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Blockchain และเตรียมรับมือ
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ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
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ส�ำหรับ

บทความในตอนนี้ ผมจะกล่าวถึงเรื่องที่ก�ำลัง
เป็นกระแสในแวดวงการเงินการธนาคาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการใน
การท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้ เป็น
ธุรกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆ ไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษเข้ามา
เกี่ยวข้องแทบจะโดยสิ้นเชิง ทั้งในส่วนของขั้นตอนหรือกระบวนการ
ท�ำงานตัง้ แต่ตน้ จนจบธุรกรรม ซึง่ แน่นอนว่าจะต้องด�ำเนินการธุรกรรม
ดังกล่าวบนพื้นฐานของการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้ทั้งในด้านเทคนิควิธีการ แนวคิด รวมถึงกระบวนการปฏิบัติที่
เหมาะสม มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ในทุกๆ ขั้นตอน
ทุกๆ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลไกเบื้องหลังที่เป็นส่วน
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือโดย
สมบูรณ์ปราศจากการใช้เอกสารกระดาษ (Paperless) ซึ่งที่กล่าวมา
นีผ้ มก�ำลังหมายถึง FINTECH หรือเทคโนโลยีทางด้านการเงินนัน่ เอง
ในช่วง 2-3 ปีนี้ หลายท่านคงเริ่มคุ้นเคยกับค�ำๆ นี้มาบ้าง ว่า
กันตามเนื้อผ้าแล้ว FINTECH นั้น เป็นแนวคิดในการพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมทางด้านการเงินให้มคี วาม
สะดวก ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย�ำ น่าเชือ่ ถือ โดยต้องโปร่งใส และตรวจ
สอบได้ เราจะสังเกตเห็นได้จากมาตรการต่างๆ ในแวดวงด้านการเงิน
การธนาคารทั้งใน และต่างประเทศ ของภาครัฐ และเอกชน ในช่วงที่
ผ่านมาที่มีความเข้มข้น และรัดกุม ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ
อาชญากรรมทางด้านการเงิน การฟอกเงิน ธุรกิจผิดกฏหมาย การ

สนับสนุนเครือข่ายของผู้กระท�ำผิดกฏหมาย กลุ่มผู้มีอิทธิพล ฯลฯ ซึ่ง
เหล่านี้ถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกด�ำเนินการร่วม
กันเพื่อที่จะตรวจสอบและเฝ้าระวังการท�ำธุรกรรมที่เข้าข่ายการกระ
ท�ำผิดดังกล่าว
อย่างที่เราทราบกันว่าผู้ให้บริการในการท�ำธุรกรรมทางด้าน
การเงินนั้นก็คือ ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ โดยรูปแบบหรือกลไก
ที่ใช้ก�ำกับการให้บริการก็จะเป็นในลักษณะรวมศูนย์ (Centralized)
โดยมีธนาคาร หรือสถาบันการเงินเป็นศูนย์กลางในฐานะของผู้ให้
บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการนั้นจะต้องให้ความไว้วางใจ และเชื่อถือผู้ให้
บริการ โดยผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของการท�ำธุรกรรม
ทัง้ หมดไว้ และผูใ้ ช้บริการจะถือเพียงสมุดบัญชีหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลส�ำหรับยืนยันตัวตน รหัสอ้างอิง มีการเชือ่ ม
โยงข้อมูลการเงิน และรายละเอียดการท�ำธุรกรรม ซึ่งหากผู้ใช้บริการ
ต้องการทราบหรือขอรายละเอียดในการท�ำธุรกรรม และข้อมูล
ทางการเงิน จะต้องน�ำสมุดบัญชีดังกล่าวมาปรับปรุงข้อมูลกับทาง
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
ที่ผู้ให้บริการจะอ�ำนวยความสะดวกให้ โดยในปัจจุบันหลายๆ ท่านก็
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาท�ำธุรกรรมผ่าน Mobile Application
ทีท่ างธนาคาร หรือสถาบันการเงินพัฒนาขึน้ ซึ่งประเด็นทีผ่ ใู้ ช้บริการ
ให้ความสนใจนอกเหนือจากความสะดวกสบาย และทันสมัยแล้ว
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการเลือกใช้บริการต่างๆ แม้กระทั่ง
ธนาคาร และสถาบันการเงินเองก็ใช้เป็นหัวข้อหลักในการพัฒนา
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บริการ นั่นก็คือเรื่องของ “ค่าธรรมเนียม” ในการท�ำธุรกรรมนั่นเอง
ด้วยภาระที่ค่อนข้างหนักในการลงทุนเพื่อพัฒนาบริการของ
ธนาคาร และสถาบันการเงินให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
การแบกรับค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกรรม ที่แปรเปลี่ยนมาเป็นการคิด
ค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ ประกอบกับมีประเด็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อ
ถือของผู้ให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
ส่งผลให้เกิดแนวคิดทีว่ า่ การท�ำธุรกรรมแบบรวมศูนย์นนั้ อาจจะไม่ใช่
ค�ำตอบที่เหมาะสม จึงมีการคิดรูปแบบการท�ำธุรกรรมแบบกระจาย
(Distributed) ขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่อาศัยผู้ให้บริการที่ท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลาง และจัดเก็บข้อมูลการท�ำธุรกรรมทั้งหมดไว้ แต่จะ
เป็นการพัฒนากลไกการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ท�ำธุรกรรม
และผู้ที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนในลักษณะของผู้ร่วมรับรู้ และยืนยันว่ามี
การท�ำธุรกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นจริง เสมือนว่าการท�ำธุรกรรมดังกล่าวเปิด
เผยให้สาธารณะได้รบั ทราบ จากแนวคิดดังกล่าวถูกพัฒนาจนเกิดเป็น
เทคโนโลยีในชื่อ “Blockchain” หมายถึง Block หรือ Node ที่เชื่อม
ต่อกันเป็นห่วงโซ่ ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain นั้น เริ่มเป็นที่รู้จักพร้อมๆ
กับ “Bitcoin” ทีเ่ ป็นสกุลเงินดิจติ อล ในชือ่ “Bitcoin Blockchain” และ
ถือเป็น FINTECH ประเภทหนึ่งที่ก�ำลังได้รับความนิยม เป็นต้นแบบ
ของ FINTECH อีกหลายๆ เทคโนโลยีในปัจจุบัน
Bitcoin (BTC) นั้น เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เกิดจากการที่ค่าเงิน
สกุลต่างๆ ในตลาดเงินมีความผันผวนค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่ใช้อ้างอิง
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มูลค่าของเงินอย่างทองค�ำมีความผันผวนต�่ำ ในมุมของโลกดิจิตอล
จึงมีการคิดค้นสกุลเงินหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นตัวเทียบมูลค่าเงิน
ดิจิตอลที่ไม่ได้ขึ้นกับสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง แม้แต่ทองค�ำหรือน�้ำมัน มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับหุ้นหรือทรัพย์สิน เป็นอิสระปราศจากอัตรา
เงินเฟ้อ ซึ่ง Bitcoin ถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้ใช้นามปากกาว่า Satoshi
Nakamoto ยังไม่เป็นที่ยืนยันแน่ชัดว่าตัวจริงของเค้าคือใคร Satoshi
Nakamoto ได้ออก White Paper เกี่ยวกับ Bitcoin ในปี 2008 มีการ
พัฒนา Bitcoin software protocol และปล่อยให้เป็น Open-source
ในปี 2009 จนถึงปัจจุบัน Bitcoin มีบทบาทเป็นตัวกลางในการแลก
เปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลค่าเป็นสกุล Bitcoin ผ่าน internet โดยไม่
จ�ำเป็นต้องมีบตั รเครดิตหรือแม้กระทัง่ บัญชีธนาคาร มีการเข้ารหัสขัน้
สูงที่มาพร้อมมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ท�ำงานภายใต้เครือข่าย
แบบ Peer-to-Peer (P2P) หรือระหว่างผู้ท�ำธุรกรรมโดยตรง ซึ่ง
หมายความว่าจะไม่มีสถาบันการเงินหรือองค์การใดไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ที่จะสามารถมีอ�ำนาจควบคุมหรือน�ำเอา Bitcoin
ออกไปจากระบบได้ และธุรกรรมของ Bitcoin นั้นเป็นสาธารณะ
สามารถตรวจสอบได้ ถูกจะจัดเก็บไว้ในระบบที่เรียกว่า Blockchain
อ่าน ต่อฉบับหน้า

