Blockchain คืออะไร ?

ทีมาของคําว่า Blockchain (บล็อกเชน) มาจากคําว่า “Block” ทีแปลว่า กล่อง โดยให้ มองว่ากล่องแต่ละใบเป็ นตัวเก็บข้ อมูล ส่วน
ของ “Chain” นันแปลว่า โซ่ หรือ การผูกมัดกัน ซึงเมือเอาทังสองคํามารวมกันจะให้ ความหมายว่า กล่องเก็บข้ อมูลทีเชือมโยงกันเป็ นแบบ
ลูกโซ่
ถ้ าพูดในเชิง technical หน่อย Blockchain ก็คอื เทคโนโลยีแบบ peer-to-peer ทีเชือมคอมพิวเตอร์แต่ละเครืองในเครือข่ายเข้ าหา
กัน และทําการส่งข้ อมูลไปมาได้ โดยไม่จําเป็ นทีจะต้ องผ่านคนกลาง ซึงแต่ละคนก็จะมีการเก็บข้ อมูลหลักฐานของตัวเองไว้ หนึงชุด ก่อนทีจะส่ง
ตัวสําเนาไปให้ อีกคนหนึงได้ โดยทีคนทีรับจะไม่สามารถแก้ ไขข้ อมูลชุดแรกได้ ทําให้ Blockchain มีความปลอดภัยในการป้องกันการปลอม
แปลงชุดข้ อมูลสูงมาก
โดยเทคโนโลยีทีนํา Blockchain มาประยุกต์ใช้ และทําให้ Blockchain เป็ นทีรู้จกั กันเป็ นวงกว้ าง ก็คอื Bitcoin ซึงเป็ น
Cryptocurrency ประเภทหนึงทีต้ องการความปลอดภัยสูง เพราะว่า Bitcoin เป็ นสกุลเงินทีจับต้ องไม่ได้ จึงเหมาะต่อการใช้ Blockchain

เข้ าช่วย

แนวคิดหลัก
เดิมเทคโนโลยีการบันทึกข้ อมูล (Data) จะเป็ นการบันทึกในทีเดียวแบบรวมศูนย์ (Centralized Ledger) ซึงหมายถึงว่า ผู้ทีต้ องการ
จะใช้ ข้อมูลทีบันทึกไว้ ทีระบบกลางนีต้ องเชือมันและไว้ ใจในระบบกลางว่าเก็บเฉพาะข้ อมูลทีเป็ นจริง ระบบกลางบันทึกไว้ ว่าอย่างไรสิงนันก็ถือ
ว่าเป็ นสิงทีเกิดขึนจริง
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี Blockchain จะต่างออกไป เพราะ Blockchain เป็ นการบันทึกข้ อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed
Ledger) โดยทีผู้ทีเกียวข้ องทุกคน (peer) หรือผู้ทีต้ องการเก็บการทํารายการจะเก็บบันทึกข้ อมูลต่างๆ ไว้ ด้วยตนเอง และช่วยกันตรวจสอบ

ยืนยันและทําสําเนาข้ อมูลเก็บไว้ ไม่ใช่เพียงโดยผู้ใดผู้หนึงเหมือนอย่างระบบรวมศูนย์ โดยข้ อมูลใน Blockchain จะไม่มใี ครสามารถ
เปลียนแปลง แก้ ไขหรือลบได้ หากไม่ได้ รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในเครือข่าย กระทังการจะเจาะระบบทุกคนเพือล้ วงเข้ าไป

เปลียนแปลงข้ อมูลก็ไม่สามารถทําได้ เนืองจากจะต้ องใช้ ขมุ กําลังคอมพิวเตอร์มหาศาล จนไม่ค้ มุ ค่ากับเวลาและทรัพยากรทีลงไป นอกจากนัน
ข้ อมูลทีบันทึกไว้ โดย Blockchain นี สามารถเชือมต่อแลกเปลียนกัน (Distributed) ได้ แบบ peer-to-peer โดยไม่มศี นู ย์กลาง
การทีข้ อมูลถูกบันทึกแบบ Distributed Ledger และมีการเชือมต่อกันแลกเปลียนมีการยืนยันความถูกต้ องร่วมกันแบบนี ส่งผลให้ มี
ความโปร่งใสของข้ อมูล และสร้ างความเชือมันแบบ Distributed Trust ซึงจะช่วยลดการฉ้ อโกงและข้ อผิดพลาด
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า Centralized Ledger, Centralized Trust, Distributed Ledger หรือ Distributed Ledger ล้ วนสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ ร่วมกันได้ เช่น การฝากเงินกับธนาคารปั จจุบนั นี เป็ นระบบบันทึกข้ อมูลแบบ Centralized Ledger และมีการเก็บเงินไว้ ที
ธนาคาร การฝาก การถอน ก็เชือมันในการบันทึกของธนาคารเพียงผู้เดียว (Centralized Trust) ต่อมาถึงธนาคารจะเปลียนเทคโนโลยีบนั ทึก
ข้ อมูลเป็ นแบบ Distributed Ledger แต่ธนาคารอาจยังคงเก็บเงินไว้ ทธนาคารได้
ี
เช่น เมือมีใครมาฝาก หรือถอนเงิน ธนาคารก็แจ้ งให้ ทกุ คน
ทราบและให้ ทกุ คนบันทึกข้ อมูลไว้ ด้วย ตามหลักการของ Distributed Ledger แต่ในเมือธนาคารยังเป็ นผู้รวมเงินอยู่ผ้ เู ดียว แสดงว่าทุกคน
ยังให้ ความเชือมันอย่างรวมศูนย์แก่ธนาคาร ธนาคารจึงคงเป็ น Centralized Trust เทคโนโลยี Blockchain จึงไม่ได้ หมายถึงการมาแทนที
ระบบรวมศูนย์ในทุกมิติอย่างทีเข้ าใจกันเสมอไป

ฐานข้ อมูลทีถูกกระจายให้ แต่ ละคนถือร่ วมกัน
ลอกนึกภาพของเอกสารฉบับหนึงทีถูกคัดลอกเป็ นพัน ๆ ครังบนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต จากนันลองจินตนาการว่าเครือข่ายดังกล่าวถูก
ออกแบบมาให้ อพั เดทข้ อมูลในเอกสารดังกล่าวอยู่ตลอด เช่นเดียวกับการทํางานของ Blockchain โดยพืนฐานก็เป็ นเช่นนี
ข้ อมูลทีอยู่บน Blockchain จะสามารถเข้ าถึงได้ ทกุ คน ฐานข้ อมูลของ Blockchain จะไม่ได้ ถกู เก็บไว้ ในทีใดทีหนึงเพียงแห่งเดียว
หมายความว่าข้ อมูลทีถูกบันทึกบน Blockchain จะถูกเปิ ดเผยเป็ นสาธารณะและสามารถถูกเข้ ามาตรวจสอบได้ ข้ อมูลเหล่านีจะไม่มี
ส่วนกลางเข้ ามาทําหน้ าทีควบคุมและปกป้อง ดังนันนักแฮ็คจะไม่สามารถเข้ ามาแฮ็คข้ อมูลนีได้ เนืองจากว่าไม่มจี ดุ ศูนย์กลางให้ โจมตี นัน
หมายความว่าหากพวกเขาต้ องการจะแฮ็คเพือเปลียนแปลงข้ อมูลนัน พวกเขาจะต้ องโจมตีฐานข้ อมูลทีถูกกระจายออกไปทังหมดในเวลาพร้ อม
กัน อีกทังคอมพิวเตอร์หลายพันเครืองหลายล้ านเครืองจะเข้ ามาดูแลข้ อมูลดังกล่าวทําให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลนีได้ หมด

Blockchain ปลอดภัยจริงหรื อ ?

ความปลอดภัยของ Blockchain ส่วนหนึงคือจากการนําระบบ Decentralized มาใช้ กระจายอํานาจในการตรวจสอบ เป็ นการ
จัดเก็บข้ อมูลรูปแบบใหม่ ข้ อดีคือมีความโปร่งใสของข้ อมูล เพราะทุกคนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ระบบ Decentralized จึงถือเป็ นอีกทางเลือก
หนึงที Blockchain นําไปใช้ กบั การเก็บข้ อมูล นอกจากนีแต่ละชุดของข้ อมูล Blockchain ยังมีการเข้ ารหัสอย่างดีเพือป้องกันผู้ไม่หวังดี
Blockchain มีการจัดเก็บข้ อมูลเป็ นชุดๆ โดยข้ อมูลแต่ละชุดจะถูกเข้ ารหัสเอาไว้ แต่ว่าสิงทีทําให้ Blockchain นันมีความปลอดภัยก็

คือ เวลาทีมีการส่งข้ อมูลหากัน ผู้สง่ จะต้ องมีการส่งตัวถอดรหัสพร้ อมกับข้ อมูลให้ กบั ผู้รับ ก็คอื ต้ องมีตวั ถอดรหัสถึงจะสามารถแก้ ไขข้ อมูลได้
โดยรหัสจะมีการเปลียนแปลงทุกครังทีมีการแก้ ไขข้ อมูล
นอกจากนี เวลาทีมีการส่งข้ อมูลหากัน Blockchain ก็จะทําการบันทึกรายการทุกๆ ครัง ทําให้ ร้ ูว่าข้ อมูลชุดนีมาจากใคร และถูกใครแก้ ไขมา
ก่อนหน้ านี ซึงช่วยให้ เราสามารถรู้ได้ ว่ากว่าข้ อมูลจะมาถึงเรานัน มีการเปลียนแปลงยังไงบ้ าง และมีใครเข้ าไปแก้ ไขบ้ างนันเอง

อนาคต BlockChain จะเติบโตไปในทิศทางไหน ?
คิดว่าในอนาคต Blockchain ทีมียอดการใช้ งาน Blockchain สูงขึนจะสามารถพัฒนาและถูกนําไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจหลากหลาย
รูปแบบมากขึน เมือตัวกลางไม่มีความจําเป็ น เราสามารถใช้ Blockchain ในการทําธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการโอนเงินหรือ การเอาสัญญา
เอกสารต่างๆเก็บไว้ ใน Blockchain เพือเวลาซือขายก็สามารถเช็คข้ อมูลการใช้ งานของต้ นทางได้ ว่าเป็ นของใคร นันจะทําให้ ภาครัฐอาจจะมี
การนําเทคโนโลยีนมาใช้
ี ในอนาคตของบ้ านเราและเราคงต้ องติดตามกันต่อไป
โดยทังหมดทังมวลมานีBlockchain ยังค่อนข้ างใหม่และยังต้ องดูทศิ ทางต่อๆกันไปในอนาคต ซึงเราอาจจะได้ เห็นการประยุกต์ใช้
Blockchainในธุรกิจทีมีความหลากหลายมากยิงขึนแค่ไหน แต่เรายังแน่ใจได้ ว่าจะยังคงเห็นพัฒนาการของ Blockchain กันอย่างต่อเนือง
แน่นอนครับ

เทคโนโลยี Blockchain มีข้อดีอย่ างไร ?
เทคโนโลยี Blockchain เหมือนกับอินเตอร์ เน็ตตรงทีว่ามันเป็ นระบบทีมีความทนทานสูงมาก (Robustness) ข้ อมูลทีถูกเก็บไว้ ใน
กล่องทีอยูบ่ น Blockchain จะ
1-

ไม่ถกู ควบคุมโดยใครคนใดคนหนึง

2- เมือจุดใดจุดหนึงเล็ก ๆ ในระบบเสีย จะไม่สง่ ผลทําให้ ระบบทังระบบล่ม (Has no single point of failure)
Bitcoin ซึงถูกสร้ างปี 2008 ในตอนนัน Blockchain ของ Bitcoin ไม่เคยมีรายงานว่าระบบการทํางานของมันมีความผิดพลาดหรื อ

ล้ มเหลวเลย แต่ในปั จจุบนั ทีมีการแฮ็คหรือการจัดการทีผิดพลาดเกิดขึนเพราะ human error หรือความผิดพลาดโดยมนุษย์ เช่นการแฮ็คเว็บผู้
ให้ บริการซือขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี ไม่ใช่การเจาะระบบ Blockchain แต่อย่างใด

ใครทีจะใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี Blockchain ?
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมทางการเงินดูเหมือนจะเป็ นผู้ทนํี าเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ มากทีสุด โดยเฉพาะกับเรืองการโอนเงินข้ าม
ประเทศ ทําให้ ตอนนีนักพัฒนา Blockchain เป็ นทีต้ องการในตลาดโลกเป็ นอย่างมาก
การนําเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ทาํ ให้ สามารถตัดคนกลางสําหรับการทําธุรกรรมต่าง ๆ ออกไปได้ ลองนึกถึงเครืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลทีถูกทําให้ ใช้ งานได้ งา่ ยมากขึนในปั จจุบนั ด้ วยนวัตกรรม Graphical User Interface (GUI) ซึงหากนํา GUI มาเปรียบกับโลกของ
Bitcoin นัน มันก็คือกระเป๋ า (wallet) ทีเอาไว้ เก็บเหรียญ Bitcoin และ cryptocurrency อืน ๆ เพือโอน หรือนําไปใช้ ซือของ
การทําธุรกรรมออนไลน์จะต้ องมีการยืนยันตัวตนซึงในอนาคต wallet apps อาจมีการจัดการเกียวกับการยืนยันตัวตนในรูปแบบ
อืน ๆ อีกมากมาย

