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ผู้ที่
จะท�าหน้าท่ีเป็น Miner ขุด (ค้น) ประวัติการท�าธุรกรรม
ก่อนหน้าเพื่อยืนยันธุรกรรมปัจจุบันจะต้องมีทรัพยากร 

Hardware ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในระดบัหนึง่ โดยเฉพาะส่วนของการ
ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากในการตรวจสอบประวัติการ
ท�าธุรกรรมนั้น หากยิ่งย้อนกลับไปมากเท่าไร (ประวัติธุรกรรมก่อน
หน้า) ยิ่งจะมีการเข้ารหัสที่ซับซ้อน และยากต่อการ
เข้าถงึข้อมลูธรุกรรมมากขึน้ จ�าเป็นต้องอาศยัพลงัใน
การประมวลผลของ Hardware และ Algorithm ใน
การค�านวณ โดยเมือ่ Miner ท�าการตรวจสอบธรุกรรม
แล้วเสร็จจะท�าการยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม
นั้นๆ แต่การตรวจสอบทีละธุรกรรมจะใช้เวลานาน 
และเสยีประโยชน์จากการใช้ทรพัยากร Hardware ซึง่
สามารถประมวลผลได้พร้อมๆ กันหลายธุรกรรม 

ดังนั้น เมื่อ Miner จะท�าการยืนยันธุรกรรม 
ท่ีละหลายๆ ธุรกรรมในลักษณะการท�างานแบบ 
คู่ขนาน เม่ือแล้วเสร็จจะรวบรวม และจัดเก็บลงใน 
Block ที่สร้างขึ้น และจะท�าการเชื่อมต่อ Block ของ
ตนเข้ากับ Block ที่ตนน�ามาอ้างอิงในการตรวจสอบ
ธรุกรรม โดยหากม ีMiner ทีส่ามารถยนืยนัธรุกรรมได้
พร้อมกนั Blockchain จะใช้กลไกของความน่าเชือ่ถือ
เป็นตัวตัดสินด้วย Algorithm ของ Blockchain เอง 
กล่าวคือเมื่อ Miner ท�าการเชื่อมต่อ Block แล้วหาก
มี Block ของ Miner อื่นๆ ให้ความเชื่อถือจะท�าการ

เชือ่มต่อเป็น Block ล�าดบัถดัมา โดยหาก Block ของ Miner รายไหน
มี Block ต่อท้ายมากกว่ากันในช่วงเวลาที่ก�าหนดจะถือว่าเป็นผู้ที่ 
น่าเชื่อถือ และได้รับค่าตอบแทน ส่วน Miner ที่มี Block ต่อท้าย 
น้อยกว่า หรือไม่มีเลยจะถูกตัดการเชื่อมต่อ และยกเลิก Block นั้นไป 
จากตวัอย่าง นาย C และ D จะท�าหน้าทีเ่ป็น Miner จะเกดิการแข่งขนั

วิชญ์ศุทธ์ เม�ระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

(จบ)

ทำ�คว�มรู้จักกับ Blockchain และ
เตรียมรับมือ FINTECH
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ระหว่างกันเพื่อค่าตอบแทนในการยืนยันธุรกรรมของนาย A กับนาย 
B โดยทีน่าย C และ D จะรบัทราบแค่เลขทีบ่ญัชขีองนาย A และนาย 
B หมายเลขธุรกรรม และ Block ที่จัดเก็บประวัติการท�าธุรกรรมก่อน
หน้าของแต่ละคนซึ่งข ้อมูลท้ังหมดเป็นลักษณะท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และทุกคนจะสามารถรับทราบยอดเงินของนาย A และ
นาย B จากการประมวลธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้

ในกรณีท่ีมผีูไ้ม่ประสงค์ดต้ีองการเข้าไปแก้ไขข้อมลูใน Block 
ท่ีได้รับการยืนยันแล้วซึ่งเชื่อมต่อในระบบ เมื่อท�าการแก้ไข Block-
chain จะท�าการตรวจสอบว่าสามารถยืนยันข้อมูลใน Block ที่ถูก
แก้ไขว่ามีความเชื่อมโยงกับ Block ที่เชื่อมต่ออย่างไร มีที่มาที่ไป
อย่างไรบ้าง หากยืนยันไม่ได้ Block ที่ถูกแก้ไขจะถูกน�าออกจากการ
เชื่อมต่อ

นอกจากนี ้Blockchain ยังจดัการในกรณทีีม่กีารส่ังจ่ายหรอื
โอนเงินหลายๆ ยอดพร้อมกัน ด้วยจ�านวนเงินก้อนเดียวกันแต่ใน
ความเป็นจรงิแล้วเงนิยอดดงักล่าวไม่เพยีงพอทีจ่ะสัง่จ่ายหรอืโอนได้
ทกุธรุกรรม ด้วยกลไกของระบบธุรกรรมท่ีสามารถยืนยันได้แล้วเสรจ็
ก่อนจะถกูยอมรบัแล้วส�าหรบัธรุกรรมทีเ่หลอืซึง่ยอดคงเหลอืไม่เพยีง
พอจะถูกปฏิเสธ

จากการอธิบายข้างต้นเพื่อให้เห็น จะเห็นได้ว่า Blockchain 
มีกลไกทีใ่ช้จดัการเรือ่งความน่าเชือ่ถือ และตรวจสอบย้อนประวัติการ
ท�าธรุกรรม ทีเ่ป็นระบบ และครบถ้วน มีความมัน่คงปลอดภัยในระดบั
ค่อนข้างสูงส�าหรับการท�าธุรกรรมโดยเฉพาะทางด้านการเงิน สิ่ง
ส�าคัญอีกประการที่เรากล่าวถึงไว้ข้างต้นน่ันคือ “ค่าธรรมเนียม” 
ส�าหรับ Blockchain ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเกือบๆ จะเป็นศูนย์ ซึ่ง

ส�าหรับ Bitcoin Blockchain นั้น ค่าธรรมเนียมในการท�าธุรกรรมจะ
คิดเป็น Bitcoin โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับผู้ท�าธุรกรรมว่า
ต้องการให้ธรุกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จในเวลาที่รวดเร็วมากน้อยเพียง
ใด ซึ่งจะแปรผนัตามระยะเวลาทีใ่ช้ในการยืนยันธุรกรรม ยิ่งต้องการ
ความรวดเร็วก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ 
ค่าธรรมเนียมแบบเดิมถือว่าน้อยกว่าหลายเท่าตัว ด้วยเหตุนี้ท�าให้ 
Bitcoin Blockchain ได้รบัความนยิมอย่างรวดเรว็ มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามส�าหรับ Bitcoin แล้วมีบทบาทเป็นเพียงสกุล
เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตเมื่อมีการ
พัฒนาหรือเกิดการแข่งขัน จึงมีผู้คิดค้นสกุลเงินอิเล็กทรอนิสก์อื่นๆ 
ขึ้นมา ซึ่งได้ปรับปรุงในส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง และข้อจ�ากัดของ 
Bitcoin สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ก�าลังเป็นที่สนใจคือ Ether (ETH) 
ในเทคโนโลยี Ethereum ที่มีความคล้ายคลึงกับ Blockchain แต่มี
ส่วนของ Smart Contracts ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรม
เพิม่เติมเพือ่ปรบัเปลีย่นหรอืพลกิแพลงวิธกีารใช้งานได้อย่างมากมาย 
และมีจุดเด่นในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสารสนเทศแบบ
เสมือน โดยปัจจุบัน Microsoft Azure ได้ร่วมมือกับ Ethereum เพื่อ
ให้บริการ cloud ที่มาพร้อมบริการ platform ด้านการท�าธุรกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง อีกสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่น 
ก็คือ Ripple (XRP) ใช้เทคโนโลยี Ripple Transaction Protocol ที่
ออกแบบมาในลักษณะของระบบปิดเหมาะส�าหรับองค์การที่เป็น
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ 
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นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างองค์การด้านไอทีระดับ
โลกที่ร่วมกันพัฒนา Software Platform เพื่อรองรับการท�าธุรกรรม
แบบกระจายในชือ่ของ Hyperledger ทีปั่จจบุนัสถาบนัการเงนิ และ
ธนาคารชั้นน�าระดับโลกเลือกน�าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการด้านการท�าธุรกรรม จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในรูปแบบของ 
Blockchain ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงด้วยกลไก 
และแนวคดิทีส่ามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอกีหลากหลายรปูแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Blockchain และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงเข้า
มามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา FINTECH ในปัจจุบัน ซึ่งในความ
เป็นจรงิ FINTECH มกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง และยาวนาน หมาย
รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการเงินที่เราคุ้นเคยอาทิ Credit card, 
ATM, Online banking ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้
บริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย น่าเชื่อถือ และปลอดภัย 

สาเหตุที่ FINTECH มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการ
เปลีย่นแปลงการท�าธรุกรรมทางด้านการเงนิในยคุปัจจบุนัในชือ่ของ 
E-Commerce และ E-Payment นัน่ส่งผลท�าให้ FINTECH กลายเป็น 

core หลักของธุรกิจต่างๆ ไปโดยปริยาย เกิดการพัฒนานวัตกรรม 
และธุรกิจในตลาดใหม่ อาทิ ในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน Supply 
Chain กระบวนการช�าระเงนิ การฝาก/ถอน ประกนัชวีติ และอืน่ๆ แต่
แทนที่จะเป็นโครงสร้างการท�าธุรกรรมแบบเดิมก็จะมีการน�า
เทคโนโลยมีาปรบัใช้เพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์ และสะดวกต่อผูใ้ช้งาน
มากขึ้น ยิ่งมีการน�าเอาแนวคิด และกลไกของ Blockchain มา
ประยกุต์ใช้ท�าให้การพฒันา FINTECH มคีวามเข้มข้น และตอบโจทย์
ได้ตรงจดุยิง่ขึน้ ทัง้นี ้เป็นการลดภาระของผูใ้ห้บรกิารคอืธนาคาร หรอื
สถาบนัการเงนิ แต่ต้องมกีารปรบัตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
อย่างทีอ่าจจะพบได้บ้างแล้วในต่างประเทศ อาท ิการลดจ�านวนสาขา
ของธนาคาร และพฒันาช่องทางอืน่ๆ ทดแทนด้วย FINTECH สดุท้าย
ผูใ้ช้บรกิารทัง้ทีเ่ป็นบคุคล และองค์การกเ็ป็นผูท้ีไ่ด้ประโยชน์จากการ
ที่มีช่องทางการท�าธุรกรรมที่หลากหลาย ซึ่งปลอดภัย และน่าเชื่อถือ 
ค่าธรรมเนยีมในการท�าธรุกรรมถกูลง ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ เสรมิ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันบนพื้นฐานของการเลือกใช้เทคโนโลยี 
และการให้บริการที่ทันสมัย 

ปัจจุบันหลายๆ องค์การจึงเริ่มมีการปรับตัว และปรับเปลี่ยนกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่
สอดรับกับเทคโนโลยี FINTECH ซึ่งเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการท�าธุรกรรมในปัจจุบัน และจะกลายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
องค์การในอนาคตอันใกล้ เราจึงต้องศึกษา และประเมินความเหมาะสมในการน�า FINTECH มาประยุกต์ใช้การวางแผนที่ครอบคลุม และ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ของเทคโนโลย ีและธรุกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงทกุๆ นาท ีมเิช่นนัน้เราอาจจะก้าวไม่ทนัคูแ่ข่ง คูค้่า พนัธมติร หรอืแม้แต่
ลูกค้าของเราเองก็เป็นได้ TPA
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