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Bitcoin
Bitcoin คืออะไร
Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกที่ถูก
เรียกว่าคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency)

Bitcoin อ่านว่าบิทคอยน์ คือสกุลเงินใน
รูปแบบของดิจิทัล ถูกสร้างขึน้ มาด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin
ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตร
หรือเหรียญเงินบาท

อะไรทาให้ Bitcoin แตกต่างจากสกุลเงิน
ทั่วๆไป

Bitcoin สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้า
ออนไลน์ อาจคล้ายกับระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์
Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มนักพัฒนา
เล็กๆกลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดย
ระบบของ Bitcoin ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอด
สมการคณิตศาสตร์

เนตทั่วๆไปที่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต อย่างไรก็
ตาม ความพิเศษของ Bitcoin ที่เป็นตัวช่วยให้มัน
เป็นที่นิยมคือมันถูกควบคุมแบบกระจาย
(decentralize) กล่าวคือไม่มีสถาบันการเงินไหน
สามารถควบคุมบิทคอย

ใครเป็นคนสร้าง Bitcoin

แต่ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นเหมือนกับไฟล์
คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักพัฒนาอิสระที่ใครๆก็
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ การจะผลิต Bitcoin
ขึ้นมาได้นั้นต้องใช้วิธีการ “ขุด” โดยการใช้
คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายที่จัดวางไว้ให้
เท่านั้น

นักพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ผู้ใช้นามแฝงว่า
ซาโตชิ นาคาโมโตะเป็นผู้พัฒนา Bitcoin ขึน้ มา
ซึ่งเป็นระบบจ่ายเงินที่อ้างอิงอยู่บนการถอดสมการ
คณิตศาสตร์ โดยจุดประสงค์ของเขาคือการสร้าง
สกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร,
สามารถส่งหากันผ่านระบบอินเทอร์เนตและมี
ค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆ

ใครพิมพ์ Bitcoin

ไม่มีใครสามารถพิมพ์ Bitcoin ได้ เพราะ
มันเป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกับ
ธนบัตรที่ถูกพิมพ์โดยรัฐบาล, ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา
ให้สอดคล้องกับจานวนประชากร และมันมี
กฏเกณฑ์ในตัวของมันเอง ในขณะที่ธนาคารกลาง
บางประเทศสามารถที่จะพิมพ์เงินได้เองเพื่อกู้
วิกฤติหนี้แห่งชาติ หรือประกาศอ่อนค่าเงินของ
ตัวเอง

ถ้างั้น Bitcoin ก็สามารถถูกสร้าง
ขึ้นมาแบบมีจากัดใช่หรือไม่
ใช่แล้ว ด้วยการมีอยู่ของระบบ Bitcoin
โพรโตคอล ซึ่งเปรียบเสมือนกับผู้คุมกฏแห่ง
เครือข่าย Bitcoin ได้กล่าวไว้ว่า Bitcoin จะ
สามารถที่จะถูกผลิตขึ้นมาได้เพียงแค่ 21 ล้าน
Bitcoin เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้า Bitcoin พวกนี้
สามารถที่จะถูกแบ่งออกเป็นจานวนย่อยๆได้
(โดยหน่วยที่เล็กที่สุดของ Bitcoin คิดเป็นหนึ่ง
ร้อยล้านต่อ 1 Bitcoin โดยหน่วยนี้ถูกเรียกว่า “ซา
โตชิ” เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้สร้าง Bitcoin )

ราคา Bitcoin ถูกอ้างอิงจากอะไร

หากนึกถึง Bitcoin ควรนึกถึงอะไร

หน่วยเงินที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นมักจะถูก
นามาผูกติดกับราคาของทองหรือเงิน โดนทฤษฎี
แล้ว ถ้าคุณเดินไปซื้อทองที่ร้านทองด้วยเงินบาท
คุณก็จะได้ทองกลับบ้าน แต่ในขณะเดียวกัน
Bitcoin นั้นไม่ได้ถูกอ้างอิงกับทอง แต่ถูกอ้างอิง
ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์

Bitcoin มีความพิเศษในตัวมันเองที่ทาให้
แม้แต่ค่าเงินของรัฐบาลก็ไม่อาจเลียนแบบได้

ผู้คนทั่วโลกกาลังใช้ซอต์แวร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการถอดสมการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อผลิต Bitcoin โดยสูตรทาง
คณิตศาสตร์เหล่านี้มีอยู่ให้หาได้แบบไม่คิดเงิน ทา
ให้แม้แต่คุณก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้แบบฟรีๆ

โดยซฟอต์แวร์ที่ว่านั้นเป็นระบบ open source
แปลว่าทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบความโปร่งใส
ได้

1. มันใช้เทคโนโลยีการกระจาย

เครือข่ายของ Bitcoin ไม่ได้ถูกควบคุม
โดยศูนย์กลางที่ไหนหรือใครคนใดคนหนึ่ง เครื่อง
ขุด Bitcoin ทุกๆเครื่องมีส่วนช่วยในการทา
ธุรกรรมในการจ่ายเงินของ Bitcoin และเครือ่ งขุด
เหล่านี้ทางานด้วยกันทั่วโลก ซึ่งแปลว่า
ในทางทฏษฎีแล้ว ทางรัฐบาลหรือผู้มีอานาจไม่
สามารถที่จะเข้ามายึดหรือสั่งทาลายเครื่องขุด
Bitcoin เพียงแค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อหวังให้
ระบบเครือข่ายของ Bitcoin ล่มสลายได้ หรือ
แม้แต่พยายามที่จะยึดเอา Bitcoin มาเป็นของ
ตัวเองแบบที่ธนาคารกลางแห่งยุโรปเคยพยายาม
ลองทามาแล้วที่ Cyprus ในปี 2013 แต่กล็ ้มเหลว
ประเด็นคือถ้าอยากจะทาลาย Bitcoin ให้หมดไป
จากโลกนี้ ทางรัฐบาลอาจต้องไล่ทาลายเครื่องขุด
Bitcoin ที่มีกระจายไปอยู่ทั่วโลกนั่นเอง

2. มันง่ายต่อการติดตั้ง

ธนาคารส่วนใหญ่มักจะพยายามหลอกล่อ
และเชิญให้คุณมาเปิดบัญชีธนาคารที่มีขั้นตอนการ
เปิดที่ยุ่งยาก ลืมเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อ
การค้าขายแบบง่ายๆไปได้เลย ในขณะเดียวกันการ
เปิดใช้งานกระเป๋า Bitcoin สามารถที่จะทาได้ให้
เสร็จได้ง่ายในระดับวินาที ไม่มีคาถามมาถามให้
กวนใจ และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

3. มันไร้ตวั ตน

ซึ่งก็ใช่ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถที่จะถือ
บัญชี Bitcoin ได้ทีละหลายๆบัญชี และบัญชี
เหล่านั้นก็ไม่ได้มีชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณมา
เชื่อมกับมัน แต่ทว่า…

4. มันโปร่งใสแบบ 100%

รายละเอียดการเก็บ Bitcoin นัน้ ละเอียด
ในระดับถึงขั้นที่สามารถตรวจจับไปจนถึงการโอน
ครั้งแรกตั้งแต่มี Bitcoin มาเลยทีเดียว โดยสมุด
บัญชีการโอนของ Bitcoin นั้นเราจะเรียกมันว่า
บล็อกเชน (Blockchain) โดยบล็อกเชนที่ว่านี้จะ
เปรียบเสมือนสมุดบัญชีธนาคารกลางที่สามารถ
บอกการเคลื่อนไหวของบัญชี Bitcoin ทั่วโลกถ้า
หากคุณมีบัญชี Bitcoin ที่เคยใช้ส่งหรือรับ
Bitcoin ละก็ ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาตรวจได้ว่า
แต่ละบัญชีเคยมีการเคลื่อนไหวของจานวน
Bitcoin เข้าออกมาแล้วกี่ Bitcoin แต่พวกเขาไม่
สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันไหนเป็นของคุณมีเทคนิคที่
ผู้ใช้ Bitcoin บางคนนามาแนะเพือ่ เพิ่มความไร้
ตัวตนให้คุณด้วยการไม่ใช้กระเป๋าเงิน Bitcoin ใบ
เดียวตลอดหลายๆครั้ง และการโอน Bitcoin ไปที
ละเยอะๆกระจายๆไปทีละหลายๆกระเป๋า

5. ค่าธรรมเนียมที่ต่าติดดิน

ธนาคารอาจจะคิดค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินกับคุณประมาณ 35-500 บาท แต่ Bitcoin
ไม่

6. การโอนที่รวดเร็วมาก

คุณสามารถทีจ่ ะส่ง Bitcoin ไปหาใครก็ได้บนโลก
นี้โดย Bitcoin ที่คุณส่งข้ามโลกไปหาอีกคนนั้น จะ
ไปปรากฏที่กระเป๋าเงินของเขาในระดับนาที

7. เรียกคืนไม่ได้

เมื่อ Bitcoin ของคุณถูกส่งออกไปนั้น มัน
จะไม่มีวันกลับมาหาคุณอีก หรือนอกจากผู้ได้รับจะ
ส่งมันกลับคืนมาหาคุณ

สถานที่ๆคุณสามารถซื้อBitcoin ได้ใน
ไทย

ปัจจุบัน ตลาดการแลกเปลี่ยน Bitcoin
ในประเทศไทยเริ่มบูมมากขึน้ และมีผู้ให้บริการ
หลายๆที่เปิดตัวกันมามากขึ้น ทาให้ตัวเลือก
สาหรับผู้บริโภคนั้นก็มีเยอะขึ้นตาม ทางสยาม
บล็อกเชนได้วิเคราะห์ประเภทของเว็บแลกเปลี่ยน
Bitcoin ในประเทศไทย และวิธีการเลือกดูผู้
ให้บริการซื้อขาย Bitcoin ในไทยแบบครบถ้วน

นายวศิรักษ์ ทองรักจันทร์
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอบคุณแหล่งที่มาของข่าว
https://www.siamblockchain.com

