับฝาก
(depository token) ที่่�เป็็นหนี้้�สิินระหว่่างกัันอาจทำให้้เกิิดสถานการณ์์คล้้าย
bank run ได้้ และความสามารถในการก่่อหนี้้�ใน DeFi อาจนำมาซึ่่ง� systemic
risk ที่่�สามารถลุุกลาม (contagion) ได้้เช่่นกััน ซึ่่�งเป็็น
4.1

Decentralization หมายความว่่าอย่่างไร

ความสามารถในการทำธุุรกรรมระหว่่างกัันได้้โดยไม่่ต้้องพึ่่�งตััวกลาง
และไม่่ต้้องรู้้�จัักหรืือเชื่่�อใจกััน (trustless exchange) ทำให้้เป็็นที่่�มาของคำว่่า
ระบบการเงิินแบบกระจายศููนย์์ (Decentralized Finance) หรืือที่่�มัักเรีียกกััน
โดยย่่อว่่า DeFi ซึ่่�งการโอนหน่่วยข้้อมููลระหว่่างกัันได้้ทำให้้ได้้ผลลััพธ์์เสมืือน
โอนเงิินระหว่่างกัันได้้ทัันทีี แต่่แม้้ว่่าแต่่ละบััญชีีจะสามารถเชื่่�อมต่่อกัันได้้
โดยตรงนั้้�น แต่่การจัับคู่่� (matching) ระหว่่างผู้้�ต้้องการแลกเปลี่่�ยนในกรณีีที่่�
ไม่่ได้้เป็็นการโอนแบบเจาะจงก็็เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่ค่่อยสะดวกนัักหากต่่างฝ่่ายต่่าง
ไม่่ประสงค์์จะเปิิดเผยตััวตน อีีกทั้้�งการเชื่่�อมโยงกัับระบบการเงิินปััจจุุบัันก็็
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เป็็นเรื่่�องสำคััญ  หากผู้้�รัับไม่่ต้้องการจะถืือหน่่วยข้้อมููลนั้้�นแต่่ต้้องการได้้รัับ
เงิินบาท ก็็จำเป็็นจะต้้องหาผู้้�รัับซื้้�อหน่่วยข้้อมููลเป็็นเงิินบาทอีีกทีี จึึงมีีผู้้�ให้้
บริิการที่่�อำนวยความสะดวก เช่่น ผู้้ค้้� าสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล 
ิ (Digital Asset Dealer)
นายหน้้าซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset Broker) หรืือ ศููนย์์ซื้้�อขาย
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset Exchange) ที่่�ช่่วยจัับคู่่�ระหว่่างผู้้�ใช้้งานและ
เชื่่อ� มโยงกัับบััญชีีธนาคารได้้คล้้ายกัับตลาดหลัักทรััพย์์ การเป็็นสะพานเชื่่อ� มโยง
ฐานข้้อมููลของระบบการเงิินในปััจจุุบัันกัับบััญชีีและหน่่วยข้้อมููลในบล็็อกเชน
จึึงทำให้้ผู้้�บริิการกลุ่่�มนี้้�มัักถููกเรีียกว่่า on-ramp สู่่�โลกสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
คำว่่า decentralization เป็็นคำที่่�มีีความหมายแตกต่่างกัันสำหรัับ
ผู้้ใ� ช้้งานแต่่ละคน นิิยามสำหรัับบางกลุ่่�มอาจมองว่่า การซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล
ิ
ต้้องเก็็บอยู่่�ในบล็็อกเชนผ่่านบััญชีีที่่�สร้้างด้้วย private key ของตนเท่่านั้้�น
จึึงจะถืือว่่าหน่่วยข้้อมููลสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััลนั้
ิ น้� decentralized แต่่หากซื้้อ� ขายผ่่าน
ศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�มีีการ  KYC และเป็็นผู้้�ถืือสิินทรััพย์์แทนผ่่าน
บััญชีีที่่�เก็็บข้้อมููลโดยศููนย์์ซื้้�อขาย ไม่่ได้้ถืือในบััญชีี private key จะถืือว่่าไม่่
decentralized มีีคำกล่่าวว่่า “not your keys, not your coins” หมายความว่่า
หากสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลนั้้�นไม่่ได้้ถืือในบััญชีีที่่�สร้้างด้้วย private key ของตน
ไม่่ได้้เก็็บใน non-custodial wallet ก็็ไม่่ถืือว่่าเป็็นสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลของเราจริิง
เนื่่�องจากในความเป็็นจริิงแล้้วผู้้�ที่่�มีีสิิทธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลนั้้�นคืือศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�เป็็นผู้้�ดููแลบััญชีี คำสั่่�งซื้้�อขายและ
ธุุรกรรมต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้ปรากฏอยู่่�บนบล็็อกเชน ประชาชนไม่่สามารถ
มองเห็็นธุุรกรรมทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นได้้  ไม่่แตกต่่างจากการทำงานของระบบ
การเงิินปััจจุุบััน ก็็อาจมีีมุุมมองนี้้�ได้้
แต่่อย่่างไรก็็ตาม กฎกติิกาและการกำกัับดููแลทำให้้ผู้้ดูู� แลฐานข้้อมููล
ที่่�ไม่่ว่่าจะเป็็นธนาคารพาณิิชย์์ บริิษััทหลัักทรััพย์์ หรืือศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััล ต่่างก็็ไม่่แก้้ไขข้้อมููลโดยพลการเพราะเกรงกลััวผลที่่�จะตามมา คล้้าย
ตััวอย่่างของ free banking ที่่� Gorton (1999) ได้้วิิเคราะห์์ไว้้ว่่าการจััดระเบีียบ
โดยกลไกตลาดเป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างความรัับผิิดชอบให้้ผู้้�ให้้บริิการได้้
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คำว่่า decentralization สำหรัับบางกลุ่่�ม อาจหมายถึึงการกลไก
การทำงานของบล็็อกเชนที่่�เก็็บสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลนั้้�นไว้้  แม้้ว่่าจะอยู่่�ในบััญชีีที่่�
สร้้างด้้วย private key แต่่หากบล็็อกเชนนั้้�นถููกออกแบบให้้การทำงาน เช่่น
consensus protocol ที่่�อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลของอำนาจทางเศรษฐกิิจ (economic
power) มีีผู้ที่่้� มี� บี ทบาทต่่อการกำหนดทิิศทางของบล็็อกเชน หรืือแม้้แต่่มีสิี ทิ ธิ์์�
ในการสร้้างบล็็อกและกำหนดธุุรกรรมที่่�จะบัันทึึกลงในบล็็อกเพราะควบคุุม
โหนดได้้มากพอ (economic majority) ทำให้้บทบาทการเป็็นผู้้ส� ร้้างบล็็อกและ
เป็็นพยานของโหนดไม่่ได้้มาจากโชคอีีกต่่อไป หรืือคุุณสมบััติิของคอมพิิวเตอร์์
ที่่�จะสามารถมาร่่วมเป็็นโหนดไม่่ได้้เปิิดกว้้างให้้ประชาชนสามารถเข้้าร่่วม
เป็็นโหนดได้้อย่่างอิิสระ บล็็อกเชนนั้้�นแม้้จะเป็็นสาธารณะก็็อาจไม่่ถููกมองว่่า
decentralized ได้้ ซึ่่�ง Auer และคณะ (2021) ได้้วิิเคราะห์์รายละเอีียดเรื่่�อง
decentralization ของบล็็อกเชนแต่่ละประเภทในบริิบทของการเงิิน
4.2

Decentralized Autonomous Organization
(DAO)

ความสามารถในการเชื่่�อมโยงกัับบััญชีีธนาคารในระบบการเงิิน
ปััจ จุุ บัั นอาจไม่่ ใช่่เรื่่�อ งสำคััญหากพึึงพอใจกัับการใช้้งานหน่่วยข้้อมููลใน
บล็็อกเชนด้้วยการโอนระหว่่างกััน แต่่อย่่างที่่�ได้้เห็็นในบทที่่� 2.1 บริิการทาง
การเงิินไม่่ได้้มีีเพีียงรัับดููแลหรืือรัับชำระและแลกเปลี่่�ยนเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีการ
จััดสรรเงิินทุุนและระดมทุุนอีีกด้้วย ทำให้้มีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องมีีรููปแบบการ
ให้้บริิการอื่่�นๆ ที่่�ไม่่จำเป็็นต้้องพึ่่�งพา trusted third party ซึ่่�งมัักเรีียกรวมกััน
ว่่า DeFi รายงานของ Krungsri Research โดย ชุุติิภา คลัังจตุุรเวทย์์ และ
พิิมพ์์นารา หิิรััญกสิิ (2564) ได้้กล่่าวถึึงคริิปโทเคอร์์เรนซีี เช่่น บิิตคอยน์์
ว่่าเป็็นระลอกแรกของ DeFi ส่่วนระลอกที่่�สองคืือการเกิิดขึ้้�นของ decentralized autonomous organization (DAO) ซึ่่�งเป็็น “องค์์กร” ที่่�เกิิดขึ้้�นผ่่าน
smart contract ที่่�ได้้นำชุุดคำสั่่�งต่่างๆ มาประกอบกัันเป็็น protocol เพื่่�อให้้
โทเคนสามารถนำมาใช้้งานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายทางการเงิินต่่างๆ ได้้  เช่่น
การรัับฝาก การกู้้� การจ่่ายดอกเบี้้�ย การแลกเปลี่่�ยน เป็็นต้้น
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แนวคิิดเรื่่อ� ง DAO เกิิดขึ้้น� เพราะบล็็อกเชนสามารถทำให้้ออกเสีียง
ได้้ด้้วยการใช้้งาน smart contract ในรููปแบบโทเคน ในโลกกึ่่�งนิิรนามของ
บล็็อกเชนที่่�แม้้ว่่าแต่่ละคนจะไม่่รู้้�จัักกัันแต่่มีีอุุดมการณ์์ร่่วมกััน ก็็สามารถ
ร่่วมกัันออกความเห็็นและตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับประเด็็นต่่างๆ ผ่่านโทเคนได้้ ในปีี
2014 Vitalik Buterin หนึ่่�งในผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งบล็็อกเชน Ethereum ได้้เขีียน blog
ถึึงแนวคิิดต่่างๆ ของการกระจายศููนย์์ (decentralization) เช่่น decentralized
application (DA ซึ่่�งในปััจจุุบัันมัักเรีียกว่่า dApp มากกว่่า) และ decentralized
autonomous organization (DAO) หรืืออาจเรีียกว่่า “องค์์กรอิิสระกระจาย
ศููนย์์ก็็ได้้” และด้้วยบริิบทของการทำงานด้้วย smart contract อาจกล่่าวว่่า
เป็็นองค์์กร “อััตโนมััติิ” ด้้วยก็็ได้้ 
แม้้ใน blog จะมีีการกล่่าวถึึงกลไกในการสร้้างฉัันทามติิใน DAO
อยู่่�บ้้าง แต่่ Vitalik ให้้ความสำคััญกัับการที่่� DAO ควรมีีทุุนเป็็นของตนเอง
(internal capital) เพราะจะสามารถนำไปใช้้สนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ได้้ อีีกทั้้ง�
ทุุนนั้้น� ยัังสามารถเพิ่่�มมููลค่่าได้้เมื่่อ� DAO มีีอิทิ ธิิพลหรืือได้้รัับความนิิยมมากขึ้้น�
คล้้ายกัับหุ้้�นสามััญในบริิษััท แต่่อย่่างไรก็็ตาม เนื้้�อหาของ blog แสดงให้้เห็็น
ว่่า Vitalik ไม่่ค่อ่ ยได้้ให้้ความสำคััญกัับรููปแบบการก่่อตั้้ง� นิิติบุิ คุ คลที่่�เป็็นบริิษััท
(corporation) เท่่าไรนััก
แม้้ว่่า Vitalik จะกล่่าวว่่า DAO ไม่่จำเป็็นต้้องแสวงหากำไรและ
บทบาทของการถืือครองโทเคนใน DAO ก็็ไม่่จำเป็็นต้้องเหมืือนกัับหุ้้�นสามััญ
ก็็ได้้  แต่่เมื่่�อบััญชีีในบล็็อกเชนสามารถมีีทุุนของตนได้้ มีีกลไกในการสร้้าง
ฉัันทามติิเพื่่�อกำกัับดููแลการบริิหารของทุุนได้้ ก็็สามารถเป็็นการดำเนิินงาน
ในรููปแบบองค์์กรเพื่่�อประกอบธุุรกิิจเช่่นบริิการทางการเงิินได้้  และอาจเป็็น
รููปแบบใหม่่ของการบริิหารจััดการองค์์กรได้้ตามตััวอย่่างในกล่่องที่่� 11
การเกิิดขึ้้�นของ DAO จึึงเป็็นที่่�มาของการระลอกที่่�สองของ DeFi ที่่�ทำให้้
สามารถให้้บริิการหลากหลายขึ้้�นได้้
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กล่่ องที่่� 11 DAO และรูู ปแบบใหม่่ ของการบริิ หารจัั ดการองค์์ กร

ตัั วอย่่ างแรกของการนำำ �แนวคิิ ด DAO มาใช้้ จริิงน่่ าจะเป็็ น The DAO ที่่�ตั้้� งใน
ต้้ นปีี 2016 โดยเปิิ ดให้้ ผู้�้ ใช้้ งานซื้้� อโทเคนของ The DAO ได้้ ด้้วยการส่่ ง Ether ไปและจะได้้
รัั บโทเคนกลัั บมา โดยองค์์ กรนี้้�จะนำำ �ทุุนไปสนัั บสนุุ นโปรเจ็็ กที่่�น่่าสนใจอีีกทีี ทำำ �ให้้ แนวทางการ
ทำำ �งานมีีความคล้้ ายกัั บกองทุุ นร่่ วมลงทุุ น (venture capital fund) ซึ่่� งถืื อว่่ าเป็็ นรููปแบบการ
จัั ดตั้้� งองค์์ กรใหม่่ ที่่�น่่าสนใจ Paul Vigna นัั กเขีียนของ The Wall Street Journal เรีียก The
DAO ว่่ า “บริิ ษััทที่่� ไร้้ นาย” (chiefless company) เพราะไม่่ มีี ผู้้� บริิ หาร ผู้้� จััดการ และไม่่ มีี
คณะกรรมการ แต่่ จะดำำ �เนิิ นงานด้้ วยการออกเสีียงผ่่ าน smart contract ส่่ วน Seth Bannon
กล่่ าวว่่ า The DAO ถืื อเป็็ นกระบวนทัั ศน์์ ใหม่่ ในการบริิ หารองค์์ กรเพราะทำำ �ให้้ มีีความโปร่่ งใส
แบบสมบููรณ์์ ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีอำำ �นาจเต็็ มที่่� และมีีทั้้� งความยืื ดหยุ่่�นอย่่ างไม่่ เคยมีีมาก่่ อนด้้ วยการ
จัั ดการอัั ตโนมัั ติิด้้วยชุุ ดคำำ �สั่่� งคอมพิิ วเตอร์์ แต่่ ก็็ได้้ รัับข้้ อสัั งเกตจาก ก.ล.ต. สหรัั ฐอเมริิ กา
ว่่ าอาจจะเข้้ าข่่ ายการเสนอขายหลัั กทรัั พย์์ โดยไม่่ ได้้ รัับอนุุ ญาต

เมื่่� อพิิ จารณาสอดคล้้ องกัั บนิิ ยามสิิ นทรัั พย์์ดิิจิิทัั ลภายใต้้ พรก. การประกอบ
ธุุ รกิิ จสิิ นทรัั พย์์ ดิิ จิิ ทัั ล พ.ศ. 2561 ประเภทโทเคนดิิ จิิ ทัั ลเพื่่� อ การลงทุุ นที่่� ตั้้� งใจให้้ เป็็ น
project-based financing มากกว่่ าหลัั กทรัั พย์์นั้้� น ก็็ สอดคล้้ องกัั บสาระว่่ ารููปแบบการรวม
กลุ่่�มกัั นในโลกของบล็็ อกเชนไม่่ ได้้ มีีความจำำ �เป็็ นที่่�จะต้้ องจัั ดตั้้� งเป็็ นนิิ ติิบุุคคลเลย “องค์์ กร”
นั้้� นก็็ สามารถดำำ �เนิิ นการได้้ แต่่ หากต้้ องการจัั ดตั้้� งเป็็ นนิิ ติิบุุคคล ก็็ ย่่อมต้้ องมีีความรัั บผิิ ดชอบ
ในฐานะนิิ ติิบุุคคลด้้วย ทำำ �ให้้ คำำ�ว่่า “หลัั กทรัั พย์์ ” จึึ งมาพร้้ อมความรัั บผิิ ดชอบระหว่่ างกัั นที่่�
ต้้ องการกลไกอื่่� นที่่�นอกเหนืื อจาก smart contract ในบล็็ อกเชนเพื่่� อสร้้ างความมั่่� นใจในโลก
ที่่�เต็็ มไปด้้ วย information asymmetry, adverse selection และ moral hazard

แม้้ ว่่าในที่่�สุุด The DAO จะเผชิิ ญปัั ญหาจากช่่ องโหว่่ ของ smart contract ทำำ �ให้้
46
ถููกขโมย Ether ไปถึึ ง 3.6 ล้้ านหน่่ วย จนนำำ �มาสู่่�การ hard fork จนเกิิ ดบล็็ อกเชน Ethereum
Classic แยกออกมา ทำำ �ให้้ The DAO ถููกพัั บไปจนไม่่ มีี โอกาสได้้ ดำำ�เนิิ นงานตามความตั้้� งใจ
จึึ งไม่่ สามารถพิิ สููจน์์ ได้้ ว่่าสามารถทำำ �งานได้้ คล้้าย venture capital fund จริิ งหรืื อไม่่ แต่่ ก็็ถืือ
เป็็ นจุุ ดเริ่่� มต้้ นของการนำำ �บล็็ อกเชนมาใช้้ งานในการบริิ หารจัั ดการ บางองค์์ กร เช่่ น Maker
ซึ่�่ งก่่ อตั้้� งขึ้้� นในฐานะ open-source project ในปีี 2014 ก็็ ได้้ นำำ�แนวคิิ ดนี้้�มาใช้้ โดยได้้ นำำ�กลุ่่�ม
ของ smart contract ที่่�เกี่่� ยวข้้ องและเชื่่� อมโยงกัั นมารวมตัั วกัั นเป็็ น protocol ภายใต้้ ชื่่� อ
MakerDAO ในปีี 2017 ซึ่�่ งหนึ่่� งใน smart contract ของ MakerDAO ที่่�ใช้้ งานแพร่่ หลายใน
DeFi คืื อ Dai ซึ่่� งเป็็ น stablecoin ที่่�สร้้ างขึ้้� นผ่่ าน overcollateralized debt position และ
อาจถืื อว่่ าเป็็ น DeFi stablecoin แรกของโลกเลยก็็ ได้้

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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กล่่ องที่่� 11 (ต่่ อ)

MakerDAO มีีพัั ฒนาการเรื่่� อยมา โดยผู้้� ที่่�ต้้องการมีีส่่ วนร่่ วมในการกำำ �หนด
ทิิ ศทางการพัั ฒนาสามารถซื้้� อ MKR ซึ่�่ งเป็็ น governance token ของ MakerDAO ได้้
โดย governance token เป็็ นโทเคนที่่�มาพร้้ อมชุุ ดคำำ �สั่่� งที่่�ทำำ�ให้้ ผู้�ถื
้ ื อโทเคนสามารถออกเสีียงได้้
บาง protocol ก็็ มีี การนำำ � แนวทางที่่� ให้้ ผู้้�ถืื อ governance token เข้้ ามามีีส่่ วนร่่ ว ม เช่่ น
Compound Finance ที่่�ทำำ�ให้้ สามารถฝากและกู้้�ยืืมโทเคนระหว่่ างกัั นได้้ ก็็ มีี governance
token ชื่่� อว่่ า COMP สามารถใช้้ ออกเสีียงในข้้ อเสนอเพื่่� อการพัั ฒนา protocol ในมิิ ติิต่่างๆ ได้้
เช่่ น การปรัั บสมการอัั ตราดอกเบี้้� ย ซึ่�่ งหากเป็็ นที่่� ยอมรัั บตามเงื่่� อนไขเสีียงส่่ วนมาก
ที่่�กำำ�หนด นัั กพัั ฒนาก็็ จะไปปรัั บชุุ ดคำำ �สั่่� งตามนั้้� น47 แม้้ Compound จะไม่่ ได้้ เรีียกตนเองว่่ า
DAO อย่่ างชัั ดเจนเหมืื อน MakerDAO แต่่ ก็็ถูู กมองว่่ าเป็็ น DAO เช่่ นกัั น ซึ่�่ งการจัั ดหมวดของ
CoinMarketCap ที่่�เป็็ นเว็็ บไซต์์ ข้้อมููลเกี่่� ยวกัั บสิิ นทรัั พย์์ดิิจิิทััล ได้้ จััดให้้ COMP อยู่่� ในหมวด
โทเคนที่่�เป็็ น DAO เหมืื อนกัั น MKR

ในปลายปีี 2021 แนวคิิ ดยุุ ค The DAO ที่่�ระดมทุุ นผ่่ านการขายโทเคนให้้ กัับ
องค์์ กรอัั ตโนมัั ติิกลัั บมาอีี กครั้้� งเมื่่� อสำำ �เนาของรัั ฐธรรมนูู ญฉบัั บแรกของสหรัั ญอเมริิ กา
(The Constitution) ถูู กเปิิ ดให้้ ประมููล โดยกลุ่่� มผู้้� ใช้้ งานในโลกบล็็ อกเชนสร้้ า ง smart
contract ที่่�รัับระดมทุุ นเพื่่� อนำำ �ไปประมููลแข่่ งและเรีียกตนว่่ า ConstitutionDAO ในช่่ วง
เวลาไม่่ นานก็็ สามารถระดมทุุ นได้้ มากกว่่ า 11,612 ETH (หรืื อ 43.2 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐฯ)
จากมากกว่่ า 17,000 บัั ญชีี แม้้ สุุดท้้ ายจะประมููลไม่่ สำำ�เร็็ จ แต่่ ก็็ได้้ จุุดกระแสเรื่่� อง DAO ขึ้้� นมา
อีีกครั้้� ง ซึ่�่ งอาจพิิ จารณาเป็็ น Future of Governance หรืื อ Future of Organization ก็็ ได้้
เป็็ นประเด็็ นที่่�ยัังคงต้้ องติิ ดตามกัั นต่่ อไป

4.3	บทบาทของโทเคนในการทำำ�งานของ DeFi Protocol

การนำ smart contract มาใช้้งานร่่วมกัันเพื่่�อให้้บริิการทาง
การเงิินมัักถููกเรีียกว่่า DeFi protocol ซึ่่�งหััวใจของ DeFi protocol คืือการ
สร้้างกติิกาในการประมวลผลการเปลี่่�ยนแปลงและจััดเก็็บข้้อมููลในบล็็อกเชน
เพื่่�อให้้ผลลััพธ์์ออกมาที่่�มาเสมืือนการรัับบริิการในระบบการเงิินทำให้้แทบ
ไม่่มีต้้ี นทุุนในการดำเนิินงาน แม้้ว่่าบล็็อกเชนจะสามารถทำให้้ธุุรกรรมโดยตรง
ระหว่่างกััน (peer-to-peer) เกิิดขึ้้�นได้้ง่่าย แต่่การจัับคู่่�ระหว่่างกัันก็็เป็็น
เรื่่�องยาก การทำงานของ DeFi protocol จึึงเป็็นการนำโทเคนมากองรวม
47	ตัั วอย่่ างเช่่ น ข้้ อเสนอที่่�สองของ Compound ที่่�เกิิ ดขึ้้� นในปีี

compound.finance/governance/proposals/2

2020 คืื อการปรัั บสมการดอกเบี้้�ย https://
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กัันใน liquidity pool และกำหนดกติิกาด้้วยสมการคณิิตศาสตร์์ ในการ
แลกเปลี่่�ยนระหว่่างโทเคนที่่�ผู้้�ใช้้งานมีีกัับโทเคนใน liquidity pool ซึ่่�งเป็็น
smart contract บััญชีีหนึ่่�งในบล็็อกเชนเช่่นกััน แต่่ธุุรกรรมต่่างๆ ของบััญชีี
นั้้�นถููกทำโดยอััตโนมััติิตามชุุดคำสั่่�งที่่�เขีียนลงใน smart contract เช่่น คำสั่่�ง
transfer ของ Tether (USDT) Stablecoin smart contract ทำให้้ธุุรกรรม
ในโลก DeFi ถืือเป็็น peer-to-contract หรืือ peer-to-pool ตามภาพที่่� 14
ตััวกลางทางการเงิินใน DeFi เปลี่่�ยนจาก trusted third party ที่่�
เป็็นสถาบัันการเงิินที่่อ� าจมีีกติิกาของตนและไม่่ได้้บอกกล่่าวให้้ผู้้ใ� ช้้งานทราบ
ทั้้ง� หมดเป็็นสมการคณิิตศาสตร์์และปริิมาณโทเคนใน liquidity pool ที่่�เปิิดกว้้าง
ให้้ทุุกคนสามารถเห็็นได้้  และเมื่่�อทุุกขั้้�นตอนของธุุรกรรมสามารถเกิิดขึ้้�น
อยู่่�บนบล็็อกเชนได้้ทั้้�งหมด ไม่่จำเป็็นต้้องพึ่่�งการเชื่่�อมโยงกัับระบบการเงิิน
หรืือผู้้ใ� ห้้บริิการที่่�มีตััี วตนอยู่่�นอกบล็็อกเชน ทำให้้การใช้้งานโทเคนสะดวกขึ้้น�
มากกว่่าในระลอกแรก
DeFi protocol นัับเป็็นการทดลองที่่�น่่าสนใจและก่่อให้้เกิิดการตั้้�ง
คำถามต่่อกรอบความคิิดว่่าบริิการทางการเงิินในระบบปััจจุุบัันสามารถบรรลุุ
ได้้ด้้วยการส่่งหน่่วยข้้อมููลผ่่านสมการคณิิตศาสตร์์หรืือไม่่ Harvey และคณะ
(2021) และ Schär (2021) ได้้วิิเคราะห์์การทำงานของ DeFi ผ่่านตััวอย่่าง
DeFi protocol ที่่�ได้้รัับความนิิยมเพื่่�อฉายภาพเปรีียบเทีียบกัับการทำงาน
ของระบบการเงิินในปััจจุุบััน แต่่เนื่่�องจากยัังไม่่มีีมาตรฐานการจััดหมวดหมู่่�
อย่่างทางการและความคลุุมเครืือของการให้้บริิการ การจััดหมวดของแต่่ละคน
จึึงอาจยัังมีีความแตกต่่างกัันบ้้าง ตารางที่่� 3 แสดงให้้เห็็นถึึงประเภทของ DeFi
protocol และรููปแบบการทำงานโดยคร่่าว จะเห็็นได้้ว่่าการทำงานส่่วนมาก
พึ่่�งพา liquidity pool เพราะผู้้�ใช้้งานต่่างต้้องให้้บริิการกัันเองผ่่านเงื่่�อนไข
ในสมการคณิิตศาสตร์์ โดยต้้องส่่งการโทเคนไปวางไว้้ (มัักเรีียกว่่า staking)
เพื่่�อให้้ระบบนำไปใช้้ และมัักใช้้กลไกการวางหลัักประกัันเกิินมููลค่่าสิินทรััพย์์
(หนี้้�สิิน) ทางการเงิิน (overcollateralization) ในการสร้้างโทเคนใหม่่ตาม
หลัักการในกล่่องที่่� 6

Centralized

ภาพที่่� 14 การเงิิ นแบบกระจายศูู นย์์

peer-to-peer

Decentralized 1.0

peer-to-peer &
pool-to-pool

Decentralized 2.0

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

139

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

140
ตารางที่่� 3 ประเภทของบริิ การทางการเงิิ นในระบบการเงิิ นแบบกระจายศูู นย์์
(DeFi Protocol)
บริิ การทางการเงิิ น

รู ปแบบการท� ำงาน

ตั วอย่ าง Protocol

การรัับฝากและ
สิินเชื่่�อ (Deposit
and Lending)

Aave, Anchor,
• ผู้้�ฝากส่่งโทเคนไปให้้ Protocol เพื่่�อรัับโทเคน
หลัักฐานการฝาก และรัับดอกเบี้้�ยตามที่่�สมการ Compound,
Abracadabra
กำำ�หนด โทเคนที่่�ฝากเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
liquidity pool เพื่่�อปล่่อยกู้้�อีีกทีี
• ผู้้�กู้้�วางหลัักประกัันที่่�ยอมรัับด้้วยการฝาก
โทเคนที่่�มีีมููลค่่าสููงกว่่ามููลหนี้้� (overcollateralized debt position) หากมููลค่่าหลัักประกััน
ลดต่ำำ�กว่่าระดัับที่่�พิิจารณาว่่าปลอดภััยอาจโดน
ยึึดได้้ (liquidate) โดยอััตโนมััติิ
• อััตราดอกเบี้้�ยปรัับตามสมการคณิิตศาสตร์์
(interest rate model) ซึ่่�งมัักอิิงจากสมดุุล
ระหว่่างปริิมาณโทเคนรัับฝากและกู้้�ใน liquidity
pool มัักเป็็นการทำำ�งานแบบ intermediation
banking ด้้วยทุุนของผู้ฝ
้� ากโทเคน รููปแบบคล้้าย
กัับกองทุุน MMF แต่่มีีอิสิ ระในการกำำ�หนด
รููปแบบของการจ่่ายผลตอบแทนมากกว่่า
ดอกเบี้้�ยคงที่่� ปััจจุุบันมีี
ั การพััฒนารููปแบบใหม่่
ให้้ได้้ผลลััพธ์ค์ ล้้าย credit creation banking
ได้้ แต่่เบื้้�องหลัังการทำำ�งานยัังมีีจำำ�เป็็นต้้อง
พึ่่� งพาการค้ำำ�ประกัันอยู่่�

การแลกเปลี่่ย� น
(Decentralized
Exchange / DEX)

• ผู้ส้� ร้้างสภาพคล่่องในตลาด (liquidity provider
/ market maker) นำำ�โทเคนมากองรวมกัันไว้้
ใน liquidity pool
• ผู้้�ต้้องการแลกส่่งโทเคนไปที่่�กอง โดยอััตรา
แลกเปลี่่�ยนของโทเคนที่่�จะได้้ รัับขึ้้�นอยู่่�สมการ
คณิิตศาสตร์์ (มัักเรีียกว่่า bonding curve)
เป็็นการทำำ�งานคล้้ายร้้านแลกเงิินด้้วยทุุนของ
ผู้้�ฝากโทเคน ผู้้�ฝากโทเคนเป็็นผู้้�สร้้างสภาพคล่่อง
ทำำ�ให้้ต้้องรัับความเสี่่�ยงจากการเปลี่่ย� นแปลง
ของราคาโทเคนด้้วย (divergence / impermanent loss)

Curve,
Uniswap,
PancakeSwap,
SushiSwap
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ตารางที่่� 3 (ต่่ อ)
บริิ การทางการเงิิ น

รูู ปแบบการทำำ�งาน

ตัั วอย่่ าง Protocol

การสร้้างสััญญา
• ผู้้�ใช้้งานสััญญาอนุุพัันธ์เ์ ลืือกราคาสิินทรััพย์ ์
MakerDAO,
อนุุพัันธ์แ์ ละสิินทรััพย์ ์ อ้้างอิิงที่่�ต้้องการแล้้ววางหลัักประกัันไว้้เพื่่�อให้้ Synthetix,
เพียี งพอต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของราคา (margin dYdX, Mirror
สัังเคราะห์์
requirement)
(Derivatives and
Synthetic Assets) • สมการคณิิตศาสตร์์กำำ�หนดกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ซึ่่�งจะถููกเพิ่่�มให้้หรืือหัักออกจากมููลค่่า
หลัักประกัันที่่�คงเหลืืออีีกทีี
• ผู้้�สร้้างสิินทรััพย์สั์ ังเคราะห์์วางหลัักประกัันที่่�
ยอมรัับด้้วยการฝากโทเคนให้้มีีมููลค่่าสูงู เพียี งพอ
และสร้้างสิินทรััพย์นั้้์ นผ่
� ่านการกู้้�ยืืม (overcollateralized debt position) หากมููลค่่า
� ิจารณาว่่าปลอดภััย
หลัักประกัันลดกว่่าระดัับที่่พิ
อาจโดนยึึดได้้ (liquidate) โดยอััตโนมััติิ
• หากราคาสิินทรััพย์อ้์ า้ งอิิงต่่างจากสิินทรััพย์ ์
สัังเคราะห์์ ผู้้�ใช้้งานสามารถสร้้างหรืือขาย
สิินทรััพย์เ์ พื่่�อทำำ�กำำ�ไรจากส่่วนต่่าง (arbitrage)
ได้้เป็็นการทำำ�งานคล้้าย securitization
ตามกล่่องที่่� 6
การบริิหารสิินทรััพย์ ์ • การบริิหารสิินทรััพย์แ์ บบ passive เป็็นการ
� ำ�หนด ผู้้�ใช้้งานสามารถส่่งโทเคนตาม
(Asset Manage- อิิงดััชนีีที่่กำ
สััดส่่วนดััชนีีเพื่่�อแลกกัับโทเคนใหม่่ที่่�ถููกกำำ�หนด
ment)
ให้้ราคาอิิงกัับดััชนีีได้้ (เป็็นการสร้้างสิินทรััพย์ ์
สัังเคราะห์์รูปู แบบหนึ่่�งที่่�ไม่่ต้้องวางหลัักประกััน
สููงกว่่ามููลค่่า)
• การบริิหารสิินทรััพย์แ์ บบ active เป็็นการเขีียน
กลยุุทธ์์ลงใน smart contract เพื่่�อหาโอกาส
ในการสร้้างผลตอบแทนที่่�สููงขึ้้�นด้้วยการใช้้งาน
protocol หลายแบบร่่วมกััน เช่่น กู้้�ยืืมโทเคนเพื่่�อ
ให้้ได้้ผลตอบแทนจากทุุนมากขึ้้�น (leverage)
ซึ่่�งการกองรวมกัันทำำ�ให้้ประหยััดค่่า gas จาก
ขั้้�นตอนธุุรกรรมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การบริิการแบบ
passive มีีรููปแบบคล้้ายกัับ ETF (exchangetraded fund) ที่่�ผู้้�ใช้้งานสามารถสร้้างกองทุุน
ได้้เอง ส่่วนการบริิการแบบ active มีีรููปแบบ
คล้้ายกัับกองทุุน hedge fund ที่่�ผู้้�ใช้้งาน
สามารถฝากโทเคนไปให้้ผู้้�จััดการกองทุุนลงทุุน
แทนและแบ่่งกำำ�ไรให้้

Set Protocol,
Index Coop,
Convex
Finance,
Yearn Finance

หมายเหตุุ : งานสัั ญญาอนุุ พัันธ์์ สามารถใช้้ งานเสมืื อนการประกัั นภัั ย และการสร้้ างสิิ นทรัั พย์์สัังเคราะห์์ สามารถใช้้
สร้้ าง “สกุุ ลเงิิ นสัั งเคราะห์์ ” เช่่ น Stablecoin ได้้ ด้้วย
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เนื่่อ� งจากบล็็อกเชนเป็็นระบบที่่�ไม่่เปิิดเผยตััวตน ไม่่สามารถเชื่่อ� ใจ
ในคำมั่่�นสััญญาหรืือหวัังให้้คู่่�สััญญาชำระส่่วนต่่างได้้ ทำให้้การทำงานส่่วนมาก
เป็็นการแลกเปลี่่�ยนโทเคนที่่�ต่่างฝ่่ายต่่างมีีอยู่่�ในปััจจุุบัันทั้้�งนั้้�น ทั้้�งที่่�ในความ
เป็็นจริิงแล้้วตััวเลขในบล็็อกเชนสามารถติิดลบได้้ (หมายถึึงบััญชีีสามารถมีี
ฐานะการเงิินติิดลบ) แต่่ด้้วยตััวตนกึ่่�งนิิรนามในบล็็อกเชนทำให้้เจ้้าของบััญชีี
อาจทิ้้�งไปสร้้างบััญชีีใหม่่ได้้ทำให้้ไม่่สามารถมั่่�นใจได้้ว่่าจะกลัับมาชำระคืืน
จึึงนิิยมเก็็บข้้อมููลในบล็็อกเชนเป็็นตััวเลขที่่�ไม่่ติดิ ลบและอาศััยการแลกเปลี่่ย� น
โทเคนที่่�มีีในปััจจุุบัันด้้วย trustless exchange เป็็นจุุดเด่่นของบล็็อกเชน
แนวคิิดที่่�สำคััญของ DeFi คืือโทเคนรัับฝาก (depository receipt
token) เมื่่�อส่่งโทเคนเข้้าไปยััง smart contract แล้้วได้้รัับโทเคนที่่� mint ขึ้้�น
มาใหม่่โดย smart contract นั้้น� โทเคนนั้้น� ก็็ถือื ว่่าเป็็นโทเคนรัับฝาก ตััวอย่่าง
เช่่น Wrapped Ether เป็็น smart contract ที่่�ผู้้�ใช้้งานสามารถส่่ง ETH ที่่�เป็็น
native coin เพื่่�อฝาก ETH ไว้้แล้้วรัับโทเคน wETH ซึ่่�งเป็็นโทเคน ERC-20
ที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นมาใหม่่ได้้  ประโยชน์์ของการแปลงโทเคนแบบนี้้�ในเชิิงเทคนิิค
คืือการใช้้งาน native coin กัับโทเคน ERC-20 ในการเขีียนชุุดคำสั่่�งนั้้�นมีี
ความแตกต่่างกัันจึึงทำให้้นัักพััฒนาต้้องการเปลี่่�ยน ETH ให้้อยู่่�ในรููปแบบ
โทเคน ERC-20 เพื่่�อความสะดวกในการใช้้งาน การ “หุ้้�ม” ETH ด้้วย smart
contract ให้้กลายเป็็น wETH ในบล็็อกเชนก็็จะมีีทั้้�ง ETH และ wETH โดยที่่�
wETH จะถืือเป็็น “หนี้้สิ� นิ ” ของ smart contract ที่่�สามารถหัักกลบกัันได้้อีีกทีี
คล้้ายการสร้้างเงิินใน (inside money) ในระบบการเงิิน
การหุ้้�มโทเคนสามารถนำมาใช้้เพื่่�อนำโทเคน “ข้้าม” ระหว่่าง
บล็็อกเชนได้้ เช่่น จากบล็็อกเชนบิิตคอยน์์มายััง Ethereum บล็็อกเชน ทำได้้
ด้้วย Wrapped Bitcoin (wBTC) กระบวนการนี้้�เรีียกว่่าการ bridge เป็็นสะพาน
ที่่�ทำให้้สามารถนำโทเคนมาใช้้งานข้้ามบล็็อกเชนได้้ มีีหลัักการทำงานเหมืือน
การสร้้าง depository receipt ตามตััวอย่่างในภาพที่่� 10 เพื่่�อสร้้างสิินทรััพย์์
สัังเคราะห์์ ต้้องมีีกลไกสร้้างความเชื่่อ� ใจเพื่่�อการป้้องกัันไม่่ให้้มีีโทเคนเดีียวกััน
ซ้้ำซ้้อนในสองบล็็อกเชนได้้
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การฝากโทเคนเข้้าไปใน liquidity pool ทำงานในรููปแบบเดีียวกััน
จะมีีการสร้้างโทเคนขึ้้�นมาใหม่่เพื่่�อเป็็นหลัักฐานในการรัับฝาก ซึ่่�ง protocol
สามารถเลืือกสร้้างโทเคนได้้ทั้้ง� ในรููปแบบ fungible (ERC-20) และ non-fungible (ERC-721) เช่่น หากฝาก USDT ลงใน liquidity pool ของ Compound
ที่่�เป็็น deposit and lending protocol ก็็จะได้้รัับ cUSDT เพื่่�อเป็็นหลัักฐาน
ในการฝาก หรืือหากฝากคู่่�โทเคน (เช่่น wETH และ USDT) ลงใน liquidity
pool ของ Uniswap ที่่�เป็็น decentralized exchange protocol ก็็จะได้้รัับ
โทเคนรัับฝากที่่�เจาะจงสำหรัับคู่่�โทเคนนั้้�น (มัักเรีียกรวมๆ ว่่าโทเคน LP ซึ่่�ง
ย่่อมาจาก liquidity provider) กลัับมา ซึ่่�งหากใน smart contract ที่่�เป็็น
version 2 ก็็จะได้้รัับโทเคน LP ที่่�เป็็น ERC-20 แต่่หากฝากใน version 3
จะเป็็น ERC-721 ตามการออกแบบของ protocol เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� โทเคนรัับฝาก เช่่น โทเคน LP ของ Uniswap และ cUSDT
ของ compound สามารถนำไปใช้้งานต่่อได้้อีีกด้้วย หากเปรีียบเทีียบกัับ
ระบบการเงิินในปััจจุุบัันก็็อาจพิิจารณาเป็็นการนำใบรัับจำนำไปใช้้งานต่่ออีีกทีี
เพราะโทเคนรัับฝากส่่วนมากเป็็นโทเคน ERC-20 ที่่�เป็็นตััวเลข ทำให้้ถููกมอง
เป็็นสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล
ิ ใหม่่ได้้หากไม่่พิจิ ารณาในรายละเอีียดของความผููกพัันให้้
ชััดเจน เช่่น หากโทเคนที่่�ฝากเป็็น USD stablecoin และโทเคนรัับฝากที่่�ได้้
รัับกลัับมามีีคุุณสมบััติิเป็็น stablecoin เช่่นกััน โทเคนรัับฝากนั้้�นก็็อาจทำให้้
รู้้�สึึกเหมืือนดอลลาร์์นั้้�นยัังอยู่่�ในมืือพร้้อมนำไปใช้้งานต่่อได้้
การทำงานของ DeFi deposit and lending protocol ต้้องมีีผู้้�ฝาก
โทเคนและผู้้�กู้้�โทเคน เมื่่�อเปรีียบเทีียบการให้้สิินเชื่่�อในระบบธนาคารพาณิิชย์์
ที่่�ปััจจุุบัันเป็็น credit creation banking การทำงาน DeFi lending ในช่่วงแรก
เช่่น Compound มัักเป็็น intermediation banking ซึ่่�งสามารถปล่่อยกู้้ไ� ด้้จาก
โทเคนที่่�มีอี ยู่่�แล้้วเท่่านั้้น� ด้้วยปริิมาณสภาพคล่่องที่่�สามารถปล่่อยกู้้ไ� ด้้ (supply
of loanable funds) ที่่�มีีในปััจจุุบััน ซึ่่�งคล้้ายกัับมุุมมองเกี่่ย� วกัับการทำงานของ
ธนาคารพาณิิชย์์ในอดีีต แต่่ในปััจจุุบัันเริ่่ม� มีีบาง protocol เช่่น Abracadabra.
Money ที่่�ทำงานคล้้าย credit creation banking ด้้วยการสร้้าง stablecoin ขึ้้น�
มาใหม่่เพื่่�อให้้กู้้ ซึ่่
� ง� มีีความคล้้ายกัับการสร้้างเงิินฝากโดยธนาคารพาณิิชย์์มาก
แสดงให้้เห็็นถึึงพััฒนาการของ DeFi ที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
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แต่่อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�กู้้�ใน DeFi ยัังคงต้้องมีีหลัักประกัันเพีียงพอ
อย่่างสม่่ำเสมอตลอดเวลา เพราะ lending protocol ทำงานโดยอาศััยการ
แลกเปลี่่ย� นโทเคนที่่�มีีในปััจจุุบัันด้้วย trustless exchange คล้้ายการรัับจำนำที่่�
ผู้้�กู้้�ขายหลัักประกัันที่่�มีีเพื่่�อแลกกัับเงิินกู้้� โดยที่่�มีีสิิทธิ์์�ในการซื้้�อคืืนในราคาที่่�
กำหนด (เงิินกู้้�ที่่�ได้้รัับบวกกัับดอกเบี้้�ยสะสม) การกู้้�ยืืมใน DeFi จำเป็็นต้้อง
ทำในรููปแบบนี้้�เนื่่�องจากไม่่สามารถมั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�กู้้�จะกลัับมาชำระหนี้้�หรืือไม่่
เพราะตััวตนในบล็็อกเชนกึ่่�งนิิรนาม
หากจะปล่่อยกู้้โ� ดยไม่่มีหี ลัักประกัันโดยใช้้ hard หรืือ soft information เกี่่ย� วกัับผู้้กู้� อ้� ย่่างที่่ไ� ด้้กล่่าวถึึงในบทที่่� 2.3 ก็็ทำได้้ยากเพราะผู้้กู้� ย่้� อ่ มไม่่กล้้า
เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลมากนัักในระบบที่่�เปิิดกว้้างอย่่างบล็็อกเชนสาธารณะ
ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านั้้�นจำเป็็นอย่่างมากในการลด adverse selection หรืือแม้้ว่่า
ผู้้�กู้้�เลืือกที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููล ก็็ไม่่อาจมั่่�นใจได้้ว่่าจะไม่่บิิดพลิ้้�วและผิิดสััญญา
เนื่่�องจากกลไกการทำงานของบล็็อกเชนไม่่ได้้มีีอำนาจในการอายััดรายได้้
ที่่�จะมีีในอนาคตอย่่างที่่�สััญญาพาณิิชย์์มีี ทำให้้สามารถเกิิด moral hazard
ขึ้้�นได้้
ครั้น้� จะสร้้างฐานข้้อมููลในลัักษณะเครดิิตบููโรขึ้้น� หรืือจะสะสมความ
ความน่่าเชื่่อ� ถืือด้้วยปฏิิสััมพัันธ์์บนบล็็อกเชน แต่่ตััวตนในบล็็อกเชนสาธารณะ
นั้้�นเป็็นบััญชีีกึ่่�งนิิรนาม สามารถสร้้างขึ้้�นได้้ใหม่่โดยอิิสระด้้วย private key
อีีกทั้้ง� private key ก็็ยัังสามารถสร้้างใหม่่ได้้โดยอิิสระ ทำให้้สามารถทิ้้�งตััวตน
ไปเริ่่�มใหม่่ได้้ แม้้ว่่าจะมีีการในสร้้างตััวตนบนบล็็อกเชน เช่่น decentralized
identity แต่่เมื่่�อสามารถส่่งมอบ private key ให้้กัับผู้้�อื่่�น ก็็ทำให้้ประวััติิที่่�
สร้้างมากลายเป็็นของผู้้�อื่่�นไปได้้  ในขณะที่่�ตััวตนในเครดิิตบููโรเป็็นบุุคคลใน
ฐานข้้อมููลทะเบีียนประวััติิราษฎร ไม่่สามารถสร้้างขึ้้�นมาใหม่่และไม่่สามารถ
ส่่งต่่อได้้  ไม่่ว่่าผู้้�กู้้�จะไปเปิิดบััญชีีใหม่่ที่่�ใดแต่่หากผู้้�ให้้บริิการเป็็นสมาชิิกของ
เครดิิตบููโรก็็จะถููกเชื่่อ� มโยงกลัับมาเสมอ ทำให้้ข้้อมููลมีีความต่่อเนื่่อ� งมากกว่่า
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และยัังมีีมิติิ ที่่ิ เ� ป็็นประโยชน์์ได้้มากกว่่าเพราะสามารถนำข้้อมููลจากหลากหลาย
แหล่่งมาใช้้งานได้้เป็็นครั้ง้� คราวตามความต้้องการ ประวััติกิ ารเงิินในบล็็อกเชน
สาธารณะจึึงอาจไม่่ได้้มีีคุุณค่่ามากเมื่่�อเทีียบกัับประวััติิการเงิินในระบบการ
เงิินปััจจุุบััน
เมื่่อ� พิิจารณาเช่่นนี้้� จะเห็็นได้้ว่่าไม่่ว่า่ DeFi protocol จะเป็็นบริิการ
ทางการเงิินใดก็็ตาม มัักทำงานผ่่านการแลกเปลี่่�ยนโทเคนที่่�ต่่างฝ่่ายต่่างมีี
อยู่่�แล้้ว ไม่่มีกี ารนำกำลัังซื้้อ� ในอนาคตมาใช้้ล่่วงหน้้าแต่่เป็็นการนำกำลัังซื้้อ� ที่่�
มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันมาเปลี่่ย� นรููปแบบจากโทเคนหนึ่่ง� เป็็นอีีกโทเคนหนึ่่ง� ในลัักษณะ
quid pro quo เท่่านั้้�น ทำให้้ขีีดความสามารถของระบบบล็็อกเชนสาธารณะ
ในปััจจุุบัันยัังไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการทางการเงิินและเพิ่่�มการเข้้าถึึงแหล่่ง
เงิินทุุนสำหรัับกลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างไม่่ทั่่�วถึึง (underbanked)
เพื่่�ออำนวยความสะดวกในการจััดสรรเงิินทุุนและระดมทุุน (capital allocation)
แต่่ภายใต้้เงื่่อ� นไขเหล่่านี้้� smart contract ก็็ยัังสามารถสร้้างสิินทรััพย์์ทางการ
เงิินขึ้้น� มาใหม่่ได้้เสมอ เช่่น การนำ stablecoin ไปค้้ำประกัันเพื่่�อกู้้� stablecoin
ที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นมา ก็็จะทำให้้มีีปริิมาณ stablecoin รวมในระบบมากขึ้้�น และ
มููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�บนบล็็อกเชนนั้้�นก็็จะเพิ่่�มขึ้้�น (มัักเรีียกว่่า total value
locked หรืือ TVL) ทั้้�งๆ ที่่� stablecoin ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาจากการกู้้�นั้้�นเป็็นสิ่่�ง
ที่่�สามารถหัักลบกลบกัับหนี้้�สิินที่่�เกิิดขึ้้�นมาคู่่�กัันได้้ นอกจากนี้้� การให้้โทเคน
รางวััล (reward token) เพื่่�อตอบแทนผู้้ใ� ช้้งานก็็สามารถสร้้างสิินทรััพย์์ทางการ
เงิินในระบบเพิ่่�มได้้อีีกด้้วย
หากเปรีียบเทีียบกัับธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบัันที่่�มีี network effect เช่่น
e-commerce platform ที่่�ยิ่่�งมีีผู้้�ใช้้งานมากยิ่่�งมีีคุุณค่่า มัักให้้การอุุดหนุุน
(subsidy) ผู้้ใ� ช้้งานในช่่วงแรกแม้้ว่่าจะขาดทุุนก็็ตามเพื่่�อขยายฐานผู้้ใ� ช้้งานเพื่่�อ
ประโยชน์์ในอนาคต และเมื่่�อมีีผู้ใ้� ช้้งานในระบบนี้้�แพร่่หลายมากจนติิดใจก็็อาจ
ทำให้้ไม่่อยากใช้้งานระบบของคู่่�แข่่ง ซึ่่�ง switching cost นี้้�ก็เ็ ป็็นประโยชน์์กัับ
เจ้้าของธุุรกิิจด้้วย การให้้บริิการในบริิบทของ DeFi protocol ที่่�ประสิิทธิิภาพ
ของการใช้้งานอยู่่�กัับขนาดของ liquidity pool และได้้ประโยชน์์จาก network
effect ก็็มีีความจำเป็็นต้้องสร้้างฐานผู้้�ใช้้งานเช่่นกััน ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในความ
ท้้าทายที่่�นัักพััฒนา DeFi ต้้องเผชิิญ
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ทั้้�งนี้้� protocol อาจมีีบริิษััทที่่�เป็็นนิิติิบุุคคลหนุุนหลัังหรืือไม่่ก็็ได้้ 
อาจเป็็น DAO ที่่�มีี internal capital หรืือไม่่มีีก็็ได้้ เพราะ protocol ประกอบ
ด้้วยกลุ่่�มของ smart contract ที่่�ทำงานร่่วมกััน ไม่่ว่า่ ใครก็็สามารถสร้้าง smart
contract ได้้หากสร้้าง private key เขีียนชุุดคำสั่่�ง และจ่่ายค่่า gas ทำให้้
ไม่่จำเป็็นต้้องมีี “ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ” ใน protocol ก็็ได้้ หากพิิจารณา protocol
เป็็นองค์์กร อาจจะมีีความคล้้าย “แชร์์” มากกว่่าด้้วยซ้้ำเพราะผู้้�ที่่�นำโทเคน
ของตนมาให้้บริิการ (เช่่น ปล่่อยกู้้�หรืือวางไว้้เพื่่�อให้้แลกใน decentralized
exchange) จะเป็็นผู้้�ที่่�ได้้ผลประโยชน์์ส่่วนมากไป ส่่วน protocol เองเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมเพื่่�อเป็็นกำไรหรืือไม่่ก็็ได้้ อย่่างเช่่น Uniswap ที่่�เป็็น decentralized exchange protocol ก็็เลืือกที่่�จะจ่่ายค่่าธรรมเนีียมในการแลกโทเคนให้้ 
liquidity provider หมด ซึ่่�งเมื่่�อย้้อนกลัับไป ณ จุุดก่่อตั้้�งของหลาย protocol
ก็็ไม่่ได้้มีีรููปแบบการแสดงสิิทธิ์์�ความเป็็นเจ้้าของในผลกำไรที่่�เกิิดขึ้้�น แต่่ก็็ยััง
สามารถทำงานได้้ เพราะในความเป็็นจริิงแล้้ว ขอบเขตของ protocol ถืือเป็็น
บริิการมากกว่่าเป็็นองค์์กร
การอุุดหนุุนผู้้�ใช้้งานบนบล็็อกเชนโดย protocol สามารถทำได้้
หลายวิิธีี เช่่น นำเงิินทุุนของผู้้�พััฒนา protocol มาสนัับสนุุนด้้วยการซื้้�อ
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�มีีค่่า (เช่่น stablecoin) มาแจกผู้้�ใช้้งาน หรืือสร้้างโทเคน
ขึ้้�นมาเองใหม่่ (เพราะโทเคนก็็คืือ smart contract ประเภทหนึ่่�ง) ซึ่่�งในกรณีี
หลััง protocol จะต้้องมีีกลไกในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่โทเคนนั้้�น เช่่น ให้้สิิทธิ์์�
ในการแลกสิินค้้าและบริิการ ให้้สิิทธิ์์�ในการออกเสีียง ให้้ส่่วนแบ่่งกำไร เป็็นต้้น
เพราะผู้้ใ� ช้้งานทราบดีีว่า่ ใครๆ ก็็สามารถสร้้างโทเคนได้้หากจ่่ายค่่า gas เพีียงพอ
โทเคนที่่ไ� ม่่มีสิ่่ี ง� ใดหนุุนหลัังจึึงเป็็นเสมืือนเพีียงกระดาษเปล่่าที่่ใ� ครๆ ก็็สั่่ง� พิิมพ์์ได้้ 
ซึ่่ง� อาจเรีียกสิ่่ง� นี้้ว่� า่ โทเคนรางวััล (reward token) เพราะแจกจ่่ายให้้เพื่่�อดึึงดููด
ผู้้�ใช้้งาน
สำหรัับ protocol ที่่�สามารถสร้้างกำไรได้้  การแบ่่งกำไรให้้ผู้้�ใช้้
งานอาจเป็็นทางเลืือกที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้โทเคนได้้ง่่ายที่่�สุุด แต่่ก็็จะเข้้าข่่าย
investment contract ตามนิิยามของกฎหมายหลัักทรััพย์์ของสหรััฐอเมริิกา
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(ที่่�มัักเรีียกกัันว่่า Howey test) ทำให้้ถืือเป็็นหลัักทรััพย์์ เมื่่�อเป็็นหลัักทรััพย์์
ผู้้อ� อกโทเคนต้้องขออนุุญาตตามขั้้น� ตอนก่่อน หากไม่่ทำตามก็็จะมีีโทษเพราะ
ถืือว่่าเป็็น sale of unregistered securities ทำให้้ผู้้�ออกโทเคนมัักเลี่่�ยงการ
แบ่่งกำไรแล้้วให้้เพีียงสิิทธิ์์�ในการออกเสีียง (ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสิิทธิ์์�หลากหลาย
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญได้้รัับตามกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) โทเคนรางวััลจึึง
มัักถููกเรีียกรวมๆ ว่่า governance token ผู้้ถื� อื โทเคนต้้องเชื่่อ� ใจว่่า (1) protocol
ที่่�เลืือกจะไม่่ทำกำไรในปััจจุุบัันจะสามารถทำกำไรได้้ในอนาคต และ (2) เมื่่�อ
protocol ทำกำไรได้้  จะสะสมกำไรนั้้�นแล้้วแบ่่งให้้ผู้้�ถืือโทเคนจริิงๆ เสมืือน
นัักลงทุุน ไม่่นำกำไรนั้้น� ไปจ่่ายให้้ผู้้อื่่� น� ก่่อน ซึ่่�งอาจจะต้้องรอการเปลี่่ย� นแปลง
กฎหมายเพื่่�อให้้สามารถทำได้้  เพราะภายใต้้กรอบกติิกาที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
ผู้้�ถืือ governance token มัักมีีเพีียงแค่่สิิทธิ์์�ในการออกเสีียง ซึ่่�งอาจจะไม่่ได้้
มีีมููลค่่ามากเท่่าส่่วนแบ่่งกำไรที่่�คาดหวัังไว้้
ที่่�ผ่่านมา บาง protocol อาจเลี่่�ยงไปใช้้วิิธีีซื้้�อ governance token
คืืนด้้วยกำไรสะสมแล้้วทำลายโทเคนทิ้้�ง (buyback and burn) ซึ่่�งคล้้ายการ
ซื้้�อหุ้้�นสามััญคืืนในระบบการเงิินปััจจุุบััน ในช่่วงแรกที่่�การกำหนดนิิยามของ
Howey test ในบริิบทของสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลยัังมีีความคลุุมเครืือ การแบ่่งกำไร
ด้้วยวิิธีีนี้้�ไม่่ถืือว่่าเป็็น investment contract ทำให้้ governance token ที่่�คืืน
กำไรด้้วยวิิธีนี้้ี �ไม่่ถููกพิิจารณาว่่าเป็็นหลัักทรััพย์์ แต่่ต่อ่ มาในปีี 2019 สำนัักงาน
ก.ล.ต. สหรััฐอเมริิกาก็็ได้้ออกแนวทางเพื่่�อเพิ่่�มความชััดเจนสำหรัับบริิบทของ
สิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล ซึ่่
ิ ง� ในนิิยามนั้้น� ครอบคลุุมถึึงธุุรกรรมประเภทนี้้ด้้� วย ทำให้้โทเคน
ที่่�ถููกนำมา buyback and burn ถููกพิิจารณาว่่าเป็็น investment contract
ในปััจจุุบััน
50
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U.S. Securities and Exchange Commission, “Framework for ‘Investment Contract’
Analysis of Digital Assets”, 3 April 2019, https://www.sec.gov/corpfin/framework-investment-contract-analysis-digital-assets.
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บล็็อกเชนและ DeFi protocol ทำให้้สร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ระหว่่างกัันได้้ง่่ายขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการสร้้างโทเคนรัับฝากหรืือโทเคนรางวััล 
แต่่ ร าคาของสิิ น ทรััพย์์ ดิิ จิิ ทััล เหล่่ า นี้้� มัั กมีี ค วามผัันผวนสููงเมื่่� อ เทีี ย บกัับ
สกุุลเงิินที่่�ใช้้งานในระบบเศรษฐกิิจ ทำให้้คุุณสมบััติิในการเป็็นเงิินไม่่ครบ
ถ้้วนต่่อการใช้้งานนััก แต่่หากต้้องการให้้ราคาของสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลอ้้างอิิงกัับ
สกุุลเงิิน เช่่น ดอลลาร์์สหรััฐฯ ก็็สามารถทำได้้ไม่่ยากด้้วยความสามารถของ
บล็็อกเชนและ smart contract
4.4

การสร้้างและรัักษาราคาของ DeFi Stablecoin

ตามที่่� ไ ด้้เกริ่่�น ไว้้ในบทที่่� 3.1 สิิน ทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�มีีกลไกทำให้้
ราคาอ้้างอิิงกัับสกุุลเงิินมัักเรีียกว่่า stablecoin เพราะมีีราคาที่่� “เสถีียร” เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับสกุุลเงิินนั้้�น ซึ่่�งจััดว่่าเป็็นสิินทรััพย์์สัังเคราะห์์ประเภทหนึ่่�ง
สามารถสร้้างได้้หลายวิิธีี ซึ่่�งกลไกตามตารางที่่� 3 เป็็นเพีียงวิิธีีหนึ่่�งในการ
สร้้าง stablecoin เท่่านั้้�น หลัักการในการรัักษาราคาของ stablecoin คืือการ
ตรึึงราคา (peg) และรัักษาเสถีียรภาพของอััตราแลกเปลี่่ย� น เป็็นแนวทางเดีียว
กัับการบริิหารการเงิินระหว่่างประเทศโดยธนาคารกลาง ซึ่่�งหลัักการสำคััญ
มีีอยู่่�สองประการ ได้้แก่่
1. การหนุุนหลัังมููลค่่าด้้วยทุุนสำรอง (reserves) เช่่น ธนบััตรเงิินบาท
ถููกหนุุนหลัังด้้วยทองคำและเงิินตราต่่างประเทศ เงิินในบััญชีีธนาคารถููกหนุุน
หลัังด้้วยสิินทรััพย์์ของธนาคาร การหนุุนหลััง USD stablecoin สามารถทำได้้
ด้้วยการที่่�ผู้้�ออก (1) สำรองสิินทรััพย์์ในระบบการเงิินปััจจุุบัันที่่�ความเสี่่�ยงต่่ำ
เช่่น ตราสารหนี้้�รััฐบาลสหรััฐฯ ที่่�มีีความเสี่่�ยงในการด้้อยมููลค่่าต่่ำและอยู่่�ใน
สกุุลเดีียวกัับ stablecoin เป้้าหมาย (2) สำรองสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััลที่่
ิ เ� ป็็นที่่�ยอมรัับ
แพร่่หลายให้้มีีมููลค่่าเกิิน stablecoin อย่่างเช่่นตััวอย่่างการค้้ำประกัันเกิิน
มููลค่่า (overcollateralization) ตามตารางที่่� 3 (3) สร้้างสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลใหม่่
ขึ้้น� มาหนุุนหลัังเมื่่อ� มีีความต้้องการในการแลก stablecoin หรืือ (4) ผสมผสาน
ระหว่่างสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่เอง
ซึ่่�งมููลค่่าของทุุนสำรองที่่�ต้้องมีีเปรีียบเทีียบกัับมููลค่่าของ stablecoin ที่่�
หมุุนเวีียนอยู่่� สามารถพิิจารณาเป็็น reserve efficiency ได้้ ตามภาพที่่� 15
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ซึ่่�งข้้อได้้เปรีียบของแบบที่่� (3) และ (4) คืือสามารถใช้้งานสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
ที่่� protocol เป็็นผู้้�สร้้างขึ้้�นมาเองได้้ ไม่่ต้้องพึ่่�งพาสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลของผู้้�อื่่�น
การจำแนก stablecoin เหล่่านี้้�มีีความแตกต่่างกัันบ้้างแล้้วแต่่
ผู้้�วิิเคราะห์์ แต่่หากอิิงแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทยตาม Media
Briefing เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม 256452 จะจััดได้้ดัังนี้้� (1) fiat-backed, (2)
asset-backed, (3) และ (4) algorithmic อย่่างไรก็็ตาม การแบ่่งหมวดที่่�มีี
นััยสำคััญที่่�สุดุ คืือ (1) และ (2)-(4) เนื่่อ� งจากทุุนสำรองใน (1) ไม่่ได้้อยู่่�บนบล็็อกเชน
(off-chain) ทำให้้ไม่่สามารถตรวจสอบได้้ ทำให้้ (2)-(4) สามารถเรีียกรวม
กัันว่่า DeFi stablecoin ได้้ เนื่่�องจากสมการคณิิตศาสตร์์ในการทำงานและ
ข้้อมููลอยู่่�บนบล็็อกเชน (on-chain) ทั้้�งหมด
ในบริิบทของเงิินใน (inside money) และเงิินนอก (outside money)
ตามบทที่่� 1.4 การหนุุนหลัังแบบที่่� (1) สามารถพิิจารณาเป็็น inside money
ได้้เพราะสิินทรััพย์์ ในระบบการเงิินปััจจุุบัันที่่�หนุุนหลัังสามารถกล่่าวได้้ว่่ามีี
zero net supply ส่่วนแบบที่่� (2)-(4) ขึ้้�นอยู่่�กัับโทเคนที่่�หนุุนหลัังว่่าเป็็นอะไร 
หากเป็็น native coin (เช่่น ETH) หรืือโทเคน ERC-20 ที่่� mint ขึ้้�นมาโดย
ที่่�ไม่่มีีอะไรหนุุนหลััง ไม่่ได้้มีี zero net supply ถืือว่่าเป็็น outside money
แต่่หากหนุุนหลัังด้้วยโทเคน ERC-20 ที่่�เป็็นโทเคนที่่�รัับฝากเป็็นภาระผููกพััน
กัันภายในระบบ ถืือว่่าเป็็น inside money ความเป็็นเงิินในและเงิินนอก
ใน DeFi จึึงมีีความซัับซ้้อนเพราะหน่่วยข้้อมููลถููกสร้้างขึ้้�นได้้หลายวิิธีี
2. การสร้้างและทำลาย (minting and burn) บทที่่� 1.5 ได้้กล่่าว
ถึึงการสร้้างและทำลายของเหรีียญกษาปณ์์ และความสััมพัันธ์์ระหว่่างมููลค่่า
หน้้าเหรีียญและมููลค่่าโลหะ ซึ่่�งทำให้้เกิิดกำไร  arbitrage จากการกษาปณ์์
เหรีียญใหม่่ได้้ ในบริิบทของการรัักษาเสถีียรภาพของราคา stablecoin หาก
ราคาหลุุดจาก peg ตรึึงไว้้ การสร้้างและทำลาย stablecoin กัับผู้้�ออกด้้วย
ราคา peg ในภาวะที่่�เกิิดกำไร arbitrage เป็็นกลไกในการดึึงตลาดกลัับมาสู่่�
ดุุลยภาพอีีกครั้้�ง
52 ธนาคารแห่่ งประเทศไทย, “ประเด็็ นการใช้้ สิินทรัั พย์์ดิิจิิทััลเพื่่� อการชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ าและบริิ การ”, Media
Briefing, 7 ธัั นวาคม 2564, https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/
MediaBriefing2021/071264_Briefing.pdf.
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ในกรณีีที่่�ราคา stablecoin สููงกว่่า peg ผู้้�ใช้้งานสามารถสร้้าง
(mint) โทเคนใหม่่ได้้ในราคา peg ที่่�กำหนดไว้้เสมอ ทำให้้สามารถทำกำไร
จากส่่วนต่่างราคานี้้�ได้้ด้้วยการสร้้างโทเคนมาขาย จนกว่่าราคาในตลาดจะ
ปรัับกลัับลงมาที่่� peg ใหม่่อีีกครั้้�ง และในกรณีีที่่�ราคา stablecoin ต่่ำกว่่า
peg ผู้้�ใช้้งานสามารถขายโทเคนคืืนให้้ผู้้�ออกเพื่่�อนำไปทำลาย (burn) และรัับ
ทุุนสำรองที่่�หนุุนหลัังมููลค่่า stablecoin นั้้�นได้้ 
หากมููลค่่าของทุุนสำรองไม่่น้้อยกว่่ามููลค่่าที่่� peg ไว้้  การซื้้�อ
stablecoin มาเพื่่�อ burn ก็็เป็็นการทำกำไรจากส่่วนต่่างราคานี้้�ได้้ ทำให้้เกิิด
ความต้้องการซื้้�อจนกว่่าราคาจะปรัับขึ้้�นมาที่่� peg ใหม่่อีีกครั้้�ง ดัังนั้้�นมููลค่่า
ของทุุนสำรองจึึงมีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อการรัักษาดุุลยภาพของราคา
หากทุุนสำรองไม่่เพีียงพอต่่อการรัับซื้้อ� คืืน ก็็จะส่่งผลต่่อความเชื่่อ� มั่่�นในมููลค่่า
ของ stablecoin เช่่นเดีียวกัับการทำงานของการบริิหารอััตราแลกเปลี่่�ยน
ระหว่่างประเทศ
หากพิิ จารณาเปรีี ย บเทีี ย บกัับกรณีี ไ มล์์ ส ะสมของสายการบิิ น
ในกล่่องที่่� 8 แล้้ว อาจไม่่แตกต่่างกัับ stablecoin มากนัักเพราะมีีกลไกใน
การตรึึงราคา แต่่กลไกในการรัับรองมููลค่่าและความสามารถในการแลกคืืน
(convertibility) อาจไม่่เข้้มแข็็งมากเท่่า อย่่างไรก็็ตาม stablecoin เองก็็ยัังเคย
break the buck จนผู้้�ใช้้งานแห่่ไปไถ่่ถอนด้้วยความตื่่�นตระหนกจนเกิิด
สถานการณ์์คล้้าย bank run ขึ้้�นแล้้วเช่่นกััน (อาจเรีียกว่่า stablecoin run
คล้้ายกัับ MMF run) แม้้ว่่า stablecoin นั้้�นควรจะถููก “รัับประกััน” มููลค่่า
ผ่่านสมการคณิิตศาสตร์์ก็ต็ าม Saengchote (2021b) วิิเคราะห์์เหตุุการณ์์ของ
Iron Finance ซึ่่�งหนุุนหลัังมููลค่่าของ stablecoin ด้้วยวิิธีีที่่� (4) ผสมผสาน
ระหว่่างสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่เอง
แต่่เมื่่�อผู้้�ใช้้งานตื่่�นตระหนก หมดความมั่่�นใจในมููลค่่าของสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�
Iron Finance สร้้างขึ้้�น ทุุนสำรองนั้้�นก็็หมดค่่าเช่่นกััน
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เหตุุการณ์์ของ Iron Finance เกิิดขึ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน ปีี 2021
โดยมีีความเสีียหายเกิิดขึ้้น� ราว  2 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โดยความเสีียหาย
ของ stablecoin ถููกจำกััดไว้้ด้้วยมููลค่่าของสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลอื่่�นที่่�ใช้้หนุุนหลััง
ซึ่่ง� ในกรณีีนี้้คื� อื stablecoin ที่่�ออกโดยอีีกรายหนึ่่ง� และต่่ออีีกไม่่ถึึงหนึ่่ง� ปีีต่อ่ มา
ในเดืือนพฤษภาคม ปีี 2022 เหตุุการณ์์คล้้ายกัันก็็ได้้เกิิดขึ้้�นกัับ Terra Luna
ซึ่่�งสร้้าง stablecoin (TerraUSD หรืือ UST) ด้้วยวิิธีีที่่� (3) สร้้างสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลใหม่่ขึ้้�นมาหนุุนหลัังเอง ซึ่่�งใช้้ native coin ของบล็็อกเชน Terra เองที่่�
ชื่่�อว่่า LUNA ความเสีียหายในกรณีีนี้้�สููงถึึง 6 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ เลย
และยัังไม่่รวมถึึงความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ DeFi protocol อื่่�นที่่�สร้้างอยู่่�บน
บล็็อกเชน Terra เพราะเมื่่�อ native coin ของบล็็อกเชน Terra หมดค่่าแล้้ว
ก็็หมายถึึงความล่่มสลายของบล็็อกเชน Terra ด้้วย ซึ่่�งแตกต่่างจากกรณีีของ
Iron Finance ที่่�ใช้้ governance token ของตนเองหนุุนหลััง ความเสีียหาย
จึึงอยู่่�ในวงจำกััด ไม่่ได้้ลุุกลามไปยััง protocol อื่่�น
เนื่่�องจาก stablecoin ถููกหนุุนหลัังด้้วยสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลใหม่่ที่่�สร้้าง
ขึ้้น� มาเอง เมื่่อ� สิินทรััพย์์นั้น้� หมดค่่าไป stablecoin ก็็หมดค่่าตามไปด้้วยเช่่นกััน
ภาพที่่� 16 แสดงราคาของ LUNA และ UST รายชั่่�วโมงระหว่่างวัันที่่� 1
พฤษภาคม ถึึงวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2022 จะเห็็นได้้ว่่าจากการที่่�ราคาของ
LUNA ซึ่่�งมีีลัักษณะของเงิินนอกลดลงอย่่างรวดเร็็วทำให้้ราคาของ UST ลดลง
ตามไปด้้วย แม้้ว่่า LUNA มููลค่่า $1 จะสามารถแลก UST ได้้ 1 เหรีียญ แต่่หากว่่า
LUNA ไม่่มีีค่่า UST ก็็ไม่่มีีค่่าเช่่นกััน เป็็นการเน้้นย้้ำว่่า stablecoin ก็็แทบ
ไม่่ต่่างกัับหนี้้�สิิน หากเจ้้าหนี้้�ไม่่สามารถมั่่�นใจว่่าจะสามารถได้้รัับชำระหนี้้�
หรืือสามารถแลกหนี้้�เป็็นสิ่่�งมีีค่่าอื่่�นได้้ หนี้้�นั้้�นก็็หมดค่่าได้้เช่่นกััน แม้้ว่่าจะมีี
smart contract ที่่�รัับประกัันการผููกมััดสััญญาด้้วยชุุดคำสั่่�งก็็ตาม และแม้้แต่่
native coin ของบล็็อกเชนเองก็็สามารถหมดค่่าได้้เช่่นกััน
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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-token-falls-to-near-zero-in-defi-panic-selling/
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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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ระบบการเงิินปััจจุุบัันมัักพึ่่�งพา lender of last resort เช่่น กองทุุน
การเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) เพื่่�อนำความมั่่�นใจกลัับมาอีีกครั้้�ง แต่่เมื่่�อใน
โลก DeFi ยัังไม่่มีีกลไกเหล่่านี้้� ก็็สามารถสููญเสีียเสถีียรภาพจนเกิิด stablecoin run ได้้เสมอโดยเฉพาะหากสิ่่�งที่่�หนุุนหลัังมีีความอ่่อนไหวอย่่างที่่�ได้้
เห็็นจากทั้้�งกรณีีของ Iron Finance และ TerraUSD ซึ่่�งกล้้ายกัับระบบการ
เงิินสหรััฐอเมริิกาก่่อนการจััดตั้้�ง Federal Reserve System และ Federal
Deposit Insurance Corporation
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา stablecoin ได้้รัับความนิิยมมาก จากข้้อมููลของ
Coin Metrics และ The Block  ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 มีีมููลค่่า
stablecoin ที่่�หมุุนเวีียนในระบบอยู่่� 5.88 พั�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ แต่่ได้้เพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็น 151.79 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ ในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 หรืือ
25.8 เท่่าภายในระยะเวลาเพีียง 2 ปีี ปััจจุุบััน stablecoin ที่่�ใช้้งานแพร่่หลาย
มากที่่�สุุดคืือ Tether stablecoin (USDT) มีีมููลค่่าโทเคนที่่�หมุุนเวีียนในระบบ
ถึึง 78.4 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2565)
ซึ่่ง� หนุุนมููลค่่าของทุุนสำรองด้้วยวิิธีที่่ี � (1) สำรองด้้วยสิินทรััพย์์ในระบบการเงิิน
ปััจจุุบัันที่่�ความเสี่่ย� งต่่ำ แต่่ Tether ไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการเปิิดเผยองค์์ประกอบ
ของทุุนสำรองมากนัักแม้้อยู่่�ท่่ามกลางความสงสััยว่่ามีีสำรองหนุุนหลัังอยู่่�จริิง
หรืือไม่่
ทั้้ง� นี้้� การทำงานของ Tether คล้้ายกัับกองทุุน MMF ที่่�ถููกเปรีียบเทีียบ
ว่่าเป็็น shadow bank ซึ่่�ง USDT เปรีียบเสมืือนหน่่วยลงทุุนที่่�ฝากให้้ Tether
ลงทุุนในสิินทรััพย์์ความเสี่่�ยงต่่ำ เช่่น เงิินสดหรืือตราสารหนี้้�ระยะสั้้�น หากใน
ความเป็็นจริิงแล้้วทุุนสำรองนี้้�ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง สภาพ
คล่่องต่่ำ หรืือไม่่มีสิี นิ ทรััพย์์หนุุนหลัังเลย อาจเกิิดการ break the buck เหมืือน
กองทุุน MMF ในปีี 2008 ได้้ ซึ่่�งสถานการณ์์ของ Tether ทำให้้เหตุุการณ์์
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The Block, “Total Stablecoin Supply”, 1 January 2022, https://www.theblockcrypto.com/
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Zeke Faux, “Anyone Seen Tether’s Billions?”, Bloomberg Businessweek, 7 October 2021,
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ต่่างๆ ในอดีีตที่่�เกี่่�ยวกัับ bank run และความคุุกคามต่่อเสถีียรภาพของระบบ
การเงิิน ไม่่ว่า่ จะเป็็น Wildcat Banking ไปจนถึึงกองทุุน Reserve Fund ได้้ถููก
กลัับมาพููดถึึงอีีกครั้้�ง
4.5

DeFi และการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน

อุุปสรรคที่่�สำคััญของระบบการเงิินคืือกลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
อย่่างไม่่ทั่่�วถึึง (underbanked) ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้หรืือเข้้าได้้แต่่มีี
อััตราต้้นทุุนสููงกว่่า อย่่างที่่�ได้้กล่่าวถึึงไว้้ในบทที่่� 2.3 คำถามที่่น่� า่ สนใจสำหรัับ
DeFi คืือสามารถมาช่่วยเพิ่่�มการเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้หรืือไม่่
คณิิสร์์ แสงโชติิ และ สุุพริศิ ร์์ สุวุ รรณิิก (2564a, 2564b) ได้้วิิเคราะห์์
การทำงานของ Compound ซึ่่�งเป็็น deposit and lending protocol ที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมอย่่างมาก และกล่่าวถึึงข้้อจำกััดในการกู้้�ยืืมที่่�ต้้องวางหลัักประกััน
มููลค่่าสููงกว่่ามููลหนี้้ม� ากไว้้ตลอดเวลาเพราะการทำงานอาศััย overcollateralization อีีกทั้้ง� อััตราดอกเบี้้ย� ยัังไม่่ได้้กำหนดโดยคุุณภาพของสิินเชื่่อ� แต่่ขึ้น้� กัับ
สภาพคล่่องใน liquidity pool ทำให้้ผู้้�กู้้�มีีต้้นทุุนไม่่แน่่นอน และยัังรัับได้้เพีียง
โทเคน ERC-20 บนบล็็อกเชนที่่�มีีสภาพคล่่องสููงเป็็นหลัักประกััน เทีียบกัับ
ระบบการเงิินปััจจุุบัันที่่�สามารถรัับรองรัับหลัักประกัันที่่�มีีสภาพคล่่องต่่ำและ
ใช้้กระบวนการในการยึึดนานได้้ เช่่น อสัังหาริิมทรััพย์์ ยานพาหนะ เพราะผู้้�
ให้้บริิการยอมรัับความเสี่่�ยงและต้้นทุุน งานวิิจััยของ Saengchote (2021a)
แสดงให้้เห็็นว่่าอััตราดอกเบี้้�ยมีีความผัันผวนมาก โดยระยะเวลาเฉลี่่ย� ของการกู้้�
ใน Compound อยู่่�ที่่�ประมาณ 31 วััน ซึ่่�งเป็็นไปได้้ว่่าจะสะท้้อนจุุดประสงค์์
ของการกู้้�ยืืมใน DeFi ที่่�อาจจะแตกต่่างจากระบบการเงิินปััจจุุบััน
แม้้ว่่าการกู้้ยื� มื ผ่่าน DeFi จะมีีจุดุ เด่่นคืือสามารถทำได้้โดยไม่่มีต้้ี นทุุน
ในการดำเนิินงาน (ไม่่รวมค่่า gas ที่่�ผู้ใ้� ช้้งานต้้องจ่่ายเอง) ทำให้้อััตราดอกเบี้้ย�
กู้้�ยืืม stablecoin ใน Compound อยู่่�ที่่�ประมาณ 5-15% ตามสภาวะความ
ต้้องการสิินเชื่่�อ ซึ่่�งต่่ำกว่่าอััตราดอกเบี้้�ยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลหลายประเภทตาม
ตารางที่่� 1 แต่่เนื่่�องจาก DeFi เป็็นระบบ non-KYC ที่่�มีีตััวตนกึ่่�งนิิรนาม
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(pseudonymous) ทำให้้การประเมิินความสามารถและความเต็็มใจในการ
ชำระ (ability and willingness to pay) ถููกจำกััดด้้วยความสามารถของ smart
contract และข้้อมููลที่่�อยู่่�บนบล็็อกเชน อาจกล่่าวได้้ว่่าหากไม่่มีสิี นิ ทรััพย์์ดิจิิ ทััล
ิ
อยู่่�แล้้วก็็ไม่่สามารถทำธุุรกรรมใดๆ ในโลก DeFi ได้้ ซึ่่�งหากพิิจารณาถึึงบริิบท
ของกลุ่่�ม underbanked ในบทที่่� 2.3 ที่่�หลัักประกัันหรืือ soft information
ประกอบการพิิจารณาสิินเชื่่�อมัักไม่่เป็็นที่่�รัับรองในระบบการเงิิน ก็็ยัังไม่่ได้้
เป็็นการแก้้ปััญหาอย่่างตรงจุุด จึึงอาจยัังไม่่ได้้เป็็นทางเลืือกที่่�ตอบโจทย์์เรื่่�อง
การเข้้าถึึงมากนัักในปััจจุุบััน
นอกจากนี้้� Compound ยัังมีีการแจกจ่่าย governance token ของตน
เป็็นรางวััลให้้กัับผู้้�ฝากและผู้้�กู้�้เพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้งานจนในบางครั้้�งต้้นทุุน
การกู้้ส� ามารถติิดลบได้้หากพิิจารณารวมผลประโยชน์์จากรางวััลเข้้าไปด้้วย
Saengchote (2021a) พบว่่าธุุรกรรมการกู้้�ใน Compound มีีการตอบสนอง
ต่่อการแจกรางวััล และถึึงแม้้ว่่าจะไม่่ทราบว่่าในที่่�สุดุ แล้้วผู้้กู้� น้� ำโทเคนไปใช้้ทำ
อะไรบ้้าง แต่่ข้้อมููลการใช้้งานในบล็็อกเชนบ่่งชี้้ว่� า่ มีีผู้กู้�้ จ�้ ำนวนไม่่น้้อยที่่น� ำโทเคน
ที่่�กู้ฝ้� ากกลัับเข้้าไปใหม่่ โดยจุุดประสงค์์น่า่ จะเพื่่�อรัับรางวััลเพิ่่�ม ซึ่่�งถืือว่่าไม่่ได้้
เป็็นการใช้้งานที่่�สร้้างผลิิตภาพ ทำให้้การกู้้�ยืืมใน DeFi ยัังคงต้้องได้้รัับการ
พััฒนาอีีกมากหากต้้องการทำหน้้าที่่�ในระบบการเงิินได้้เหมืือนระบบการเงิิน
ปััจจุุบััน
4.6

DeFi และ Metaverse

เมื่่อ� สัังคมและเทคโนโลยีีมีวิี วััิ ฒนาการ การทำธุุรกิจิ ก็็เปลี่่ย� นแปลงไป
ในอดีีตนิิยามของ productive assets มัักหมายถึึงสิินทรััพย์์ที่่�จัับต้้องได้้ 
(tangible assets) เช่่น ที่่�ดิิน เครื่่�องจัักร ซึ่่�งสะท้้อนธุุรกิิจหลัักในอดีีตที่่�เน้้น
อุุตสาหกรรมและการผลิิต (industrial-based economy) เมื่่�อมาถึึงปััจจุุบััน
ที่่�เป็็นเศรษฐกิิจฐานความรู้้� (knowledge-based economy) ความสำคััญ
ต่่อระบบเศรษฐกิิจของสิินทรััพย์์ที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ (intangible assets) เช่่น
องค์์ความรู้้�หรืือแบรนด์์ ก็็มีีมากขึ้้�น Amatachaya and Saengchote (2020)
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พบว่่ า บริิ ษัั ทในตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยที่่� เ ป็็ น ธุุ รกิิ จ บริิ การที่่� มีี
organization capital (ถืือเป็็น intangible asset ประเภทหนึ่่ง� ) มากกว่่าคู่่�แข่่ง
สามารถสร้้างผลตอบแทนได้้สููงกว่่า
ที่่�ผ่่านมา มีีการจำลองระบบเศรษฐกิิจบนโลกเสมืือน (virtual
economy) ในหลายรููปแบบ เช่่น เกมออนไลน์์ประเภท MMORPG (massively
multiplayer online role-playing game) ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้เ� ล่่นจากทั่่�วโลกสวม
บทบาทใหม่่ในโลกคู่่�ขนานเสมืือน เช่่น World of Warcraft เกมแนวแฟนตาซีี
ที่่�เปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่ปีี 2004 หรืือโลกเสมืือน (virtual reality) ที่่�จำลองการ
ใช้้ชีีวิิตในโลกดั้้�งเดิิม เช่่น Second Life ที่่�เปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่ปีี 2003 มีีที่่�ดิิน
มีีสิ่่ง� ของต่่างๆ ที่่�สามารถซื้้�อได้้ ทั้้ง� การอุุปโภคและบริิโภค มีีการประกอบอาชีีพ 
และมีีระบบการเงิินรวมถึึงสกุุลเงิินในโลกเสมืือนด้้วย
คำว่่า Metaverse เป็็นชื่่อ� ของโลกเสมืือนในนิิยาย sci-fi ชื่่�อ “Snow
Crash” ที่่�เขีียนโดย Neal Stephenson ในปีี 1992 มาจากการรวมคำว่่า
meta ที่่�แปลว่่า “เหนืือ” หรืือ “ก้้าวข้้าม” กัับคำว่่า universe ที่่�แปลว่่าจัักรวาล 
ซึ่่�งจากเนื้้�อหาของหนัังสืือนั้้�น Metaverse เป็็นโลกเสมืือนที่่�สามารถใช้้ชีีวิิต
ในนั้้�นได้้จริิง หนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นแรงบัันดาลใจให้้กัับนัักพััฒนามากมายในการ
รัังสรรค์์อนาคต รวมถึึงนัักพััฒนาของ Second Life ด้้วย  มีีการใช้้คำนี้้�เพื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับโลกเสมืือนในช่่วงที่่�ผ่่านมาแต่่ก็็อยู่่�ในวงจำกััด แม้้ขีีดความ
สามารถของเทคโนโลยีีที่่ผ่� า่ นมาจะยัังไม่่สามารถทำให้้โลกเสมืือนในวิิสััยทััศน์์
ของนัักพััฒนาเหล่่านั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้ แต่่ก็็ได้้มีีการพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในเดืือนตุุลาคม 2021 Facebook ได้้ประกาศเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััทเป็็น
Meta เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงทิิศทางการพััฒนาของบริิษััทที่่�เชื่่�อว่่าโลกเสมืือน
หรืือ metaverse จะเป็็นสิ่่�งที่่�มาทดแทน mobile internet ในอนาคต
อาจเป็็นเพราะเทคโนโลยีีทำให้้ประสบการณ์์และประสาทสััมผััสที่่�รัับรู้้�ได้้ใน
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โลกเสมืือนมีีการพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว และราคาของอุุปกรณ์์ที่่�จำเป็็นในการ
เข้้าสู่่�โลกเสมืือนลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทำให้้ปฏิิสััมพัันธ์์ในโลกเสมืือนทั้้ง� ในการ
ทำงานและความบัันเทิิงสร้้างความพึึงพอใจได้้หลากหลายและผู้้�คนสามารถ
เข้้าถึึงโลกเสมืือนได้้ง่่ายมากขึ้้�น
อย่่างที่่� Facebook (Meta) ได้้เคยก่่อให้้เกิิดความกระเพื่่�อมในแวดวง
การเงิินมาแล้้วด้้วยการประกาศที่่�จะพััฒนา Libra ในปีี 2019 การประกาศ
เปลี่่ย� นชื่่อ� ในครั้ง้� นี้้ก็� ็ได้้ก่่อให้้เกิิดความสนใจในโลกเสมืือนในหมู่่�ประชาชนและ
แวดวงธุุรกิิจ ทำให้้คำว่่า metaverse ถููกพููดถึึงกัันอย่่างกว้้างขวาง
ทั้้�งนี้้� ระบบการเงิินกัับระบบเศรษฐกิิจบนโลกเสมืือนมีีจุุดร่่วมคืือ
ต้้องการ trusted third party ในการเข้้าไปสู่่�โลกนั้้�น โดยผู้้�ใช้้จะต้้องยื่่�นความ
ประสงค์์กัับผู้้ใ� ห้้บริิการโลกเสมืือนเพื่่�อเปิิดบััญชีีคล้้ายกัับภาพที่่� 12  ซึ่่�งอาจไม่่
ได้้รัับการอนุุมััติิก็็ได้้ ขึ้้น� อยู่่�กัับเงื่่อ� นไขการให้้บริิการ และยัังอาจถููกระงัับบััญชีี
ได้้ด้้วย อีีกทั้้ง� ข้้อมููลการถืือครองเงิินและสิินทรััพย์์ต่า่ งๆ ในโลกเสมืือนก็็อยู่่�ใน
ฐานข้้อมููลของผู้้ใ� ห้้บริิการ หากพิิจารณาจากแนวคิิดเบื้้อ� งหลัังของคำกล่่าวว่่า
“not your keys, not your coins” ตอนต้้นของบทนี้้� บล็็อกเชนก็็สามารถนำ
มาใช้้เก็็บข้้อมููลเงิินและสิินทรััพย์์ต่่างๆ ในโลกเสมืือนเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้
ผู้้�ใช้้งานและก่่อให้้เกิิด decentralization ได้้เช่่นกััน และแนวคิิดของ DAO
ในบทที่่� 4.2 ก็็สามารถนำมาใช้้เป็็นกลไกในการสร้้างบริิหารจััดการกิิจกรรม
ต่่างๆ ได้้ด้้วย
ที่่�ผ่า่ นมีีทั้ง้� เกม (เช่่น The Sandbox) และโลกเสมืือน (เช่่น Decentraland) ที่่�เลืือกพััฒนาโดยใช้้บล็็อกเชนในการเก็็บข้้อมููลทางเศรษฐกิิจไม่่ว่า่ จะ
เป็็นสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล 
ิ เช่่น ที่่�ดินิ และอุุปกรณ์์ ที่่เ� ก็็บในรููปแบบ NFT (ERC-721,
ERC-1155) หรืือโทเคน ERC-20 ที่่�มีไี ว้้เพื่่�อชำระและซื้้อ� สิินทรััพย์์ดิิจิทััล ซึ่่
ิ �ง
สามารถทำให้้แลกเปลี่่ย� นสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััลต่
ิ า่ งๆ กัันได้้โดยตรง (peer-to-peer)
ผ่่าน DeFi protocol หรืือจะผ่่านตลาดออนไลน์์ก็็ได้้ เช่่น OpenSea ซึ่่�งการ
เชื่่�อมโยงกัันในรููปแบบนี้้�ในปััจจุุบัันมัักเรีียกกัันว่่า Web3
เนื่่�องจากการบัันทึึกข้้อมููลลงในบล็็อกเชนจำเป็็นต้้องใช้้  gas
ในปริิมาณมาก การสร้้าง NFT จึึงนิิยมใส่่ข้้อมููลเพีียง URL ที่่�ชี้้�ไปยัังข้้อมููล
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ที่่�ถููกเก็็บไว้้นอกบล็็อกเชนอีีกทีีเพราะเนื้้�อที่่�ในบล็็อกเชนมีีจำกััด ซึ่่�ง URL นี้้�
สามารถซ้้ำกัันได้้ใน NFT คนละหน่่วยที่่�ถือื ว่่าเป็็นคนละโทเคนกััน ทำให้้ความ
unique ของ NFT ในเบื้้�องต้้นหมายถึึงตััวหน่่วยของโทเคนเท่่านั้้�น ไม่่ใช่่
ข้้อมููลดิิจิทััลที่่
ิ อ� ยู่่�ภายใน เนื่่อ� งจากทรััพย์์สินิ ทางปััญญาเป็็นความคุ้้ม� ครองตาม
กฎหมาย การถืือครอง NFT เป็็นการพิิสููจน์์กรรมสิิทธิ์์�ของหน่่วยข้้อมููลนั้้�น
ในฐานะ unique โทเคน ไม่่ได้้ให้้ความเป็็นเจ้้าของลิิขสิทิ ธ์์แต่่อย่่างใดหากไม่่มีี
การทำข้้อตกลงทางกฎหมายเพิ่่�มเติิม หากมีีคนคััดลอกข้้อมููลในนั้้น� ไปแล้้ว
ใช้้งานก็็จะต้้องใช้้กระบวนการทางกฎหมายติิดตาม ทำให้้การใช้้งาน NFT
โดยคาดหวัังให้้เป็็นสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�มีีสิิทธิ์์�ครบถ้้วนยัังต้้องพึ่่�งพากลไกอื่่�น
ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�น การนำมาใช้้กัับ metaverse ที่่�มีีผู้้�พััฒนาที่่�สามารถ
กำหนดกติิกาให้้  NFT ที่่�ครอบครองมีีประโยชน์์จริิงเพราะเป็็นผู้้�กำหนดว่่า
ข้้อมููลดิิจิทััลข
ิ องโทเคนนั้้น� จะแสดงผลหรืือให้้สิิทธิ์์อ� ะไรใน metaverse ของตน
และป้้องกัันการนำข้้อมููลใน NFT ที่่�ควรจะจำกััดไปทำซ้้ำได้้ด้้วยการกำหนด
เงื่่อ� นไขในการสร้้าง NFT จึึงเป็็นการใช้้งานที่่ส� ร้้างความมั่่น� ใจให้้ผู้้ค� รอบครอง
NFT ได้้ง่่ายขึ้้�น
ผู้้ใ� ห้้บริิการโลกเสมืือนไม่่สามารถปิิดกั้้น� การทำธุุรกรรมด้้วยโทเคนได้้ 
เพราะไม่่ว่่าใครก็็สามารถสร้้างและส่่งหน่่วยข้้อมููลในบล็็อกเชนได้้อย่่างอิิสระ
ทำให้้สามารถนำโทเคนของ protocol ใดมาประกอบเพื่่�อใช้้งานได้้โดยไม่่
จำเป็็นต้้องขออนุุญาต (permissionless composability) เช่่น อาจนำ NFT
ที่่�แสดงสิิทธิ์์�ความเป็็นเจ้้าของที่่�ดิินใน metaverse มาเป็็นหลัักประกัันสิินเชื่่�อ
DeFi เป็็นต้้น เมื่่�อบล็็อกเชนสามารถทำให้้ก้้าวข้้ามกำแพงเพื่่�อส่่งต่่อมููลค่่า
ระหว่่างกัันได้้อย่่างสะดวกขึ้้�น จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่าบล็็อกเชนเป็็นส่่วนสำคััญที่่�
ทำให้้ metaverse มีีความ meta ได้้สมความหมายของชื่่�อมากขึ้้�น
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4.7

ความเชื่่� อ มโยงระหว่่ า งกัั น ของ DeFi และ
Systemic Risk

ความสามารถในการใช้้งานโทเคนอย่่างอิิสระด้้วย permissionless
composability ในบริิบทของ DeFi มัักทำให้้โทเคนถููกกล่่าวถึึงว่่าเป็็น DeFi
money Lego สามารถประกอบกัันได้้อย่่างอิิสระจนทำให้้สามารถรัังสรรค์์
รููปแบบการเงิินที่่ซัั� บซ้้อนขึ้้น� ได้้ การทำงานจึึงไม่่ได้้จำกััดอยู่่�แค่่ peer-to-pool
แต่่สามารถเพิ่่�มขั้้�นตอน pool-to-pool เหมืือนในภาพที่่� 14 ได้้อีีกด้้วย
ภาพที่่� 17 เป็็นเส้้นทางการโอนในมิิถุนุ ายน 2021 ของ stablecoin สามโทเคน
ได้้แก่่ DAI, USDC และ USDT ที่่�ได้้รัับความนิิยมมากที่่�สุุดในบล็็อกเชน
Ethereum ระหว่่างบััญชีีแต่่ละประเภท แสดงให้้เห็็นถึึงความเชื่่อ� มโยงระหว่่าง
กัันของ DeFi protocol ที่่�ทำงานกัันข้้าม protocol ได้้อย่่างไหลลื่่�น
โหนดในภาพที่่� 17 มีีประเภท yield aggregator ซึ่่�งคืือ asset
management protocol ประเภท active ใช้้กลยุุทธ์์หลากหลายรวมถึึง
leveraged yield farming ที่่�เป็็นการกู้้�ยืืมมา “ทำฟาร์์ม” ให้้โทเคนงอกเงยขึ้้�น
จาก governance token ที่่�ได้้รัับเป็็นรางวััล ทั้้�งนี้้� การกู้้�ยืืมเป็็นกลยุุทธ์์การ
ลงทุุนที่่เ� พิ่่�มผลตอบแทนด้้วยการยอมรัับความเสี่่ย� งเพิ่่�มซึ่่ง� พบได้้ในระบบการ
เงิินปััจจุุบัันเช่่นกััน แต่่การใช้้หนี้้�มัักอยู่่�ภายใต้้กรอบกติิกาและการกำกัับดููแล
เพื่่�อจำกััดความเสี่่�ยง เพราะผลกระทบของการไม่่ชำระหนี้้�อาจทำให้้เกิิดผล
ข้้างเคีียง (externalities) ซึ่่�งสามารถลุุกลามในวงกว้้างไปยัังส่่วนอื่่น� ของระบบ
การเงิินและเศรษฐกิิจ (contagion) ทำให้้โดนลููกหลงไปด้้วยได้้ แม้้ใน DeFi
ที่่�ยัังไม่่มีีการกำกัับดููแล ก็็มีีการเตืือนผู้้�ใช้้งานว่่ามีีความเสี่่�ยงจากการโดนยึึด
หลัักประกัันได้้ (ผ่่านการ liquidate)
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แต่่อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในบทที่่� 4.3 ว่่าการทำงานของ DeFi protocol
มัักสร้้างโทเคนรัับฝาก (depository receipt) ที่่�สามารถนำไปใช้้งานต่่อได้้ 
ซึ่่ง� หากพิิจารณาด้้วยแนวคิิดของระบบการเงิินปััจจุุบััน ธุุรกรรมนี้้เ� ป็็นการก่่อหนี้้�
ระหว่่างกัันเนื่่�องจากโทเคนที่่�รัับฝากไว้้เป็็นสิินทรััพย์์ของ protocol ส่่วนโทเคน
รัับฝากก็็จะเป็็นหนี้้�สิิน เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวมแล้้วก็็หัักลบกลบกัันได้้ 
แต่่ข้้อมููลในบล็็อกเชนไม่่ได้้เอื้้�อต่่อการหัักลบกลบกัันเหมืือนระบบการทำ
บััญชีีนััก ทำให้้สามารถเกิิดการก่่อหนี้้�วนไปมาได้้หากไม่่ระวััง
ทั้้�งนี้้� การฝากโทเคนที่่�เป็็น stablecoin มัักได้้รัับโทเคนรัับฝากที่่�มีี
คุุณสมบััติิคล้้ายหรืือเป็็น stablecoin ด้้วย ทำให้้สามารถก่่อหนี้้�ได้้อย่่างไม่่
ต้้องกัังวลมากว่่ามููลค่่าหลัักประกัันเทีียบกัับหนี้้จ� ะลดลงจนโดนยึึดโดยอััตโนมััติิ
และหากโทเคนรัับฝากสามารถนำไปฝากไว้้ที่่� protocol ที่่�ให้้  governance
token เป็็นรางวััลสำหรัับการนำไปฝาก (stake) ได้้อีีก ก็็จะเกิิดแรงจููงใจในการ
ก่่อหนี้้ไ� ปเรื่่�อยๆ ได้้ (ซึ่่�งคืือกลยุุทธ์์ leveraged yield farming ของ yield
aggregator ที่่�ได้้กล่่าวไว้้ก่่อนหน้้านี้้�) Saengchote (2021c) ได้้วิิเคราะห์์การ
ใช้้งาน DAI ซึ่่�งเป็็น stablecoin ของ MakerDAO ที่่�เกิิดขึ้้น� จาก collateralized
debt position (คล้้าย securitization) ก็็พบว่่ามีีการนำไปใช้้งานในรููปแบบนี้้�
เช่่นกััน
DeFi protocol เช่่น yield aggregator อำนวยความสะดวกให้้ผู้้ใ� ช้้งาน
ด้้วยการทำให้้ธุุรกรรมที่่�มีีหลายขั้้�นตอนผ่่านหลาย liquidity pool ในหลาย
protocol ลดความซัับซ้้อนในการส่่งคำสั่่�งให้้เรีียบง่่ายขึ้้�น ตััวอย่่างหนึ่่�งของ
การลดขั้้น� ตอนคืือ Abracadabra.Money เป็็น deposit and lending protocol
ที่่�อนุุญาตให้้ฝากโทเคนหลัักประกัันได้้หลากหลาย (รวมถึึงโทเคนรัับฝากของ
protocol อื่่�นด้้วย) เพื่่�อค้้ำประกัันการกู้้� stablecoin ที่่� protocol สร้้างขึ้้�นมา
(Magic Internet Money หรืือ MIM) โดยสามารถนำไปแลกเป็็น stablecoin อื่่�น
และนำกลัับมาเพิ่่�มเป็็นหลัักประกัันเพื่่�อกู้้�ต่่อได้้อีีก ทำให้้สามารถกู้้�ในยอดที่่�
สููงกว่่ามููลค่่าหลัักประกัันเริ่่ม� ต้้นได้้ด้้วยการนำหนี้้�ใหม่่กลัับมาเป็็นหลัักประกััน
วนเช่่นนี้้�ไปหลายรอบ protocol เปิิดให้้ผู้้ใ� ช้้งานสามารถกำหนดได้้เองว่่าจะให้้
วนจนมููลหนี้้เ� พิ่่�มเป็็นกี่่เ� ท่่าของหลัักประกัันตั้้ง� ต้้น ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จึึงคล้้าย credit
creation banking ที่่�ทำให้้ protocol สร้้าง “เงิินฝาก” ขึ้้น� มาเพิ่่�มได้้โดยไม่่ต้้อง
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รอให้้มีีผู้้�ฝาก แต่่ทำงานด้้วยกลไกคนละรููปแบบ ซึ่่�งทั้้�งหมดสามารถเกิิดขึ้้�น
ได้้เพราะ composability ของโทเคนในบล็็อกเชน
แต่่เมื่่อ� composability ของ DeFi ทำให้้สามารถสร้้างหนี้้ร� ะหว่่างกััน
ได้้ง่่าย ประกอบกัับความสบายใจที่่�มาจากเสถีียรภาพของ stablecoin
(ที่่�อาจจะไม่่เสถีียรจริิงก็็ได้้ เพราะสามารถเกิิด stablecoin run ขึ้้�นได้้อย่่าง
ที่่� bank run เกิิดในระบบการเงิินในปััจจุุบััน) จึึงอาจกลายเป็็นดาบสองคมที่่น� ำ
มาซึ่่�ง systemic risk ได้้หากนำมาใช้้ในการก่่อหนี้้�ซ้้ำซ้้อนอย่่างกว้้างขวาง
ภาพที่่� 18 แสดงให้้เห็็นถึึง liquidation ที่่�เกิิดขึ้้�นรายชั่่�วโมงใน
lending pool กองหนึ่่�งของ Abracadabra.Money ระหว่่างวัันที่่� 23 ธัันวาคม
2021 และ 5 กุุมภาพัันธ์์ 2022 โดย wMEMO เป็็น governance token ของ
Wonderland ซึ่่�งเป็็น protocol ที่่�อยู่่�บนบล็็อกเชน Avalanche และเป็็นหนึ่่�ง
ในโทเคนที่่� Abracadabra.Money รัับเป็็นหลัักประกััน เมื่่อ� ราคาของ wMEMO
ลดลงอย่่างเฉีียบพลััน มููลค่่าหลัักประกัันเทีียบกัับมููลหนี้้� (ซึ่่�ง MIM ที่่�กู้้�เป็็น
stablecoin ทำให้้มููลหนี้้�ไม่่ปรัับลดลงตามไปด้้วย) ก็็จะลดลงอย่่างรวดเร็็ว
ตามไปด้้วย หากผู้้�กู้้�นำหลัักประกัันไปเพิ่่�มไม่่ทััน protocol จะเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�อื่่�นมาจ่่ายหนี้้�แทนและรัับหลัักประกัันไปได้้เลย โดยสััดส่่วน liquidation
เทีียบกัับสิินเชื่่�อคงค้้างสามารถสููงได้้ถึึง 20% เลย
เมื่่อ� liquidation เกิิดขึ้้น�  มููลค่่าหลัักประกัันก็็ยัังสููงกว่่ามููลหนี้้เ� พราะ
กลไก overcollateralization และหาก protocol คิิดค่่าธรรมเนีียม liquidation fee ด้้วย (ซึ่่�ง Abracadabra.Money ก็็มีีการคิิดค่่าธรรมเนีียมนี้้�) ผู้้�กู้้�ก็็จะ
ขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้น� ไปอีีก หากผู้้ยึึ� ดหลัักประกัันไม่่ประสงค์์ที่่เ� ก็็บหลัักประกัันนั้้น� ไว้้
และนำไปขายทอดตลาด ก็็จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบทางลบต่่อราคาหลัักประกััน
จนอาจทำให้้เกิิ ด liquidation เพิ่่� ม อีี ก เป็็ น ทอดๆ ไป ปรากฏการณ์์ นี้้�
นัักเศรษฐศาสตร์์มัักเรีียกว่่า fire sale spiral ซึ่่�ง Shleifer and Vishny (2011)
ได้้แสดงตััวอย่่างหลากหลายให้้เห็็นในระบบการเงิิน อย่่างเช่่นกองทุุน MMF
ที่่�ได้้กล่่าวถึึงในกล่่องที่่� 5 เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� แรงขายจาก fire sales spiral
สามารถลุุกลามไปยัังตลาดอื่่น� ได้้ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่ง� ในความกัังวลของ systemic risk
ในระบบการเงิิน

ที่่�มา: ผู้้� เขีียน
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ภาพที่่� 18 ตัั วอย่่ าง liquidation รายชั่่� วโมงใน Abracadabra.Money เมื่่� อราคาหลัั กประกัั นลดลง
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สัดส่วนของหนี้ MIM ที่ถก
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ในเดืือนพฤศจิิกายน 2021 President’s Working Group on
Financial Markets, FDIC และ OCC ซึ่่�งประกอบด้้วยหน่่วยงานที่่�ทำหน้้าที่่�กำกัับ
ดููแลระบบการเงิินทุุกประเภทในทุุกระดัับของสหรััฐอเมริิกาได้้ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับการกำกัับดููแล  stablecoin และกล่่าวว่่ารููปแบบการกำกัับดููแล
ในปััจจุุบัันไม่่คงเส้้นคงวา (inconsistent) และกระจััดกระจาย (fragmented)
ซึ่่�งไม่่น่่าแปลกใจเพราะโทเคนหรืือหน่่วยข้้อมููลในบล็็อกเชนนั้้�นเป็็นเพีียง
ตััวเลข หากจะพิิจารณา stablecoin เป็็นการฝากเงิิน ก็็ต้้องกำกัับดููแลเสมืือน
ธนาคาร หากพิิจารณาเป็็นหลัักทรััพย์์ (เพราะสร้้างด้้วย securitization) ก็็ต้้อง
กำกัับดููแลโดยสำนัักงาน ก.ล.ต. ทำให้้ที่่�ผ่า่ นมามีีความไม่่แน่่ชััดในอำนาจการ
กำกัับดููแล อีีกทั้้ง� ผู้้ใ� ห้้บริิการ stablecoin บางรายไม่่ได้้มีีนิติิ บุิ คุ คลที่่�ดำเนิินงาน
อยู่่�ในสหรััฐอเมริิกา ทำให้้อยู่่�นอกขอบเขตที่่�สามารถกำกัับดููแลได้้
คณะทำงานได้้แสดงความกัังวลในสามมิิติิ ได้้แก่่ (1) stablecoin
run (2) ความเสี่่�ยงต่่อระบบชำระเงิิน (payment system risk) และ (3)
systemic risk และการกระจุุกตััวของอำนาจทางเศรษฐกิิจ (economic power)
และเน้้นย้้ำถึึงความสำคััญของ AML (anti-money laundering) และ CFT
(combating the financing of terrorism) โดยได้้เสนอให้้มีีการกำหนดให้้
ผู้้�ที่่�สามารถออก stablecoin ได้้  จำเป็็นจะต้้องมีีการสำรองเงิินทุุนเพีียงพอ
เสมืือนสถาบัันรัับฝากเงิินที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองเงิินฝาก (insured depository
institution) แสดงให้้เห็็นถึึงลำดัับความสำคััญของผู้้�กำกัับดููแลที่่�มีีต่่อความ
เป็็นเงิิน รวมถึึงการเล็็งเห็็นความจำเป็็นของกลไกในการลด systemic risk
ของระบบการเงิินไม่่ว่่าจะเป็็นระบบดั้้�งเดิิมหรืือระบบแห่่งอนาคตก็็ตาม
62

62

President’s Working Group on Financial Markets, the Federal Deposit Insurance Corporate, and the Office of the Comptroller of the Currency, “Report on Stablecoins”, 1 November 2021, https://home.treasury.gov/system/files/136/StableCoinReport_Nov1_508.
pdf.
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เมื่่� อ ประชาชนมั่่� น ใจในเงิิ น นั้้� น จนฝาก
อนาคตการออมของตนเองไว้้ เมื่่� อ เกิิ ด
วิิ ก ฤตการเงิิ น ขึ้้� น ผู้้�ดูู แ ลระบบการเงิิ น
ก็็ต้้องเข้้ามาดููแลเพื่่�อไม่่ให้้ความเสีี ยหาย
ลุุกลามไปสู่่�ส่่ วนอื่่น
� ของระบบเศรษฐกิิจ...
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บ ท ที่่� 5

นัั ย ย ะเชิิ ง น โ ย บ าย
ข อง Futur e of M o n e y
สำำ �ห รัั บป ร ะ เท ศ ไ ท ย
-

ประวััติศิ าสตร์์การเงิินโลกมัักเต็็มไปด้้วยเหตุุการณ์์ที่่มี� คี วามคล้้ายกััน
แม้้ว่่าบริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม และเทคโนโลยีีแตกต่่างกััน แต่่เมื่่�อความ
ต้้องการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการเงิินและการลงทุุนของครััวเรืือนและภาค
ธุุรกิิจเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่เปลี่่�ยนไม่่ว่่าจะยุุคสมััยไหน บทเรีียนจากระบบการเงิินที่่�ได้้
เคยเกิิดขึ้้�นอาจฉายภาพที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการกำหนดนโยบายของ Future
of Money ได้้
บทเรีียนแรกจากวััฏจัักรหนี้้� เป็็นการย้้ำว่่าเงิินปริิมาณมากในระบบ
เศรษฐกิิจมาจากการนำกำลัังซื้้อ� ในอนาคตมาใช้้ก่่อนในรููปแบบหนี้้� การก่่อหนี้้�
ที่่�ไม่่ได้้มีีความสามารถในการชำระจนหมดจริิงประกอบกัับการนำเงิินที่่�ได้้
มาจากการก่่อหนี้้�ไปใช้้ในสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้เป็็น productive assets สามารถนำมาสู่่�
ฟองสบู่่�ราคาสิินทรััพย์์ที่่�ทำให้้ภาวะเศรษฐกิิจถดถอยเมื่่�อแตกได้้
บทเรีียนที่่�สองจาก metaverse ชวนคิิดถึึงบทบาทของการเงิิน
ในการดููแลรัักษาอธิิปไตยทางการเงิินของประเทศ (monetary sovereignty)
ผ่่านตััวอย่่างของเกมออนไลน์์ หากเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายเป็็นเงิินที่่�ไม่่มีอี ำนาจ
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อธิิปไตยก็็จะลดทอนความสามารถในการดููแลระบบเศรษฐกิิจไม่่ให้้โดนลููกหลง
จากปััจจััยภายนอกได้้
บทเรีียนที่่�สามจากวิิกฤตการเงิิน แสดงให้้เห็็นว่่าแม้้เงิินในระบบ
เศรษฐกิิจมีีทั้้�งเงิินที่่�ออกโดยรััฐและเงิินเอกชน แต่่เมื่่�อประชาชนมั่่�นใจในเงิิน
นั้้น� จนฝากอนาคตการออมของตนเองไว้้ เมื่่อ� เกิิดวิิกฤตการเงิินขึ้้น� ผู้้ดูู� แลระบบ
การเงิินก็็ต้้องเข้้ามาดููแลเพื่่�อไม่่ให้้ความเสีียหายลุุกลามไปสู่่�ส่ว่ นอื่่น� ของระบบ
เศรษฐกิิจในที่่�สุุด
5.1	ดาบสองคมของนวััตกรรมทางการเงิิน: บทเรีียน
จากวััฏจัักรหนี้้�

Hyman Minsky เป็็นนัักเศรษฐศาสตร์์ชาวอเมริิกัันที่่�ไม่่ได้้รัับการ
กล่่าวถึึงมากนัักในวงการวิิชาการ Minsky ได้้เขีียนถึึง Financial Instability
Hypothesis ไว้้ในบทความวิิจััยที่่�ได้้ตีีพิมิ พ์์ในปีี 1977 ซึ่่�งในยุุคนั้้น� แบบจำลอง
ที่่� ใช้้ทำความเข้้าใจระบบเศรษฐกิิจไม่่ได้้มีีการจำแนกประเภทของหนี้้� ไว้้
อย่่างชััดเจนและมัักไม่่สามารถอธิิบายได้้ว่่าวิิกฤตการเงิินเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร 
นัักเศรษฐศาสตร์์ต่า่ งถกเถีียงกัันว่่าทำไมระบบเศรษฐกิิจถึึง “ไม่่ทำงานอย่่างที่่�
ควรจะเป็็น” แต่่ Minsky (1978) ชวนคิิดว่่าแบบจำลองระบบเศรษฐกิิจที่่�ใช้้
วิิเคราะห์์ “อาจไม่่เหมาะกัับระบบเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน” ก็็ได้้ Minsky ได้้รวบรวม
แนวคิิดนี้้�ไว้้ในหนัังสืือที่่�ตีพิี มิ พ์์ในปีี 1986 แต่่ก็็ไม่่ได้้รัับกล่่าวถึึงนััก จนกระทั่่�ง
ในปีี 2009 Paul McCulley กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท PIMCO บริิษััทบริิหาร
สิินทรััพย์์รายใหญ่่อัันดัับต้้นๆ ของโลก ได้้เขีียนบทความชื่่�อ “The Shadow
Banking System and Hyman Minsky’s Economic Journey” ทำให้้ชื่่�อ
ของ Minsky และคำว่่า shadow bank เข้้ามาอยู่่�ในบทสนทนาของวงการ
การเงิินจนกลายเป็็นคำที่่�ใช้้แพร่่หลายในวงการในปััจจุุบััน โดยในบทความนี้้�
McCulley ได้้กล่่าวว่่าตนใช้้คำว่่า Minsky moment ตั้้�งแต่่ยุุควิิกฤตการเงิิน
ของเอเชีียในปีี 1997 แต่่เลืือกที่่�จะใช้้สถานการณ์์ของวิิกฤต  Subprime
เพื่่�อให้้ตรงกัับยุุคสมััยมากขึ้้�น
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Minsky ได้้เน้้นย้้ำถึึงรููปแบบการทำงานของระบบเศรษฐกิิจที่่�เป็็น
“โลกกระดาษ” (paper world) ที่่�เป็็นคำมั่่�นสััญญาว่่าจะจ่่ายเงิินให้้กัันไม่่ว่่า
จะเป็็นทั้้�งในวัันนี้้�หรืือในอนาคต ซึ่่�งก็็คืือกลไกการสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ได้้
กล่่าวถึึงมาตลอดในหนัังสืือเล่่มนี้้�เช่่นการสร้้างเงิินใน (inside money) ที่่�เป็็น
หนี้้�สิิน เป็็นต้้น Minsky กล่่าวว่่านวััตกรรมทางการเงิินต่่างๆ ในยุุคนั้้�น เช่่น
real estate investment trust (REIT) สามารถเพิ่่�มปริิมาณเงิินทุุน (financing)
ที่่�สามารถนำไปลงทุุนในระบบเศรษฐกิิจได้้ อย่่างไรก็็ตาม Minsky ได้้จำแนก
การก่่อหนี้้อ� อกเป็็นสามประเภท โดยพิิพััฒน์์ เหลืืองนฤมิิตชััย (2560) ได้้เขีียน
อธิิบายไว้้ดัังนี้้�
1. Hedge finance หรืือการกู้้�ยืืมเงิินแบบปลอดภััย ธุุรกิิจที่่�กู้้�ยืืมเงิิน
แบบนี้้จ� ะมีีกระแสเงิินสดเกิินพอเมื่่อ� เทีียบกัับภาระการจ่่ายคืืนหนี้้ทุ� กุ ระยะ และ
มีีหนี้้�น้้อยกว่่ามููลค่่าสิินทรััพย์์ (นั่่�นคืือมีีทุุนเพีียงพอ) ธุุรกิิจเหล่่านี้้�จะมีีความ
อ่่อนไหวต่่อความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยค่่อนข้้างน้้อย
2. Speculative finance หรืือการกู้้�ยืืมเงิินแบบเก็็งกำไร ธุุรกิิจที่่�กู้้�
ยืืมเงิินแบบนี้้�อาจมีี “กำไร” และมีีสินิ ทรััพย์์เพีียงพอต่่อการจ่่ายคืืนหนี้้ทั้� ง้� หมด
แต่่มีกี ระแสเงิินสดไม่่เพีียงพอกัับภาระการจ่่ายคืืนหนี้้�ในแต่่ละช่่วงเวลา แม้้ว่่า
กระแสเงิินสดจะเพีียงพอต่่อต้้นทุุนการกู้้�ยืืมเงิิน แต่่อาจต้้องพึ่่�งพาการ “rollover” หนี้้�ไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อจ่่ายคืืนเงิินต้้น การกู้้�ยืืมเงิินแบบนี้้�จึึงอ่่อนไหวต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย และสภาวะตลาด
3. “Ponzi” finance เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินแบบน่่าเป็็นห่่วง กระแส
เงิินสดของธุุรกิิจหรืือของผู้้�กู้้�ไม่่เพีียงพอแม้้แต่่การจ่่ายคืืนต้้นทุุนการกู้้�ยืืมเงิิน
แต่่เจ้้าหนี้้�ยอมปล่่อยกู้้�ให้้  แม้้ว่่ามููลหนี้้�จะเพิ่่�มขึ้้�นไปตลอดระยะเวลาการกู้้�
เนื่่อ� งจากกระแสเงิินสดมีีไม่่พอกัับภาระการจ่่ายคืืนหนี้้� เพราะเชื่่อ� ว่่ามููลค่่าของ
“สิินทรััพย์์” ของผู้้�กู้้�จะเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่ามููลหนี้้� การกู้้�ยืืมเงิินแบบนี้้�มีีความเสี่่�ยง
ต่่อทั้้�งอััตราดอกเบี้้�ย (ที่่�จะเพิ่่�มภาระการจ่่ายคืืนหนี้้�) สภาวะตลาด และมููลค่่า
ของสิินทรััพย์์ของผู้้�กู้้�
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คำว่่า Ponzi ในบริิบทนี้้�ผู้้�อ่่านอาจเห็็นต่่างกัันได้้  แม้้แต่่ในร่่าง
บทความของ Minsky ยัังได้้รัับความเห็็นว่่าควรอธิิบายคำนี้้�เพิ่่�มให้้ผู้้�อ่่าน
เข้้าใจถึึงความหมายมากขึ้้�น เพราะคำว่่า Ponzi scheme หรืือแชร์์ลููกโซ่่
มัักหมายถึึงรููปแบบการลงทุุนที่่�ไม่่ได้้มีีรายได้้เข้้ามาเลย แต่่นำเงิินคนที่่�ลงทุุน
ใหม่่มาจ่่ายให้้กัับคนลงทุุนก่่อนหน้้า แต่่ในความหมายของ Minsky หมายถึึง
การที่่�ผู้้�กู้้�ไม่่ได้้มีีความสามารถในการชำระคืืนแต่่ใด เพราะเจ้้าหนี้้�คาดหวััง
จะยึึดหลัักประกัันที่่�มููลค่่าสููงกว่่ามููลหนี้้�แทนการชำระหนี้้� อย่่างเช่่นสิินเชื่่�อ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ในสหรััฐอเมริิกาประเภท option pay ที่่�ผู้้�กู้้�สามารถเลืือก
ได้้ว่่าจะชำระหนี้้�หรืือไม่่ หากไม่่ชำระก็็สะสมยอดรวมเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
ที่่�ค้้างจ่่ายไปเรื่่อ� ยๆ ซึ่่�งหากเจ้้าหนี้้ค� าดว่่าราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่เ� ป็็นหลัักประกััน
จะสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ ก็็ยัังสามารถวางใจต่่อไปได้้  จะเรีียกว่่าเป็็นการปล่่อยกู้้�โดย
พิิจารณาความสามารถในการชำระหนี้้�จากหลัักประกัันเพีียงอย่่างเดีียวและ
ไม่่สนใจความสามารถในการชำระของผู้้�กู้้�ก็็ได้้
หลัักประกัันเป็็นเครื่่อ� งช่่วยลด information asymmetry ได้้อย่่างมาก
เพราะสามารถแก้้ปััญหาเรื่่อ� งความไม่่แน่่นอนและความไม่่สมบููรณ์์ของข้้อมููล 
ความมั่่�นใจในความสามารถในการชำระขึ้้�นอยู่่�กัับมููลค่่าของหลัักประกััน
และความมั่่�นใจในความเต็็มใจอยู่่�ที่่�การทำสััญญารองรัับหลัักประกััน เช่่น
การจดจำนองหรืือทำสััญญาซื้้�อคืืน (repurchase agreement) ที่่�มีีกฎหมาย
รองรัับ หลัักประกัันจึึงมีีบทบาทต่่อการระดมทุุนในระบบเศรษฐกิิจมาก
เมื่่�อมููลค่่าของหลัักประกัันเปลี่่�ยนแปลง ผลก็็จะถููกส่่งทอดต่่อมาจากระบบ
การเงิินสู่่�ระบบเศรษฐกิิจเป็็นวงจรอย่่างที่่� ได้้กล่่าวไว้้ นัักเศรษฐศาสตร์์มีี
การศึึกษาความสััมพัันธ์์นี้้�อยู่่�แล้้ว เช่่น แบบจำลอง Financial Accelerator
Model ของ Bernanke และคณะ (1999) เป็็นต้้น แต่่รููปแบบต่่างๆ ของการ
ก่่อหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ในระบบเศรษฐกิิจมัักไม่่ได้้ถููกจำแนกออกมาชััดเจนอย่่าง
ที่่� Minsky ได้้ทำ
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Hyman P. Minsky Archive, Bard Digital Commons, https://digitalcommons.bard.edu/
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ภาพที่่� 19 Minsky Cycle

“Minsky Moment”
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เมื่่�อมููลค่่าของหนี้้�ถููกหนุุนหลัังด้้วยเพีียงหลัักประกัันของผู้้�กู้้� ระบบ
การเงิินจึึงมีีความอ่่อนไหวต่่อมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�ถููกนำมาใช้้เป็็นหลัักประกััน
สถาบัันการเงิินมัักปรัับความเข้้มงวดของการพิิจารณาสิินเชื่่�อไปมาระหว่่าง
hedge finance และ Ponzi finance ตามลำดัับของ Minksy cycle (อาจเรีียกว่่า
วััฏจัักรหนี้้ก็� ็ได้้) หากพิิจารณาจากภาพที่่� 19 เมื่่อ� เศรษฐกิิจเริ่่ม� ชะลอตััวลง หรืือ
มุุมมองเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของราคาสิินทรััพย์์ต่่างไป สถาบัันการเงิิน
กลัับมาระมััดระวัังในการปล่่อยสิินเชื่่อ� มากขึ้้น�  ก็็ทำให้้ผู้้กู้� ที่่้� พึ่่� ง� พา speculative
หรืือ Ponzi finance ลำบากหรืือผิิดนััดชำระหนี้้ม� ากขึ้้น� การชะลอตััวของสิินเชื่่อ�
สามารถส่่งผลต่่อระบบเศรษฐกิิจและทวีีเป็็นวงจรที่่�ซ้้ำเติิมเศรษฐกิิจได้้
Minsky moment หมายถึึงช่่วงเวลาที่่�ราคาสิินทรััพย์์ปรัับตััวลดลง
อย่่างเฉีียบพลััน (หรืืออาจเรีียกว่่าฟองสบู่่�แตก ตามที่่� McCulley เรีียก)
ทั้้�งปริิมาณสิินเชื่่�อในระบบและกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจก็็ลดลงตามไปด้้วย
จนเกิิดภาวะเศรษฐกิิจถดถอยขึ้้�นในที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� Minsky cycle สามารถเกิิด
ขึ้้�นได้้แม้้ว่่าสิินเชื่่�อจะถููกนำไปใช้้ลงทุุนใน productive assets แต่่หากสิินเชื่่�อ
เหล่่านั้้�นถููกนำไปซื้้�อสิินทรััพย์์ทางเงิินและถููกนำกลัับมาเป็็นหลัักประกัันอีีกทีี
วงจรนี้้�จะยิ่่ง� ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้น�  ซึ่่�งการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยสิินเชื่่อ�
(margin loan) และการทำ leveraged yield farming ใน DeFi สามารถถืือ
เป็็นตััวอย่่างของสิินเชื่่�อรููปแบบนี้้�ได้้
พิิพััฒน์์ เหลืืองนฤมิิตชััย (2560) กล่่าวถึึง Minsky moment เพราะ
ในช่่วงเวลานั้้�นคำนี้้�ถููกนำกลัับมาใช้้อีีกครั้้�งโดย Zhou Xiaochuan ผู้้�ว่่าการ
ธนาคารกลางของจีีน ซึ่่�งออกมาเตืือนว่่าการที่่�ภาวะหนี้้�ภาคเอกชนและหนี้้�
ครััวเรืือนของจีีนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว แม้้ว่่าในช่่วงที่่�ผ่่านมาภาวะเศรษฐกิิจ
ดีีมาก การมองโลกในแง่่ดีเี กิินไป (excessive optimism) ก็็อาจนำไปสู่่� Minsky
moment ได้้ จึึงเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ควรได้้รัับการป้้องกััน
แนวคิิดนี้้�ได้้รัับการกล่่าวถึึงมากขึ้้�นในช่่วงหลััง Ray Dalio ผู้้�ก่่อตั้้�ง
และบริิหาร Bridgewater Associates ซึ่่�งเป็็น hedge fund ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
ได้้ตีีพิิมพ์์หนัังสืือชื่่�อ “Principles for Navigating the Big Debt Crisis”
ในปีี 2018 โดย Dalio และทีีมงานได้้วิิเคราะห์์วิิกฤตหนี้้�หลากหลายครั้้�ง
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ในประวััติิศาสตร์์ และได้้ข้้อสรุุปว่่าประวััติิศาสตร์์มัักซ้้ำรอย วััฏจัักรหนี้้เ� ป็็นสิ่่ง�
ที่่�อยู่่�คู่่�กัับระบบเศรษฐกิิจ เมื่่อ� มีีการสะสมหนี้้�มากขึ้้น� สุุดท้้ายแล้้วความสามารถ
ในการชำระหนี้้�ก็็จะลดลง เมื่่�อทั้้�งบริิษััทและประชาชนไม่่สามารถก่่อหนี้้�ต่่อ
ไปได้้ก็็จะเกิิดวิิกฤตหนี้้�ขึ้้�นในที่่�สุุด แม้้ว่่าในหนัังสืือจะไม่่ได้้ใช้้คำว่่า Minsky
moment แต่่สิ่่�งที่่�กล่่าวถึึงก็็คืือสถานการณ์์เดีียวกััน มาตรฐานการพิิจารณา
และรููปแบบสิินเชื่่อ� ของในระบบการเงิินสามารถสร้้างความเปราะบางทางการ
เงิินที่่�สามารถลุุกลามมาได้้ถึึงภาคเศรษฐกิิจจริิง ซึ่่�งสิินเชื่่อ� เป็็นเพีียงสิินทรััพย์์
ทางการเงิินประเภทหนึ่่�งเท่่านั้้น�  ยัังมีีนวััตกรรมทางการเงิินอื่่น� เช่่น การแปรรููป
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน การทำสััญญาอนุุพัันธ์์ สิินทรััพย์์สัังเคราะห์์ ที่่�ได้้กล่่าว
ถึึงในบทที่่� 2.6 อีีกด้้วย
นวััตกรรมทางการเงิินทำให้้สร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินทั้้ง� เรีียบง่่าย
และซัับซ้้อนได้้อย่่างอิิสระเสรีี ทำให้้องค์์ประกอบต่่างๆ ของระบบเศรษฐกิิจ
เข้้าสู่่�ระบบการเงิิน (financialization of the economy) สามารถสร้้างมููลค่่า
และความมั่่�งคั่่�งได้้อย่่างไม่่รู้้�จบบนเศรษฐกิิจจริิง ซึ่่�งหมายความว่่าสิินทรััพย์์
ทางการเงิินก็็สามารถสร้้างและเปลี่่ย� นมืือกัันได้้อย่่างไม่่รู้จ้� บเช่่นกััน และความ
มั่่ง� คั่่ง� จากสิินทรััพย์์ทางการเงิินนี้้ก็� ส็ ามารถเกิิดขึ้้น� มาทุุกหย่่อมหญ้้า แต่่ราคา
สิินทรััพย์์ (ทั้้ง� productive assets และสิินทรััพย์์ทางการเงิิน) มาจากส่่วนแบ่่ง
ผลประโยชน์์ที่่จ� ะคาดว่่าจะได้้รัับในอนาคต หรืือมาจากการเก็็งกำไรโดยไม่่จำเป็็น
ต้้องมีีพื้้�นฐานรองรัับก็็ได้้  ในยุุคปััจจุุบัันที่่�ความมั่่�งคั่่�งถููกสร้้างขึ้้�นมากมาย
ไม่่ว่่าจะเป็็นในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Web3) หรืือตลาดทุุน เมื่่�อฝุ่่�นหายตลบแล้้ว
สิ่่ง� จะหลงเหลืืออยู่่�ก็็คือื การเปลี่่ย� นแปลงทางอุุตสาหกรรมที่่�สร้้างผ่่านการสะสม
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดผลิิตภาพเท่่านั้้�น
หนัังสืือของ Ray Dalio กล่่าวว่่าปััญหาจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ “ประชาชน
พบว่่าสิ่่ง� ที่่�คนคิิดว่่าคืือความมั่่�งคั่่ง� ของตน แท้้จริิงแล้้วคืือสััญญาจากคนอื่่น� ว่่า
จะให้้เงิินแก่่ตน” ข้้อเท็็จจริิงคืือระบบการเงิินเป็็นเครืือข่่าย IOU ระหว่่างกััน
ในรููปแบบต่่างๆ อย่่างที่่�เห็็นจากกลไกของ credit creation banking ในกล่่อง
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ที่่� 1 เงิินปริิมาณมากในระบบเศรษฐกิิจมาจากการนำเงิินในอนาคตมาใช้้ทั้้ง� โดย
ครััวเรืือน ภาคธุุรกิจิ และภาครััฐ หากการเติิบโตนี้้�ไม่่ได้้มีีพื้้น� ฐานของเศรษฐกิิจ
จริิงรองรัับเพีียงพอ ความมั่่�งคั่่�งทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นก็็อาจพัังทลายลงมาได้้จน
ก่่อให้้เกิิดภาวะเศรษฐกิิจถดถอย หรืืออาจกลายเป็็นเพีียงการโยกย้้ายความ
มั่่�งคั่่�งจากคนกลุ่่�มหนึ่่�งไปยัังคนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นการติิดตามดููเรื่่�อง
สถานการณ์์หนี้้�จึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญเสมอไม่่ว่่าจะเป็็นยุุคสมััยใดก็็ตาม
5.2

การเงิินระหว่่างประเทศในยุุคดิิจิิทััล: บทเรีียน
จาก Metaverse

เสถีียรภาพของระบบการเงิินมีีความสำคััญเสมอแม้้แต่่ ในโลก
metaverse ที่่�ไม่่มีพร
ี มแดน เกมออนไลน์์ประเภท MMORPG มีีระบบเศรษฐกิิจ
ของตััวเองและมัักไม่่อ นุุญาตให้้มีีการซื้้�อ ขายสิ่่�งของในเกมด้้วยเงิินจริิง
(real money trading) เนื่่�องจากจะทำให้้เสีียสมดุุลของระบบเศรษฐกิิจ และ
มีีการกำหนดบทลงโทษผู้้�เล่่นอย่่างรุุนแรงหากละเมิิดกติิกานี้้�  ซึ่่�งหนึ่่�งใน
ผลลััพธ์์ของการเสีียสมดุุลคือื เงิินเฟ้้อที่่�ทำให้้ผู้้เ� ล่่นขาดแรงจููงใจจนหมดสนุุกไป
กัับเกม ทำให้้การออกแบบระบบเศรษฐกิิจ metaverse เป็็นเรื่่อ� งที่่�นัักพััฒนา
ให้้ความสนใจอย่่างมาก ในบางกรณีีอาจลงทุุนสร้้างทีีมนัักเศรษฐศาสตร์์
ของตนด้้วยซ้้ำ
อาจพิิจารณา real money trading เป็็นเสมืือนการนำเงิินนอก
(outside money) เข้้ามาสู่่�ระบบเศรษฐกิิจได้้ คล้้ายกัับเงิินและทองคำที่่�กอง
กิิสตาดอร์์ชาวสเปนได้้นำกลัับมา แม้้ว่่ากลไกของเกมออนไลน์์อาจมีีความ
ต่่างกัันบ้้างเนื่่อ� งจาก real money trading ใช้้สกุุลเงิินนอกเกมเพื่่�อชำระสิินค้้า
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เงิินในเกมจึึงไม่่มีีความจำเป็็นทำให้้ปริิมาณเงิินในเกมเหลืือเกิินกว่่าที่่�ควร 
ส่่วนกรณีีของเงิินและทองคำที่่�กองกิิสตาดอร์์ชาวสเปนได้้นำกลัับมานั้้�น
เป็็นการเพิ่่�มเงิินในระบบเศรษฐกิิจโดยตรง แต่่ผลลััพธ์์ของทั้้�งคู่่�เหมืือนกัันคืือ
ทำให้้ปริิมาณเงิินในระบบเศรษฐกิิจเพิ่่�มขึ้้น� หากระบบเศรษฐกิิจขาด productive assets ที่่�สามารถนำเงิินไปลงทุุนได้้ก็็จะมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเงิินเฟ้้อ
ในระบบเศรษฐกิิจของเกมขึ้้�น การห้้าม real money trading จึึงสามารถ
พิิจารณาเป็็น capital control เพื่่�อห้้ามการไหลเข้้าออกของทุุนประเภทหนึ่่�งได้้
หากเปลี่่�ยนจากระบบเศรษฐกิิจเกมออนไลน์์เป็็นระบบเศรษฐกิิจ
ของประเทศ การใช้้เงิินที่่� ไม่่สามารถควบคุุมการไหลได้้ก็็สามารถส่่งผล
กระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจได้้เช่่นกััน ซึ่่�งตามแบบจำลอง Mundell-Fleming
(Impossible Trinity) นั้้�น ประเทศยัังเหลืือมาตรการบริิหารอััตราแลกเปลี่่�ยน
และมาตรการทางการเงิินที่่ส� ามารถใช้้ได้้เพื่่�อบรรเทาผลกระทบ แต่่หากเงิินที่่�
ใช้้กัันแพร่่หลายเป็็นเงิินที่่�ไม่่อยู่่�ในการกำกัับดููแลของธนาคารกลาง เช่่น อาจมีี
การใช้้เงิินสกุุลอื่่�นแทน (dollarization) หรืือแม้้แต่่ใช้้สกุุลบาทแต่่เป็็นเงิิน
เอกชนดิิจิิทััลที่่�ออกโดยเอกชนนอกการกำกัับดููแลหรืือออกโดยเอกชนที่่�อยู่่�
ต่่างประเทศ (digital dollarization) ทำให้้มาตรการทางการเงิิน เช่่น มาตรการ
กำหนดนโยบายสิินเชื่่�อ (credit control) หรืือการจำกััด loan-to-value ratio
ของสิินเชื่่�ออสัังหาริิมทรััพย์์ ไม่่สามารถนำมาใช้้เพื่่�อบรรเทาผลกระทบต่่อ
ระบบเศรษฐกิิจได้้ 
Nakavachara และ Saengchote (2022) ได้้วิิเคราะห์์ The
Sandbox ซึ่่�งเป็็นเกม metaverse ที่่�อยู่่�บนบล็็อกเชน Ethereum มีี SAND เป็็น
โทเคน ERC-20 เป็็นของตนเอง ซึ่่�งสามารถนำไปซื้้�อ LAND ซึ่่�งเป็็นโทเคน
ERC-721 (non-fungible token) ที่่�มีีหน้้าที่่�เสมืือนโฉนดที่่�ดิิน และซื้้�อ
สิินค้้าดิิจิิทััลอื่่�นซึ่่�งเป็็นโทเคน ERC-1155 ที่่�สามารถใช้้ได้้ในเกม แม้้ว่่า The
Sandbox จะกำหนดให้้ผู้้�ใช้้งานต้้องซื้้�อที่่�ดิินใหม่่โดยตรงด้้วย SAND แต่่เมื่่�อ
เป็็นเจ้้าของแล้้วก็็สามารถซื้้�อขายต่่อได้้อย่่างอิิสระด้้วยโทเคนอื่่�น งานวิิจััย
พบว่่า 74% ของการซื้้�อขายต่่อเกิิดขึ้้น� ด้้วย ETH ในขณะที่่�เพีียง 9.3% เกิิดขึ้้น�
ด้้วย SAND แสดงให้้เห็็นว่่า digital dollarization สามารถเกิิดขึ้้�นได้้โดยง่่าย
ผ่่านระบบบล็็อกเชนสาธารณะ นอกจากนี้้� ราคาของ SAND ยัังเพิ่่�มขึ้้�นถึึง
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200 เท่่าในเวลาประมาณ 16 เดืือน อาจเทีียบได้้กัับการแข็็งค่่าของอััตราแลก
เปลี่่ย� น SAND อย่่างรวดเร็็ว เมื่่อ� วััดราคาที่่ดิ� นิ เป็็น SAND จะพบว่่าราคาที่่ดิ� นิ
ใน The Sandbox เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 3 เท่่า แต่่หากวััดเป็็น US Dollar จะเพิ่่�ม
ขึ้้น� ถึึง 300 เท่่า ทำให้้การวััดราคาของสิินทรััพย์์ในระบบเศรษฐกิิจมีีความแตก
ต่่างขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าผู้้�ใช้้งานถืือว่่าสกุุลใดเป็็นสกุุลหลัักของตน และอาจส่่งผลกระ
ทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้เ� ล่่นในระบบ ความอิิสระของทุุนในการไหลเข้้าออกจึึง
อาจทำให้้เกิิดความท้้าทายในการบริิหารระบบเศรษฐกิิจของ metaverse ได้้
หากการรัักษาอธิิปไตยทางการเงิินของประเทศ (monetary sovereignty) เพื่่�อไม่่โดนลููกหลงจากปััจจััยภายนอก เช่่น สงครามค่่าเงิิน (currency
war) หรืือ “เงิินร้้อน” (hot money) เป็็นเรื่่�องสำคััญ การรัักษาอธิิปไตยก็็ยััง
สามารถพอทำได้้ด้้วยการทำให้้สกุุลเงิินบาทยัังคงเป็็นส่่วนสำคััญของระบบ
เศรษฐกิิจอยู่่� ทั้้�งส่่วนที่่�เป็็นเงิินของธนาคารกลาง (central bank money) และ
เงิินเอกชน (private inside money) โดยมีีสาระสำคััญคืือการคงความเป็็น
หน่่วยวััดทางบััญชีีหรืือ numeraire ซึ่่�งสามารถทำได้้ด้้วยการคงไว้้ซึ่่�งความ
เชื่่อ� มต่่อระหว่่างระบบการเงิินและธนาคารกลาง เช่่น ความสามารถในการสร้้าง
และทำลายเงิินสกุุลนั้้�น สร้้างความมั่่�นใจในการหนุุนหลัังของมููลค่่าสกุุลเงิิน
มีีกลไก lender of last resort เป็็นที่่�พึ่่ง� พิิงในยามคัับขััน พััฒนาระบบชำระเงิิน
ให้้ยัังคงมีีประสิิทธิิภาพไม่่ด้้อยกว่่าทางเลืือกอื่่น� เป็็นต้้น โดย CBDC สามารถ
มีีบทบาทได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับแนวทางของการออกแบบและใช้้งาน
5.3

ความรัับผิิดชอบของผู้้�ออกเงิินเอกชน: บทเรีียน
จากวิิกฤตการเงิิน

คำสำคััญที่่�ธนาคารกลางมัักกล่่าวถึึงในช่่วงหลัังคืือคำว่่า “trusted
money” ซึ่่�งสุุนทรพจน์์ที่่�กล่่าวเมื่่�อธัันวาคม 2020 โดย Agustín Carstens
ผู้้�เป็็น General Manager ของ BIS ในหััวข้้อ central bankers of the future
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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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มีีใจความว่่า “เงิินที่่�ปลอดภััยและน่่าเชื่่อ� ถืือ ไม่่ได้้มาจาก algorithm แต่่มาจาก
การคุ้้�มครองโดยสถาบัันที่่�มีคี วามสามารถ” แม้้ว่่าเงิินจะเป็็นข้้อมููลและสมการ
คณิิตศาสตร์์ที่่�โปร่่งใสตรวจสอบได้้น่่าจะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในเงิินได้้ แต่่คำว่่า
“trust” ในบริิบทของธนาคารกลางมีีความหมายที่่เ� ข้้มงวดมากเพราะหมายถึึง
ความพร้้อมที่่�จะ “ทำทุุกอย่่าง” (whatever it takes) เพื่่�อรัักษามููลค่่าได้้โดย
เฉพาะในยามที่่�ระบบเศรษฐกิิจประสบวิิกฤต
จริิงอยู่่�ว่่าเงิินของธนาคารกลางในหลายประเทศอาจไม่่ได้้มีีการ
หนุุนหลัังอย่่างเพีียงพอ แต่่ Obstfeld และ Rogoff (2021) ก็็มองว่่าการที่่�
รััฐสามารถหาทรััพยากรมาหนุุนหลัังทุุนสำรองเงิินตราได้้ด้้วยผ่่านภาษีีและ
กำหนดให้้จ่่ายภาษีีด้้วยเงิินตรานั้้�นจะทำให้้สามารถเลี่่�ยงการเกิิด hyperinflation ได้้ ซึ่่�งแนวคิิดนี้้�มัักเรีียกว่่า Fiscal Theory of the Price Level เช่่น
บทความวิิจััยของ Christiano และ Fitzgerald (2000) และ Brunnermeier
และคณะ (2020) ทำให้้เงิินนอกที่่�ไม่่รัับการหนุุนหลััง (unbacked outside
money) ที่่�ออกโดยรััฐมีีเสถีียรภาพของราคามากกว่่าเงิินนอกที่่�ออกโดย
ภาคเอกชน และยัังมีีกลไก lender of last resort เป็็นที่่�พึ่่�งพิิงในยามคัับขััน
ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�ภาคเอกชนมัักเกิิด coordination failure อีีกด้้วย
เพราะเทคโนโลยีีดิจิิ ทััล
ิ ทำให้้ทุุกกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้น� กลายเป็็นเสมืือน
การสร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้  เช่่น การแปลงสิ่่�งของในเกมเป็็นโทเคน
(tokenization) ที่่�สามารถซื้้�อขายและนำรููปแบบการบริิหารจััดการของ DeFi
protocol มาใช้้ (มัักเรีียกว่่า GameFi) การแบ่่งขายงานศิิลปะเป็็นส่่วนๆ
ผ่่าน fractional NFT หรืือการซื้้�อสิิทธิ์์�ในการมีีส่่วนร่่วมใน DAO เป็็นต้้น
การสร้้างสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลทำให้้เกิิดโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ ในโลก metaverse
ได้้มากมาย ซึ่่�งความสะดวกของ financialization ในยุุคดิิจิิทััลอาจทวีีความ
เข้้มข้้นจนอาจเรีียกว่่า hyper-financialization ก็็ได้้
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การเก็็งกำไรมีีอยู่่�ทุุกยุุคทุุกสมััยและทุุกสิินทรััพย์์ เช่่น หุ้้�นสามััญ หุ้้�นกู้้�
พัันธบััตรรััฐบาล พระเครื่่�อง ที่่�ดิิน งานศิิลปะ เป็็นต้้น แต่่การแสดงหน่่วยใน
การซื้้�อขายเป็็นข้้อมููลดิิจิทััล
ิ ได้้ และเชื่่อ� มโยงต่่อกัันได้้โดยง่่าย มีีสภาพคล่่องสููง
อาจเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการซื้้�อขาย แม้้ว่่าการแปลงหุ้้�นเป็็นที่่�ดิินจะสามารถ
ทำได้้อยู่่�แล้้วแต่่อาจไม่่ง่่ายนััก แต่่เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เช่่น บล็็อกเชนสาธารณะ
ทำให้้ข้้อมููลเป็็นโทเคนที่่อ� ยู่่�บนฐานข้้อมููลเดีียวกัันหรืือสามารถทำงานร่่วมกััน
ได้้ง่่าย (interoperable blockchain) ด้้วยการ  bridge ทำให้้การแปลง
หน่่วยข้้อมููลดิิจิิทััลที่่�แสดงสิิทธิ์์� ในความเป็็นเจ้้าของหุ้้�นให้้กลายเป็็นหน่่วย
ข้้อมููลดิิจิิทััลที่่�แสดงสิิทธิ์์�ในความเป็็นเจ้้าของที่่�ดิินเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างง่่ายอย่่าง
ที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในบทที่่� 3.5 ในบริิบทของปััจจุุบััน trading friction ที่่�ถููกลดลง
อย่่างมากและมีีเครื่่�องมืือในการทำ leveraged trading ได้้ง่่ายขึ้้�นทำให้้เกิิด
การเก็็งกำไรได้้ง่่ายขึ้้�นมากอย่่างเช่่นกรณีีของ Robinhood ในสหรััฐอเมริิกา
ซึ่่�งอาจไม่่ได้้เป็็นผลดีีกัับนัักลงทุุนเสมอไป  จึึงอาจทำให้้ประเด็็นนี้้�ควรได้้รัับ
การพิิจารณามากขึ้้�น
Milton Friedman (1970) กล่่าวไว้้ว่่า “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” แต่่อย่่างที่่�ได้้เห็็นว่่าเงิินมีีหลากหลายรููปแบบทั้้ง� เงิินรััฐและเงิิน
เอกชน และสิินทรััพย์์ทางการเงิินสามารถกลายเป็็นเงิินได้้เสมอ หากเชื่่�อใน
คำพููดของ Friedman เงิินเฟ้้อก็็จะไม่่ได้้มาจากเงิินของรััฐอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น
แต่่ อาจมาจากสิิ น ทรััพย์์ ท างการเงิิ น ที่่� ผุุ ด ขึ้้� นมาใหม่่ ม ากมายได้้เช่่ น กััน
ในภาพที่่� 3 ที่่�ได้้อธิิบายเงิินในและเงิินนอกนั้้�น มีีสมมุุติิฐานอยู่่�ว่่าเศรษฐกิิจ
อยู่่�ในดุุลยภาพ  ทำให้้ราคาสิินทรััพย์์ทางการเงิินสะท้้อนมููลค่่าตามสััญญาที่่�
จะได้้ในอนาคต  แต่่ในภาวะที่่�มีีการเก็็งกำไรและราคาสิินทรััพย์์สููงเกิินปััจจััย
พื้้�นฐาน ทำให้้ “ส่่วนต่่าง” ระหว่่างราคาและมููลค่่าอาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นฟองสบู่่� 
และเสมืือนเป็็นการสร้้างเงิินนอก (outside money) ขึ้้�นเกิินมาจากส่่วนที่่�เป็็น
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เงิินใน (inside money) ที่่�สะท้้อนมููลค่่าเศรษฐกิิจจริิงตามสััญญาอีีกทีี ทำให้้ 
hyper-financialization สามารถมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับเงิินเฟ้้อได้้
สำหรัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในระบบการเงิิน ความรัับผิิดชอบและ
จรรยาบรรณในหน้้าที่่�ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากบทบาทของ
มืืออาชีีพในระบบการเงิินคืือมััคคุุเทศก์์ที่่�ได้้รัับความเชื่่อ� ถืือให้้นำทางประชาชน
ในโลกที่่�เต็็มไปด้้วย information asymmetry บทเรีียนที่่�ระบบการเงิินปััจจุุบััน
ได้้รัับมาจาก Free Banking Era ในปีี 1837-1865 และสืืบเนื่่�องมาถึึง Wall
Street Crash ในปีี 1929 เป็็นที่่�มาของรากฐานของการกำกัับดููแลและกลไก
ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในระบบการเงิินในปััจจุุบััน
แม้้ว่่า Gorton (1999) จะตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าธนาคารใน Free Banking
Era ล้้มเหลวน้้อยกว่่าที่่�คิิดเพราะการจััดระเบีียบโดยกลไกตลาด แต่่ในยุุคนั้้�น
ระบบการเงิินไม่่ได้้เชื่่�อมโยงถึึงกัันจนสามารถทำให้้เกิิด systemic risk ได้้ 
เมื่่อ� เงิินเป็็นข้้อมููลที่่�พร้้อมจะไหลไปสู่่�โอกาสในการทำกำไรและหาวิิธีี “กระโดด
ข้้ามกำแพง” ของฐานข้้อมููลได้้เสมอแม้้จะมีีอุปุ สรรค เทคโนโลยีีที่่ท� ลายกำแพง
จึึงทำให้้ความเชื่่�อมโยงระหว่่างกัันของระบบการเงิินในยุุคปััจจุุบัันเป็็นสิ่่�งที่่�
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ และความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น “นอกระบบ” ก็็สามารถเข้้ามาสู่่�
ระบบได้้เสมอ เช่่น การนำสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล
ิ มาค้้ำประกัันสิินเชื่่อ� ในระบบการเงิิน
ปััจจุุบััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิินเชื่่อ� อเนกประสงค์์หรืือสิินเชื่่อ� เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย เป็็นต้้น
อย่่างที่่� Goldstein (2020) กล่่าวไว้้ว่่า “ประวััติิศาสตร์์ของเงิินโดย
รวมแล้้วก็็คืือประวััติิศาสตร์์ของการที่่�สิ่่�งต่่างๆ กลายเป็็นเงิินโดยที่่�ผู้้�คนไม่่ได้้
รู้ตัั้� ว” เมื่่อ� ประชาชนต่่างมั่่น� ใจใน “เงิิน” นั้้น� จนฝากอนาคตการออมของตนเอง
ไว้้ในสิ่่�งนั้้�น ผู้้�ดููแลระบบการเงิินจึึงต้้องเข้้ามาดููแลในที่่�สุุดเพื่่�อไม่่ให้้ความเสีีย
หายรุุกลามไปสู่่�ส่่วนอื่่�นของระบบเศรษฐกิิจ “อิิสรภาพ” ในโลกการเงิินจึึงควร
มาพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้วย
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ในปัั จจุุ บัั น สิ่่� งที่่� ถูู ก ยอมรัั บ อย่่ า งเป็็ น
ทางการว่่ า เป็็ น เงิิ น เองก็็ มีี ห ลากหลาย
รููปแบบ และเงิินที่่�ใช้้กัน
ั แพร่่หลายก็็ไม่่ได้้
เป็็ น เงิิ น ของธนาคารกลางแต่่ เ ป็็ น เงิิ น
เ อ ก ช น ที่่� อ อ ก โ ด ย ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ อ นุุ ญ า ต
ถููกกำำ�กัับดููแลอย่่างเข้้มงวดและมีีกลไก
ในการสร้้างความมั่่�นใจรองรัับ...

เงิน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

184

เงิิน: อดีีต ปัั จจุุบััน
และอนาคต
Money: Past, Present
and Future

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

185

บท สรุุ ป :
Futur e of M o n e y
-

Scitovsky (1969) ได้้กล่่าวไว้้ว่่าเงิินเป็็นแนวคิิดที่่�ยากจะกำหนด
เนื่่�องจากมีีสิ่่�งมากมายที่่�สามารถเป็็นเงิินได้้หากไม่่จำเป็็นต้้องมีีทั้้�งสาม
คุุณสมบััติิในสิ่่�งเดีียวกััน ในปััจจุุบัันสิ่่�งที่่�ถููกยอมรัับอย่่างเป็็นทางการว่่าเป็็น
เงิินเองก็็มีีหลากหลายรููปแบบ และเงิินที่่�ใช้้กัันแพร่่หลายก็็ไม่่ได้้เป็็นเงิินของ
ธนาคารกลางแต่่เป็็นเงิินเอกชนที่่�ออกโดยผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต ถููกกำกัับดููแล
อย่่างเข้้มงวดและมีีกลไกในการสร้้างความมั่่�นใจรองรัับ ในขณะที่่� means of
payment อื่่�นที่่�ออกโดยเอกชนเช่่นกัันและที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายเงิินมากแต่่ยััง
ไม่่ถููกเรีียกว่่าเงิิน เช่่น stablecoin ก็็ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น
เงิินเอกชนไม่่ ใช่่เรื่่�องใหม่่ ในหน้้าประวััติิศาสตร์์ งานวิิจััยของ
นัักเศรษฐศาสตร์์ BIS เช่่น Schnabel และ Shin (2018) หรืือ Frost และ
คณะ (2020) มัักย้้อนกลัับไปวิิเคราะห์์ประวััติิศาสตร์์เพราะสถานการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นในระบบการเงิินของโลก มีีความคล้้ายกัับเหตุุการณ์์ประวััติิศาสตร์์
หลายเหตุุการณ์์มาก เมื่่�อการออกเงิินเอกชนกลัับมาได้้รัับความสนใจอีีกครั้้�ง
เหตุุการณ์์ต่่างๆ ที่่�ได้้กล่่าวถึึงในหนัังสืือเล่่มนี้้�อาจเผยให้้เห็็นว่่าสามารถเกิิด
อะไรขึ้้�นได้้ในอนาคต ซึ่่�งมีีบทเรีียนที่่�สำคััญ 10 ประการดัังนี้้�
1. เงิิ น คืื อ สิ่่� ง ทำให้้เกิิ ด สะดวกสบายและมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพที่่� สุุ ด
ตามความต้้องการในแต่่ละยุุค ซึ่่�งมีีทั้้�งการแลกเปลี่่�ยนไปจนถึึงการระดมทุุน
เงิินเป็็นส่่วนสำคััญของระบบการเงิินที่่�ทำให้้ประสานงานและจััดสรรทรััพยากร
ในระบบเศรษฐกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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2. เงิินมัักเป็็นสิ่่ง� ที่่ริ� เิ ริ่่ม� โดยภาคเอกชนแต่่ในที่่สุ� ดุ แล้้วก็็จะได้้รัับการ
กำกัับดููแลจากรััฐ เพราะเงิินมีีค่่าจึึงทำให้้มีีความพยายามในการปลอมแปลง
และด้้อยค่่าของเงิิน (debasement) ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งจากการกระทำของรััฐ
และประชาชนกัันเอง
3. เมื่่�อประชาชนคิิดว่่าเงิินมีีค่่า เงิินก็็สามารถคงมููลค่่าต่่อไปได้้
แม้้ว่่าจะไม่่มีีสิ่่�งใดหนุุนหลัังค่่า และเมื่่�อประชาชนคิิดว่่าเงิินหมดค่่า เงิินก็็จะ
หมดค่่าได้้แม้้ว่่าจะมีีทุุนสำรองหนุุนหลัังอยู่่�อย่่างเพีียงพอก็็ตาม
4. เมื่่อ� เงิินที่่ก� ำหนดให้้มููลค่่าเท่่ากัันมีีหลายประเภท คุุณภาพของเงิิน
ซึ่่ง� รวมถึึงความสะดวกสบายและประสิิทธิิภาพในการใช้้งานจะเป็็นตััวกำหนด
ความนิิยมและคุุณค่่าของเงิิน
5. ปริิมาณเงิินเป็็นเรื่่อ� งสำคััญต่่อระบบเศรษฐกิิจ และควรมีีปริิมาณ
ให้้เพีียงพอต่่อกิิจกรรม หากมีีปริิมาณไม่่พอจะทำให้้เงิินราคาแพงจนส่่งผล
กระทบต่่อการตััดสิินใจลงทุุนเพื่่�อขยายผลิิตภาพของระบบเศรษฐกิิจได้้ แต่่หาก
มีีปริิมาณมากเกิินไปและนำเงิินไปใช้้กัับสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้ขยายผลิิตภาพของระบบ
เศรษฐกิิจก็็สามารถทำให้้เกิิดเงิินเฟ้้อได้้
6. เงิินในระบบเศรษฐกิิจปััจจุุบัันมีีทั้้�งเงิินของธนาคารกลางและ
เงิินเอกชน โดยเงิินเอกชนคืือสิินทรััพย์์ทางการเงิินในระบบการเงิิน เป็็นข้้อมููล
ที่่�สามารถเพิ่่�มและลดได้้โดยมีีผลที่่�ตามมาเพราะเป็็นสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ระหว่่างกััน เงิินเอกชนบางประเภท เช่่น เงิินฝากในธนาคารพาณิิชย์์ ถููกรัับเป็็น
การชำระขั้้�นสุุดท้้ายอย่่างกว้้างขวางเพราะมีีกลไกในการสร้้างความมั่่�นใจ
รองรัับ และเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลและสื่่�อสารที่่�เพิ่่�มความสะดวกในการ
ชำระ
7. ระบบการเงิินมีี information asymmetry และเมื่่�อมีี conflict
of interest โดยที่่�ไม่่มีีกลไกสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อผลที่่�ตามมา การสร้้าง
สิินทรััพย์์ทางการเงิินบางอย่่างในระบบเศรษฐกิิจจึึงอาจไม่่ได้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อส่่วนรวม หรืือเกิิดการใช้้นวััตกรรมการเงิินผิิดวััตถุุประสงค์์
8. วิิกฤตการเงิินมัักเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมููลค่่าสิินทรััพย์์ลดลงเฉีียบพลัันจน
ทำให้้หนี้้�สิินได้้รัับผลกระทบและเกิิดได้้ทั้้�งในระบบธนาคารพาณิิชย์์ ตลาดทุุน
และ shadow bank ซึ่่�งล้้วนมีีส่่วนในการสร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�อาจถููก
นำมาใช้้เป็็นเงิินเอกชน
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9. การรวมตััวกัันเพื่่�อแก้้ไขปััญหาในภาวะวิิกฤตมัักทำได้้ยาก
แต่่ผลกระทบของวิิกฤตสามารถลุุกลามและสร้้างลููกหลงได้้ ที่่�พึ่่�งพิิงในยาม
คัับขัันที่่�สามารถเสริิมสภาพคล่่องในระบบการเงิินได้้จึึงมีีความจำเป็็น
10. วิิกฤตการเงิินมัักเกิิดขึ้้�นจากการนำนวััตกรรมการเงิินมาใช้้
ผิิดรููปแบบ ประกอบกัับสุุญญากาศที่่�เกิิดขึ้้�นจากความเหลื่่�อมล้้ำในกฎเกณฑ์์
และการกำกัับดููแล (regulatory arbitrage) ทำให้้ไม่่ต้้องรัับผิิดชอบต่่อผลที่่�
ตามมา ซึ่่�งอาจมีี conflict of interest ทัับซ้้อนเป็็นตััวเร่่ง และเมื่่�อได้้ผ่่านพ้้น
ไปแล้้วมัักนำมาซึ่่�งการกำกัับดููแลที่่�ปิิดช่่องว่่างเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความผิิดพลาด
นี้้�อีีก
จากตััวอย่่างในภาพที่่� 1 แม้้ว่่าในสัังคมไม่่มีีเงิิน การเก็็บบัันทึึก
และสื่่�อสารข้้อมููลในรููปแบบอื่่�นก็็ยัังสามารถทำให้้แมรี่่�ได้้รัับแอปเปิิลในที่่�สุุด
ในปััจจุุบััน เงิินที่่�แพร่่หลายคืือเงิินข้้อมููล  เป็็นเทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููล
ข้้ามตััวตนและเวลา ซึ่่�งคุุณลัักษณะที่่�สำคััญของเงิินรููปแบบนี้้�อาจเหลืือเพีียง
(1) หน่่วยวััดทางบััญชีี (4) การผููกมััดสััญญา และ (5) การจััดเก็็บข้้อมููลที่่�
บริิบููรณ์์ อย่่างที่่� ปิิติิ ดิิษยทััต (2555) กล่่าวไว้้ก็็ได้้ Brunnermeier และคณะ
(2019) มองว่่านวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�ลด friction และ switching cost ทำให้้เงิิน
เกิิดการแยกส่่วน (unbundle) และรวมใหม่่ (rebundle) ทำให้้ประชาชนอาจ
เลืือกใช้้เงิินหลายรููปแบบและแต่่ละแบบก็็ไม่่ต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิครบทุุกด้้านก็็ได้้ 
ประกอบกัับการที่่�คุุณสมบััติิที่่�ประชาชนให้้ความสำคััญในยุุคนี้้�อาจเปลี่่�ยนไป
จากเดิิม เช่่น การรัักษาความเป็็นส่่วนตััว (data privacy) การใช้้งานร่่วมกัับ
ระบบข้้อมููลอื่่�น (interoperability) และความสามารถในการแลกเป็็นเงิินสกุุล
หรืือรููปแบบอื่่�น (convertibility) เป็็นต้้น
หนึ่่�งในหน้้าที่่�ของเงิินในปััจจุุบัันคืือการเก็็บข้้อมููลทางเศรษฐกิิจ
เพื่่�อทำให้้ระบบการเงิินสามารถประสานงานจััดสรรทรััพยากรทั้้�งระหว่่างกััน
ในปััจจุุบัันและระหว่่างปััจจุุบัันและอนาคตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และบริิหาร
จััดการผู้้มี� ส่ี ว่ นร่่วมในระบบเศรษฐกิิจเพื่่�อให้้โอกาสต่่างๆ ในการขยายผลิิตภาพ
ของระบบเศรษฐกิิ จ ให้้เติิ บ โตได้้รัับเงิิ น ทุุ น ในต้้นทุุ น ที่่� เ หมาะสม ดัังนั้้� น
ความสำคััญของเงิินในปััจจุุบัันไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ปริิมาณเงิินที่่�มีี แต่่อยู่่�ที่่�ข้้อมููลที่่�
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ทุุกคนยอมรัับและใช้้แทนเงิินนี้้�สามารถสะท้้อนมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของ
กิิ จ กรรมต่่ า งๆ ให้้สามารถตััดสิิ น ใจได้้อย่่ า งถููกต้้อง และกล้้าตััดสิิ น ใจ
โดยมีีมิิติิเวลาเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง (intertemporal decision) เช่่น การออม
และการลงทุุน เมื่่�อเงิินถููกใช้้เป็็นเสมืือนภาษากลางในการสื่่�อสาร ก็็ย่่อมมีี
ความเสี่่�ยงต่่อการสื่่�อความที่่�ผิิดและบิิดเบืือนได้้  และนำมาสู่่�การคำนึึงถึึงผล
ข้้างเคีียง (externalities) ที่่�อาจเกิิดและลุุกลามในระบบเศรษฐกิิจได้้ สิ่่�งที่่�
ดีีที่่�สุุดจากมุุมมองส่่วนบุุคคลอาจไม่่สอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำหรัับสัังคม
โดยรวม (ปิิติิ ดิิษยทััต, 2555) สัังคมจึึงมัักสร้้างกลไกสาธารณะในการป้้องกััน
ผลข้้างเคีียงนี้้� อย่่างเช่่นการประกัันภััยรถภาคบัังคัับตาม พรบ. คุ้้�มครองผู้้�
ประสบภััยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็็นต้้น
การหารืือเรื่่อ� ง Future of Money มัักมีีการยกประเด็็นที่่�รััฐมีีอำนาจ
ในการผลิิตเงิินและเหตุุการณ์์ ในประวััติิศาสตร์์ที่่�รััฐพิิมพ์์เงิินจนเกิิดภาวะ
เงิินเฟ้้อมาเป็็นตััวอย่่างของความจำเป็็นที่่�ต้้องมีีเงิินในรููปแบบใหม่่ แต่่ใน
บริิบทของระบบเศรษฐกิิจปััจจุุบััน เงิินของธนาคารกลางมีีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิิจน้้อยกว่่าเงิินเอกชนมาก ทำให้้สาระสำคััญของเรื่่�องเงิินในปััจจุุบััน
ไม่่ได้้อยู่่�ที่่�การลดบทบาทของอำนาจรััฐในการผลิิตเงิินและไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ปริิมาณ
ของเงิินที่่�รััฐผลิิตได้้  แต่่อยู่่�ที่่�กลไกในการสร้้างความรัับผิิดชอบในระบบ
การเงิินเพื่่�อไม่่ให้้ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนสร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ใช้้
แทนเงิินและนำไปลงทุุนในสิ่่�งที่่� ไม่่เกิิดประโยชน์์ต่่อระบบเศรษฐกิิจได้้จน
เกิินเลยมากกว่่า เพราะเมื่่�อฟองสบู่่�ราคาสิินทรััพย์์ ได้้เกิิดขึ้้�นแล้้วมัักยากที่่�
จะแก้้ไข  และความลัังเลของรััฐในการรัับมืือก็็อาจทำให้้ปััญหาสะสมจนใหญ่่
เกิินแก้้ได้้
เทคโนโลยีีทำให้้ระบบเศรษฐกิิจเกิิด hyper-financialization
สามารถสร้้างสิ่่�งที่่�คล้้ายเงิินได้้อย่่างง่่ายและหลากหลาย แต่่แม้้ว่่าชื่่�อเรีียก
โฉมหน้้า สถานะ หรืือเทคโนโลยีีการเก็็บข้้อมููลเบื้้�องหลัังของเงิินและบริิการ
ทางการเงิินจะเปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น จากเงิินของธนาคารพาณิิชย์์เป็็นเงิินของ
shadow bank แต่่หน้้าที่่�และหลัักเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐานในการทำงานของเงิิน
และระบบการเงิินก็็ยัังคงไม่่เปลี่่ย� นแปลง ซึ่่�งหมายความว่่าปััญหาต่่างๆ ที่่�เคย
เจอในอดีีตในระบบการเงิินก็็คงจะไม่่เปลี่่�ยนแปลงด้้วย
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หนัังสืือเล่่มนี้้วิ� เิ คราะห์์อนาคตของเงิินผ่่านเทคโนโลยีีบล็็อกเชนเป็็น
หลััก ซึ่่�งบล็็อกเชนสาธารณะถืือเป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� ในการเก็็บข้้อมููลที่่�ทำให้้ลด
friction ต่่างๆ ในระบบการเงิินได้้มาก แต่่ก็็มาพร้้อมเงื่่�อนไขเช่่นกััน สามารถ
สรุุปสาระสำคััญของบล็็อกเชนสาธารณะได้้ 5 ประการ ซึ่่�งหากต้้องการใช้้งาน
บล็็อกเชนสาธารณะก็็จำเป็็นต้้องยอมรัับเงื่่�อนไขทั้้�งหมด ไม่่สามารถแยก
พิิจารณาเป็็นส่่วนๆ ได้้
1. การสร้้างบล็็อกเชนสาธารณะมาจากความประสงค์์ที่่�จะไม่่
ต้้องการพึ่่�งพาตััวกลางที่่�ได้้รัับการเชื่่�อถืือ (trusted third party) ในการสร้้าง
บััญชีีและส่่งคำสั่่ง� ให้้ประชาคมมีีส่ว่ นในการยืืนยัันธุุรกรรม บัันทึึกและจััดเก็็บ
ข้้อมููล ต้้องการสร้้างระบบที่่�ผู้้�ใช้้งานมีีสิิทธิ์์�อย่่างสััมบููรณ์์ในการใช้้งานระบบ
ที่่�อยู่่�บนฐานข้้อมููลเดีียวกัันและไม่่สามารปิิดกัันได้้ (censorship resistant)
ซึ่่�งสามารถทำได้้ด้้วย cryptographic hash function และ asymmetric-key
cryptography ทำให้้ private key เป็็นสิ่่ง� สำคััญซึ่่�งผู้้ใ� ช้้งานต้้องดููแลด้้วยตนเอง
2. การมีี native coin มาจากความประสงค์์ที่่�จะให้้ประชาคมมา
ร่่วมเป็็นโหนดเพื่่�อคำนวณธุุรกรรมและบัันทึึกแทนตััวกลางที่่�ได้้รัับการเชื่่อ� ถืือ
ทำให้้จำเป็็นต้้องมีี native coin เพื่่�อให้้เป็็น mining reward ตามกลไกการ
สร้้างฉัันทามติิ (consensus protocol) ที่่�ผู้้�พััฒนาบล็็อกเชนสาธารณะนั้้�น
กำหนด และเพื่่�อใช้้จ่่ายค่่า gas ซึ่่�งทั้้�งสองเป็็นส่่วนสำคััญในการสร้้างแรง
จููงใจให้้มีีผู้้�อาสามาเข้้าร่่วมให้้บริิการสาธารณะนี้้� ผู้้มี� สิี ทิ ธิ์์�ในการบัันทึึกข้้อมููล
ตาม consensus protocol เป็็นผู้้ก� ำหนดว่่าธุุรกรรมใดจะได้้รัับการบัันทึึกก่่อน
และสามารถเจาะจงเพื่่�อปิิดกั้้�นการให้้บริิการบััญชีีหรืือประเภทธุุรกรรมที่่�
ต้้องการได้้ หรืือสามารถทำธุุรกรรมของตนก่่อนได้้ ทำให้้ต้้องมีีวิธีิ กี ารป้้องกััน
การผููกขาดการดำเนิินงานที่่�มาจาก economic majority ของบล็็อกเชน
สาธารณะนั้้�น
3. อิิสระในการสร้้าง private key ทำให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถสร้้าง
address และส่่งคำสั่่�งทำธุุรกรรมได้้เอง และยัังทำให้้สามารถสร้้างบริิการ
ทางการเงิินอััตโนมััติิใน address ของตนได้้เองอย่่างอิิสระโดยไม่่จำเป็็นต้้อง
จััดตั้้�งเป็็นนิิติิบุุคคลหรืือเปิิดเผยตััวตน และไม่่จำเป็็นต้้องขออนุุญาตผู้้�ใด
(permissionless) ทำให้้ไม่่สามารถปิิดกั้้�นการสร้้างบริิการใหม่่ได้้ 
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4. การใช้้งานบล็็อกเชนสาธารณะจำเป็็นต้้องให้้ทุุกคนสามารถ
ร่่วมตรวจสอบยืืนยัันและคำนวณธุุรกรรมได้้ ธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมดจึึง
กลายเป็็นข้้อมููลที่่�เข้้าถึึงได้้โดยสาธารณะ ทำให้้มีีความจำเป็็นในการปกปิิดตััวตน
เพราะไม่่ใช่่ทุุกคนที่่�พร้้อมจะเปิิดเผยข้้อมููลเหล่่านี้้�ให้้ทราบ
5. เมื่่�อตััวตนกึ่่�งนิิรนาม (pseudonymity) เป็็นผลที่่�ตามมาของ
การใช้้งานระบบนี้้� การสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือในระบบการเงิินซึ่่�งพึ่่�งพาการมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ในระยะยาวจึึงเกิิดได้้ยากขึ้้�น
ความโปร่่งใสของบล็็อกเชนสาธารณะไม่่ได้้หมายความว่่าข้้อมููลที่่�
อยู่่�ในนั้้น� สามารถนำมาใช้้งานได้้โดยง่่าย หากเปรีียบเทีียบบล็็อกเชนสาธารณะ
กัับระบบการเงิินปััจจุุบัันในเฉพาะมิิติิของฐานข้้อมููล  บล็็อกเชนเป็็นการใช้้
ฐานข้้อมููลเดีียวกัันแต่่กระจายกัันเก็็บรัักษาดููแล ง่่ายต่่อการตรวจสอบข้้อมููล
ในบััญชีีที่่�มีีในปััจจุุบััน ทำให้้การการรัับดููแลสิินทรััพย์์ (asset custody)
และการชำระเงิินและแลกเปลี่่�ยน (payment and exchange) ทำกัันได้้เอง
อย่่างสะดวกเมื่่�อดำเนิินการด้้วยฐานข้้อมููลนี้้� เพราะมีีข้้อมููลทุุกอย่่างที่่�จำเป็็น
เพีียงพอต่่อการทำธุุรกรรม แต่่ฐานข้้อมููลนี้้�ไม่่สามารถเก็็บข้้อมููลละเอีียดอ่่อน
ที่่�ไม่่ประสงค์์ที่่�จะเปิิดเผยได้้  หรืือเก็็บแล้้วก็็ไม่่สามารถนำมาใช้้งานได้้ง่่าย
เพราะไม่่ได้้เปิิดเผยตััวตน การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบล็็อกเชนสาธารณะโดยนัักวิิเคราะห์์
และนัักวิิชาการจึึงเป็็นเพีียงการอนุุมานผ่่านพฤติิกรรมการใช้้งานและการโอน
ระหว่่างกลุ่่�มบััญชีีเท่่านั้้�น ในขณะที่่�ฐานข้้อมููลของระบบการเงิินปััจจุุบัันนั้้�น
ต่่างฝ่่ายต่่างเก็็บกัันเอง ไม่่กระจายให้้ผู้้�อื่่�นเก็็บรัักษา ทำให้้ต้้องมีีพิิธีีการใน
การสื่่�อสารข้้ามฐานข้้อมููลกััน การชำระเงิินและแลกเปลี่่�ยนจึึงทำได้้ยากกว่่า
แต่่สามารถเก็็บข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�จำเป็็นต่่อการให้้บริิการทางการเงิินอื่่น� ๆ ได้้อย่่าง
ละเอีียดโดยที่่�ผู้้�รัับบริิการมีีความยิินยอมมากกว่่าเพราะเชื่่�อใจว่่าข้้อมููลจะไม่่
ถููกนำไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะ
ในปีี 2018 มีีงานเสวนาที่่�จััดโดย Andreessen Horowitz (a16z)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััท venture capital ที่่�เน้้นลงทุุนในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์
ดิิ จิิ ทััล และบล็็ อ กเชนสาธารณะในช่่ ว งที่่� ผ่่ า นมา ซึ่่� ง Paul Krugman
นัักเศรษฐศาสตร์์รางวััลโนเบลได้้กล่่าวถึึงคริิปโทเคอร์์เรนซีีไว้้ดัังนี้้�
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“เราจะทิ้้�งเทคโนโลยีี repeated game และความน่่า
เชื่่�อถืือ (reputation) – ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีทางสัังคม
มากกว่่าเทคโนโลยีีทางคณิิตศาสตร์์ – และมาลองสร้้าง
ระบบที่่�ทำงานด้้วย algorithm เท่่านั้้�น ซึ่่�ง algorithm
จะรัับรองว่่าเราจะได้้รัับสิ่่�งที่่�ต้้องการ”
ในบริิบทของเสวนานั้้น� Krugman ได้้พููดถึึงบิิตคอยน์์ ซึ่่ง� อาจกล่่าว
ได้้ว่่าประสบความสำเร็็จในการสร้้างระบบการเก็็บข้้อมููลรููปแบบใหม่่ที่่ท� ำให้้ยััง
รัักษาความเป็็นส่่วนตััวได้้แม้้ว่่าจะการใช้้งานจะหลงเหลืือร่่องรอยที่่�หลีีกเลี่่ย� ง
ไม่่ได้้ซึ่่�งเป็็นธรรมชาติิของระบบดิิจิิทััล  ทำให้้สามารถนำมาใช้้งานเพื่่�อชำระ
และแลกเปลี่่ย� นโดยนิิรนามคล้้ายเงิินสดได้้ แต่่แลกมาด้้วยการละทิ้้�งเทคโนโลยีี
repeated game (อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในบทที่่� 2.3) ซึ่่�งเป็็นบ่่อเกิิดของความ
เชื่่อ� ถืือ เพราะการใช้้ตััวตนกึ่่ง� นิิรนามหมายถึึงการกลัับไปใช้้ one-shot game
ที่่�มีคี วามเสี่่ย� งต่่อปฏิิสััมพัันธ์์ที่่ฉ� าบฉวย เงื่่อ� นไขนี้้�จึึงทำให้้การใช้้งานบล็็อกเชน
สาธารณะโดยลำพัังอาจจะยัังไม่่สามารถจััดสรรเงิินทุุนและระดมทุุน (capital
allocation) ที่่�จำเป็็นต้้องพึ่่�งพาข้้อมููลส่่วนตััวจำนวนมากของลููกค้้าเพื่่�อลด
อุุปสรรคของ information asymmetry ได้้ดีีนััก ทำให้้ยัังคงต้้องพึ่่�งพาข้้อมููล
นอกบล็็อกเชนที่่� smart contract ไม่่สามารถมีีผลผููกพัันได้้เพื่่�อให้้บริิการ
ทางการเงิินที่่�ประสบอุุปสรรคเหล่่านี้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สิินเชื่่�อถืือเป็็นการจััดสรรเงิินทุุนรููปแบบหนึ่่�ง เป็็นการนำกำลัังซื้้�อ
ในอนาคตมาใช้้และเป็็นที่่�มาของการสร้้างเงิินใน (inside money) เช่่น เงิินฝาก
ธนาคารพาณิิชย์์ ที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายในระบบการเงิินปััจจุุบััน แม้้ว่่า DeFi
lending protocol จะมีีข้้อได้้เปรีียบเรื่่อ� งต้้นทุุนในการดำเนิินงานที่่�ต่่ำกว่่ามาก
แต่่การให้้บริิการสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของ one-shot game จำเป็็นต้้อง
พึ่่�งพาหลัักประกััน ซึ่่�งหลัักประกัันจำนวนมากในระบบการเงิินปััจจุุบััน เช่่น
อสัังหาริิมทรััพย์์ ยานพาหนะ ไม่่ได้้สามารถนำมาแปลงเป็็นโทเคนในรููปแบบ
ที่่�เหมาะกัับการทำงานของ protocol ได้้ง่่าย จึึงยัังอาจไม่่ได้้เป็็นทางเลืือกที่่�ดีี
นัักในการเพิ่่�มการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนสำหรัับกลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
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อย่่างไม่่ทั่่�วถึึง (underbanked) เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอื่่�นที่่�ทั้้�งสามารถลดต้้นทุุน
ในการดำเนิินงานและพััฒนาวิิธีีในการเก็็บและประมวลข้้อมููลทั้้�ง hard และ
soft information ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาสิินเชื่่�อได้้จึึงยัังเป็็นทางเลืือก
ที่่�มีีศัักยภาพมากกว่่าในปััจจุุบััน
อีีกทั้้�งระบบที่่�ตััวตนกึ่่�งนิิรนามอาจทำให้้กลไกในระบบการเงิินที่่�มีี
ไว้้เพื่่�อลด conflict of interest เช่่น ช่่วงเวลาห้้ามขายหุ้้�น (silent period)
ของบุุคคลที่่�เป็็นวงในที่่�มัักมีีข้้อมููลเหนืือกว่่าประชาชนทั่่�วไป หรืือการทยอย
ได้้รัับหุ้้�น (vesting) ของบุุคคลที่่�มีีความสำคััญต่่อกิิจการ  หรืือการขอให้้
นัักวิิเคราะห์์แสดงความไม่่มีส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีียในหลัักทรััพย์์ที่่วิ� เิ คราะห์์ หรืือการ
กำหนดให้้ผู้้�ให้้บริิการแลกเปลี่่�ยนไม่่ทำธุุรกรรมของตนตััดหน้้าลููกค้้า (frontrunning) เป็็นต้้น ซึ่่�งไม่่อาจสร้้างความมั่่�นใจได้้มากเมื่่�อตััวตนในบล็็อกเชน
สาธารณะไม่่สามารถรัับประกัันความต่่อเนื่่อ� งว่่าเป็็นบุุคคลเดีียวกัันได้้ แม้้จะมีี
ความพยายามในการสร้้างตััวตน เช่่น decentralized identity แต่่เมื่่�อตััวตน
ไม่่ได้้อิิงฐานข้้อมููลทะเบีียนประวััติิราษฎรจึึงสามารถสร้้างขึ้้�นมาใหม่่หรืือ
ส่่งต่่อได้้ ทำให้้ไม่่สามารถตรวจสอบได้้อย่่างแท้้จริิง และความสามารถในการ
จััดตั้้�งองค์์กรได้้อย่่างอิิสระโดยไม่่จำเป็็นต้้องจััดตั้้�งเป็็นนิิติิบุุคคลภายใต้้
กฎหมายใด (เช่่น จััดตั้้ง� เป็็น DAO อย่่างเช่่นในกล่่องที่่� 11) ก็็ยัังสามารถให้้บริิการ
โดยไร้้พรมแดนอย่่างไม่่สามารถปิิดกั้้น� ได้้ ทำให้้ไม่่สามารถยืืดถืือกรอบกติิกา
ในการสร้้างความมั่่�นใจตามระบบการเงิินปััจจุุบัันได้้และจำเป็็นต้้องมีีความ
เชื่่�อใจในผู้้�ให้้บริิการเป็็นอย่่างมาก
ข้้อจำกััดของบล็็อกเชนสาธารณะเหล่่านี้้�ทำให้้การกำกัับดููแลผู้้�ให้้
บริิการทางการเงิินที่่�สร้้างอยู่่�บนบล็็อกเชนสาธารณะผ่่านกรอบกติิกาแบบ
ดั้้�งเดิิมจึึงอาจทำได้้เพีียงผ่่าน on-ramp สู่่�โลกสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล  เช่่น ศููนย์์ซื้้�อ
ขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล  เท่่านั้้�น ซึ่่�งในความเป็็นจริิงแล้้วผู้้�ให้้บริิการเหล่่านี้้�ไม่่
ได้้มีีบทบาทมากนัักหากประชาชนเลืือกที่่�จะทำธุุรกรรมกัันเอง ไม่่ว่่าจะเป็็น
โดยตรงระหว่่างกััน (peer-to-peer) หรืือด้้วย DeFi protocol ผ่่าน liquidity
pool นิิรนาม (peer-to-pool) นอกจากนี้้� สำหรัับบล็็อกเชนสาธารณะ
ที่่�ไร้้พรมแดนอย่่างสมบููรณ์์ ความเหลื่่�อมล้้ำในกฎเกณฑ์์และการกำกัับดููแล 
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(regulatory arbitrage) จึึงไม่่ได้้หมายถึึงแค่่ความลัักลั่่น� ระหว่่างการกำกัับดููแล
ธนาคารพาณิิชย์์และ shadow bank ซึ่่�งเมื่่�อเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการในประเทศเดีียวกััน
อำนาจตามกฎหมายในการกำกัับดููแลก็็ยัังครอบคลุุมอยู่่� แต่่หมายถึึงระหว่่าง
แต่่ละประเทศในโลกด้้วย หากต้้องการกำกัับดููแล อาจต้้องอาศััยข้้อตกลงร่่วม
ในระดัับโลกเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน อย่่างที่่�ได้้เกิิดขึ้้น� แล้้วหมู่่�ประเทศ
สมาชิิก OECD ในการเก็็บภาษีีบริิษััทที่่�ให้้บริิการในหลายประเทศ (Multinational Enterprises)
ปรากฏการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ผ่่านบล็็อกเชนสาธารณะแสดงให้้เห็็นว่่าการ
ทำธุุรกรรมในฐานข้้อมููลเดีียวกัันหรืือฐานข้้อมููลที่่�สามารถทำงานร่่วมกัันได้้ง่่าย
(interoperable) สามารถลด friction ได้้อย่่างมาก และเมื่่�อยอมรัับข้้อมููลของ
แต่่ละคนและสามารถสื่่�อสารระหว่่างกัันได้้ การกำหนดชุุดคำสั่่ง� ให้้ทำงานบนเงิิน
(programmable money) ก็็สามารถทำได้้ไม่่ยาก บ่่งชี้้�ให้้เห็็นถึึงข้้อเท็็จจริิงว่่า
เมื่่�อเงิินเป็็นข้้อมููล เทคโนโลยีีในการเก็็บข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเชื่่�อมต่่อ
กัันได้้สามารถก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ในวงกว้้างได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นบล็็อกเชนสาธารณะ
บล็็อกเชนวงปิิด หรืือแม้้แต่่ฐานข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของระบบการเงิินปััจจุุบััน
ก็็ตาม อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลที่่�จำเป็็นต่่อผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินมีีทั้้�งข้้อมููลที่่�
ประชาชนยิินดีีจะเปิิดเผยให้้รัับรู้้�โดยสาธารณะและข้้อมููลส่่วนตััว ในยุุคที่่�การ
รัักษาความเป็็นส่่วนตััว (data privacy) เป็็นเรื่่�องสำคััญ การเลืือกเทคโนโลยีี
ในการเก็็บข้้อมููลและมาตรฐานการสื่่�อสารข้้อมููลระหว่่างกัันโดยให้้เกิิดความ
สมดุุลจึึงเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลต่่อศัักยภาพของระบบการเงิิน
ในอดีีต  เงิินตราสััญลัักษณ์์ เช่่น ธนบััตรและเหรีียญกษาปณ์์
เป็็นสิ่่ง� ที่่�ทำให้้การแลกเปลี่่ย� นเกิิดขึ้้น� ได้้อย่่างสะดวก แต่่เมื่่อ� พััฒนาของระบบ
การเงิินทำให้้เงิินข้้อมููล เช่่น เงิินฝาก ได้้รัับการยอมรัับมากขึ้้น�  จึึงเกิิดคำถาม
ว่่าความเป็็นส่่วนตััวของ bearer instrument ซึ่่�งเป็็นสื่่�อกลางทางกายภาพ
ยัังมีีความจำเป็็นอยู่่�หรืือไม่่ ในทางหนึ่่�ง ความนิิรนามของเงิินสดสามารถก่่อ
ให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการดำเนิินงานของรััฐ เช่่น การเก็็บภาษีีและการป้้องกััน
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อาชญากรรม ได้้ แต่่สัังคมอาจพิิจารณาความนิิรนามของเงิินเป็็นสิิทธิ์์พื้้� น� ฐาน
ได้้เช่่นกััน เมื่่�อโลกมีีความเป็็นดิิจิิทััลมากขึ้้�น การมีีเงิินตราดิิจิิทััลจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้เพื่่�อให้้ยัังคงมีี numeraire หรืือหน่่วยวััดทางบััญชีี (unit of
account) ที่่�เสถีียรและเอื้้�ออำนวยการตััดสิินใจที่่�มีีมิิติิเวลาเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
(intertemporal decision) และมีีช่อ่ งทางที่่ยัั� งทำให้้รััฐสามารถดำเนิินนโยบาย
เพื่่�อรัักษาอธิิปไตยทางเศรษฐกิิจและการเงิินได้้อยู่่�  แต่่ความท้้าทายอยู่่�ที่่�
จะสามารถนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ปฏิิรููประบบการเงิินผ่่าน CBDC หรืือ
e-cash เพื่่�อลดต้้นทุุนของการมีีเงิินตราโดยที่่�ยัังรัักษาความเป็็นส่่วนตััว
ได้้หรืือไม่่ หรืือสัังคมจะยอมทิ้้�งความเป็็นส่่วนตััวไปเพื่่�อประสิิทธิิภาพที่่�ดีีขึ้้�น
ในขณะเดีียวกััน ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่ายัังมีีประชาชนอีีกมากที่่�ยัังต้้องพึ่่�งพาเงิินสด
ด้้วยข้้อจำกััดในความพร้้อมใช้้เทคโนโลยีี ทำให้้การออกแบบ CBDC รวมถึึง
การเลืือกเทคโนโลยีีพื้้น� ฐานในการเก็็บข้้อมููล มีีประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณาอีีกมาก
เพื่่�อหาสมดุุลที่่�เหมาะสม
อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ว่่าจะใช้้เทคโนโลยีีใดในการเก็็บข้้อมููล และไม่่ว่่า
จะเป็็น FinTech, TechFin หรืือ DeFi หากต้้องการรัับนวััตกรรมเหล่่านี้้�เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของระบบการเงิินอย่่างเป็็นทางการและให้้ประชาชนใช้้เงิินเอกชน
แทนการชำระขั้้�นสุุดท้้ายได้้เสมืือนเงิินตราเช่่นเดีียวกัับเงิินฝากในธนาคาร
พาณิิชย์์ ความรัับผิิดชอบต่่างๆ ที่่�มีีต่่อผู้้�ใช้้งาน เช่่น คุุณสมบััติิที่่�ควรมีี
ของผู้้�ออกหลัักทรััพย์์หรืือรัับฝากเงิิน ความสามารถในการทำตามคำมั่่�น
สััญญา มาตรฐานความเป็็นมืืออาชีีพในวงการ การลด conflict of interest
การสร้้างความโปร่่งใส และมาตรฐานการดำเนิินงาน (เช่่น KYC, AML, CFT)
ก็็ควรจะมีีความทััดเทีียมกัันด้้วย ถึึงจะว่่าเรีียกว่่าได้้เป็็น “trusted money”
ตามนิิยามของผู้้�ดููแลระบบการเงิิน เพราะบทเรีียนจาก Free Banking Era,
Wall Street Crash, Reserve Primary Fund Run และวิิกฤตการเงิินต่่างๆ
ได้้แสดงให้้เราเห็็นว่่าในช่่วงเวลาที่่�ไม่่มีีกติิกาและมาตรฐานในการดำเนิินงาน
หรืือมีีสุุญญากาศที่่�เกิิดขึ้้�นจากความเหลื่่�อมล้้ำในกฎเกณฑ์์และการกำกัับ
ดููแลจนทุุกคนสามารถดำเนิินการได้้อย่่างอิิสระเสรีี สามารถนำมาซึ่่�งสิ่่�งใด
ได้้บ้้าง

MONEY: PAST, PRESENT AND FUTURE

195
ความเปลี่่�ยนแปลงนี้้�ก่่อให้้เกิิดคำถามที่่�น่่าสนใจซึ่่�งมีีทั้้�งนััยยะเชิิง
เศรษฐกิิจและเชิิงนโยบายอีีกมากมาย เช่่น
1. ในปััจจุุบัันที่่� trading friction ของสิินทรััพย์์หลายประเภทลดลง
อย่่างมากและมีีช่่องทางให้้ประชาชนเข้้าถึึง leverage อย่่างสะดวกขึ้้�น
ความมั่่�งคั่่�งเกิิดจากการสร้้างสิินทรััพย์์ทางการเงิินอย่่างกว้้างขวาง (hyperfinancialization) และเก็็งกำไร ไม่่ว่า่ จะเป็็นผ่่านหุ้้น� สามััญ ตราสารอนุุพัันธ์์ หรืือ
สิินทรััพย์์ดิจิิ ทััล ทั้
ิ ง้� ที่่�มีพััี นธะสััญญาหนุุนหลัังหรืือไม่่มีก็ี ต็ าม ที่่�สามารถซื้้�อขาย
กัันได้้ในราคาสููงเกิินปััจจััยพื้้�นฐานและอาจไม่่ได้้มีีกลไกในการปรัับราคาสู่่�สมดุุล 
(เช่่น การขาย short) ความมั่่�งคั่่ง� เหล่่านี้้จ� ะเป็็นเสมืือนการนำเงิินนอก (outside
money) เข้้ามาสู่่�ระบบเศรษฐกิิจจนก่่อให้้เกิิด asset price inflation และภาวะ
เงิินเฟ้้ออย่่างในยุุค Spanish Price Revolution หรืือไม่่ และความมั่่�งคั่่�ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�จะทวีีความเหลื่่�อมล้้ำทางเศรษฐกิิจในสัังคมยิ่่�งขึ้้�นหรืือไม่่
2. การเกิิด shadow bank run เป็็นสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น� ได้้ทุุกยุุคสมััยและหลาย
รููปแบบ เช่่น เงิินที่่�อยู่่�ใน metaverse ที่่�มีีระบบเศรษฐกิิจเสมืือนและมีีความ
เสี่่ย� งต่่อการเคลื่่อ� นย้้ายของทุุน หรืือ Tether stablecoin ที่่�ทำงานคล้้ายกองทุุน
MMF หรืือ DeFi stablecoin ที่่�สร้้างจากการก่่อหนี้้�สิินต่่างก็็มีีความเสี่่�ยงนี้้�
หากเกิิด digital bank run ขึ้้�นในระบบการเงิินทางเลืือกจนเงิินเอกชนที่่�
เกี่่ย� วข้้องหมดความเป็็นเงิิน ผลกระทบจะเชื่่อ� มโยงมาถึึงระบบการเงิินปััจจุุบััน
ได้้หรืือไม่่ และหากสามารถลุุกลามได้้  ควรมีีกลไกสาธารณะเพื่่�อป้้องกััน
systemic risk ที่่�ในภาวะที่่�มัักเกิิด coordination failure กัันในภาคเอกชนหรืือไม่่
ซึ่่�งการมีีกลไกสาธารณะย่่อมหมายถึึงการเก็็บ “เบี้้�ยประกััน” จากผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�สามารถก่่อให้้เกิิด systemic risk เพื่่�อแลกกัับความคุ้้�มครองของกลไกนั้้�น
ซึ่่�งต้้องมีีวิิธีีสร้้างความยิินยอมในการจ่่ายเบี้้�ยประกัันนั้้�นด้้วย
3. ตััวตนกึ่่ง� นิิรนามในบล็็อกเชนสาธารณะมาจากความประสงค์์ที่่จ� ะ
ทำให้้ข้้อมููลไม่่สามารถปิิดกั้้�นได้้ (censorship resistant) ซึ่่�งทำให้้ repeated
game กลายเป็็น one-shot game แต่่บริิการทางการเงิินที่่ถูู� กสร้้างบนพื้้�นฐาน
ของ one-shot game ในปััจจุุบัันยัังไม่่สามารถเพิ่่�มโอกาสในการจััดสรรเงิินทุุน
และระดมทุุน (capital allocation) ให้้กลุ่่�มที่่�เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างไม่่
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ทั่่�วถึึง (underbanked) ได้้มากนััก จะมีีนวััตกรรมที่่�สามารถปรัับ one-shot
game ในบล็็อกเชนวงเปิิดให้้กลัับมาเป็็น repeated game ได้้โดยไม่่ขััดแย้้ง
กัับแนวคิิดการกระจายศููนย์์ และไม่่ต้้องพึ่่�งพาตััวกลางที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือ
(trusted third party) เพื่่�อประสานงานอย่่างในปััจจุุบัันหรืือไม่่
4. ตััวตนกึ่่�งนิิรนามของบล็็อกเชนสาธารณะทำให้้เกิิดความกัังวล
ว่่ากรอบกติิกาในการสร้้างความมั่่�นใจในระบบการเงิินปััจจุุบัันยัังสามารถนำ
มาใช้้กัับผู้้�ให้้บริิการได้้หรืือไม่่ การกำกัับดููแลในรููปแบบปััจจุุบัันสามารถ
ทำได้้จริิงเพีียงกัับผู้้ใ� ห้้บริิการที่่�จััดตั้้ง� ภายใต้้ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย เช่่น
ศููนย์์ซื้้อ� ขายสิินทรััพย์์ดิจิิ ทััลที่่
ิ จัั� ดตั้้ง� ในประเทศที่่�มีกี ารกำกัับดููแลเท่่านั้้น� แม้้ว่่า
จะมีีความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ก็็สามารถดููแลได้้เพีียงผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีตััว
ตนทางกฎหมาย แต่่เนื่่�องจากบล็็อกเชนสาธารณะถููกออกแบบให้้ไม่่สามารถ
ปิิดกั้้�นได้้ ไม่่ต้้องมีีตััวตนทางกฎหมายก็็มีีส่่วนร่่วมได้้ ทำให้้ไม่่สามารถห้้าม
ผู้้�ให้้บริิการที่่�ไม่่ประสงค์์จะอยู่่�ภายใต้้การกำกัับดููแลเข้้ามาอยู่่�ในฐานข้้อมููล
เดีียวกัันได้้  หากประสงค์์ที่่�จะให้้มีีการกำกัับดููแล รููปแบบที่่�เหมาะสมและมีี
ผลใช้้ได้้จริิงสำหรัับบริิการทางการเงิินที่่�สร้้างอยู่่�บล็็อกเชนสาธารณะจึึงอาจ
ต้้องมีีการพิิจารณาใหม่่ และการไม่่สามารถปิิดกั้้น� ได้้หมายความว่่าประชาชน
อาจต้้องมีีส่่วนร่่วมในการดููแลผลประโยชน์์และสวััสดิิภาพของตนเองมากขึ้้�น
ช่่วงเวลานี้้�จึึงเป็็นช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านสำคััญที่่�อาจพาเราไปสู่่�ยุุคใหม่่
ของเงิิน เป็็นจุุดกำเนิิดของความร่่วมมืือครั้้�งใหญ่่ทางการเงิินในระดัับโลก
ซึ่่�งหมายถึึงประวััติิศาสตร์์หน้้าใหม่่ของระบบเศรษฐกิิจและสัังคมของโลก
อีีกด้้วย
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1, 3, 22, 37, 41, 42, 45, 48, 55, 72,
76, 96, 119, 123, 124, 125, 126,
134, 137, 145, 172, 185, 191, 195
13, 14, 34, 43, 45, 151, 187
1, 3, 38, 66, 170, 178, 186, 187,
194
76, 77, 79, 141, 175
77, 79, 81, 141, 142, 148, 175

สััญญาอนุุพัันธ์์ (derivative)
สิินทรััพย์์สัังเคราะห์์ (synthetic
asset)
8, 9, 10, 25, 60, 99
สื่่�อกลางเพื่่�อชำระ (medium of
exchange)
เสีียงส่่วนมากทางเศรษฐศาสตร์์ 116
(economic majority)
หน่่วยวััดทางบััญชีี (unit of account) 8, 16, 23, 25, 42, 54, 63, 89, 99,
100, 178, 187, 194
หลัักประกััน (collateral)
42, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 73, 79,
80, 81, 138, 140, 141, 144, 155,
156, 159, 160, 162, 163, 164, 172,
174, 191
หัักยอดบััญชีี หัักลบ (clearing)
61
อธิิปไตยทางการเงิิน (monetary 109, 169, 178
sovereignty)
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