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พั ก
หลังนี้เรามักจะได้ยินค�าว่า “นักขุด” หรือ	“ขุด	Bit”	กันอยู่

บ่อยๆ ถ้ากับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการ IT, การเงิน หรือการ

ลงทุนมากนัก อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่ามันคืออะไร วันนี้เราจะมาหา

ค�าตอบกัน

โดยก่อนที่จะมารู้ว่า “นักขุด” หรือ “ขุด	Bit” คืออะไร เราต้อง

เริ่มจากเข้าใจสกุลเงินดิจิทัล หรือ Crypto Currency เสียก่อนว่ามัน

เป็นสกลุเงินในรูปแบบใหม่ ทีม่คีวามเป็นอสิระสงู และปราศจากการ

ครอบง�าจากหน่วยงานใดๆ โดยมีการท�างานในรูปแบบดิจิทัลที่จับ

ต้องไม่ได้ โดยระบบออกแบบให้ท�าการกระจายข้อมูลที่เข้ารหัส 

(Crypto คือ “การเข้ารหัส”) ออกเป็นส่วนย่อยๆ เข้าไปในเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ เพือ่ป้องกนัไม่ให้มศีนูย์กลางอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่ (Decentral-

ized) ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีใคร หรือกลุ่มใด สามารถควบคุมเงินสกุลนี้

ได้ ซึง่จะแตกต่างจากสกุลเงนิปกตท่ีิเราใช้อยู่ทุกวนันี ้ท่ีถูกควบคมุได้

ผ่านระบบธนาคารหรือแบงค์ชาติของแต่ละประเทศ

Bitcoin หรือ BTC เป็น Crypto Currency สกุลแรกของโลก 

ที่เกิดขึ้นในปี 2009 ถูกพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมเมอร์ที่ใช้นามแฝงว่า 

“Satoshi Nakamoto” ที่ได้ออกแบบให้ระบบ มีเงินจ�ากัดอยู่เพียง 21 

ล้าน BTC และเงินสกุลนี้สามารถแยกย่อยได้ถึงทศนิยม 8 หลัก  

ดังนั้น เราจึงสามารถท�าธุรกรรมกันด้วยเงินขนาด 0.00000001 BTC 

ได้ โดยปัจจุบันมีการท�าธุรกรรมทางการเงินด้วย BTC ในหลาย

ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด้วย

ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบ BTC กับการท�าธุรกรรมทางการ

เงินจริงๆ ที่เราใช้อยู่ เช่น ถ้าผมจะโอนเงินซื้อของออนไลน์จ�านวน 

1,000 บาท สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ คอื ธนาคารต้องตรวจสอบว่าบญัชขีองผม

มีเงินถึง 1,000 บาทหรือไม่ โดยเมื่อโอนเงินแล้ว เงินในบัญชีผมต้อง

ลดลง 1,000 บาท และเงินในบัญชีร้านค้าจะต้องเพิ่มขึ้น 1,000 บาท 

โดยธนาคารจะต้องบันทึกรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ลูกค้า

สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ ผมสามารถส่ง slip ยืนยันการโอน

เงินไปให้ร้านค้าได้ อันนี้คือธุรกรรมทั่วๆ ไปที่เราท�ากันอยู่

แต่ถ้าเทียบเป็นระบบของ BTC ทั้งผม และร้านค้า จะต้องมี

บัญชี BTC ก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า “bit-

coin wallet” ส�าหรับสร้าง address เสมือนเป็นเลขที่บัญชีธนาคาร 

ซึ่งปัจจุบันจะมีหลายเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านนี้อยู ่ ข้อดีของการ 

สร้างบญัช ีBTC คอื คณุไม่ต้องกรอกข้อมลูส่วนตวัเหมอืนกบัการเปิด

บัญชีธนาคารทั่วๆ ไป รวมถึงคุณจะเปิดไว้กี่บัญชีก็ได้ 

ดังนั้นถ้าผมจะโอนเงินให้ร้านค้า ผมก็แค่โอน BTC จาก ad-

dress ของผม ไปยัง address ที่ร้านค้าให้ผมเท่านั้นเอง … ทีนี้อาจ

จะมีค�าถามตามมาว่า ผมจะไปหา BTC จากไหนมาเข้าบัญชีผมเพื่อ

ไปซื้อของ ค�าตอบคือ ในปัจจุบันผมมีอยู่สองทางเลือกคือ

1.  ทางเลือกแบบพื้นๆ คือ เอาเงินสกุลปกตินี้แหละ ไปแลก

เป็น BTC อาจใช้เงนิบาทกไ็ด้ ซึง่ปัจจบุนักจ็ะมหีลายเวบ็ไซต์ท�าหน้าที่

เป็น Broker ที่จัดการเรื่องนี้ให้ ลองเข้า Google แล้วค้นหา Buy and 

sell bitcoins ดู (แต่ในความเป็นจริงแล้ว Broker ก็ไปรับซื้อจากกลุ่ม

คนที่เรียกว่า “นักขุด” อีกทีนึงเอามาขายต่อท�าก�าไร)

อาจารย์อดิศักดิ์	เสือสมิง

adisak@tni.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

เค้าเอาคอมพิวเตอร์ไปขุดอะไรกัน ?
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ข้อมูล อัตรา ซื้อ – ขาย BTC เทียบเงินบาท 

จากเว็บ https://bitcoin.co.th (08-08-17)

2. ทางเลือกนี้เก่ียวข้องกับบทความนี้โดยตรง คือ 

ท�าการ mining โดยการเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเพื่อท�างาน

ถอดรหสั และได้ผลตอบแทนเป็น BTC โดยคนทีท่�างานในกลุม่

นี้เรียกกันว่า “นักขุด (Miners)” และกิจกรรมที่ท�ากันแบบนี ้

ก็เรียกว่า “ขุด Bit”

โดยสาเหตุที่ระบบ BTC (ทั้งนี้รวมถึงเงินสกุลดิจิทัล

อื่นๆ ด้วย) ต้องมีการ mining ก็เนื่องมาจากระบบ BTC ไม่ได้

ท�าธุรกรรมผ่านธนาคารเหมือนสกุลเงินปกติ ค�าถามสุด

คลาสสิคคือ … แล้วใครจะเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องของบัญชี 

หรือใครจะเป็นผู้บันทึกธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นแทนธนาคาร … 

ค�าตอบมันอยู่ที่เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง BTC ที่เราเรียกกันว่า 

Block chain โดยเทคโนโลยีนีเ้ป็นรปูแบบการเกบ็ข้อมลู ทีท่�าให้

ข้อมูลของแต่ละคนสามารถกระจายไปยังทุกๆ เครื่องใน 

เครือข่ายได้ (ในท่ีน้ีหมายถึงเครือข่ายนักขุดที่ใช้คอมพิวเตอร์มา

ประมวลผลถอดรหัส) โดยรูปแบบการเก็บข้อมูลจะเก็บต่อๆ กัน 

เป็นบล็อก โดยการบันทึกข้อมูลในบล็อกใหม่ จะท�าโดยเครื่องใน 

เครือข่าย และจะท�าได้ก็ต่อเมื่อเครือข่ายส่วนใหญ่ในระบบเห็นด้วย

ว่ามนัถกูต้องเท่านัน้ โดยเมือ่บลอ็กข้อมลูได้ถูกบนัทกึแล้ว จะมคีวาม

ปลอดภัยสูงมาก ยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง เพราะทุกเครื่องใน 

เครอืข่ายจะมสี�าเนาของ Block chain เหมอืนๆ กัน จงึสามารถตรวจ-

สอบกนัเองในระบบได้ ดงันัน้จงึยืนยันได้ว่าระบบนีป้ลอดภยัแน่นอน

โดยระบบ BTC ใช้ Block Chain ในการเก็บข้อมูลธุรกรรม

ทางการเงินในระบบ และไฮไลท์ส�าคญัอยูต่รงทีว่่านกัขดุในระบบจะ

ต้องแข่งขนักนัถอดรหสัสมการทางคณติศาสตร์ทีร่ะบบสร้างมาให้ได้

ก่อน ใครทีถ่อดรหสัได้ก่อน จะได้สทิธเิป็นผูบ้นัทกึข้อมลูลงใน Block 

chain และจะได้รับรางวัลเป็น BTC ตอบแทนจากระบบอีกด้วย
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เมื่อมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจแบบนี้แล้ว ท�าให้มี “นักขุด” 

เข้าสู ่ระบบอย่างมากมาย (ซึ่งก็เป็นไปตามโมเดลที่ผู ้พัฒนาได้

ออกแบบไว้ว่าระบบ BTC จะคงอยู่ได้จะต้องมีเครือข่ายนักขุดเป็น 

ผูท้�างานแทนธนาคาร) โดยการขดุในทางปฏบิติักคื็อการรนัซอฟต์แวร์

เฉพาะทีใ่ช้ถอดรหสัสมการทางคณติศาสตร์ โดยใช้ความสามารถใน

การประมวลผลของเครื่อง เริ่มจากพื้นๆ ที่สุด ก็ใช้ CPU ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละ ต่อมาค้นพบว่า การ์ดจอที่เด็กๆ 

เราใช้เล่มเกมส์มี CPU ในการประมวลผลที่แรงมาก จึงมีการน�า 

การ์ดจอมาใช้ในการขุด (ซึ่งส่งผลให้ที่ผ่านมา การ์ดจอถึงกับขาด

ตลาดไปเลยทีเดียว เพราะคนเหมาไปขุด Bit กัน) ถัดไปก็เริ่มมีการ

พัฒนาฮาร์ดแวร์เฉพาะส�าหรับการขุดโดยตรง ออกมาขายกันอย่าง

เป็นล�่าเป็นสัน โดยเน้นความเร็วในการประมวลผล และแก้ปัญหา

ความร้อน และการกินไฟของการ์ดจอ และปัจจุบันได้มีการพัฒนา

รูปแบบการขุดมากขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันของนักขุด ในรูปแบบที่

เรียกว่า pool โดยเมื่อได้ BTC มาก็จะน�ามาแบ่งกันในกลุ่ม

ตัวอย่างการ “ขุด Bit” ด้วย Hardware แบบต่างๆ

       

ทัง้หมดนีถ้้าจะคดิกนัให้ดแีล้ว มนัเริม่จากสิง่ทีไ่ม่มตัีวตนเลย

ด้วยซ�้า	 เงินสกุลดิจิทัลเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้	แต่สาเหตุที่มันมีการ

ใช้งานกันในปัจจุบัน มีการขุดหาเงินสกุลดิจิทัล (ที่มีอีกมากมาย

หลายสกุล ไม่ใช่แค่ BTC) กันอย่างกว้างขวาง และมาไกลถึงทุกวัน

นี้ ท้ังหมดก็เพราะมนุษย์เรายอมรับกันเองว่ามันมีมูลค่า โดยส่วน

ตัวผู้เขียนเอง มีน้องๆ ที่รู้จักที่เข้าสู่วงการนักขุดตั้งแต่ในยุคแรกๆ ที่

ปัจจุบันก็ยังขุดอยู่ และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เลิกรา และขาย

อุปกรณ์ไปแล้ว เนื่องจากประเมินว่าได้ไม่คุ้มเสีย (ค่าไฟ, ค่าเสื่อม

ของอุปกรณ์) ดังนั้น ถ้าคิดจะท�าอะไร อย่างแรกเลยคือต้องศึกษา

หาความรู้ให้รอบด้านเสียก่อน อย่าคิดว่ามาขุด Bit แล้วจะรวยกัน 

ทกุคน เพราะขึน้ชือ่ว่า coin หรอืเหรยีญแล้ว มนัย่อมมสีองด้านเสมอ 




