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บทคัดยอ่ 
 บล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายสำหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อาจรวมถึงข้อมูลบัญชีแยกประเภท 
หรือข้อมูลการทำธุรกรรม ตลอดจนกิจกรรมดิจิทัลที่สามารถยืนยันตัวตนได้จากเจ้าของข้อมูล และหาก
ผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่บล็อกเชนไปแล้ว จะไม่สามารถลบข้อมูลได้ เพราะบล็อกเชนมีระบบการบันทึกและ การ
ตรวจสอบที่รัดกุมมาก สำหรับตัวอย่างที่นิยมนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เช่น สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin 
นอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชน นำมาซึ่งโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบเปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้เกิด
การปฏิวัติวิธีการใช้เงินในรูปแบบใหม่ รวมถึงโอกาสการทำธุรกิจต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก สามารถดำเนินกิจกรรม
การโอนเงินข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ปฏิวัติโลกดิจิทัลของเราเลยก็ว่าได ้
 
บทนำ 
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกระจาย สามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งแบบสาธารณะ
ทั่วไป หรือการบันทึกข้อมูลที่เป็นธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งหากมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไปแล้วนั้น ข้อมูลจะ
ไม่สามารถลบได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของบล็อกเชน เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้
บันทึก ทำให้การยืนยันการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง  
 Bitcoin เป็นตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด ซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีบล็อกน นอกจากนี้ยังเป็นที่
ถูกพูดถึงกันมาที่สุด เนื่องจากช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าสู่ตลาดโลก และทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องมีการ
ควบคุมจากรัฐบาล ซึ่งทำให้ไมต่้องเข้ามาเกีย่วข้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลและสถาบันการเงิน
ในแต่ละประเทศ 
 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีบล็อกเชนนั ้น ณ ปัจจุบันพบว่า เป็นเทคโนโลยีที ่ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน ซึ่งในปีที่แล้ว Marc Andreessen ซึ่งเป็นนายทุนของ Silicon 
Valley ได้ทำแบบจำลองที ่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที ่สุดตั้งแต่มีการใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Johann 
Palychata จาก BNP Paribas ไดเ้ขียนบทความลงในนิตยสาร Quintessence ระบุว่า บล็อกเชนของ Bitcoin 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลมีศักยภาพ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการเงิน และอื่น  ๆ 
ต่อไปไนอนาคต ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันนั้น มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพ่ึงพาหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
ซึ่งการทำธุรกรรมต่าง ๆ เหล่านี้นั้นเป็นออนไลน์ทั้งหมด ดังนั้นการทำธุรกรรม จึงต้องขึ้นอยู่กับการไว้วางใจ



หน่วยงานผู้ใช้บริการ ซึ่งบางครั้งสามารถเกิดการแฮ็กข้อมูล หรือการบุกรุก หรือทำลายระบบจากผู้ให้บริการ
ได้  
 Smart Property เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมความเป็นเจ้ าของทรัพย์สิน หรือ
สินทรัพย์ผ่านบล็อกเชน โดยใช้สัญญาอัจฉริยะ ทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้ เช่น บ้าน รถยนต์ สมาร์ทโฟน 
เป็นต้น หรือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น หุ้นของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin ถึงแม้จะไม่ใช่สกุลเงินจริง ๆ 
แต่ Bitcoin นั้นเกี่ยวกับการควบคุมความเป็นเจ้าของเงิน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนได้พยายาม
ที่จะพัฒนาแอพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน หากพิจารณาสถาบันการเงินและ
ธนาคารต่าง ๆ พบว่า หน่วยงานเหล่านี้เริ่มที่จะเห็นด้วยกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และมองว่าบล็อกเชนไม่ได้
เป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจแบบดั้งเดิมอีกต่อไป ซึ่งธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ก็กำลังมองหาโอกาสในการที่จะนำ
แอพลิเคชันบล็อกเชน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่มาทดสอบสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับธนาคารและ
การเงินของเขาอีกด้วย สำหรับแอพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ก็ยังนำบล็อกเชนมาใช้ ได้แก่ เอกสารทาง
กฎหมาย บันทึกสุขภาพ และการชำระเงินสมาชิกในวงการเพลง ทนายความเอกชน หลักทรัพย์ และ
ใบอนุญาตการแต่งงาน โดยรูปแบบคือใช้วิธีการจัดเก็บลายนิ้วมือของสินทรัพย์ดิจิทัลแทนรูปแบบเดิม ซึ่งบล็อก
เชนนั้นสามารถทำให้พวกเขามีความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องเปิดเผยตัวตน หรือความเป็นส่วนตัวได้ 
 
ประวัติโดยย่อของ Bitcoin 
 ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีกลุ ่มบุคคลที ่ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto ได้ตีพิมพ์บทความเรื ่อง 
“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” บทความนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
แบบเพียร์ทูเพียร์ ที่อนุญาตให้ชำระเงินออนไลน์ได้โดยตรงจากฝ่ายหนึ่ง ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่าน
สถาบันการเงิน ซึ่ง Bitcoin เป็นรายแรกที่นำแนวคิดนี้มาใช้ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันในชื่อว่า คริปโต
เคอเรนซี่ (Cryptocurrency) ซึ่งการทำงานการชำระเงินนี้ จะใช้เครือข่ายและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนด้วย
วิธีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย ในการทำธุรกรรม โดยมีช่องทางการทำธุรกรรมผ่านเอนทิต้ีส่วนกลาง
และเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนบทความข้างต้น ได้ปกปิดตัวตน และด้วยเหตุนี้จึงยังไม่มีใครรู้จัก Satoshi 
Nakamoto จนถึงทุกวันนี้  ในปีเดียวกันนี้ ไม่กี่เดือนต่อมา โปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่นำโปรโตคอลใหม่นี้มาใช้ 
ด้วยการเริ่มต้นด้วยบล็อกเจเนซิส จำนวน 50 เหรียญ ซึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไป ก็สามารถติดตั้งโปรแกรมนี้และ
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Bitcoin peer-to-peer ได้ ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมา 
 ปี พ.ศ. 2551 วันที่ 18 สิงหาคม ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมน “bitcoin.org”  วันที่ 31 ตุลาคม 
Bitcoin ได้ออกแบบเอกสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน Bitcoin ได้สร้างโปรเจคสำหรับ
การลงทะเบียนภายใต้ชื่อ SourceForge.net 
 ปี พ.ศ. 2552 วันที่ 3 มกราคม กลุ่ม Genesis ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อเวลา 18.15 นาฬิกา 5 วินาที  วันที่ 9 
มกราคม Bitcoin v0.1 ได้ถูกเปิดตัวและประกาศในรายชื่อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ 12 มกราคม 
ได้มีการทำธุรกรรมผ่าน Bitcoin ครั้งแรก ในบล็อกที่ 170 จาก Satoshi ไปยัง Hal Finney 



 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Bitcoin ได้รับความนิยมอย่างมหาศาล ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีบล็อกเชน กำลังที่
พัฒนาแอพลิเคชันอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากธุรกรรมทางการเงิน 
 
เทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานอย่างไร 
 แนวคิดของบล็อกเชนนั้นสามารถเชื่อมโยงกับ Bitcoin ได้อย่างแท้จริง อย่างไรกต็าม เทคโนโลยีบล็อก
เชนสามารถใช้ได้กับทุกธุรกรรมสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แบบดั้งเดิมโดยใช้บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ 
ที่มา : Banks, Paypal etc. 

 
 การค้าทางอินเทอร์เน็ตถูกผูกติดอยู่กับเฉพาะสถาบันการเงิน ที่ทำหน้าที่บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ 
สามารถดำเนินการและไกล่เกลี่ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งบทบาทของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้คือ 
ตรวจสอบ ปกป้อง และรักษาธุรกรรม การฉ้อโกงเป็นโอกาสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการทำธุรกรรมทางการเงิน
นั้นมีต้นทุนที่สูง ซึ่งต่างกับ Bitcoin ที่ใช้การเข้ารหัสแทนการใช้บุคคลที่สามมาดำเนินการทำธุรกรรมออนไลน์
ผ่านทางอินเทอร์เน็น ซึ่งในแต่ละธุรกรรมนั้น Bitcoin ใช้วิธีการคุ้มครองผ่านลายเซ็นดิจิทัล แต่ละธุรกรรมจะ
ถูกส่งไปยัง “กุญแจสาธารณะ (Public Key)” ของผู้รับที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยใช้ “คีย์ส่วนตัว (Private Key) 
ของผู้ส่ง เพื่อที่จะจ่ายเงิน ทั้งนี้เจ้าของเงินดิจิทัล ต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ “คีย์ส่วนตัว” และหน่วยงานที่
ได้รับสกุลเงินดิจิทัล ทำหน้าที่ตรวจสอบลายเซ็นต์  
 ธุรกรรมแต่ละรายการจะถูกส่งออกไปยังทุกโหนดของเครือข่าย Bitcoin และจะถูกบันทึกหลังจากที่
ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
 1. ผู้ใช้จ่ายเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล - การตรวจสอบในขั้นนี้จะตรวจสอบลายเซ็นต์ของผู้ทำธุรกรรม 



 2. ผู้ใช้จ่ายมีสกุลเงินดิจิทัลเพียงพอในบัญชีหรือไม่ – การตรวจสอบในขั้นตอนนี้คือ การตรวจสอบ
ธุรกรรมกับบัญชีการใช้จ่าย (“กุญแจสาธารณะ”) โดยจะต้องตรวจสอบเงินในบัญชีคงเหลือให้มีจำนวนที่มาก
พอสำหรับการทำธุรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 2 ธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ที่มา : http://www.ft.com/intl/cms/s/2/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-567b37f80b64.html#axzz3qe4rV5dH 

 
 จากภาพที่ 2 คือการอธิบายการทำงานของบล็อกเชน เริ่มต้นจาก ผู้ทำธุรกรรมทางการเงิน ต้องการ
ส่งเงินไปยังปลายทางคือ B ขั้นตอนที่ 2 ทรานแซกชันของธุรกรรมทางการเงินจะถูกจัดให้อยู่ในรูปของบล็อก
ออนไลน์ ขั้นตอนที่ 3 บล็อกดังกล่าวจะถูกกระจายไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 4 เครือข่ายต่าง ๆ จะ
ตรวจสอบทรานแซกชันที่ส่งมา  ขั้นตอนที่ 5 บล็อกจะทำการเพิ่ม Chain (โซ่) โดยการบันทึกทรานแซกชันนี้ 
ขั้นตอนที่ เงินจากผู้ทำธุรกรรมจะถูกโอนายังปลายทาง 
 อย่างไรก็ตาม มีคำถามเกี่ยวกับลำดับของการทำธุรกรรมเหล่านี้ในการกระจายไปยังโหนดต่าง ๆ บน
เครือข่าย Bitcoin Peer-to-Peer ซึ่งการทำธุรกรรมนั้นไม่ได้มาตามลำดับในการสร้างขึ้นของผู้ทำธุรกรรม
หลาย ๆ ธุรกรรม ดังนั้นจึงต้องมีระบบที่ทำให้แน่ใจได้ว่า จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันของคริปโตเคอเรนซี่ ซึ่ง 

http://www.ft.com/intl/cms/s/2/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-567b37f80b64.html#axzz3qe4rV5dH


Bitcoin แก้ปัญหานี้ด้วยกลไกที่เรียกกันทั่วไปว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน  ระบบ Bitcoin สั่งทำธุรกรรม โดยวาง
ไว้ในกลุ่มท่ีเรียกว่าบล็อก แล้วเชื่อมโยงบล็อกเหล่านี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า บล็อกเชน เช่น ธุรกรรมในบล็อกเดียวถือ
ว่าเกิดข้ึนพร้อมกัน บล็อกเหล่านี้ มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (เหมือนลูกโซ่) ตามลำดับเวลาที่เหมาะสมกับทุก 
ๆ บล็อกท่ีมกีารแฮชของบล็อกก่อนหน้า  
 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับ โหนดใด ๆ ในเครือข่ายสามารถรวบรวมธุรกรรมที่
ไม่ได้รับการยืนยัน และสร้างบล็อกแล้ว และได้เผยแพร่ไปยังส่วนอื่น ๆ ของเครือข่ายและได้เลือกให้บล็อกใด
ควรเป็นบล็อกถัดไปในบล็อกเชน เครือข่ายตัดสินใจอย่างไร บล็อกใดควรอยู่ในบล็อกเชนต่อไป สามารถสร้าง
ได้หลายบล็อก โดยโหนดต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถพ่ึงพาคำสั่งซื้อได้เนื่องจากบล็อกมาจากหลากหลาย
จุดต่าง ๆ ในเครือข่ายได้ด้วย Bitcoin แก้ปัญหานี้ด้วย Mathematical Puzzle (ปริศนาทางคณิตศาสตร์) การ
ทำงานคือ แต่ละบล็อกจะได้รับการยอมรับในบล็อกเชน หากมีคำตอบที่พิเศษมากทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสิ่งนี้
เรียกว่า “การพิสูจน์การทำงาน” หมายถึง โหนดที่สร้างบล็อกจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ใช้ทรัพยากรการ
คำนวณเพียงพอที่จะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Puzzle) ได้  ปริศนาทางคณิตศาสตร์นี้ไมใ่ช่
ปัญหาเล็กเลยทีเดียว และยังสามารถปรับเปลี่ยนความซับซ้อนของปัญหาได้อีกด้วย โดยเฉลี่ยแล้ว จะใช้เวลา
ประมาณสิบนาทีสำหรับโหนดในเครือข่าย Bitcoin เพื่อหาคำตอบและสร้างบล็อกขึ้นมา ซึ่งมีความเป็นไปได้
น้อยมากที่จะสร้างมากกว่าหนึ่งบล็อกในเวลาอันจำกัดนี้ โดยที่โหนดแรกนั้นจะแก้ปัญหา พร้อมกับกระจาย
บล็อกไปยังจุดต่าง ๆ บนเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง บล็อกมากกว่าหนึ่งบล็อกได้รับการแก้ไขในเวลา
เดียวกัน และกระจายไปยังจุดต่าง ๆ แต่ทั้งนี้คณิตศาสตร์ของการแก้ปัญหานั้นมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นบล็อก
เชนจึงมีความเสถียร 
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