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Market Cap ของ ChainLink
มีมูลค่าเท่ากับ $12,632,429,901
คิดเป็น0.78% ของ Total Market Cap
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $1,621,273,460,591
*อ้างอิงจาก Coinmarketcap ณ วันที่ 28 พ.ค. 2021*

ผู้ออก + ประวัติ

Sergey Nazarov

ในปี 2014 บริษัท SmartContract.com ได้ถูกก่อตั้งโดย
Sergey Nazarov เป็นบริษท
ั ทีเ่ ป็นตัวกลางให้ขอ
้ มูลภายนอก
แก่ Blockchain ซึ่ง Oracle ยังเป็นรูปแบบ Centralized
่ นชือ
่ บริษท
ต่อมาปี 2017 ทางทีมได้เปลีย
ั เป็นบริษท
ั Chainlink
และพั ฒนา Oracle Network ให้เป็น Decentalized โดย
Oracle Network เชื่อมกับ Smart Contract Platform
เพื่ อดึงข้อมูลจากข้างนอกมายัง Blockchain และยังอนุญาต
ให้ทก
ุ คนสามารถดึงข้อมูลเข้ามายัง Blockchain ได้อก
ี ด้วย
และได้เริม
่ ระดมทุน ICO เป็นจํานวนเงิน 32 ล้านดอลลาร์สาํ หรับ
พั ฒนาโปรเจค
จํานวนเหรียญทั้งหมด 1,000,000,000 LINK

ปริมาณจํานวนเหรียญในปัจจุบัน 428,009,553.92 LINK

วัตถุประสงค์ของเหรียญ
่ี าํ หน้าที่
Chainlink คือ เครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ทท
เป็นตัวกลางระหว่าง Blockchain กับข้อมูลภายนอก ผูใ้ ช้งาน
สามารถดึงข้อมูลจาก API (Application Program Interfaces)
่ ๆ เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Oracle
บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน
่ อืน
เพื่ อนําข้อมูลเข้าไปใส่ใน Blockchain และนําไปสร้างเป็น Smart
้ ขายหรือข้อตกลงทางธุรกิจ โดย
Contract ใช้เป็นสัญญาซือ
สามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัติ ปลอดภัย ไม่มก
ี ารปลอมแปลง
สัญญา Chainlink สามารถดึงข้อมูลการชําระเงิน, ข้อมูลทาง
บัญชีจาก SAP, ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึง
ข้อมูลสภาพอากาศจากดาวเทียม ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
อุ ต สาหกรรม Blockchain ทํ า ให้ ร ะบบมี ค วามปลอดภั ย
มีประสิ ทธิภาพ และมีความโปร่งใสในกระบวนการทางธุรกิจ

ส่ วนเหรียญ LINK เป็น Token มาตรฐาน ERC-677 ถูกใช้
สําหรับจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการรัน Node ในการรับข้อมูล
Smart Contract และนักพั ฒนาหรือ Node Operator เป็นผู้
ดึงข้อมูลจากภายนอก (Off-chain) เข้าไปใน Blockchain
(On-chain) ซึ่งจะคิดค่าบริการผู้ใช้งาน Chainlink นั้น เป็น
LINK และ Chainlink มี Reputation System ที่ให้ผู้ใช้งาน
สามารถโหวตโหนดที่ให้บริการดีและตอบสนองต่อการร้องขอ
บริ ก ารซึ่ ง ระบบนี้ จ ะเป็ น การจู ง ใจให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั ก ษาระดั บ
คุณภาพการบริการ

Insight
่ ด
Chainlink มีโครงสร้างทีย
ื หยุน
่ สําหรับการสร้างและรันเครือ
่ มต่อกับเครือข่าย
ข่าย Oracle ทําให้ผใู้ ช้สามารถสร้างหรือเชือ
Oracle เฉพาะ โดยไม่ต้องพึ่ งพาเครือข่าย Oracle อื่น ๆ
Chainlink สามารถรันบน Blockchain ที่มีอยู่โดยไม่ต้อง
พึ่ งพา Blockchain อื่ น ๆ ทํ า ให้ ส ามารถใช้ กั บ Public
Blockchain, Blockchain ของบริษัท และ Blockchain
อื่น ๆ ได้
Chainlink ใช้ขอ
้ มูลภายนอกจากผูบ
้ ริการข้อมูลระดับพรีเมียม
ทําให้ Smart Contract สามารถส่งคําสัง
่ ไปยัง Node ต่าง ๆ
เพื่ อป้องกัน Node ใด Node หนึ่งในระบบล้มเหลว
Chainlink ถูกนําไปประยุกต์ใช้หลายธุรกิจ เช่น

แอปพลิเคชัน DeFi ใช้ Chainlink ในการอัพเดทราคาสิ น
้ และตรวจ
ทรัพย์แบบ Real Time, การเข้าถึงอัตราดอกเบีย
สอบการวางหลักประกัน ทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทํา
่ า่ ง ๆ เช่น ออกเงินกูต
หน้าทีต
้ ามมูลค่าตลาด ออกเงินปันผล
โดยอัตโนมัติ และจัดการสัญญาต่าง ๆ
กลุ่ ม ประกั น ภั ย พื ชผลทางเกษตรในต่ า งประเทศ มี ก ารใช้
Smart Contract เพื่ อสร้างสัญญาประกันบน Blockchain
่ วกับสภาพอากาศ
โดยนํา Chainlink มาใช้ในการให้ขอ
้ มูลเกีย
แก่ตลาดประกันภัยพื ชผลของบริษัท Arbol ทําให้เกษตรกร
ทั่วโลกสามารถขอรับประกันภัยพื ชผลผ่านอินเตอร์เน็ตได้
ซึ่ ง จะได้ รั บ ข้ อ มู ล ประกั น เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณนํ้ า ฝน อุ ณ หภู มิ
และตัวประเมินอื่น ๆ ตามที่กรมธรรม์กําหนดไว้
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Insight (ต่อ)
Gaming นักพั ฒนาสร้าง Game Application บน Blockchain
หนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของเกม Blockchain คือ การสุ่ม
เพื่ อสร้างสถานการณ์จาํ ลองในเกมหรือกําหนดผูโ้ ชคดีให้ได้รบ
ั
รางวัล โดย Chainlink มีวิธีการสุ่มที่เรียกว่า VRF ซึ่งจะสุ่ม
และส่งผลการสุ่มไปยัง Smart Contract ซึ่งการสุ่มนี้จะเป็น
ไปอย่างยุตธ
ิ รรมและปราศจากการ Bias โดยผูเ้ ล่น ผูส
้ ร้างเกม
หรือบุคคลภายนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสุ่ม
่ งจากเครือข่าย Chainlink
การประยุกต์ใช้ในองค์กรบริษท
ั เนือ
สามารถใช้งานกับ Blockchain ได้ทก
ุ ตัว ดังนัน
้ Oracle จึง
ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเครือข่าย Blockchain
Chainlink 2.0 ได้พัฒนาระบบให้มก
ี ารรองรับ Smart Contract
่ เครือข่าย Oracle จะช่วยให้เข้าถึงการทํางาน
แบบ Hybrid ซึง
ต่าง ๆ ที่ Blockchain ไม่สามารถทําได้, มี layer-2 Solution
้ การพั ฒนา
ทําให้สามารถรองรับขนาด Blockchain ได้มากขึน
เครือข่ายของ Chainlink ทําให้นก
ั พั ฒนาสามารถเข้าถึงฟังก์ชน
ั
การทํางานหลักของ Oracle ต่าง ๆ และนําไปปรับใช้ได้ เช่น
Chainlink Price Feeds เป็นแหล่งรวมข้อมูลของตลาด
่ ราคาจะมีการอัพเดทแบบ Realtime
การเงินขนาดใหญ่ ซึง
้ ขายสินทรัพย์ตา่ ง ๆ บนแอปพลิเคชัน DeFi
และใช้ในการซือ
ชื่อดังอย่าง AAVE, Synthetix และ dYdX

Binance Smart Chain จะรวม Chainlink Data Oracles
เพื่ อเพิ่ มความสะดวกในการใช้งาน Blockchain โดยเฉพาะ
่
อย่างยิง
่ ใน DeFi, การชําระเงินและการจัดการสินทรัพย์ ซึง
Blockchain ส่วนใหญ่ และ Binance Smart Chain ไม่สามารถ
โต้ตอบกับแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้โดยตรง แม้วา่ ระบบจะ
มีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ยังจํากัดการใช้งานแคบลง
กองทุ น Digital Large Cap ของ Grayscale ได้ เ พิ่ ม
Chainlink ลงไปในรายการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถืออยู่ โดยใช้
เงินสดซื้อ Chainlink ตามเกณฑ์ของกองทุน Grayscale

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจาก Chainlink ถูกสร้างบน Ethereum ถ้าหากเครือ
ข่าย Ethereum มีปัญหาก็จะส่ งผลกระทบต่อ Chainlink
ด้วย
เครือข่าย Oracle ยังมีจํากัดประมาณ 241 เครือข่าย ใน
บางครั้ ง เครื อ ข่ า ยอาจจะดึ ง ข้ อ มู ล ล่ า ช้ า ซึ่ ง ในอนาคต
Chainlink น่ า จะมี ก ารเพิ่ ม Node เพื่ อรองรั บ ระบบให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลตอบแทนย้อนหลังของ LINK

Chainlink VRF เป็นระบบการสุ่มที่สามารถตรวจสอบได้
ซึ่ ง ตรวจสอบโดยเข้ า รหั ส บนเครื อ ข่ า ย เช่ น โปรเจค
Aavegotchi ที่ ส ร้ า ง NFT ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี ห ายาก
(Rare NFTs) และ โปรเจค PoolTogether ที่เลือกผู้ชนะ
รางวัลลอตเตอรี่อย่างยุติธรรม

3 month 9.78%
6 month 129.42%
1 year 623.57%
5 year 6,590.42%

Chainlink Proof of Reserve เป็ น การให้ ข้ อ มู ล บน
On-Chain เพื่ อให้ Smart Contract สามารถตรวจสอบ
สินทรัพย์ทอ
ี่ ยูใ่ นรูปแบบ Token เช่น ตรวจสอบ Stablecoin
ของ TUSD และ PAX และ Token ของ Chain อื่น ๆ

***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2021

่ ม
Chainlink External Adapters นักพั ฒนาสามารถเชือ
่ มข้อมูลกับ
ต่อกับข้อมูลภายนอกเครือข่ายหรือ API เช่น เชือ
บริษท
ั Arbol ในการให้ขอ
้ มูลด้านสภาพอากาศ และการคาด
การณ์ของผูใ้ ช้งานของ Everipedia ในการทราบผลการเลือก
ตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

กราฟการเคลื่อนไหวของราคาโดยทําการเปรียบเทียบราคา
ของเหรียญ LINK, Total Market Cap และ SET Index

จากภาพแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปี 2017 - วันที่ 28 พ.ค. 2021

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน
ตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน (28 พ.ค. 2021)

LINK

ข่าวเกี่ยวกับ Chainlink
Chainlink Labs ได้ร่วมมือกับองค์กร Hedera โดยใช้เครือข่าย
Oracle เชื่อมกับเครือข่าย Hedera เพื่ อสร้างสินทรัพย์ต่าง ๆ
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือเรียกว่า Tokenization

ผลตอบแทนของ
Total Market Cap

SET Index

ตารางแสดงภาพรวมของผลตอบแทนของLINK, Total Market Cap
และ SET Index
คําเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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