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ระบบเงนิสดอเิล็กทรอนกิส ์Peer-to-Peer

มผูีใ้หญ่จาํนวนกว่า 1.7 พนัลา้นคนทไีม่สามารถเขา้ถงึระบบการเงนิโลกได ้ในขณะทอีกี 1.3 พนัลา้น

คนเป็นคนดอ้ยโอกาส Epic Cash ปลดล็อคศกัยภาพของมนุษยโ์ดยการเชอืมต่อบุคคลเขา้กบั

ตลาดโลก รวดเรว็ ใชง้านง่าย และเปิดใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึได ้

รักษามลูคา่+สอืกลางในการแลกเปลยีน+หน่วยของบัญชี

เวอรช์นั 7.1b
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$ USD BTC EPIC

การเก็บรกัษามูลค่า

สอืกลางในการแลกเปลยีน

หน่วยของบญัชี

I. บทคดัย่อ
Epic Cash เป็นจุดสดุทา้ยในการเดนิทางไปสูเ่งนิสดอนิเทอรเ์น็ต P2P ทแีทจ้รงิ ซงึเป็นรากฐานสาํคญัของระบบการเงนิส่วนตวั สกุลเงนิ Epic มเีป้าหมายทจีะ

กลายเป็นเงนิดจิติลัทมีกีารการปกป้องความเป็นสว่นตวัทมีปีระสทิธภิาพมากทสีดุในโลก เพอืบรรลุเป้าหมายนนัจะตอ้งเป็นไปตามหน้าทหีลกัสามประการของเงนิ:

1. การเก็บรกัษามูลค่า – สามารถบนัทกึ เรยีกคนื  และแลกเปลนีรไดใ้นภายหลงั และมมูีลค่าทคีาดการณไ์ดเ้มอืนํากลบัมา

2. สอืกลางในการแลกเปลยีน – มสีงิทเีปรยีบเสมอืนเป็นตวัแทนมูลค่ามาตราฐานและสามารถแลกเปลยีนเป็นสนิคา้และบรกิารได ้
3. หน่วยของบญัช–ี หน่วยมูลค่าของสิงของทสีามารถนํามาเปรยีบเทียบได ้

ในปี 2552 บทิคอยนเ์ป็นสกลุเงนิดจิติอลทใีชบ้ล็อกเชนเป็นครงัแรกและดว้ยคณุลกัษณะสามประการทกีาํหนดมานัน ทาํใหส้กลุเงนิดจิติลัตวัอนืๆ ตอ้งมี

การประเมนิคณุสมบตัดิงันี: 

บทิคอยนท์าํใหเ้กดิเสน้ทางใหม่ทางเทคโนโลย ี ในขณะทยีดึมนักบัพนืฐานการทดสอบเวลาในโครงสรา้งของนโยบายการเงนิ ความสําเรจ็ของบิทคอยนไ์ด ้

สรา้งอุปทานทจีํากดั รวมไปถงึ Trustless บล็อกเชนทเีปลยีนแปลงไม่ไดแ้ละกระจายอํานาจ ดงันัน Epic Cash จงึจําลองนโยบายการเงนิของบิทคอยน์

เพอืลดอตัราเงนิเฟ้อและอุปทานทจีํากดั เพอืใหม้นัใจวา่สกลุเงนิ Epic สามารถทาํหนา้ทเีป็นแหลง่เก็บของทมีปีระสทิธภิาพ

อยา่งไรก็ตาม ความสาํเรจ็ของบทิคอยน ์ ก็ยงัคงมคีวามบกพรอ่งของระบบทถีกูเปิดเผยเรอืยมาตงัแตใ่นชว่ง 10 ปีทผี่านมา จงึทาํใหโ้ครงการอนืๆ ได ้

พยายามเอาชนะขอ้บกพรอ่งเหล่านี และรวมไปถงึเราทไีดพ้ยายามรวบรวมขอ้บกพรอ่งตา่งๆมาเพอืใชเ้ป็นจดุเรมิตน้ของเรา เราตดัสนิใจทจีะใช ้

codebase ของ Grin และผลงานทยีอดเยยีมของโครงการอนืๆ เพอืชว่ยใหเ้ราประสบความสําเรจ็ในโครงการและสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในรุน่ก่อนๆ

ของ Epic Cash เพอืให ้ Epic Cash มคีณุสมบตัทิสีมบูรณใ์นการเป็นสกลุเงนิในอุดมคต:ิ

ความไม่น่าเชอืถอื

– ไม่มใีครทจีาํเป็นตอ้งเชอืถอืหรอืขนึอยู่

องคก์รส่วนกลางหรอืคู่สญัญาใดๆเพอืให ้

เครอืยข่ายทํางานได;้

ไม่สามารถเปลียนแปลงได้

– ไม่สามารถยกเลกิการทําธุกรรมได;้

a.เป็นไปไม่ไดเ้ลยทจีะเขา้ไปแกไ้ข

เปลยีนแปลงประวตัไิด ้

b.ผูใ้ชอ้นืทไีม่ใชเ่จา้ของกุญแจส่วนตวัจะไม่

สามารถทําการเคลอืนยา้ยเงนิในบญัชนัีนๆ

ไปยงัทอีนืได ้

c.ขอ้มูลการทําธรุกรรมทงัหมดจะถูกบนัทกึ

ไวบ้นบล็อกเชน

กระจายอํานาจ

– “บล็อกเชนจะมีการกระจายอํานาจอย่าง 

เท่าเทยีมกนัทางการเมือง (ไม่มีใครควบ 

ควบคุม) 

และกระจายอํานาจในเชงิถาปัตยก รรม 

(ไม่มีจุดลม้เหลวของโครงสร ้าง 

พืนฐาน)...”1.

การใชแ้ทนกนัได้ – มูลคา่หน่วยของ Epic ทกีาํหนดจะตอ้งเทา่กบั

หน่วยของ Epic อนืเสมอ เชน่เดยีวกบัเยนและหยวนทมีคีา่เทา่กนั

เสมอสามารถแลกเปลยีนกนัได ้ ซงึผลสมัฤทธขิองการใชแ้ทนกนัได ้

สว่นใหญ่ขนึอยูก่บัความเป็นสว่นตวั

ความยดืหยุ่น – Epic Cash รกัษาความสมดุลชอ่งว่างของบล็อก

เชนอยา่งมปีะสทิธภิาพ ทาํใหส้รา้งโหนดใหม่ไดอ้ย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้ง

ใชอุ้ปกรณท์ใีชท้รพัยากรมาก Epic Cash บล็อกเชนมคีวามสามารถ

อยา่งนอ้ยสองเทา่ของบทิคอยน์

ความเป็นส่วนตวั – บล็อกเชนของ Epic Cash ป้องกนัความเป็น

สว่นตวัโดยการไม่เปิดเผยขอ้มูลตวัตนของผูถ้อืและผูใ้ชง้านและปกป้อง

รายละเอยีดการทําธกุรรมจากบุคคลทสีามและไดร้บัการออกแบบใหไ้ม่

น่าเชอืถอืและมองไม่เห็น

อตัราความเรว็ – การทําธรุกรรมของ Epic cash นันมคีวาม

ราบรนืและดําเนินการเรว็กวา่เทคโนโลยขีองบทิคอยนร์ุน่กอ่นหนา้นี

มาก ในขณะทบีทิคอยนต์อ้งการ 6 บล็อกเวลา 10 นาทเีพอืให ้

การยนืยนัธรุกรรมเสรจ็สมบูรณ ์ส่วน Epic cash ใชเพียงบล็อก

เดยีวและเวลาเพียงแค ่1 นาททีนัททีบีล็อกถกูขดุ
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ความเป็นส่วนตวัของบุคคล

ความเป็นส่วนตวัของการทําธุรกรรม

II. ความเป็นส่วนตวั
การใชเ้งนิในยุคปัจจุบนันันสามารถเขา้ใจไดว้า่เป็นการ

เปลยีนแปลงโดยรวมของหน่วยบญัชรีะหวา่งผูค้นและสถาบนั ซงึ

ภูมทิศันข์องการเงนิ ณ จดุใดก็ตามสามารถถกูนําไปวางแผนได ้

โดยการตอบคําถามต่อไปนี:

1. ใครเป็นผูถ้อืครองและพวกเขาถอืครองเท่าไร?

2. ใครทาํธุรกรรมกบัใครและเป็นจาํนวนเท่าไหร่

สําหรบัสกุลเงนิดงัเดมิและแมแ้ต่บทิคอยนเ์องกต็าม เราสามารถ

ตอบคําถามเหล่านันไดโ้ดยดูจากพฤตกิรรมการใชจ้า่ยเงนิ ซงึ

พฤตกิรรมดงักล่าวสามารทจีะแสดงใหเ้ห็นถงึลกัษณะชวีติของ

ผูค้นได ้ เชน่รูปแบบการบรโิภค ความเป็นเจา้ของ และคู่คา้ททีํา

ธรุกรรม จากขอ้สรุปทแีม่นยําอย่างเป็นธรรมนีสามารถดงึดูด

ความสนใจและความตงัใจของแต่ละบุคคลไดจ้ากการตดิตามการ

ถ่ายโอนมูลค่าทางการเงนิ หากไม่มคีวามเป็นส่วนตวั ขอ้มูลการ

ทําธรุกรรมทเีห็นอยู่นีอาจเป็นอนัตรายหากตกไปอยู่ในมอืของ

บุคคลภายนอก.

การใชส้กุลเงินดิจิตลัในช่วงทศวรรษทีผ่านมาแสดงใหเ้ห็นถึง

“ความเป็นส่วนตวั” อย่างต่อเนืองในการใชง้านบล็อกเชนที

แตกต่างกนั ระดบัความเป็นส่วนตวัควรไดร้บัการพิจารณา

ตงัแต่ช่วงการเรมิตน้และการส่งไปยงัอีกฝ่ายโดยไม่มีการระบุ

ตวัตน ประการหลกัทีสําคญัของระบบสกุลเงินดิจติลันัน

ประกอบไปดว้ยสิงทีเรยีกว่าการทําธุรกกรมแบบไม่ผ่าน

ตวักลางใดๆจากความไม่ไวใ้จซงึกนัและกนัหรอื Trustless

และการเสอืมลง ความสาํเรจ็ของบรกิารวเิคราะห ์ บล็อกเชนของบทิ

คอนย ์ จงึเชอืวา่บทิคอยนนั์นตงัอยู่ในจดุสนิสดุของความเป็น

ส่วนตวัทโีปรง่ใส ผูใ้ชจ้ะระมดัระวงัมากขนึในการดาํเนินการทาํ

ธรุกรรมเพอืใหแ้น่ใจว่าพวกเขาไม่ไดท้ําธรุกรรมโดยไม่ไดต้งัใจในบทิ

คอยน์ วธิกีารแกปั้ญหาของ Epic Cash จะทําใหเ้กดิการ

เปลยีนแปลงในส่วนของการไม่ระบุตวัตนและคนืคา่ทรพัยส์นิที

สําคญันีโดยรบัรองวา่ความเป็นส่วนตวัของแต่ละบุคคลและความ

เป็นส่วนตวัของการทาํธรุกรรมนันไดร้บัการออกแบบใหเ้ขา้สูร่ะบบใน

ระดบัพนืฐาน
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ความเป็นสว่นตวัของบคุคล

path 1

path 2

tx propagation

tx

สกุลเงินดิจตัลัส่วนใหญ่เชน่ บิทคอยน ์ จะถูกเก็บไวใ้นกระเป๋าทมีีทอียู่ อา้งอิงถึงกุญแจสาธารณะทไีดม้าจากกุญแจส่วนตวั 

(Private key) ของกระเป๋าเงิน ทอียู่เหล่านีถือไดว้่าเป็นทตีงัของหอ้งนิรภยัส่วนตวัในโลกดจิทิลั Epic Cash บล็อกเชนกาํจดัที

อยู่ทงัหมดและใชม้ลัตซิกิเนเจอร ์ซงึกุญแจสาธารณะและส่วนตวัทงัหมดจะถูกสรา้งขึนบนพืนฐานแบบใชค้รงัเดียว

รูปที 1: การยกเลกิการทําธุรกรรมกบั Dandelion++ โปรโตคอล
Dandelion++ จะทาํการส่งต่อขอ้ความผ่านหนึงในสองเสน้ทางบนกราฟปกตทิี 4 และจําทาํการออกอากาศโดยใชห้ลกัการกระจาย ในรูปนี แสดงถงึ

การกระจายธรุกรรมทกีระจายไปทวัเสน้สฟ้ีาของ Path 3 กระบวนกรนีทาํใหก้ารตดิตามธุรกรรมกลบัไปยงัแหล่งทมีาเป็นไปไดย้ากขนึ จึงทาํใหม้ีความ

ปลอดภยัสูง

เนืองจากวอลเลทแอดเดรสของบทิคอยนเ์ป็นดงัทตีงัของหอ้งนิรภยัในโลก

ดจิทิลักระเป๋าเงนินันจงึสามารถตดิตามไปยงัทอียู ่Internet Protocol (IP) 

ของเจา้ของได ้ซงึจะเชอืมโยงเจา้ของคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัสถานททีไีม่ซาํกนั 

อธบิายง่ายๆก็คอื: เมอืมกีารทาํธรุกรรมของบทิคอยน ์ธรุกรรมนันจะถกู

ถา่ยทอดจากศนูยก์ลางการสอืสารทเีรยีกวา่ 'โหนด' และจากนัน

แพรก่ระจายไปยงัโหนดอนื ๆ  ทเีรยีกวา่ ‘เพยีรส'์ ขอ้มูลดงักลา่วจะ

แพรก่ระจายไปยงัแตล่ะจดุของโหนดเหลา่นันอยา่งตอ่เนืองทวัทงัเครอืขา่ย 

กระบวนการนีเรยีกวา่ "Gossip โปรโตคอล"  แตล่ะบทิคอยนจ์ะมตีาํแหน่ง

ออนไลนท์สีามารถมองเห็นไดแ้ละตาํแหน่งทางกายภาพทสีามารถพบได ้

ตามทนัีกขา่ว เกรซ คฟัฟินตงัขอ้สงัเกตวา่ บทิคอยนนั์น “ ไม่ไดล้กึลบัมาก

ไปกวา่การคน้หาโดยกเูกลิ จากการเชอืมตอ่อนิเทอรเ์น็ตภายในบา้น”2

นอกเหนือจากการกาํจดัทอียูก่ระเป๋าเงนิ Epic Cash บล็อกเชนจะรกัษา

ความเป็นสว่นตวัดว้ยการรบัรองวา่ไม่สามารถตรวจสอบทอียู ่IP ได ้จะทาํ

ไดผ้่านการรวมกนัของโปรโตคอล Dandelion ++ ซงึมกีารการปรบัปรงุ

ตามรุน่กอ่นหนา้นีจากโปรโตคอล Dandelion ดงัเดมิเป็นโปรโตคอล 

Dandelion ++ เป็นผลมาจากการทาํงานอยา่งตอ่เนืองของนักวจิยัเจ็ด

คนเพอืตอ่สูก้บัการโจมตแีบบไม่ระบุชอืบนบล็อกเชน ผ่าน Dandelion 

++ ธรุกรรมจะถกูสง่ผ่านเสน้ทางทมีกีารเชอืมโยงแบบสุม่หรอื 'สายเคเบลิ' 

จากนันก็กระจายไปยงัเครอืขา่ยขนาดใหญ่ของโหนด เชน่เดยีวกบัการ

กระจายตวัในฝักของดอกไมด้อกแดนดไิลอนัเมอืถกูเป่าจากลาํตน้ (รปูท ี

1) สงินีทาํใหแ้ทบจะเป็นไปไม่ไดท้จีะตดิตามธรุกรรมกลบัไปทจีดุเรมิตน้และ

ทอียู ่IP เรมิตน้
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2 F2Caffyn, Grace, Chainalysis CEO Denies ‘Sybil Attack’ on Bitcoin’s Network, 14 March, 2015,
https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network

3 Fanti, G, Venkatakrishnan, S B, Bakshi, S, Denby, B, Bhargava, S, Miller, A & Viswanath, P 2018, ‘Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency 
Networking with Formal Anonymity Guarantees’, Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Sys., Vol. 2, Article 29, pg. 8,
https://www.readkong.com/page/dandelion-lightweight-cryptocurrency-networking-with4805755-?p=1



Epic Cash บล็อกเชน รบัประกนัความเป็นส่วนตวัของธรุกรรมโดยการปิดบงัจาํนวนเงนิและความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้่งและผูร้บัของ

ธรุกรรม นีคอืความสําเรจ็ของการประยุกตใ์ชแ้นวคดิทเีราคุน้เคยจาก Confidential Transactions (CT) 4 และ CoinJoin5 ซงึ

เป็นวธิกีารทพีฒันาโดย เกรกอร ีแมกซเ์วล (ผูพ้ฒันา Bitcoin Core, ผูร้ว่มกอ่ตงัและหวัหนา้ฝ่ายเทคนิคของ Blockstreams)

การกาํจดัทอียู่กระเป๋าเงิน - ไม่มตีวัระบุตําแหน่งทตีงั

สําหรบัหอ้งนิรภยัดจิทิลัภายในบล็อกเชน ธุรกรรมจะถูก

สรา้งโดยตรงจากคนสู่คนบนพนืฐานกระเป๋าเงินถงึ

กระเป๋าเงิน

Dandelion++ โปรโตคอล –  ปิดบงัเสน้ทางดจิติลัของการทาํ

ธุรกรรมจากทอียู่ IP ของผูส้่งการทาํธุรกรรม

ธรุกรรมทีเป็นความลบั – แบ่งการทาํธุรกรรมออกเป็นหลายๆ

ส่วนและใชปั้จจยัปิดบงัการมองเห็นในการรวมส่วนเหล่านนั

เพอืไม่ใหท้ราบค่าจรงิของธุรกรรมและพารามเิตอรก์ารทาํ

ธุรกรรมอนืๆ

CoinJoin – การรวมกนัของธุรกรรมเพอืปกปิด

ความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายททีาํธุรกรรม

ความเป็นสว่นตวั: สรปุ
Epic Cash บล็อกเชนปกป้องความเป็นสว่นตวัของบุคคลและธรุกรรมโดย:

ความปลอดภยัของธรุกรรม

CT สรา้งสรรค์โดย อดมั แบค และปรบัปรุงโดย แมกซ์เวล ในภายหลงั

โดยการแบ่งธุรกรรมเป็นส่วนเล็กๆผ่านการเขา้รหสัโฮโมกราฟฟิค ดว้ย

วธิกีารคํานวณขอ้มูลทเีขา้รหสัโดยไม่ตอ้งถอดรหสัก่อนเพอืรกัษาความเป็น

ส่วนตวั เมอืแยกออกแลว้ ผูส้งัเกตการณจ์ะไม่สามารถมองเห็นจาํนวนเงนิที

แทจ้รงิของการทําธรุกรรมไดเ้นืองจากปัจจยัทอีอกแบบมาเพอืปิดบงัการมองเห็น 

ซงึเป็นระบบทโียนตวัเลขสุ่มลงในการผสมของเศษธรุกรรมเพอืปกปิดค่าของส่วน

เหล่านัน ในทสีดุฝ่ายธรุกรรมเท่านันททีราบมูลค่าของการแลกเปลยีนในขณะที

การทําธรุกรรมนันไดร้บัการตรวจสอบโดยเครอืข่ายผ่านการยนืยนัว่าผลรวมของ

ค่าผลลพัธเ์ท่ากบัผลรวมของค่าอนิพตุและผลรวมของปัจจยัททีําใหไ้ม่เห็น

ผลลพัธเ์ท่ากบัผลรวมของปัจจยัททีําใหไ้ม่เห็นอนิพตุ

จดุประสงคข์องระบบนีก็คอืเพอืเพมิความซบัซอ้นใหก้บัผูท้คีอยสองส่องรายการ

ธรุกรรม Epic Cash ทงัหมดจะถกูปิดบงัดว้ย CT และจากนันผสมเขา้ดว้ยกนัเพอื

ซอ่นการเชอืมตอ่ระหว่างฝ่ายธรุกรรม สงินีคอืการทําผ่านแนวคดิทสีองของแมกซ ์

เวล นันคอื CoinJoin.

เพอืใหเ้ห็นภาพ CoinJoin อย่างง่าย ๆ  ลองจนิตนาการว่า A, B และ C กําลงัส่ง 

Epic ไปท ีX, Y และ Z ตามลําดบั ส่งผ่านสอื CoinJoin สงิทรีูค้อื A, B และ C 

กําลงัส่งและ X, Y และ Z ไดร้บัในขณะทจีาํนวนธรุกรรมยงัคงมองไม่เห็น ระบบ 

CoinJoin เป็นพนืฐานของ Epic Cash ผ่าน One-Way Aggregate 

Signatures (OWAS) ซงึรวมการทําธรุกรรมทงัหมดภายในบล็อกเป็นธรุกรรม

เดยีว
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4  Maxwell, Gregory, Confidential Transactions, Technical Report (2015),
https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt

5 Maxwell, Gregory, CoinJoin: Bitcoin Privacy for the Real World, 22 August, 2013, post on Bitcoin Forum,
https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0



…เหรยีญทมีคีวามดา่งพรอ้ย

เป็นอนัตราย ถา้คุณทําลายคณุสมบตักิารใชแ้ทนกนัได้

และความเป็นส่วนตวั คณุทําลายความเป็นสกลุเงิน

องัเดรส แอนโตโนโพลอส

III. การใชแ้ทนกนัได้
ชารล์ ีล ีผูส้รา้ง Litecoin กล่าวว่าการใชแ้ทนกนัไดเ้ป็นคุณสมบตัเิดยีวของเงนิดจิติลัทขีาดหายไปสําหรบับทิคอยนแ์ละ Litecoin

และยอมรบัว่าความเป็นส่วนตวัและความสามารใุนการแลกเปลยีนแทนกนัไดจ้ะเป็นอกีความทา้ทายหนึงสําหรบัเหรยีญเหล่านี นาย
องัเดรส แอนโตโนโพลอส ผูเ้ชยีวชาญดา้นบล็อกเชนคนหนึงของโลกอา้งว่า “…เหรยีญทมีคีวามด่างพรอ้ยเป็นอนัตราย ถา้คุณ
ทําลายคุณสมบตักิารใชแ้ทนกนัไดแ้ละความเป็นสว่นตวั คุณทําลายความเป็นสกุลเงนิ”7

การใชแ้ทนกนัได ้คอืคณุสมบตัขิองชดุของสนิคา้หรอืสนิทรพัยท์ทีําใหม้นัใจได ้

ว่าแต่ละหน่วยของชดุนันมคี่าเท่ากนัและสามารถใชแ้ทนกนัได ้มนัเป็นสงิททีํา

ใหส้กลุเงนิทเีก่าแก่ทสีดุแตกต่างจากระบบแลกเปลยีนก่อนหนา้นี หากไม่มี

ความเชอืมนัในความสามารถในการใชเ้งนิ เงนิจะสญูเสยีประโยชนอ์ย่างรวดเรว็ 

ดงัทแีสดงไวด้า้นล่าง ความสามารถในการเขา้กนัไดข้องสกลุเงนิดจิตลัส่วน

ใหญ่นันไม่แน่นอน ในขณะทสีถาปัตยกรรมความเป็นส่วนตวัของ Epic Cash 

ทําใหม้นัใจไดว่้าจะสามารถป้องกนัภยัคกุคามชนิดเดยีวกนัได ้

สกลุเงนิดจิติลัส่วนใหญ่คลา้ยกบับทิคอยน์ โดยธรรมชาตขิองความโปรง่ใสของ

บล็อกเชนทมีอียู่สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการตรวจสอบผ่านกระเป๋าเงนิทกุครงัทมีี

การบนัทกึไวเ้มอืทําธรุกรรม บคุคลทสีามและรฐับาลเอกชนทตีดิตามบล็อกเชน

ของบทิคอยนด์ว้ยวธิกีารทซีบัซอ้นยงิขนึเพอืระบเุหรยีญทใีชใ้นกจิกรรมก่อนหนา้

นีอย่างรวดเรว็ สงินีนําไปสู่ความกงัวลว่าเหรยีญทปีนเปือนอาจถกูแบนจากการทํา

ธรุกรรมในบางครงั

เมอืวนัท ี19 มนีาคม 2561 สํานักงานควบคมุทรพัยส์นิต่างประเทศสหรฐัฯ 

(OFAC)

ประกาศว่ากําลงัพจิารณาทจีะรวมทอียู่สกลุเงนิดจิทิลัไวใ้นรายการพเิศษที

กําหนดในพระบรมราชปูถมัภ ์ (SDNs) ซงึเป็นหน่วยงานทหีา้มมใิหบ้คุคลหรอื

ธรุกจิของสหรฐัอเมรกิาดําเนินการ ยงิกงัวลมากไปกว่านันเมอื OFAC ก็ไม่ได ้

ตดัการรวมทอียู่ออกไป

ปัจจบุนัการถอืเหรยีญทมีคีวามด่างพรอ้ยลงในรายการ SDN ซงึจะทําใหเ้จา้ของ

สกลุเงนิดจิติลัทเัป็นผูบ้รสิทุธอิาจถกูลงบนัทกึบญัชดีําทางอาญาได ้เนืองจากการ

ตดิต่อของเจา้ของเหรยีญปนเปือน สงินีทําใหศ้าสตราจารยด์า้นกฎหมายแห่ง

มหาวทิยาลยันิวยอรก์ชอื แอนดรวู ์ฮงิคส์ ไดพ้ดูไวว่้า “ จบูลาความการใชแ้ทนกนัได ้

ซะ” และประชาชนควรคาดหวงัว่า “เหรยีญทจีะเกดิขนึใหม่ควรเป็นเหรยีญพรเีมียม

หรอืตามรอยเหรยีญทมีคีวามโปรง่ใส …”8

เมอืคํานึงถงึพฒันาการเหล่านีจงึไม่ยากทจีะจนิตนาการถงึความวุ่นวายในตลาด

สกลุเงนิดจิติลั และความทกุขท์รมานหรอืการสญูพนัธุข์องสกลุเงนิดจิติลัทไีดร้บั

การยอมรบัเป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตาม Epic เป็นหนึงในไม่กสีกลุเงนิทหีลกีเลยีง

ปัญหานีอย่างสนิเชงิเนืองจากคณุสมบตัคิวามเป็นส่วนตวัทแีข็งแกรง่ทไีดอ้ธบิาย

ไวก่้อนหนา้ในเอกสารนี ดว้ยการลบการเชอืมโยงระหว่างตวัตนและความเป็น

เจา้ของและความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลททีําธรุกรรม Epic จะไม่มคีวาม

เกยีวเนืองกบับคุคลหรอืกจิกรรมใดๆ ดงันันค่าของ Epic ยงัคงเป็นอสิระจาก

ผูใ้ชแ้ละใหค้วามเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัในระดบัสงู ซงึไม่สามารถควบคมุ

ไดโ้ดยรดา้นอาญาการเงนิหรอืการเมอืงโดยสนิเชงิ

EPIC CASHEPIC เงนิสดอนิเตอรเ์น็ตส่วนตวั8
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IV. ความยดืหยุ่น
Epic Cash คอืการตดิตงับล็อกเชนของ MimbleWimble ทมีคีวามกา้วหนา้ในการปรบัขนาดไดเ้นืองจากการออกแบบพนืททีมีีประสทิธภิาพซงึทํา

ใหข้อ้มูลของธรุกรรมซาํซอ้น โดยฟังกช์นัการตดัผ่านมหีนา้ทรีบัผดิชอบในส่วนนี ทําใหม้นัใจไดว้่าบล็อกเชนจะมพีนืทมีากขนึอย่างมีประสทิธภิาพ

เมอืเวลาผ่านไป ซงึแตกต่างจากสกุลเงนิดจิติลัส่วนใหญ่รวมถงึบทิคอยนเ์อง และโหนดใหม่นันสามารถสรา้งขนึไดด้ว้ยการลงทุนทนีอ้ยทสีุด

ในหน่วยความจาํ ดว้ยพนืททีเีหลอือยู่ทาํใหส้ามารถกระจายเครอืข่ายและกระจายอํานาจไดอ้ย่างกวา้งขวาง นอกจากนีในขณะทแีต่ละ

โหนดของบทิคอยนท์เีชอืมต่อกนัจะถูกเก็บไวท้งัหมด ทาํให ้ Epic Cash สามารถทจีะมีส่วนรว่มในการรกัษาความปลอดภยัเครอืข่ายตาม

บล็อกย่อยเล็กๆ

อนิพุต:

การอา้งองิถงึผลลพัธเ์กา่

เอาทพุ์ต:

ผลลพัธข์องธุรกรรมทเีป็นความลบั

และ rangeproofs;

สว่นเกนิ:

ความแตกต่างระหวา่งผลลพัธข์อ้มูลทถีกู
ป้อนรวมทงัลายเซน็ (สําหรบัการตรวจสอบ
และพสิจูนแ์ลว้ว่าเงนิเฟ้อ)

อนิพุต เอาทพุ์ต

ส่วนเกนิ

รูปที 2:
ส่วนการทําธุรกรรมของ WimbleMible

สกลุเงนิดจิติลัส่วนใหญ่ตอ้งการการจดัเก็บขอ้มูลการทําธรุกรรมทงัหมดบนบล็อก

ของพวกเขา ปัจจบุนัเครอืขา่ยของบทิคอยนจ์ะไดร้บัหน่วยความจาํ 0.1353 GB ใน

แต่ละวนั ในขณะทเีครอืขา่ยของอธีเีรยีม เพมิขนึในอตัราทเีรว็ยงิขนึ 0.2719 GB ต่อ

วนั หากเครอืขา่ยของบทิคอยน์ ยงัคงเตบิโตในอตัราปัจจบุนัจนในทสีดุก็จะถงึขนาด

ประมาณ 6 TB ตามเวลาทบีล็อกรางวลัสุดทา้ยถกูขดุในปี 2683 อธีเีรยีมจะเกนิ 10 

TB เมอืถงึวนันัน ในบล็อกเชนส่วนใหญ่ทไีม่ม ีMimbleWimble ธรุกรรมจะตอ้ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยโหนดทวัโลก เมอืขอ้มูลเพมิขนึภาระของแต่ละโหนดก็เชน่กนั 

แมจ้ะมขีนาดเพยีง 200 GB (ขนาดโดยประมาณของเครอืขา่ยบทิคอยน์ ปัจจบุนั) 

การซงิโครไนซข์อ้มูลตอ้งการเครอืขา่ยทเีสถยีรและความสามารถในการอา่นและเขยีน

ดสิกค์วามเรว็สูง

ดงันันการขดุไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางมากขนึพูลขดุขนาดใหญ่ทใีชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรคอมพวิเตอรร์าคาแพง ถา้ประวตับิล็อกเชนทงัหมดของบทิคอยนถ์กูเก็บไว ้

ในบล็อกเชนของ Epic Cash แทน มนัจะพอดกีบัพนืททีนีอ้ยกวา่เกอืบ 90% ดว้ย

ขนาดทเีล็กกวา่จะทําใหเ้รว็กวา่ เพราะแต่ละธรุกรรมจะใชเ้วลานอ้ยกวา่ในการส่งและ

การรกัษาความปลอดภยั

MimbleWimble แกปั้ญหาทเีก็บขอ้มูลนีดว้ยวธิกีารตดับล็อกแบบใหม่ทเีรยีกวา่ 

‘การตดัผ่าน’ เพอืใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทํางานของการตดัผ่านการตรวจสอบธรุกรรม

และบล็อกใน MimbleWimble บล็อกเชน่เป็นสงิทดีทีสีุด
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9 Li, Crypto, Blockchain’s Big Data Problem, 27 January, 2019,
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โครงสรา้งการทาํธุรกรรมของ 
Merkle Trees 

ธุรกรรมเอาทพุ์ตของ Merkle Trees
และ rangeproofs

รายการค่าส่วนเกนิและลายเซน็

+ + +

บล็อก Epic Cash ทงัหมดประกอบดว้ย:

รูปท ี3:
MimbleWimble
การทําธุรกรรมก่อนและหลงัการตดัผ่าน

การทาํธรุกรรมทหีกัลา้งกนัหมด

ในรูปท ี2 และ 3 ดดัแปลงมาจากงานนําเสนอของ แอนดรูว ์ โพลสตรา 10

เราสามารถเห็น Epic ทขีดุขนึมาใหม่แสดงเป็นเซลลอ์นิพุตสขีาว เซลลท์มีสีี

เหมอืนกนัแสดงถงึเอาตพุ์ตทมีอีนิพุตทใีชแ้ลว้ทสีอดคลอ้งกนั ดว้ยกระบวนการตดั

ผ่านอนิพุตและเอาตพุ์ตทจีบัคู่แลว้จะถกูลบออกเพอืเพมิพนืทวีา่งภายในบล็อกซงึชว่ย

ลดปรมิาณขอ้มูลทตีอ้งจดัเก็บในบล็อกเชน ในขณะทกีารทําธรุกรรมถกูละเวน้จาก

บญัชแียกประเภทส่วนเกนิทเีหลอือยู ่ (เพยีง 100 ไบต)์จดัทําเอกสารอย่างถาวรวา่

ธรุกรรมเกดิขนึ

เมอืมกีารสรา้งบล็อกอย่างต่อเนือง MimbleWimble จะใชก้ารตดัผ่านขา้มบล็อก 

ดงันันในระยะยาวสงิทเีหลอือยู่คอืส่วนหวัของบล็อก (ประมาณ 250 ไบต)์ ธรุกรรมที

ยงัไม่ไดใ้ชแ้ละเมล็ดธรุกรรม (ประมาณ 100 ไบต)์ Grin การใชง้าน 

MimbleWimble ครงัทสีองแสดงใหเ้ห็นวา่โซ ่MimbleWimble ทมีจีาํนวนธรุกรรม

ทใีกลเ้คยีงกบัโซข่องบทิคอยนจ์ะเทา่กบั 10% ของขนาดเครอืขา่ยบทิคอยน ์

นอกจากนีขนาดของโหนดจะ “ตามลําดบัของกกิกะไบทต์ามขนาดโซข่องบทิคอยน์

และอาจปรบัใหเ้หมาะสมไดใ้นอตัราเพยีงไม่กรีอ้ยเมกะไบต”์12

สงินีตรงขา้มกบับทิคอยน ์ซงึบล็อกเชนทงัหมดจะตอ้งถกูเก็บไวใ้นแต่ละโหนด เมอื

เวลาผ่านไปเนืองจากประสทิธภิาพของพนืทขีอง Epic Cash บล็อกเชนเตบิโตขนึ 

เมอืเทยีบกบับบล็อกเชนของบทิคอยน์ ดงันันประสทิธภิาพของตน้ทุนก็จะสมัพนัธก์บั

การมสี่วนรว่มของโหนดในเครอืขา่ย Epic Cash อปุสรรคทตีํากวา่ในการเขา้รว่มจะ

ชว่ยใหม้นัใจไดถ้งึความยดืหยุ่นทสีําคญัทโีหนดเลเยอรข์องการออกแบบเครอืขา่ย

การทํางานผ่านการใชง้านของ MimbleWimble และการประยุกตใ์ชก้ารตดัแต่ง

ดว้ยกระบวนกาการตดัผ่าน บล็อกเชนของ Epic Cash นําเสนอความสามารถใน

การขยายขดีความสามารถในวธิทีมีกัถูกมองขา้มโดยคอมมวินิตขีองสกุลเงนิ

ดจิติอล มนัเป็นสงิหนึงทรีวบรวมสาระสําคญัของบทิคอยน์ และโครงการทมุีด

ประสงคเ์ดยีวกนันันคอืการกระจายอํานาจ โดยไม่คํานึงถงึจาํนวนธรุกรรมต่อวนิาที

ทเีหรยีญสามารถประมวลผลได ้ มนัจะดยีงัไงถา้มนัไม่สามารถอยู่ไดด้ว้ยเครอืข่ายที

กวา้งขวางและหลากหลาย หากความตอ้งการของหน่วยความจําเป็นเชน่นัน การ

ตรวจสอบความถกูตอ้งในทา้ยทสีุดจะเกดิขนึกบักลุ่มบรษิทั เหมอืงขดุทแีข็งแกรง่

และความพยายามของชมุชนสกุลเงนิดจิติลัทงัหมดในการสรา้งระบบนิเวศทกีระจาย

อาํนาจนันเพอืใหป้รมิาณงานเพมิขนึ การวางแผนการใชง้านเลเยอร ์Lightning 2  

เป็นเป้าหมายระยะสนัในแผนงานพฒันา Epic Cash

EPIC CASHEPIC เงนิสดอนิเตอรเ์น็ตส่วนตวั10
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V. นโยบายการเงิน
นโยบายการเงนิของ Epic Cash และบทิคอยนค์ลา้ยกนัมาก การหมุนเวยีนของ Epic Cash จะเพมิขนึอย่างรวดเรว็ จากนันจะประสาน

กบัอุปทานหมุนเวยีนของบทิคอยน์ ในปี 2571 มนัจะเพมิขนึหลงัจากนันในอตัราทลีดลงจนกระทงัถงึปรมิาณสูงสุด 21 ลา้น Epic ในปี 

2683 Epic Cash มคุีณสมบตัทิจีะเป็นรา้นคา้ปลอดภยัทมีมูีลค่าในระยะยาวเพราะเป็นททีราบกนัดว่ีามกีารหมุนเวยีนของแหล่งจา่ย

หมุนเวยีนตลอดอายุการใชง้านของการปล่อยอมีชิชนั นโยบายการเงนิของ Epic Cash มคุีณลกัษณะสปีระการดงัต่อไปนี:

นโยบายการเงนิของ Epic Cash นันจาํลองมาจากบทิคอยนด์ว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี:

การปลอ่ยกา๊ซอยา่งรวดเรว็ในชว่งเกา้ปีแรกของอายกุารใชง้านของ

มนัในระหวา่งทจีะทาํการขดุ 20,343,750 Epic (96.875% ของ

อุปทานทงัหมด) อตัราการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทแีน่นอนมกีาร

ระบไุวใ้นสว่นตารางการปลอ่ยมลพษิของเอกสารนี;

อุปทานสงูสดุของ Epic คอื 21 ลา้น ซงึจะมาถงึในปี 2683 ในเวลา

ประมาณเดยีวกบัเมอืบทิคอยนม์าถงึปรมิาณสงูสดุ 21 ลา้นหน่วย

Epic Singularity ประมาณ 24 พ.ค. 2571 อตัราการไหลเวยีน

ของ Epic และอตัราการปลอ่ยกา๊ซซงิโครไนซนั์นสอดคลอ้งกบับทิ

คอยนแ์ละ Epic Singularity อตัราการปลอ่ยกา๊ซจะลดลงในอตัรา

ทเีพมิขนึในขณะทปีรมิาณการไหลเวยีนเพมิขนึ

Epic มโีครงสรา้งการหารทศนิยม 8 ตาํแหน่งเชน่: 1 Epic มคีา่

เทา่กบั 100,000,000 ฟรแีมน (เชน่เดยีวกบั 1 บทิคอยน์ เทา่กบั 

100,000,000 ซาโตช)ิ

ขอ้ตกลงกบัพนืฐานทางเศรษฐกจิของบิทคอยน ์ กล่าวคือความ

ขาดแคลนและความสามารถในการคาดการณข์องการหมุนเวียน

ของอุปทานเป็นปัจจยัทมีีมูลค่าสูง

สาธารณชนคุน้เคยกบัรปูแบบของบทิคอยนแ์ละผลงานทผีา่นการ

พสิจูนใ์นชว่งสบิปีทผี่านมานับตงัแตก่อ่ตงั ดว้ยการซงิโครไนซก์บั

อุปทานทหีมุนเวยีนของบทิคอยนแ์ละสะทอ้นโครงสรา้งการจดัหาและ

การแบ่งแยกสงูสดุของบทิคอยน์ Epic ใชเ้สน้ทางทมีคีวามตา้นทาน

นอ้ยทสีดุตอ่การยอมรบัโดยรวม
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VI. กําหนดการปล่อยกา๊ซ
Epic Cash มทีงัหมด 33 ชว่งยุคเวลาการขดุแต่ละครังถูกกาํหนดโดยการลดลงของรางวลับล็อกเมอืเทยีบกบัยุคกอ่นหนา้ Epic 

Genesis วนัท ีEpic บล็อกแรกถูกขดุเกดิขนึในวนัท ี1 ิงหาคม 2562 บล็อกจะถูกขดุทอีตัราหนึงต่อนาท ีเมอืเวลาผ่านไปหา้ยุคแรกจะเป็ 

นการสร ้ างอุปทานเกอืบ 97% ของอุปทานสูงสุดของ Epic โดยควบคู่ไปกบั 20 ปีของการปล่อยบทิคอยนใ์นเวลาประมาณเกา้ปี 

นีอาจเป็ นโอกาสทจีะ “ยอ้นเวลากลบัไป" สําหรบัผูท้พีลาดการขนึของบทิคอยนท์ผ่ีานมา

6

3

0

J3 มกราคม 2552 การเปิดตวัของ Epic

21 ซ ั พ
พ ล า ย
ข อ ง
เ ห รี ย ญ
(m)
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อุปทานของ BITCOIN อปุทานของ EPIC CASH

31 ธนัวาคม 2683
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ซงิโครไนซ ์

ตารางท ี1: กําหนดการปล่อยกา๊ซสําหรบัยุคการขดุเจ็ดครงัแรกวนัทใีกลเ้คยีงโดยประมาณ

รูปท ี4: กําหนดการปล่อยา๊ซของ Epic และบทิคอยน์

  ยุคสมยั 1 2 3 4 5

S

6 7

บล็อกรวีอรด์ 16 8 4 2 1 0.15625 0.078125

วนัเรมิตน้ 1 สงิหาคม 
2562

29 มิถุนายน
2563

11 ตุลาคม
2564

3 มิถุนายน
2566

10 สงิหาคม
2568

24 พฤษภาคม
2571

22 พฤษภาคม
2575

วนัสนิสุด 29 มิถุนายน 
2563

11 ตุลาคม 
2564

3 มิถุนายน
2566

10 สงิหาคม 
2568

24 พฤษภาคม
2571

22 พฤษภาคม
2575

20 พฤษภาคม
2579

ระยะเวลา (จํานวนวนั) 334 470 601 800 1019 1460 1460

อปุทานเรมิตน้ 0 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380

อปุทานสนิสุด 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380 20,835,630

% ของอุปทานสูงสุด 36.6% 62.4% 78.9% 89.9% 96.9% 98.4% 99.2%

กําหนดการปล่อยในตารางท ี1 แสดงวนัเรมิตน้และสนิสดุของยคุการขดุเจ็ดครงัแรก

ของรางวลับล็อกทสีอดคลอ้งกนัและเสบยีงหมุนเวยีนต่อมาสําหรบัแต่ละยคุ ยคุ 8 ถงึ 

33 ไม่รวมอยู่ในตารางเพอืประโยชนข์องความกะทดัรดั สําหรบัยคุนันน่าจะเป็นที

เขา้ใจไดว้่าแต่ละยคุต่อมาจะไดร้บัรางวลับล็อคซงึเท่ากบัครงึหนึงของรางวลัในยคุ

ก่อนหนา้นีเหมอืนกบัในบทิคอยน์ จาํนวน Epic ทปีล่อยออกมาในแต่ละชว่งเวลา

เหล่านีจะเป็นผลรวมของรางวลับล็อกในยคุ 4 ปี (ประมาณ 1,603 วนั)

Epic Singularity (2571) อปุทานการไหลเวยีนของ Epic จะตดัจาํนวนการ

หมุนเวยีนของบทิคอยน์ Epic Cash จะใชบ้ทิคอยนบ์ล็อกการใหร้างวลัและ

รปูแบบการแบ่งครงึ ซงึจะเห็นว่าการบล็อกรางวลัลดลงครงึหนึงทกุๆสปีี 

ขอ้ยกเวน้เพยีงอย่างเดยีวคอืบล็อกของ Epic ยงัคงถกูขดุในอตัราหนึงตอ่นาที

เทยีบกบัอตัราของบทิคอยนท์เีป็นหนึงบล็อกต่อทกุสบินาท ีดว้ยการทําเชน่นี

อปุทานของ Epic ทไีหลเวยีนจะรกัษาความเท่าเทยีมกนัโดยประมาณกบัอปุทาน

ทหีมุนเวยีนของบทิคอยนต์ลอดเวลาทเีหลอือยู่
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VII. การขุด
Epic Cash บล็อกเชนแสวงหาการกระจายอํานาจดว้ยการตอ้นรบัฮารด์แวรก์ารคาํนวณทหีลากหลาย การขดุ Epic นันสามารถขดุไดโ้ดยการขดุทงัสาม

รปูแบบคอื ซพียี ู การด์จอ และเครอืง ASIC เป็นครงัแรก โดยใชอ้ลักอรทิมึการแฮชตามลาํดบัสามแบบ: RandomX, ProgPow และ CuckAToo31 +

อลักอรธิมึสามารถสลบัความรอ้นรอ้นเล็กนอ้ยโดยไม่สญูเสยีความสมบูรณข์องบล็อกเชน

RandomX เป็นการทาํงานแบบ Proof-of-Work (PoW) อลักอรทิมึทปีรบัใหเ้หมาะสมกบัซพียีสูาํหรบัวตัถปุระสงคท์วัไป จะใชก้ารดาํเนินการโปรแกรมแบบสุม่กบั

เทคนิคหน่วยความจาํหลายอยา่งยากทจีะบรรลเุป้าหมายดงัตอ่ไปนี;

• การป้องกนัการพฒันา ASIC แบบชปิเดยีว

• ลดความไดเ้ปรยีบดา้นประสทิธภิาพของฮารด์แวรพ์เิศษใหเ้หนือกวา่ซพีียอูเนกประสงคท์วัไป

การขดุ Epic ดว้ยซพยีตูอ้งการการจดัสรรทตีอ่เนืองกนัของ RAM 2 กกิกะไบท ์แคช L1 16 กกิกะไบท ์ แคช L2 256 กกิกะไบท ์ และแคช L3  2 กกิ
กะไบท ์ ตอ่เธรดการทาํเหมอืง อุปกรณ ์Windows 10 ตอ้งการ RAM 8 กกิกะไบทข์นึไป ไม่น่าเชอืวา่วนัหนึงในโทรศพัทม์อืถอืในอนาคตทไีม่ไกลเกนิไป
อาจกลายเป็นโหนดการขดุทมีศีกัยภาพการรวมซพียีใูนชว่งตน้ของเครอืข่าย การขดุ Epic Cash เป็นโอกาสทมีากสาํหรบัคนส่วนใหญ่ทตีอ้งการการ
คาํนวณเพยีงเล็กนอ้ย หมายความวา่จะไดร้บัผลตอบแทนบล็อกดว้ยการชว่ยรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย Epic Cash

Programmatic Proof-of-Work (ProgPow) เป็นอลักอรทิมึทขีนึอยู่กบัแบนดว์ดิทห์น่วยความจําและการคาํนวณหลกัของลําดบัคณิตศาสตรแ์บบสุ่ม

ซงึใชป้ระโยชนจ์ากคณุสมบตักิารประมวลผลของการด์จอจํานวนมากและชว่ยประหยดัตน้ทนุพลงังานทงัหมดของฮารด์แวร ์ เนืองจาก ProgPow ไดร้บั

การออกแบบมาโดยเฉพาะเพอืใชป้ระโยชนจ์ากการด์จออย่างเต็มรปูแบบซงึมทีงัเรอืงยากและราคาแพงเพอืใหไ้ดป้ระสทิธภิาพทสีูงขนึอยา่งมนัียสําคญัผ่าน

ฮารด์แวรเ์ฉพาะ ดงันันอลักอรทิมึ ProgPow จะลดแรงจงูใจสาํหรบักลุม่ ASIC ขนาดใหญ่เพอืใหม้ปีระสทิธภิาพสูงกว่ารด์จอ ซงึมกัพบไดก้บัอลักอรทิมึ 

PoW อนืๆ เชน่ SHA-256 ของบทิคอยน ์ แมว้่าการด์จอจะไม่แพรห่ลายเหมอืนกบัซพียี ู แตก่็ยงัมอียูท่วัไป ดว้ยการพฒันาทางเทคโนโลยทีขีบัเคลอืนโดย 

powerhouses, Nvidia และ AMD, GPU สามารถประมวลผลแบบขนานจํานวนมากของโซลชูนัการขดุบนซพียีใูนแต่ละหน่วย เป็นผลมาจากการ

รวมกนัของความแพรห่ลายและพลงัการประมวลผลทสีูงซงึ การด์จอจงึกลายเป็นสว่นหลกัทสีําคญัใหก้บักจิกรรมการขดุส่วนใหญ่ในชว่งยคุเรมิตน้ดงัแสดง

ในตารางท ี2

RandomX และซพียูี

ProgPow และการด์จอ

1

2

CuckAToo31+ คอ่นขา้งเป็นมติรกบั ASIC การเปลยีนแปลงของอลักอรทิมึ Cuckoo Cycle ทพีฒันาโดย จอหน์ ทรอมป์ นักวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอรช์าว

ดตัช ์ญาตขิอง ASIC ทตีา้นทาน CuckARoo29, CuckAToo31 + และการสรา้งกราฟ bipartite แบบสุม่เพอืนําเสนอนักขดุดว้ยภารกจิในการคน้หาลูปของ

ความยาวทกีาํหนด ‘N’ ผ่านจดุยอดของกราฟนัน

CuckAToo+31 และเครอืง ASIC3

EPIC CASH EPIC เงนิสดอนิเตอรเ์น็ตส่วนตวั 13
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ยุคสมยั 1 2 3 4 5 6 7

วนั 334 470 601 800 1019 1460 1460

ซพียูี
60% 30% 10% 5% 5% 5% 5%

การด์จอ
38% 65% 62% 40% 20% 10% 10%

เครอืง ASICs
2% 5% 28% 55% 75% 85% 85%

สงินีเป็นงานทถีูกผูกไวก้บัหน่วยความจาํ หมายถงึเวลาทใีชใ้นการแกปั้ญหาถูกกาํหนดโดยแบนดว์ดิธห์น่วยความจาํมากกว่าตวัประมวลผลดบิ

หรอืความเรว็ของการด์จอ เป็นผลใหอ้ลักอรทิมึ Cuckoo Cycle ผลติความรอ้นนอ้ยลงและใชพ้ลงังานนอ้ยกว่าอลักอรทิมึ PoW แบบดงัเดมิ 

เครอืง ASIC ทํางานไดด้กีบั CuckAToo31+ ชว่ยเพมิประสทิธภิาพของการด์จอโดยใช ้ SRAM หลายรอ้ยเมกาไบท ์ ในขณะทหีน่วยความจาํ

I/O14 มปัีญหา ASICs ถอืว่าเป็นเครอืงมอืทมีศีกัยภาพทสีุดจากการเปรยีบเทยีบของการขดุทงั 3 รูปแบบ อย่างไรกต็ามแมว้า่การขดุแต่ละ

รูปแบบจะไดร้บัการจดัสรรสว่นแบ่งเล็กนอ้ยของผลตอบแทนการขดุเมอืเทยีบกบัซพียูีและการด์จอในชว่งตน้ แต่ ASIC ก็ยงัถอืวา่ไดร้บัส่วน

แบ่งส่วนใหญ่ของบล็อกรวีอรด์ และมสีมมตฐิานทวี่าจะมกีารแข่งขนัของผูผ้ลติอุปกรณก์ารขดุสาํหรบั CuckAToo31+ สูงขนึ

ตารางท ี2: การจดัสรรรางวลัการขดุ อาจมกีารแกไ้ข การจดัสรรจะถูกนําไปใชเ้พอืใหเ้กดิการกระจายอาํนาจสูงสุดและ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของเครอืข่าย

0%

60%

80%

1 2 3 5 6 7

40%

ซพียีู

20%

การด์จอ

4

ยคุสมยั

ASIC

รูปท ี5: การขดุการใหร้างวลัสําหรบัแต่ละชง่เวลาตามตารางท ี2 อาจมกีารแกไ้ข

100%
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เรมิตน้ดว้ย Epic Genesis (ปี 2562) และสรปุท ีEpic Singularity (ปี 2571) ในระหวา่งกระบวนการขดุจะมีการจดัสรร Epic ทถีกูเปลยีนเสน้ทางเป็น

ผลงานขดุไปสูมู่ลนิธ ิEPIC บล็อกเชน

มูลนิธ ิEPIC บล็อกเชนนันอทุศิตนเพอืการพฒันาดา้นเทคนิคและการส่งเสรมิการรบัรูแ้ละการใชป้ระโยชนข์องโครงการ Epic Cash ในชว่งปีแรกๆของการ

กอ่ตงั โดยการสรา้งกจิกรรมทางการตลาดและการพฒันาความรว่มมอืในอุตสาหกรรมเทคโนโลยกีารเงนิ

หลงัจาก Singularity บทบาทของมูลนิธ ิEPIC บล็อกเชนจะถกูสนันิษฐานโดย EPIC Distributed Autonomous Corporation (EDAC) ซงึจะไดร้บั

การพฒันาโดยมูลนิธกิอ่นการสง่มอบ

มูลนิธ ิEPIC บล็อกเชนไดร้บัทนุจากเปอรเ์ซน็ตข์องรางวลัการขดุหกัจากบล็อกรางวลัตามอตัราประจาํปีตอ่ไปนี:

ตารางท ี3: อตัราประจาํปีสําหรบัการมสี่วนรว่มในการขดุของมูลนิธเิป็นเปอรเ์ซน็ตข์องรางวลัการขดุ

ปี 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

% ของรางวลัการขดุ 8.88 % 7.77 % 6.66 % 5.55 % 4.44 % 3.33 % 2.22 % 1.11 % 1.11 % 0 %

4 ผลงานการขดุ
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VIII. สรุป
Epic มจีดุประสงคท์จีะเป็นทยีอมรบัหนึงใน "เงนิดจิทิลัทกีระจายอํานาจ" ซงึเป็นสอืกลางในการแลกเปลยีนกบัสถานะทเีป็นทยีอมรบัของบทิคอยนใ์นฐานะทองคาํ

ดจิติอลทกีระจายอํานาจ ดว้ยการแนะนําการสญูเสยีความสามารถในการใชง้านรว่มกบัสว่นสาํคญัหลกัของฮารด์แวรท์ปีระหยดัพลงังานและเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

มากขนึ Epic Cash ทาํใหค้วามสมดลุของพลงังานกลบัคนืมาเพอืประโยชนข์องผูใ้ชแ้ตล่ะคนในทางตรงกนัขา้มโดยสนิเชงิกบัแนวโนม้การรวมศนูย ์ การรวมกนั

ของเศรษฐศาสตรบ์ทิคอยนแ์ละทฤษฎเีกมและสตูรพสิูจนก์ารทาํงานทพีสิจูนแ์ลว้พรอ้มเทคโนโลยบีล็อกเชนรว่มสมยัทดีทีสีดุสง่ผลใหเ้กดิสกลุเงนิทน่ีาเชอืถอื 

เปลยีนแปลงไม่ไดแ้ละการกระจาย (Epic) ทสีามารถปรบัขยายไดแ้ละสามารถป้องกนัความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีEpic บล็อกเชนเปิดสูส่าธารณะแบบไร ้

พรมแดนและทนตอ่การเซน็เซอร ์ชว่ยรกัษาความเป็นสว่นตวัและความมงัคงัของผูใ้ชง้านและตอบแทนผูท้ใีชง้านฮารด์แวรใ์นการสนับสนุนเครอืขา่ยผ่านการขดุ ทกุ

หน่วยของ Epic ทถีกูขดุขนึมานันก็เพอืพสิจูนก์ารทาํงาน อุปทานเรมิตน้ทศีนูยแ์ละเครอืขา่ยไดร้บัการพจิารณาวา่มกีารเปิดตวัอยา่งเป็นธรรมโดยมเีทสเน็ตทใีช ้

งานได ้

ขอ้เทจ็จรงิทสีําคญัของ Epic Cash:

การขดุเรมิตน้ตังแตว่ ันท ี สงิหาคม 2562

Epic Cash บล็อกเชนทาํงานอยู่บน MimbleWimble.

การกาํหนดคณุสมบตัขิองโปรโตคอลคอื:

1. การตดัผ่าน – การลบขอ้มูลทซีบัซอ้นออกจากบล็อกเชนเพอืสง่เสรมิประสทิธภิาพของพนืท ีและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของเครอืขา่ยและการกระจายอํานาจของการจดัการทรพัยส์นิ;

2. CoinJoin– การรวมธรุกรรมในบล็อกเชนก็เพอืใหม้นัใจไดว้่าสกุลเงินดจิติลั Epic นันสามารถแลกเปลยีนได ้

3. Dandelion++ โปรโตคอล – การกระจายของการทาํธุรกรรมโดยการสือสารขา้มชอ่งทางทีเชอืมโยงกนั และการกระจายขาม

เครอืข่ายทีกวา้งขวางของโหนดโดยการตดัการเชอืมต่อระหว่างการทาํธุรกรรมและตน้กาํเนิด;

4. กาํจดัทอียู่ของกระเป๋าเงิน – การใชม้ลัติซกินเจอรเ์พือสรา้งกุญแจส่วนตวัแบบใชง้านไดค้รงัเดียวเมือทาํธุรกรรม ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้ง

ใชท้ีอยู่กระเป๋าเงินทงัหมด

นโยบายการเงินของ Epic ถกูออกแบบมาเพอืซงิโครไนซอ์ุปทานการไหลเวยีนของ Epic และการหมุนเวยีนของบทิคอยนใ์นระยะเวลา

ประมาณเกา้ปี และเขา้ถงึปรมิาณสงูสุด 21 ลา้นเหรยีญเทา่กนักบับทิคอยนใ์นปี 2683 นโยบายการป้องกนัเงนิเฟ้อทลีดลดนีรบัประกนัในเรอืง

ของความโปรง่ใสและความขาดแคลน สง่เสรมิการรกัษาความปลอดภยัในการเก็บรกัษามูลคา่ในระยะยาว

การขุด ซงึประกอบดว้ยพีซยีู การด์จอ และเครอืง ASIC ผ่านอลักอรทิมึ RandomX, ProfPoW และ CuckAToo31+ ทีสอดคลอ้ง

กนัเพืออํานวยความสะดวกในการประมวลผลและประสิทธภิาพของเครอืข่าย
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IX. ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ลงิค ์:

www.epic.tech 

t.me/EpicCash – เทเลแกรม

t.me/EpicCashThai

ชอืโครงการ: EpicCash  

ชอืสกลุเงิน: Epic

บล็อกเวลา: 60 วนิาที

บล็อกขนาด: เริมต้น 1 MB 

อปุทาน: 0

อปุทานขันสุดท้าย: 21,000,000 

บล็อกเริมต้น:  สงิหาคม  2562 

คอนเซนซสั: RandomX (ซพียูี), ProgPow (การด์จอ) และ CuckAToo31+ (เครอืง
ASICs)
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X. อภธิานศพัท ์
เครอืง ASIC

กราฟสองส่วน

ปัจจยัททํีาใหม้องไม่เห็น

บล็อกรวีอรด์

แคช

อุปทานหมุนเวยีน

ซพียูี

การตดัผ่าน

 การกระจายอาํนาจ

    การปล่อยกา๊ซ

Epic Singularity

ส่วนเกนิ (MimbleWimble)

การใชแ้ทนกนัได้

Genesis (อเีวน้ท)์

การด์จอ

การแบ่งครงึ (สําหรบับทิคอยน)์

 แฮชอลักอรทิมึ

 (ฟังกช์นั)

 การเขา้รหสัโฮโมกราฟฟิค

การเปลียนไม่ได ้

 อนิพุต (MimbleWimble)

Application Specific Integrated Circuits; ชปิทอีอกแบบมาเพอืวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ

ชดุของกราฟจดุยอดแบง่ออกเป็นสองชดุแยกจากกนั เชน่ จะไม่มกีราฟแนวตงัสองกราฟภายในชดุเดยีวกนั
และอยูต่ดิกนั 15

องคป์ระกอบแบบสุ่มนํามาใชเ้ป็นขอ้ความดจิติอลเพอืความสะดวกในการเขา้รหสัความลบัทใีชร้ว่มกนัระหวา่งทงัสองฝ่ายที

เขา้รหสัอนิพุตและเอาตพุ์ตในการทําธรุกรรมเฉพาะนัน รวมถงึกญุแจสาธารณะและส่วนตวัของการทําธรุกรรมของคู่สญัญา16

Epic ใหม่ทจีดัจาํหน่ายโดยเครอืขา่ยเป็นรางวลัสําหรบัการคํานวณทดีําเนินการเพอืตรวจสอบการทําธรุกรรมภายในบล็อก

ใหม่

ส่วนประกอบฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรท์เีก็บขอ้มูลเพอืใหค้ําขอในอนาคตสําหรบัขอ้มูลนันสามารถใหบ้รกิารไดเ้รว็ขนึ

จาํนวนของ Epic ทมีีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง

Central Processing Unit: ส่วนประกอบคอมพวิเตอรม์หีนา้ทปีระมวลและการดําเนินงานส่วนใหญ่ของคําสงั

จากฮารด์แวรอ์นืๆของคอมพิวเตอรแ์ละซอฟแวร ์

กระบวนการ MimbleWimble บล็อกโดยอนิพุตและเอาตพุ์ตทจีบัคูก่นัจะถกูลบออกเพอืเพมิพนืทวีา่งภายในบล็อก

เพอืลดจาํนวนขอ้มูลทจีาํเป็นสําหรบัการจดัเก็บในบล็อกเชน

สถานะการกระจายตวัของการดําเนินงานเครอืขา่ยและการกาํกบัดูแล

การสรา้ง Epic ใหม่ทนัีกขดุไดร้บัในบล็อกรางวลั Epic ถกูสรา้งขนึทุกๆ 60 วนิาทเีมอืธรุกรรมไดร้บัการยนืยนัในบล็อกเชน

จดุทอีปุทานหมุนเวยีนของ Epic ประสานกบัอปุทานหมุนเวยีนของบทิคอยน์ (พฤษภาคม 2571)

ความแตกต่างระหวา่งเอาตพุ์ตและอนิพุตรวมทงัลายเซน็ (สําหรบัการพสูิจนต์วัตนและเพือพสิูจนว์า่ไม่ใชอ่ตัราเงนิเฟ้อ)

คุณสมบตัขิองทรพัยส์นิหรอืสนิคา้ทแีต่ละหน่วยมคีวามสามารถในการแลกเปลยีนกนัได ้และแต่ละ

ส่วนของมนัแยกไม่ออกจากส่วนอนื

การขดุของ Epic บล็อกแรกและการกอ่ตงัอย่างเป็นทางการของบล็อกเชน

Graphics Processing Unit: หน่วยทมีชีปิลอจกิแบบโปรแกรมได ้(โปรเซสเซอร)์ ซงึเชยีวชาญสําหรบัฟังกช์นัการแสดงผล 

การด์จอเหมาะสําหรบัการขดุสกลุเงนิดจิติลั

เกดิขนึทุก 4 ปี อตัราของอุปทานจะลดลง 50% หลงัจากการแบ่งครงึครงึแรกจบ โดยจะคํานวณค่าจากหมายเลขอนิพุต

พนืฐานโดยใชฟั้งกช์นัแฮช

อลักอรทิมึทางคณิตศาสตรท์แีมปขอ้มูลของขนาดคงททีใีชส้ําหรบัการสรา้งและตรวจสอบลายเซน็ดจิติลั รหสัตรวจสอบ

ขอ้ความ (MACs) และรูปแบบการตรวจสอบอนืๆ

วธิกีารคํานวณขอ้มูลทเีขา้รหสัโดยไม่ตอ้งถอดรหสักอ่น (ในการเขยีนโปรแกรม) สถานะทวีตัถไุม่สามารถแกไ้ขไดห้ลงัจากการ

สรา้ง

องคป์ระกอบของการทําธรุกรรม MimbleWimble ทเีป็นตวัแทนของผูส้่งธรุกรรม สรา้งขนึจากผลลพัธข์องการทํา

ธรุกรรมกอ่นหนา้

I/O อนิพุต/เอาทพุ์ต; การสือสารระหว่างระบบประมวลผลขอ้มูลเชน่คอมพิวเตอรแ์ละโลกภายนอกอาจจะเป็น

ระบบประมวลผลขอ้มูลมนุษยห์รอืระบบอนื
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15 http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
16 Macdonald, Andrew, Grin Coin and MimbleWimble: An Introductory Guide, 18 October, 2018,

https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/



อุปทานสูงสุด

เมมโมรฮีารด์

Merkle Tree

MimbleWimble

มลัติซกิเนเจอร ์

โหนด (Node)

One Way Aggregate Signature
(OWAS)

เอาทพุ์ต (MimbleWimble)

Pedersen Commitment Scheme

กุญแจส่วนตวั

Proof of Work(PoW)

กุญแจสาธารณะ

แรม (Random Access Memory)

Rangeproof

ลายเซน็ดจิติลั

SRAM (Static Random Access
Memory)

Throughput

Trustlessness

ปรมิาณlสูงสุดของ Epic ทจีะไปถงึจดุทอีปุทานหมุนเวยีนจะไม่เพมิขนึหลงัจากนันคอื 21,000,000 Epic

การใชแ้รมจํานวนมากเพอืแยกการเชอืมต่อพรอ้มกนัทพียายามเรยีกใชใ้นเวลาเดยีวกนักนั ฟังกช์นัเมมโมรฮีารด์เป็น

อลักอรทิมึทมีกีารคํานวณการตดัสนิใจในครงัแรกโดยหน่วยความจําทมีอียู่เพอืเก็บขอ้มูล หรอืทเีรยีกว่าฟังกช์นัผูก

หน่วยความจาํโครงสรา้งขอ้มูลทใีชใ้นการใชง้านดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร ์

Merkle trees ชว่ยใหส้ามารถตรวจสอบเนือหาในโครงสรา้งขอ้มูลขนาดใหญ่ในบล็อกเชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

ปลอดภยั

โปรโทคอลทนํีาเสนอโดยผูม้ส่ีวนรว่มทใีชน้ามแฝงว่า ทอม เอลวสิ เจดุซอร ์ในหอ้งสนทนาของนักพฒันาบทิคอยน์

ชดุรปูแบบลายเซน็ดจิทิลัทอีนุญาตใหก้ลุ่มผูใ้ชล้งนามในเอกสารเดยีว โดยทวัไปอลักอรทิมึหลายลายเซน็จะสรา้งลายเซน็รว่ม

ทมีขีนาดกะทดัรดักวา่ชดุลายเซน็ทแีตกต่างจากผูใ้ชท้งัหมด17.

คอมพิวเตอรท์เีชอืมต่อกบัเครอืข่ายบล็อกเชนและแยกออกไปยงัโหนดอนื ๆ ภายในเครอืข่ายเพอืเผยแพรข่อ้มูล

เกยีวกบัธุรกรรมและบล็อกในลกัษณะเพียรท์ูเพียร ์

ลายเซน็การทําธรุกรรมประกอบดว้ยลายเซน็จาํนวนมากทถีกูเขา้รหสัในลกัษณะทยีากต่อการคํานวณลายเซน็แต่ละรายการ

ทเีป็นส่วนหนึงของการรวบรวม

ส่วนประกอบของการทําธรุกรรม MimbleWimble เป็นตวัแทนของใบเสรจ็รบัเงนิของการทําธรุกรรมนัน ใชเ้ป็นอนิพุต

สําหรบัการทําธรุกรรมทตีามมา

การเขา้รหสัลบัดงัเดมิทอีนุญาตใหผู้ต้รวจสอบยอมรบัค่าทเีลอืกโดยไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใดๆ และไม่ตอ้งใชค้วามสามารถในการ

ยกเลกิการยนืยนัค่า

กุญแจส่วนตวัหรอืไพรเวตคยีเ์ป็นรหสัเล็กๆ ทจีบัคู่กบักุญแจสาธารณะเพือกําหนดอลักอรทิมึสําหรบัการเขา้รหสัขอ้ความ

และการถอดรหสั มนัถูกสรา้งขนึเป็นส่วนหนึงของการเขา้รหสัคยีส์าธารณะในระหว่างการเขา้รหสัแบบไม่สมมาตรและใช ้

เพือถอดรหสัและแปลงขอ้ความเป็นรูปแบบทอี่านได ้

ชนิส่วนของขอ้มูลทยีากต่อการสรา้ง (เสยีค่าใชจ้า่ยและเสยีเวลา) แต่ง่ายสําหรบัผูอ้นืในการตรวจสอบและเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทแีน่นอน Proof of Work มกัจะใชใ้นการสรา้งบล็อกเงนิดจิติอล

พบัลกิคยีถ์ูกสรา้งขนึในการเขา้รหสัคียส์าธารณะทใีชอ้ลักอรทิมึการเขา้รหสัคยีแ์บบอสมมาตร กุญแจสาธารณะจะใชใ้น

การแปลงขอ้ความเป็นรูปแบบทอี่านไม่ได ้

ชปิจดัเก็บขอ้มูลทเีขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็ในอปุกรณค์อมพวิเตอรท์ใีชร้ะบบปฏบิตักิาร (OS) โปรแกรมแอปพลเิคชนัและขอ้มูลที

ใชอ้ยู่ในปัจจบุนัเพอืใหส้ามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็โดยโปรเซสเซอรข์องอปุกรณ์

การตรวจสอบขอ้ผูกมดัซงึตรวจสอบวา่ผลรวมของการทําธรุกรรมทเีป็นอนิพุตมคี่ามากกวา่ผลรวมของการทําธรุกรรม

เอา้ทพุ์ตและค่าธรุกรรมทงัหมดเป็นค่าบวก Rangeproofs ทําใหม้นัใจวา่อปุทานทางการเงนินันๆไม่ไดม้กีารดดัแปลง

มาตรฐานของโปรโตคอลบล็อกเชนส่วนใหญ่ใชสํ้าหรบัการรกัษาความปลอดภยัการทําธรุกรรมและบล็อกของธรุกรรมการ

ถา่ยโอนขอ้มูล การจดัการสญัญา และกรณีอนืๆ ทกีารตรวจจบัและป้องกนัการดดัแปลงจากภายนอกเป็นสงิสําคญั ซงึมขีอ้ดี

สามประการในการจดัเก็บและถา่ยโอนขอ้มูลบนบล็อกเชนดงันี:

• ขอ้มูลจะถกูเปิดเผยหากขอ้มูลทถีกูส่งไปไดร้บัการดดัแปลง;

• ตรวจสอบการมสี่วนรว่มของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยงิในการทําธรุกรรมนัน

• สามารถเป็นผลผูกพนัตามกฎหมาย

หน่วยความจาํเขา้ถงึโดยสุ่ม (แรม) ทเีก็บบติขอ้มูลไวใ้นหน่วยความจาํตราบเท่าทกีาํลงัจา่ยไฟ

ตวัชวีดัของการทําธุรกรรมต่อวนิาททีสีามารถดําเนินการโดยโปรโตคอลสกุลเงนิดจิติลัทกีาํหนด

คุณภาพของเครอืข่ายสกุลเงินดิจติลัใหเ้ป็นไปตามกฎของโปรโตคอลโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัใชจ้ากกลุ่ม

ส่วนกลาง
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17 Bellare, Mihir, Neven, Gregory, 2007, Identity-based Multi-signatures from RSA, Lecture Notes in Computer Science vol. 4377,
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11967668_10
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