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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ด้วย

อัตราการเติบโต และความนิยม
ของ Bitcoin จึงเกิดตลาดแลกเปลีย่ น Bitcoin ซึง่ มูลค่าขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
ใช้ ง าน Bitcoin ในการแลกเปลี่ ย นซื้ อ -ขาย
คล้ายๆ กับตลาดทุนทีเ่ ราคุน้ เคย ถ้ามีคนต้องการ
ขายมากกว่าซื้อมูลค่าจะลดลง กลับกันถ้ามี
ปริมาณการซื้อมากกว่าขายมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้น
แต่จะมีการก�ำหนดเพดานจ�ำนวน Bitcoin ไว้ว่า
ถ้าถึง 21 ล้าน Bitcoin จะไม่สามารถเพิ่มได้อีก
เพื่อป้องกันปัญหาการเฟ้อของ Bitcoin ปัจจุบัน
มีองค์การภาคเอกชนเข้ามาด�ำเนินงานเกีย่ วข้อง
กับการจัดการแลกเปลี่ยน Bitcoin และแลกเปลีย่ น Bitcoin เป็นเงินตราสกุลต่างๆ อยูท่ วั่ โลก
รวมถึงการท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อจัดการเรื่อง
ประเป๋าเงินหรือ Bitcoin wallet
คราวนี้ เราจะมากล่าวถึงเทคโนโลยีทอี่ ยู่
เบื้องหลัง Bitcoin นั่นคือ Blockchain กัน กลไก
การท�ำงานของ Blockchain นั้นอย่างที่กล่าวไว้
ว่าเป็นระบบแบบกระจายโดยมีการประกาศการ
ท�ำธุรกรรมไปยัง Node ต่างๆ ในเครือข่ายแบบ
สาธารณะแทนการน�ำมาจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง
โดยแต่ละ Node หรือแต่ละคนจะถือสมุดบัญชี
ของตัวเองไว้ เมือ่ ถึงตรงนีก้ เ็ กิดค�ำถามว่าแล้วจะ
เกิดความไว้วางใจกันได้อย่างไร เพราะปกติแล้ว
November 2017 No. 251
●

7

ดอทคอม

TPA news
ดอทคอม

8

TPA news
ดอทคอม
ในสมุดบัญชีจะมียอดเงินปรากฏอยูแ่ ล้วยิง่ ต่างคนต่างถือก็กลายเป็น
ว่าถ้ามีใครแก้ตวั เลขยอดเงินในสมุดบัญชีของตัวเองล่ะ ส�ำหรับกลไก
ของ Blockchain ตัวอย่างการท�ำงานร่วมกับ Bitcoin ก็คือในสมุด
บัญชีจะไม่ปรากฏยอดเงินจะมีแต่เลขที่บัญชี (Address) ลายเซ็นต์
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของบัญชี และรายการ
ธุรกรรม (Transaction) ที่เกิดขึ้น โดยจัดเก็บในสมุดบัญชีสาธารณะ
(Public ledger) ที่รวมรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ
Blockchain ซึ่ ง แต่ ล ะคนก็ จ ะถื อ ไว้ เ ช่ น กั น โดยเลขที่ บั ญ ชี ข อง
แต่ละคนหรือแต่ละ Node จะไม่ซ�้ำกัน เพราะจะถูกสร้างขึ้นมาจาก
การน�ำเอาลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์มาเข้ากระบวนการค�ำนวณทาง
คณิตศาสตร์ ออกมาเป็นเลขบัญชี ซึ่งไม่สามารถน�ำเอาเลขบัญชีมา
ย้อนกระบวนการเพื่อกลับไปเป็นลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ท�ำให้มี
ความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนือ่ งจากการท�ำธุรกรรมอย่างทีท่ ราบต้อง
ใช้ลายเซ็นต์ของผู้ท�ำธุรกรรมเป็นเครื่องยืนยันการท�ำธุรกรรมนั้นๆ
ในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนมาใช้เป็นลายเซ็นต์
อิเล็กทรอนิกส์แทน
กระบวนการต่อมาเมือ่ มีการท�ำธุรกรรมเกิดขึน้ เนือ่ งจากไม่มี
กลไกของคนกลางคือธนาคาร หรือสถาบันการเงินเข้ามาช่วยจัดการ
ท�ำให้นอกเหนือจากคูข่ อง node หรือคนทีม่ กี ารท�ำธุรกรรมระหว่างกัน
จะมี node อืน่ ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการยืนยันว่าการท�ำธุรกรรมนัน้ ๆ
เกิดขึน้ จริง และเกิดขึน้ อย่างถูกต้องโดยการตรวจสอบย้อนกลับไปยัง
node ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลการท�ำธุรกรรมก่อน
หน้าที่จะเกิดธุรกรรมในปัจจุบันของคู่ที่
ท�ำธุรกรรมทั้ง 2 ฝ่าย ตัวอย่างเช่น นาย
A จะโอนเงิ น ให้ นาย B จ� ำ นวน 50
Bitcoin โดยมีนาย C และ D เป็นผู้ตรวจ
สอบข้ อ มู ล เพื่ อ ยื น ยั น การท� ำ ธุ ร กรรม
ดังกล่าว โดยเมื่อท�ำการตรวจสอบแล้ว
พบว่าก่อนหน้านี้นาย A เคยท�ำธุรกรรม
กับนาย K โดยนาย K โอนเงินให้ จ�ำนวน
30 Bitcoin เป็นค่าจ้างออกแบบ website
และนาย A ก็ได้ทำ� ธุรกรรมกับนางสาว L
โดยนางสาว L ได้โอนเงินให้นาย A 25
Bitcoin เป็นค่าเช่าห้องพัก ท�ำให้นาย A
มียอดเงินเพียงพอที่จะโอนให้นาย B
ในธุ ร กรรมปั จ จุ บั น ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น
(ประวัติการท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละ
ครั้ ง จะเสมื อ นการเขี ย นเช็ ค คื อ เมื่ อ
ต้ อ งการโอนเงิ น จะเป็ น การเขี ย นเช็ ค
สั่งจ่ายให้กับคู่ธุรกรรมหากมียอดเงินคง
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เหลือระบบจะสัง่ เขียนเช็คของยอดเงินคงเหลือสัง่ จ่ายตัวผูท้ �ำธุรกรรม
เอง จึงเป็นลักษณะที่ว่าเราได้รับเช็คมาแล้วจะน�ำยอดเงินที่ได้รับไป
ใช้ต่อจะต้องเขียนเช็คขึ้นมาอย่างน้อย 2 ฉบับ นั่นคือเช็คที่สั่งจ่ายกับ
เช็คที่เป็นเงินทอนกลับเข้าบัญชีของตัวเองเพื่อกระทบยอด)
ค�ำถามต่อมาคือนาย C และ D เป็นใครมาจากไหน
นาย C และ D เป็นผู้ใช้งาน Bitcoin เหมือนนาย A กับนาย
B เข้าร่วมเชื่อมต่อเครือข่าย Bitcoin Blockchain แต่คราวนี้ไม่ได้มี
บทบาทเป็นผูท้ ำ� ธุรกรรมแต่เป็นผูต้ รวจสอบ และยืนยันการท�ำธุรกรรม
ในภาษาของ Blockchain จะเรียกว่า Miner (นักขุดเหมือง) ที่เราจะ
เคยได้ยินบ่อยๆ ว่านักขุด Bitcoin โดย Miner จะได้ค่าตอบแทนเป็น
Bitcoin ภายหลังจากได้ท�ำการยืนยันธุรกรรมที่เกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ์
และน่าเชื่อถือ ซึ่งก็มาจากค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมที่นาย A
จ่ายนัน่ เอง ด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ป็น Bitcoin ซึง่ มีมลู ค่าค่อนข้างสูงและ
ไม่ค่อยผันผวนเมื่อแลกเป็นเงินสกุลต่างๆ จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิด
Miner จ�ำนวนมาก แล้ว Miner ต้องใช้ทรัพยากรอะไรในการขุดบ้าง
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