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ภาคทฤษฎี



บทที ่ 1

อนาคตทำนาย

ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานของ World Economic Forum ว่า โลก 

ของเราจะได้ใช้สกุลเงินในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Cryptocurrency นี้ 

อยา่งเปน็ทางการและแพรห่ลาย ไมเ่กนิไปกวา่ปี ค.ศ. 2025 ซึง่สอดรบั 

กับคำทำนายของนักวิทยาศาสตร์และกูรูผู้รู้อีกมากมาย

	 นีจ่งึเปน็มลูเหตทุีท่ำใหพ้วกเราทกุคนตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ และ 

ต้องรีบอย่างเร่งด่วนเสียด้วย เพื่อตระหนักให้ได้ว่า Cryptocurrency  

จะมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเราได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้พวกเราแต่ละ 

คนสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่า จะยืนรอดูให้สิ่งต่าง  ๆ  เกิดขึ้นแล้ว 

ผ่านไป โดยทิ้งตนเองเอาไว้เบื้องหลัง หรือจะกระโดดขึ้นขบวนรถไฟ 

ไปกับมัน

	 ทีบ่อกวา่ตอ้งเรง่รบีเรยีนรูอ้ยา่งเรง่ดว่นนัน้ กเ็นือ่งจากวา่ Digital  

Economy เป็น  Economy of Speed คือมันไม่เคยรอใคร การ 

เกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่าง  ๆ  มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ได้รับการพัฒนา 

ต่อยอดอยู่ตลอดเวลาจากทั่วทุกแขนงธุรกิจ ในกะพริบตาหนึ่งนั้น  

มี mobile app ใหม่  ๆ  เกิดขึ้นได้นับร้อย มีรายการซื้อขายบนโลก 

ออนไลน์เกิดขึ้นได้นับพัน Digital Economy เป็นโลกธุรกิจที่ไม่สนใจ 

ชนชาติ ภาษา เส้นแบ่งทางพรมแดนหรือเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น
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	 ในขณะที่ประเด็นทางกฎหมายยังไม่ชัดเจน ขอบเขตอำนาจ 

ของศาลสถิตยุติธรรมของแต่ละประเทศยังคงถูกตีความ แต่ Digital  

Economy ยังคงรุดหน้าต่อไปโดยไม่ยินดีรอคอย เหตุผิดพลาด ข้อ 

ขัดแย้งทางกฎหมายต่าง  ๆ  จึงจะเกิดขึ้นอีกมากมาย โลกแห่งความ 

ขัดแย้งคือสิ่งที่รอคอยพวกเราทุกคนอยู่ การตีความว่าการกระทำผิด 

กฎหมายนั้น ๆ  เกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลประเทศใดยังคง 

สรา้งความงนุงง แต่ Economy of Speed กไ็มน่ำพาในปญัหาดงักลา่ว 

นั้น

	 ท่ามกลางความพิกลพิการในโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยทั้ง 

ประเทศสว่นใหญย่งัไมต่ระหนกั เชน่ เราวดัความสงูกนัเปน็เซนตเิมตร  

แตด่นัวดัรอบเอวเปน็นิว้ เรากำหนดพืน้ทีข่ายอาคารชดุกนัเปน็ตารางฟตุ  

แต่ข้อมูลในโฉนดที่ดินบ้านเรายังคงเป็นไร่และงาน นี่คือตัวอย่าง 

เพยีงเลก็นอ้ยของหนว่ยวดัตา่ง ๆ ในบา้นเมอืงเราทีใ่ชค้นละเกณฑ์ เปน็ 

เรื่องตลกร้ายที่ไม่เคยมีใครคิดจะลุกขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็น 

ระบบเดียวกันที่สามารถค้าขายข้อมูลกับนานาชาติได้อย่างสะดวก  

กฎหมายใหม่  ๆ เพื่อรองรับ Cryptocurrency ก็ยังล่าช้าในอีกหลาย  ๆ  

หนว่ยงานและมแีนวโนม้ทีจ่ะขดัแยง้กนัเอง และหากคนไทยคดิรอคอย 

จนกระทั่งภาครัฐจะไหว้ครูเสร็จ ก็คงไม่มีเวทีเหลือมากพอให้เราขึ้นชก 

แล้ว

	 นี่คืออนาคตที่กำลังจะมาถึง มาในแบบจู่โจมถาโถม และนี่คือ 

เหตุที่มาแห่งหนังสือเล่มนี้...



เหรียญเข้ารหัสพวกนี้คืออะไร

คริปโตเคอร์เรนซี่ หรือ Cryptocurrency เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นมา 

จากการนำเอาคำว่า Currency ซึ่งแปลว่าเงินตราหรือสกุลเงิน สมาส 

เข้ากับคำว่า Cryptography ซึ่งแปลว่า วิธีการเข้ารหัส ดังนั้น Cryp- 

tocurrency ก็คือ สกุลเงินที่มีการเข้ารหัสนั่นเอง

	 หลายคนอาจจะยังสับสนกับคำว่า Electronic Money หรือเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่เหมือนกันเสียเลยทีเดียว แน่นอน 

ว่า Cryptocurrency นั้นเป็น Electronic Money หรือ e-Money  

แน่นอน เพียงแต่  e-Money ที่เรา  ๆ  ท่าน  ๆ  รู้จักกันมาก่อนหน้านั้น  

มันไม่ได้เข้ารหัสแต่อย่างใด

	 พวกเราคงเคยชนิกบัการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ บตัรเดบติ กนัมา 

เนิน่นานแลว้ แลว้ววิฒันาการมาจนถงึการใชจ้า่ยเงนิผา่นแอพพลเิคชัน่  

บนโทรศัพท์มือถือ จากสารพัดค่ายธนาคาร หรือผ่านกระเป๋าเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์  (e-Wallet) ของผู้ให้บริการต่าง  ๆ  กันมาบ้างแล้ว  

ซึ่ง ณ วันที่หนังสือเล่มนี้กำลังเขียนอยู่ คนไทยทั้งประเทศไม่ต้องเสีย 

ค่าธรรมเนียมกันอีกต่อไป ไม่ว่าจะของธนาคารสีอะไร โอน จ่าย  

ชำระเงนิลว้นแลว้แตไ่มม่คีา่ธรรมเนยีมทัง้สิน้ ทัง้หมดนัน่คอื e-Money  

ที่มุ่งเข้าหาสังคมไร้เงินสด เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

บทที ่ 2
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ในเวลานี้ คือการกระตุ้นให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสด  

ไม่ต้องหอบเงินที่เป็นกระดาษ เป็นเหรียญ เที่ยวตระเวนไปทั่วทุกย่าน 

เพื่อซื้อของและรอให้คนร้ายมาตีชิงวิ่งราว ชีวิตและทรัพย์มีความ 

ปลอดภัยอย่างแน่นอน ภายใต้สังคมไร้เงินสด

	 ภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่า ความจำเป็นในการพิมพ์ 

ธนบัตร ปั๊มเหรียญโลหะก็ลดน้อยลง  เพราะทั้งหมดนั้นมีต้นทุน  

ทั้งค่าแรง ค่าของ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง  

แต่ประโยชน์ที่สำคัญมากกว่าที่ภาครัฐไม่ยอมบอกก็คือ ภายใต้ระบบ 

เครือข่ายสื่อสารทางการเงินที่ปูพื้นมาจาก  Prompt-Pay  นั้น  

หมายความว่าทุกการเคลื่อนไหวของกระแสเงินไม่ว่าน้อยนิดเพียงไหน 

ก็ตามที มันจะถูกบันทึกเก็บลงในเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละสถาบันการเงิน  

และนั่นคือสิ่งที่ภาครัฐสามารถเรียกขอดูเพื่อตรวจสอบได้

	 แต่เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในประเด็นทางด้าน 

ภาษอีากร จงึขอละและขา้มไมพ่ดูถงึประโยชนท์ีภ่าครฐัจะไดร้บัทางดา้น 

การจัดเก็บภาษี การฟอกเงิน และอื่น ๆ ภายใต้สังคมไร้เงินสดนั้นไป  

แต่เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) นั้นคือสิ่งที่น่าสนใจ มันก้าว 

เข้ามาแล้วทำให้ทุกคนตาสว่างตื่นตัว เพราะถ้าหากภาครัฐนำเอา  

บล็อกเชนมาใช้งาน เราก็จะได้สังคมไร้เงินสดที่มีความน่าเชื่อถือมาก 

ทีส่ดุ เพราะบลอ็กเชนไมย่อมใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูใด ๆ ในอดตีได ้ 

และภาครัฐก็สามารถเข้าดูข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกสถานที่ทุกเวลาโดย 

ไม่ต้องไปร้องขอข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ของสถาบันการเงินใด เพราะ 

บล็อกเชนมีคุณลักษณะของการกระจายศูนย์  (decentralized)  

โดยสมบูรณ์ มันทำงานภายใต้  cloud ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและ 

ทุก ๆ คนเป็นเจ้าของในเวลาเดียวกัน การตรวจสอบกระแสเงิน ความ 

เคลื่อนไหวทางการเงินต่าง  ๆ  ของทุกผู้คนก็ทำได้โดยง่าย ในความ 

เปน็จรงิแลว้ ภายใตเ้ทคโนโลยนีี้ รฐับาลสามารถรูไ้ดท้กุขณะจติเลยวา่  

ประชาชนแตล่ะคนมรีายไดเ้ทา่ไรแลว้ จากชอ่งทางไหนบา้ง มรีายจา่ย 



CRYPTOCURRENCY 101 : ภาคทฤษฎี 6

เกดิขึน้เทา่ไรแลว้ เปน็คา่อะไรบา้ง ภายใตส้งัคมไรเ้งนิสด ไมม่ธีรุกรรม 

ทางการเงินใด  ๆ  ที่ Big Brother หรือผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะมอง 

ไม่เห็น

	 ทว่า บล็อกเชนนั้นมาพร้อมกับ Cryptocurrency ซึ่งก็มีความ 

เป็น Decentralized อย่างเต็มร้อยด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง  

Cryptocurrency กับรัฐบาล จึงเป็นความสัมพันธ์ในแบบ  “ตบ-จูบ”  

ที่ยากจะทำใจ เพราะรัฐบาลกำลังจะสูญเสียอำนาจในการควบคุม 

เสถียรภาพเงินตราของตนเอง หากปล่อยให้ประชาชนคนไทยเริ่มใช้ 

สกุลเงิน Cryptocurrency ได้อย่างถูกต้อง อิสรเสรีมากยิ่งขึ้นเท่าไร  

คนไทยก็จะใช้เงิน  “บาท”  น้อยลงเท่านั้น และปัญหานี้เกิดขึ้นกับ 

ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเราเท่านั้น

	 การสกัดกั้นจึงเกิดขึ้นก่อนเป็นดาบแรก ก่อนการเข้าไปศึกษา 

ประโยชน์จากมัน แล้วในท้ายที่สุด ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่อาจต้านทาน 

คลืน่ลกูนีไ้ดอ้ยา่งแนน่อน สงัคมไรเ้งนิสดทีส่มบรูณแ์บบกำลงัจะเกดิขึน้  

อย่างไร้พรมแดนเสียด้วย ดังนั้น “ถ้าหากไม่อยากตาย ก็จงเต้นรำ 

ไปกับมัน”

เงินเฟียตแบบเดิม ๆ ของเรา

เงินเฟียต (Fiat money) คือ สกุลเงินที่แต่ละประเทศ 

กำหนดขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักของประเทศตนเอง เพื่อ 

ใช้ เป็นสื่อกลางในระบบการเงินของประเทศ  เช่น  

“บาท”  ของประเทศไทย  “เยน”  ของญี่ปุ่น  เป็นต้น  

แม้แต่เงิน  “ยูโร”  ที่กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรป 

ต่างให้การยอมรับ ก็ถือว่าเป็นเงินเฟียตด้วยเช่นกัน
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	 มูลค่าของเงินเฟียตจึงขึ้นกับรัฐบาลของประเทศ 

นั้น  ๆ  ว่าจะกำหนดให้มีมูลค่าเท่าใด หากรัฐบาลใช้ 

นโยบายค่าเงินลอยตัว มูลค่าของมันก็จะผันแปรไปตาม 

ภาวะเศรษฐกิจ ผันแปรตามมูลค่าของสกุลเงินอื่น  ๆ  

ที่มันไปผูกพันอยู่ แต่หากรัฐบาลใช้นโยบายค่าเงินคงที ่  

มลูคา่ของมนักไ็มผ่นัแปร เชน่ในยคุสมยัหนึง่ทีร่ฐับาลไทย 

ตรึงมูลค่าของเงินบาทเอาไว้ที่ 26 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ 

สหรัฐ จนกระทั่งเราถูกกองทุนการเงินจากต่างประเทศ 

เข้าโจมตีค่าเงินบาท ประเทศไทยแทบล้มทั้งยืน จนถึง 

จุดที่ต้องยอมให้ค่าเงินลอยตัว มูลค่าของเงินบาทใน 

วันนั้น ตกต่ำลงไปเป็น 42 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

ภายในวันเดียว ส่งผลให้เกิด วิกฤติการณ์ต้มยำกุ้ง  

ขึ้นมา

	 ววิฒันาการของเงนิเฟยีต มมีาเนิน่นานมาก เชือ่วา่ 

ประเทศจีนเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เงินเฟียต  โดย 

พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นตั๋วชำระเงิน ทำขึ้นมา 

จากกระดาษ เงินเฟียตในอดีตที่ผ่านมาของทุกประเทศ  

จะต้องใช้ตัวกลางมาเก็บรักษามูลค่าของมัน  เช่น  

กระดาษหรือโลหะ นำมาทำเป็นธนบัตรและเหรียญ 

กษาปณ์ เพื่อตีมูลค่าลงไป เพื่อให้ประชาชนทุกคน 

เชื่อถือและยอมรับร่วมกัน
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Cryptocurrency จึงไม่ต้องการเหรียญโลหะหรือธนบัตรกระดาษใน 

การจัดเก็บ ด้วยความที่มันเป็น e-Money มันจึงเป็นเพียงโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ล้วน  ๆ  ที่จัดเก็บอยู่บนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 

การเข้ารหัสด้วยสมการคณิตศาสตร์ชั้นสูง ตรงนี้คือจุดแตกต่างสำคัญ 

ของมันจากสกุลเงิน เฟียต ต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่แต่ดั้งเดิมทั่วไป เพราะ 

ไมว่า่จะเปน็เงนิบาท เงนิดอลลาร์ เงนิยโูร หรอืเยน ทีเ่รานำไปใชจ้า่ย 

ผา่นบตัรเครดติ หรอืกระเปา๋เงนิอเิลก็ทรอนกิสต์ามรา้นสะดวกซือ้ หรอื 

ใชช้ำระเงนิคา่รถไฟฟา้กต็าม ลว้นไมม่กีารเขา้รหสั หากมคีนรา้ยมาดกั 

รบั (Hack) ขอ้มลูในระหวา่งการรบัสง่ คนรา้ยกจ็ะขโมยเงนิจำนวนนัน้ 

ไปได้ในทันที

	 แต ่ Cryptocurrency ใชว้ธิกีารเขา้รหสัในระหวา่งการรบัสง่ขอ้มลู  

และรหัสที่ว่านี้ถูกทดสอบมาแล้วว่าต้องใช้พลังของคอมพิวเตอร์อย่าง 

มหาศาลยาวนานนบัสบิ ๆ ป ี กวา่จะแฮก็ได ้ มนัจงึ “ไดไ้มคุ่ม้เสยี” หาก 

แฮ็กเกอร์สักคนต้องการขโมยเงินจำนวนนั้น ๆ ไป

	 หมายความวา่ ในการใชจ้า่ยเงนิ Cryptocurrency นัน้ จะตอ้ง 

มีการรับส่งกุญแจเข้ารหัสและกุญแจถอดรหัสระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา  

ตั๋วชำระเงินของประเทศจีน ที่เชื่อว่าเป็นเงินเฟียตแรกของโลก
source : https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money
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กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์ Blockchair, Dash และ Jx บนโทรศัพท์มือถือ

และต้องเป็นลูกกุญแจที่เข้าใจตรงกันทั่วโลก มาตรฐานดังกล่าวจึงถูก 

กำหนดขึ้นมาพร้อมกันกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ทำงานเป็นฐานของ 

เหรียญ Cryptocurrency เหล่านั้น สกุลเงิน Cryptocurrency จึง 

กลายเปน็สกลุเงนิทีไ่รพ้รมแดน สามารถโอนยา้ย นำไปใชจ้า่ยไดท้ัว่โลก  

โดยทีไ่มต่อ้งคอยกงัวลวา่อตัราแลกเปลีย่นจะเปน็เทา่ไร เพราะ 1 BTC  

ที่ประเทศไทย มันก็คือ 1 BTC ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

	 น่ันก็คือ หากคุณมีเหรียญบิตคอยน์อยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ของคุณสัก 1 BTC แล้วคุณเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น คุณ 

ไม่จำเป็นต้องแลกเงินบาทเป็นเงินเยนให้เสียค่าธรรมเนียมในการ 

แลกเปลี่ยนและขาดทุนจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนอีกต่อไป  

คณุสามารถนำบติคอยนท์ีค่ณุมอียูไ่ปใชจ้า่ยในรา้นรวงตา่ง ๆ ในประเทศ 

ญี่ปุ่นที่ประกาศตัวยอมรับการใช้งานบิตคอยน์อย่างเป็นทางการ  

ซึ่งกำลังมีเพิ่มมากขึ้นทุกที

	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณต้องมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ Cryp- 

tocurrency เสียก่อน เพื่อใช้พกพาเงินของคุณออกเดินทางไปได้ 

ทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบัน มีทั้งกระเป๋าเงินที่เป็นฮาร์ดแวร์ คือจับต้อง 

ถือไปมาได้ กับที่เป็นซอฟท์แวร์ คือเป็นแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ใน 

โทรศัพท์มือถือ รายละเอียดในเรื่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น  

ผมจะลงลึกในภาคเสริมต่อไป
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บิตคอยน์ ถือกำเนิดขึ้นมาในปี  ค.ศ.  2018 ท่ามกลางวิกฤติ 

ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Hamburger Crisis)  

โดยผู้ที่ให้กำเนิดนั้น  เรียกตนเอง  ซาโตชิ  นากาโมโตะ  

(Satoshi Nakamoto) ซึ่งยังคงเป็นมนุษย์ปริศนาจวบจน 

ถึงปัจจุบันนี้ เพราะไม่มีใครสามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริง 

ของเขาได้เลยแม้แต่คนเดียว

บิตคอยน์ จึงเป็นเหรียญ Cryptocurrency ที่แท้จริงเหรียญ 

แรกของโลกและกลายมาเป็นเหรียญหลักในบรรดาเหรียญ 

ทุกเหรียญ ไม่ว่าจะเกิดเหรียญ  Cryptocurrency ใหม่  ๆ  

สกุลใดขึ้นมาก็ตาม ต่างก็ต้องมาอ้างอิงมูลค่ากับบิตคอยน์  

ด้วยกันทั้งสิ้น

บิตคอยน์
ราชาแห่ง
เหรยีญครปิโต

ภาพสัญลักษณ์เหรียญบิตคอยน์	
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ซาโตชิ นากาโมโตะ สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาพร้อมกับบล็อกเชน โดยใช้ 

สมการคณิตศาสตร์ชั้นสูงเข้ารหัส จึงทำให้มันกลายเป็น Cryptocur- 

rency ที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือ มันเป็นเหรียญ Cryptocurrency  

ที่กระจายศูนย์ ไม่มีหน่วยงานกลางใด  ๆ  มาคอยควบคุมความเป็นไป 

ของราคาหรือวิธีการนำมันไปใช้งาน ปล่อยให้เป็นอิสระตามกลไกของ  

“ฉันทามติ” คือการเคลื่อนไหวของราคานั้นเป็นไปตามความนิยมของ 

ทกุผูค้นทีเ่ขา้มารวมตวักนัอยูใ่นเครอืขา่ยบลอ็กเชน แลว้ชว่ยกนักำหนด 

ค่าท่ียอมรับได้ โดยท่ีรัฐบาลของประเทศใด  ๆ  ก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้

	 ส่วนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ  บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ 

บนโลกอินเทอร์เน็ต ก็ไม่มีหน่วยงานกลางใด  ๆ  มาคอยตรวจสอบหรือ 

กำกับว่าสิ่งนั้นทำได้หรือสิ่งนี้ทำไม่ได ้ การเกิดขึ้น คงอยู่ และแตกดับ 

ไปของทุก  ๆ  ระบบงานที่นำเอาบิตคอยน์ไปใช้งานนั้น ก็เป็นไปตาม 

ความนิยมและยอมรับของเครือข่ายสังคมเช่นกัน ไม่มีผู้ใดจะมาสร้าง 

กระแสความบิดเบือนให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

	 ในแรกเริ่มนั้น ราคาของบิตคอยน์ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเอามาก  ๆ  

เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก และด้วยสภาพที่มันเป็นเพียง 

โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ มนัจงึดไูมแ่ตกตา่งไปจากเหรยีญทีไ่ดจ้าก 

ตารางแสดงสกุลเงิน Cryptocurrency ต่าง ๆ ที่อ้างอิงราคากับบิตคอยน์
source : https://www.bitfinex.com
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Pizza Day

ทุกวันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี ได้มีการกำหนดให้ 

เปน็วนั “Bitcoin Pizza Day” เปน็วนัทีช่มุชนชาวครปิโต 

ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองกัน เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผู้ใช ้

บิตคอยน์คนหนึ่งนำบิตคอยน์จำนวน  10,000 BTC  

ไปแลกกับพิซซ่าจำนวน 2 ถาด ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏ- 

การณ์ที่ผู้ใช้บิตคอยน์นำบิตคอยน์ไปแลกซื้อของในโลก 

ภายนอกได้จริง ๆ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

	 ชายคนนั้นมีชื่อว่านายลาสโล แฮนเยกซ์ เป็น 

โปรแกรมเมอร์ชาวฟลอริดาที่ทำงานอยู่บริษัทขายปลีก 

ออนไลน์  GoRuck เขาได้โพสต์ลงไปในเว็บบอร์ด  

bitcointalk ในวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 2010 ว่า เขา 

อยากแลก 10,000 BTC กบัพซิซา่ 2 ถาด ซึง่ในขณะนัน้  

บิตคอยน์  1 BTC มีราคาอยู่เพียง  0.004  ดอลลาร์  

เท่านั้น

	 ในอีกหลายปีต่อมา  Cointelegraph ได้เข้าขอ 

สัมภาษณ์ ซึ่งเขาได้กล่าวย้อนถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น 

พร้อมกับให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า

	 “ผมชอบบิตคอยน์ เนื่องจากผมอยู่ในวงการตัง้แต่ 

มนัยงัเปน็ของใหม ่ มแีคบ่ติคอยนต์วัเดยีวเทา่นัน้ สำหรับ 

การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเอาเหรียญที่ได้  

ไปแลกซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่เรียกว่า item จากในเกมได้
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1 Lightning Network คือ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ 

รองรบัการทำงานของ Bitcoin แกป้ญัหาเรือ่งความลา่ชา้ในการทำธรุกรรมแตล่ะรายการ 

บนบล็อกเชน

ความสวยงามของ Cryptocurrency นามว่าบิตคอยน์นี้ ยังมีเรื่อง 

ของการป้องกันภาวะเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุที่นากาโมโตะได ้

ตั้งกฎเหล็กฝังลงไปในระบบบล็อกเชนที่ทำงานเป็นรากฐานให้กับ 

บิตคอยน์ ให้มันมีจำนวนบิตคอยน์ได้สูงสุดไม่เกิน 21 ล้านเหรียญ 

เท่านั้น

	 บิตคอยน์นั้นได้มาจากการขุดการทำเหมือง หรือที่เรียกว่า 

การทำ Mining คอืการใชพ้ลงังานของเครือ่งคอมพวิเตอรม์าประมวลผล  

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่ระบบบล็อกเชนสร้างขึ้นมา เป็นการ 

ที่แต่ละคนหรือที่ เรียกว่า  miner ที่ เข้ามาร่วมกันอยู่ในเครือข่าย  

บล็อกเชนมาร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใครขุดสำเร็จก่อน 

ผม เหรียญอื่น  ๆ  ที่พยายามจะลอกบิตคอยน์จึงเป็นได้ 

แค่ของปลอม พวกมันเป็นแค่ Copy-Paste บิตคอยน์  

และเปลี่ยนโลโก้ หรืออะไรนิดหน่อยแค่นั้น ผมไม่เคย 

สนใจเหรียญเหล่านั้นเลยสักนิด ผมสนใจแต่บิตคอยน์…  

ถึงแม้  Lightning Network1 จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ  

มนัยงัมชีอ่งโหวแ่ละปญัหาอกีมาก แตผ่มคดิวา่มนักำลงั 

ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสม ผมคิดว่าหากมันเปิด 

ให้ใช้จริงแล้ว พ่อค้าออนไลน์รายย่อยต่าง  ๆ  จะเปลี่ยน 

มารับชำระด้วยบิตคอยน์แทน เพราะไม่มีใครอยาก 

เสียค่าธรรมเนียมให้กับ Paypal, Visa หรือ Master 

Card อย่างแน่นอน”
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ด้วยการที่จำนวนบิตคอยน์มีได้สูงสุดไม่เกิน 21 ล้านเหรียญนี้เอง  

มันจึงเริ่มกลายเป็นสิ่งหายากมากขึ้นเรื่อย  ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ราคา 

ของมันจึงมีแต่จะกลับสูงค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่ประชาชนทั้งโลก 

ก็จะได้บิตคอยน์เป็นรางวัลไป ปริมาณของบิตคอยน์ที่ขุดได้นั้นจะมี 

จำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับค่าความยากของสมการคณิตศาสตร์ 

ชั้นสูงที่ยากมากขึ้นเรื่อย  ๆ จนกระทั่งมันจะไม่มีบิตคอยน์เกิดขึ้นอีก 

เมือ่มนัมคีรบ 21 ลา้นเหรยีญ หรอืกลา่วไดง้า่ย ๆ วา่ บติคอยนห์มดไป 

จากเหมืองแล้วนั่นเอง

	 เจตนาโดยตรงของนากาโมโตะที่ใช้วิธีคิดและคำศัพท์ mining  

พ้องกับการขุดเหมืองทองคำ เพราะเขาต้องการให้บิตคอยน์เป็นเสมือน  

“ทองคำดจิทิลั” คอืมนัมคีา่เพราะประชาชนทัว่โลกตา่งยอมรบัมนั และ 

หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการขุด ใครขุดมากได้มาก ใครขุดน้อย 

ได้น้อย หรือที่เรียกว่า Proof of Work และมันมีวันหมด

บิตคอยน์ 21 ล้านเหรียญ

ซาโตชิ นากาโมโตะ กำหนดให้ miner หรือผู้ขุดเหมือง  

ได้รับบิตคอยน์เป็นรางวัลสำหรับการทุ่มเทร่วมสร้าง 

เครือข่ายบล็อกเชน โดยได้รับ 50 BTC สำหรับการ 

สร้าง block แต่ละ block ในสาย chain ที่เรียงร้อย 

ต่อกันไป และในทุก  ๆ 4 ปีรางวัลจะลดลงกึ่งหนึ่ง คือ 

เหลือ 25 BTC และเหลือ 12.5 BTC เป็นลำดับ ด้วย 

วิธีการนี้ จะสร้างบิตคอยน์ได้ครบ  21 ล้านเหรียญ 

ในปี ค.ศ. 2140
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ใหก้ารยอมรบัและนำมนัไปใชง้าน ภาวะเงนิเฟอ้จงึไมม่วีนัเกดิขึน้กบัมนั  

แต่ด้วยที่ราคาของมันมีแต่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ยากที่จะนำไปใช้งาน 

ได้จริง การกำหนดราคาสินค้าที่มนุษย์เราจำเป็นต้องซื้อหาจับจ่าย 

ในชีวิตประจำวันจะเป็นไปด้วยความยากลำบากหากยังคงเทียบค่าเป็น 

บิตคอยน์ ดังนั้น นากาโมโตะจึงกำหนดค่าหน่วยย่อยให้กับบิตคอยน์  

โดยระบุว่า  ให้บิตคอยน์มีหน่วยเรียกว่า  BTC และ  1  BTC =  

100,000,000 Satoshi (หนึ่งร้อยล้าน)
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คำถามหลักที่สำคัญคำถามหนึ่งในแวดวง Cryptocurrency  

ก็คือราคาของเหรียญเข้ารหัสพวกนี้มันควรเป็นเท่าไรกันแน่  

เพราะมันไม่มีทองคำหนุนหลัง ราคาของมันจึงไม่ขึ้นกับการ 

ผันแปรตามมูลค่าของทองคำ ไม่มีรัฐบาลใด  ๆ  เข้ามาคอย 

กำหนดมลูคา่ของมนัโดยเทยีบคา่กบัดอลลารห์รอืยโูรแตอ่ยา่งใด  

หากแต่ใช้ฉันทามติล้วน  ๆ ราคาบิตคอยน์จึงผันแปรไปตาม 

ความต้องการของทุกผู้คนทั่วโลกที่เข้ามาถือครอง

	 ราคาของบติคอยน ์ จงึผนัผวนหนกัมาก เพราะ ณ วนันี ้ 

ผู้คนที่เข้ามาร่วมอยู่ในเครือข่าย Cryptocurrency ถือว่ายังมี 

น้อยมาก  ๆ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้คนทั่วทั้งโลกรวมกัน ราคา 

ของมันจึงถูกกำหนดทิศทางได้ด้วยคนเพียงไม่กี่คนที่มีเงินมาก 

พอจะเข้าไปเล่นซ้ือขายโยนราคากันไปมา ซ่ึงตามคำทำนายแลว้  

ราคาของบิตคอยน์จะเข้าสู่เสถียรภาพที่แท้จริงในราว ๆ ปี ค.ศ.  

2022 จากการที่มีผู้คนจำนวนมากมายในโลกเข้ามาถือครอง 

จนคนเพียงหยิบมือเดียวไม่สามารถปั่นราคาได้

แล้วราคาของบิตคอยน์
ควรเป็นเท่าไร
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	 แต่ก่อนจะถึงจุดนั้น รัฐบาลต่าง  ๆ  ทั่วโลกต้องเริ่มเข้ามาให้การ 

ยอมรับมากขึ้นเสียก่อน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง ประเทศไทย 

ก็ถือเป็นประเทศแรกที่มีการออกกฎหมายมารองรับ Cryptocurrency  

โดย ณ วนัทีห่นงัสอืเลม่นีก้ำลงัเขยีนอยู ่ กรมสรรพากรเพิง่ออกพระราช- 

กำหนดเก็บภาษีรายได้จากการ  “โอน” Cryptocurrency อยู่ที่ 15%  

และ ก.ล.ต. ของประเทศไทยกำลังมีการจัดรับฟังประชาพิจารณ์ขึ้นมา

MUFG Coin 

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) วางแผน 

ทดลองใช้  Cryptocurrency ของตัวเองในช่วงต้นปี  

2019 อ้างอิงจากรายงานของ NHK ระบุว่า ทาง MUFG  

จะมีบัญชีเข้าร่วมทดสอบประมาณ  100,000 บัญชี  

MUFG Coin ถกูออกแบบมาเพือ่ใหท้ำงานแบบเดยีวกบั 

สกุลเงินปกติ ในการทดสอบลูกค้าสามารถดาวน์โหลด 

แอพที่สามารถแปลงเงินฝากของพวกเขาเป็น  MUFG  

Coin โดยอัตโนมัติ ในอัตรา 1 MUFG เท่ากับ 1 เยน

	 ผูใ้ชง้านสามารถใช ้ MUFG Coin ในการชำระสนิคา้ 

ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ 

ร้านค้าอ่ืน ๆ รวมท้ังสามารถโอน MUFG Coin ไปยังบัญชี 

ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ได้อีกด้วย

 MUFG เป็นสถาบันการเงินที่มีมูลค่าทรัพย์สินมาก 

ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก พวกเขาได้ประกาศเอาไว้ 

ตั้งแต่เดือนมกราคมไปแล้วว่ามีความตั้งใจที่จะสร้าง 
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2 Coin กับ Token อะไรคือความแตกต่างหลัก  ๆ  ของสองคำนี้ ตามตรรกะ 

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มันคือสิ่งเดียวกัน เพียงแต่ coin มักจะหมายถึง เหรียญ  

ที่นำออกมาหมุนเวียนใช้จ่ายกันทั่วไป ซื้อขายสินค้าตามร้านค้าต่าง  ๆ  ได้จริง เช่น  

บติคอยน ์ คอื เหรยีญไมใ่ชโ่ทเคน ซึง่โดยทัว่ไปเหรยีญมกัตอ้งมบีลอ็กเชน ทำงานรองรบั 

อยู่เป็นระบบกระจายศูนย์ ต้องไม่มีคนกลางหรือเจ้าของคอยควบคุม แต่หากเราจะออก 

เหรียญมาสักเหรียญ เช่น คุณอยากออกเหรียญ  KafeDeeCoin ขึ้นมาเพื่อใช้งาน  

“เฉพาะเรื่อง” หรือ  “เฉพาะวัตถุประสงค์” บางอย่าง เช่น ใช้แทนแต้มสะสมของสมาชิก 

ร้านกาแฟ คือ แทนที่จะให้ส่วนลดหรือแต้ม ก็ให้เป็น KafeDeeCoin แทน เช่นนี้  

KafeDeeCoin จะตรงกับนิยาม token ซึ่งเป็นไปได้ที่ไม่ต้องมีบล็อกเชนมารองรับ

แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ แม้ว่าบรรดากองทุนเงินตราต่าง  ๆ  ทั่วโลก  

จะยงัไมไ่ดก้า้วเขา้มาลงทนุใน Cryptocurrency ทวา่เราไดเ้หน็รอ่งรอย 

ความสนใจอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจพี มอร์แกน, โกลแมน แซ็ค  

หรือกองทุนยักษ์ใหญ่ที่จอร์จ โซรอส เป็นเจ้าของ ต่างก็กำลังศึกษา  

Cryptocurrency ต่าง  ๆ  อยู่ตลอดเวลา ด้านบรรดาธนาคารต่าง  ๆ  

ทั่วโลกเอง แม้จะยังไม่ได้ก้าวเข้ามาถือครอง Cryptocurrency และ 

ยังไม่ได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการรับโอนหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา เรา 

ก็มองเห็นความเป็นไปได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกันจากสื่อต่าง ๆ  ทั่วโลก

โทเคน (Token)2 ของตนเอง ซึ่งจะทำให้ตนกลายเป็น 

ธนาคารแรกที่มีเหรียญของตนเองใช้งาน โดยได้วาง 

แผนการนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี 2016

- Cointelegraph Japan



พรศักดิ ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 19

The History of Bitcoin Price

Year USD/ 1 BTC

2010 0.5$

2011 10$

2012 10$

2013 600$

2014 310$

2015 360$

2016 1000$

2017 19000$

Fundstrat เป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดที่มีนายโทมัส ลี เป็นผู้นำ  

โดยที่นายลีผู้นี้ได้เคยวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มราคาของบิตคอยน์  

ได้ถูกต้องมาแล้วหลายครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2018 เขาได้ให้ 

สมัภาษณใ์นรายการ Futures Now ทางชอ่ง CNBC เกีย่วกบัราคาของ 

บิตคอยน์เอาไว้ว่า เขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ราคาของบิตคอยน์ 1 BTC  

จะเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 USD ภายในสิ้นปี 2018 นอกจากนี้ นาย  

Sam Doctor หัวหน้าทีมวิจัยของ Fundstrat ยังได้ทำนายต่อไปอีก 

ด้วยว่า ราคาของบิตคอยน์จะพุ่งขึ้นไปถึง 36,000 USD ภายในสิ้นปี  

2019 เลยทีเดียว

	 นายลไีดใ้หเ้หตผุลถงึทีม่าของคำทำนายของเขาเอาไวว้า่ มหีลาย 

ปจัจยัหลกัทีท่ำใหเ้ขาเชือ่มัน่วา่ ราคาจะเพิม่ขึน้ไดส้งูมากขนาดนัน้ เชน่

	 ข้อแรก ต้นทุนของการผลิตบิตคอยน์ ณ เวลานี้อยู่ที่ประมาณ  

6,000 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า ราคาของบิตคอยน์ไม่ควรจะต่ำ 

ลงไปกว่านี้
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Twitter ของโทมัส ลี (Thomas Lee)
บุรุษผู้ที่ทำนายราคาบิตคอยน์ได้ถูกต้องแล้วหลายครั้ง source : twitter

 ข้อสอง นักลงทุนระดับสถาบัน ต่างรอคอยความชัดเจน 

ทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะมีแต่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย  ๆ และเมื่อมีการ 

จัดประเภทให้  Cryptocurrency กลายเป็นสินทรัพย์ที่ เหมาะสม  

พวกเขาก็จะก้าวเข้ามา

 ข้อสาม พิจารณาจากประวัติการเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยน์  

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าราคาในระยะสั้น  ๆ  เพียงไม่กี่วัน 

จะผันผวนแค่ไหนก็ตาม และแม้ว่าบางปีจะมีราคาลดต่ำลง แต่เมื่อ 

พิจารณาภาพรวมหลาย ๆ ปี ราคาบิตคอยน์ยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยู่ 

ตลอดเวลา
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กราฟแสดงให้เห็นราคาของบิตคอยน์
ที่สูงขึ้นจนเท่ากับราคาของทองคำเป็นครั้งแรก source : bitconnect

ในมุมที่บิตคอยน์เปรียบเสมือนทองคำดิจิทัล ที่ทุก  ๆ  เหรียญ  

Cryptocurrency ต่างมาอ้างอิงราคากับมันนั้น เมื่อนำราคา 

ของบิตคอยน์มาเทียบกับราคาของทองคำในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

จะเห็นได้ว่า อัตราการเติบโตของบิตคอยน์นั้นเพิ่มสูงกว่า 

ทองคำเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะสูงเพิ่มขึ้นอย่าง 

ก้าวกระโดดเช่นนี้ไปอีกหลายปี ซึ่งจะส่งผลทำให้ราคาของ  

Cryptocurrency เหรียญอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

บิตคอยน์กับทองคำ
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แต่การเปรียบเทียบราคาระหว่างทองคำกับบิตคอยน์ ณ  วันนี้อาจ 

ถือได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ไม่เหมาะสมเท่าไรนัก เนื่องจาก 

ราคาของทองคำ ณ วันนี้เป็นราคาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วอย่าง 

ยาวนานหลายสิบปี เป็นราคาที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับแล้ว  

มีตลาดซ้ือขายในรูปแบบต่าง  ๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่หลากหลาย 

ครบถ้วน ราคาของทองคำจึงค่อนข้างมีเสถียรภาพ ไม่สามารถถูกชี้นำ 

ไดจ้ากคนเพยีงกลุม่เดยีว ไมม่พีวกละโมบโลภมากทีไ่หนจะมาปัน่ราคา 

ได้โดยง่าย

การตื่นทองที่แคลิฟอร์เนีย
(California Gold Rush) 

เริม่ขึน้เมือ่วนัที ่ 24 มกราคม 1848 เมือ่ทองคำถกูคน้พบ 

โดยเจมส์ ดับเบิลยู. มาร์แชลล์ ที่โรงเลื่อยชัตเตอร์ใน 

โคโลมา แคลิฟอร์เนีย บุคคลกลุ่มแรกที่ทราบข้อมูล 

ยนืยนัการตืน่ทอง คอื ประชาชนในรฐัออรกิอน หมูเ่กาะ 

แซนด์วิช (ฮาวาย) และลาตินอเมริกา ผู้ที่เป็นกลุ่มแรก 

ที่เริ่มแห่เข้ามาในแคลิฟอร์เนียในปลายปี 1848 ข่าว 

ทองคำดึงดูดประชาชนราว 300,000 คนมายังแคลิ- 

ฟอร์ เนีย  จากทั่ วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ  

ในจำนวนนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งมาทางทะเล และอีกครึ่ง 

มาทางบกจากทิศตะวันออกตามเส้นทางแคลิฟอร์เนีย 

และเส้นทางแม่น้ำฮีลา

	 ผลของการตื่นทองนั้นสำคัญ แซนแฟรนซิสโก 

เติบโตขึ้นจากนิคมเล็ก  ๆ  ที่มีผู้อยู่อาศัยราว  200 คน 
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MOJAVE CROSSING 

เป็นนิยายเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งของ LOUIS L’AMOUR  

เป็นเรื่องราวของ  William Tell Sackett ต้องฟันฝ่า 

อนัตรายขา้มทะเลทรายในสไตลข์องคาวบอย พรอ้มสาว 

ตาคมสวยราวแม่มด และมีถุงย่ามใส่ทองคำ 30 ปอนด ์

เปน็เดมิพนั ทองคำในเวลานัน้มรีาคาซือ้ขายกนัทีเ่หมอืง 

ออนซ์ละ 16 เหรียญ แต่มันจะมีราคาถึง 18 เหรียญ 

ในปี 1846 มาเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วท่ีมีประชากร 

ราว  36,000 คนในปี  1852 ถนน โบสถ์ โรงเรียน 

และเมืองอื่นถูกสร้างขึ้นทั่วแคลิฟอร์เนีย ในปี 1849  

รัฐธรรมนูญของรัฐถูกเขียนขึ้น มีการเลือกตั้งผู้ว่าการ 

และสภานิติบัญญัติ และแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรฐัหนึง่ 

ในปี  1850 อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อประนีประนอม  

ค.ศ. 1850

- wikipedia

แต่บิตคอยน์ คือทองคำดิจิทัลที่เพิ่งเกิดขึ้น มีอายุเพียงแค่ 10 ปีเศษ  

ยังไม่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก กฎหมายต่าง  ๆ  กำลังถูกเร่งร่างกัน 

ออกมาอย่างสับสน ท่ามกลางการมุ่งหาผลประโยชน์ของนายทุนและ 

คนรา้ยแปลกหนา้มากมาย เทคโนโลยชีว่ยใหผู้ค้นทัง้โลกเชือ่มโยงเขา้หา 

บติคอยนไ์ดง้า่ยดายมากกวา่ทองคำในสมยัเริ่มแรกทีต่อ้งอาศยัการขีม่้า  

บรรทุกลา ข้ามทะเลทรายเท่านั้น
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มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักที่จะใช้เทคนิคหรือวิธีการทางวิชาการ 

ตา่ง  ๆทีใ่ชค้ำนวณและวเิคราะหห์าแนวโนม้ความเปน็ไปของราคาทองคำ 

ในปัจจุบัน มาใช้กับบิตคอยน์ แต่มันจะถูกต้องมากกว่าหากเราใช้ 

อัตราการเติบโตของราคาทองคำในอดีต ในสมัยยุคตื่นทอง มาใช้ 

เทียบเคียงกับราคาของบิตคอยน์ในปัจจุบันนี้ โดยเพิ่มอัตราเร่งเข้าไป 

เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งเสริม

	 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยืนยันได้แน่นอนคือ บิตคอยน์คือทองคำ 

ดิจิทัลแห่งโลกอนาคตที่เพิ่งมาถึง มันจะคงอยู่ต่อไปในฐานะสินทรัพย์ 

ทีม่แีตท่รงคา่มากขึน้เรือ่ย ๆ ราคาของบติคอยนใ์นวนันีย้งัคงอยูต่รงฐาน 

ของกราฟตัว S เท่านั้น นั่นหมายความว่า การทะยานขึ้นของราคา 

บิตคอยน์ และเหรียญ Cryptocurrency อื่น ๆ กำลังจะมาถึงก่อนที่มัน 

จะขึ้นไปสู่ยอดของกราฟตัว S และเริ่มเข้าสู่เสถียรภาพในที่สุด

ถ้าหาก Sackett สามารถพามันไปจนถึงลอสแอนเจลิส 

ได้สำเร็จ มาลา แย้มเอิบสิน ได้แปล Mojave Crossing  

เป็นภาษาไทยในชื่อว่า ข้ามทางโมฮาวี เอาไว้ตั้งแต่ช่วง 
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