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บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่าวถึงบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทวั่ โลกกาลังัับตามองถึงการเติบโตและการนาข้อดี
ของบิตคอยน์และบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์ บล็อกเชนเป็ นเทคโนโลยีที่อยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ ัของบิตคอยน์ โดยมี
โครงสร้างสถาปั ตยกรรมแบบ peer-to-peer สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั องค์กรได้หลากหลายรู ปแบบ โครงสร้างและ
การขยายตัวของเทคโนโลยีท้ งั สองัึงเป็ นสิ่ งที่ประเทศต่างๆให้ความสนใัที่ัะนามาประยุกต์ใช้ในด้านการเก็บข้อมูล
สาคัญ การั่ายสวัสดิการ การลดภาระการทาธุ รกรรมและการััดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นต้น ผูใ้ ช้สามารถใช้งานบิตคอยน์
ได้ดว้ ยการเปิ ดบัญชี ใหม่ ดว้ ยตนเอง โดยการสร้ างกุญแัสาธารณะและกุญแัส่ วนตัวเพื่อใช้ยืนยันข้อความ ความ
ถูก ต้อ งของการท าธุ ร กรรม ป้ องกันปั ญ หาการคัด ลอกไฟล์แ ละความซ้ า ซ้อ นของการั่ า ยเงิ น (Double-spending)
บิตคอยน์ได้นาวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแัสาธารณะ (Public Key Cryptography) มาประยุกต์เพื่อพัฒนาบิตคอยน์ทาให้
เกิ ดความปลอดภัย สู ง มี ค วามเป็ นส่ วนตัว ข้อ มูลเป็ นสาธารณะ และไม่ สามารถปฏิ เสธการกระท าใดที่ เกิ ดขึ้ นบน
ทรานเซกชันได้ นับเป็ นการปฏิวตั ิครั้งใหญ่ดา้ นวงการไอที การเงิน และอีกหลายวงการที่มีความคิดที่ัะนาบิตคอยน์
และบล็อกเชนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ

ABSTRACT
This article discusses Bitcoin and Blockchain technology. The world is paying attention to both technologies
in terms of growth and features of Bitcoin and Blockchain. Blockchain is the technology behind Bitcoin success. It
has a peer-to-peer architecture and can be applied to any organization. The structures and expansions of the both
technologies is what all countries interested. And it needs to be applied in the information of collecting important,
social welfare payments, to reduce transaction and tax collection. Users could be open a new account manually by
creating a public key and private key to validate the message, accuracy of the transaction, prevent file copying and
double-spending. Bitcoin has adopted a public key cryptography method to develop a Bitcoin for high security,
privacy data is public and non-repudiation on the Bitcoin transposition. This is a big revolution in the IT industry and
many other circles have the idea of bringing Bitcoin and Blockchain to use.
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บทนำ
การพัฒนานวัตกรรมความเสมือนัริ งในโลกดิัิตอลเกิดขึ้นมากมายในช่วงสิ บปี ที่ผา่ นมา ก่อให้เกิดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการ การศึกษา ตลอดันการเงินและเศรษฐกิัของโลกปั ััุบนั บิต
คอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto ในปี คริ สต์ศกั ราช 2008 บิตคอยน์เป็ นสกุลเงินดิัิตอล
เมื่อเกิดรายการทางการเงินขึ้นข้อมูลธุ รกรรมดังกล่าวัะถูกส่ งการกระัายไปยังโหนดต่างๆ บนอินเทอร์ เน็ต โดยผูท้ า
ธุรกรรมทั้งสองฝ่ ายสามารถส่ งข้อมูลผ่านระบบที่เรี ยกว่า บล็อกเชน ซึ่ งมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีฟังก์ชนั แฮช
(Hash Function) ระยะเวลาสามปี ที่ผา่ นมามีคนมากมายให้ความสนใัการใช้งานบิตคอยน์ และเริ่ มมีการนาแนวคิดของ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีดิัิตอลด้านอื่นๆ นักวิชาการได้คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีดงั กล่าวัะ
สามารถเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของเราได้ในอนาคต
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใัของบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน การรักษาความ
ปลอดภัย การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี ตลอดันแนวคิดด้านการเงินเสมือนัริ งบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทางธุรกรรม
ในอนาคต และให้ผอู ้ ่านสามารถนาความรู ้ไปเป็ นแนวความคิดในการมองธุ รกรรมบิตคอยน์และการประยุกต์ใช้ระบบ
บล็อกเชนให้ตอบรับกับองค์กรต่างๆ ในอนาคต

วิวฒ
ั นำกำรของกำรเงิน: Evolution of Money
การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6,000–7,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช [1] โดยการนาสิ่ งของที่ตนมีอยูไ่ ปแลกกับ
สิ่ งอื่นๆ ที่ตนต้องการและขาดแคลน ต่อมาความเัริ ญทางสังคมทาให้เกิดความต้องการปั ัััยในการดารงชีวิตมากขึ้น
ัึ งมี การนาวัตถุ บางอย่างที่ มีค่าในสังคมมาใช้เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ ยนกับวัตถุสิ่งของหรื อผลิ ตผลอื่ นๆ ที่ ตน
ต้องการ [2] ซึ่ งตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทาัากแร่ ธาตุหรื อโลหะที่มีค่าเรี ยกว่า เงิน เป็ นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
สิ นค้าและบริ การ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนรู ปร่ างหน้าตาของตัวกลางให้มีลกั ษณะเป็ นเหรี ยญและธนบัตร เพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนกันอย่างมีอตั ราที่ชดั เันันถึงปั ััุบนั [3]
ระบบเงินตราที่ใช้กนั อยูท่ วั่ โลกคือ ระบบไฟแอทเคอเริ นซี่ (Fiat Currency System) เป็ นระบบที่รัฐบาลเป็ นผู้
กาหนดค่าของเงินในการแลกเปลี่ยน แต่ไม่ได้มีสินทรัพย์หนุ นหลัง [4-5] ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ รัฐบาลัึง
ัาเป็ นต้องกาหนดมูลค่าของเงินตราออกมา ระบบไฟแอทเคอเริ นซี่ น้ นั มีขอ้ ดีอยูป่ ระการหนึ่ งคือ รัฐบาลสามารถมีความ
ยืดหยุน่ ในการกาหนดค่าเงินให้เป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิัในระยะสั้นได้ แต่มีขอ้ เสี ยคือ เมื่อเศรษฐกิัล้มหรื อรัฐบาล
ล้มละลายค่าเงินต่างๆ ัะหมดความน่าเชื่อถือและค่าเงินัะน้อยลงไปเรื่ อยๆ นักธุรกิับางคนัะเก็บรักษาเงินของตนเอง
ในรู ปของทองคา ซึ่ งสามารถรักษามูลค่าได้เมื่อเทียบกับค่าของเงินตรา สิ่ งที่สาคัญถัดมาในเรื่ องของการเงินและการ
แลกเปลี่ยนบนโลกปั ััุบนั คือ ระบบการชาระเงินดิ ัิตอล (Digital Payment System) มีการใช้อย่างแพร่ หลายบน
อินเทอร์ เน็ต อย่างเช่น PayPal, Alipay, M-pay, Truemoney, Paysbuy, PromptPay ระบบต่างๆ ที่กล่าวล้วนดาเนิ นการ
บนอินเทอร์ เน็ต มีทุนัดทะเบียนสู ง ภายใต้การรองรับของกฎหมาย และต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในการส่ ง
ข้อมูลธุ รกรรมต่างๆ ัึ งเป็ นที่มาของการคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีตอ้ งสามารถปกป้ องรักษาคุณสมบัติของข้อมูล 3 ด้านอย่างครบถ้วนโดยประกอบด้วย
ความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งาน
ัากการพัฒนาของ Satoshi Nakamoto ทาให้เกิดบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนขึ้น บิตคอยน์เป็ นสกุลเงิน
ดิัิตอล (Crypto Currency) หรื อสิ นทรัพย์ดิัิตอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน ลักษณะของสกุล
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เงินบิตคอยน์ัะตรงกันข้ามกับเงินกระดาษ (Fiat Currency) มูลค่าของมันัะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการอย่างแท้ัริ ง
(Demand and Supply) ซึ่ งมีอยูอ่ ย่างัากัด โดยถูกกาหนดตั้งแต่ตอนเริ่ มต้นและการเพิ่มค่าความยากในการหาสกุลเงิน
ดิ ัิ ต อลนั้นๆ ยิ่ง ั านวนสกุ ลเงิ นดิ ัิ ตอลมี ม ากขึ้ น ในระบบ ค่ าความยากในการหาบิ ตคอยน์ ั ะมากขึ้ น ตามไปด้ว ย
นอกัากแนวคิดเรื่ องสกุลเงินดิัิตอลแล้ว Satoshi Nakamoto ได้คิดทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเข้ารหัสเพื่อ
สร้างความปลอดภัยบนบิตคอยน์ [6] และเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีทรานเซกชันที่ดีในการสร้างความน่าเชื่อถือ สาหรับ
เป็ นเครื อข่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแลกเปลี่ยนธุรกรรม ประเทศมหาอานาัทัว่ โลกต่างเฝ้ าัับตามองการเติบโต
ของัานวนผูใ้ ช้งานและการเพิ่มขึ้นของัานวนเงินบิตคอยน์บนระบบ

บิตคอยน์ : Bitcoin
บิ ตคอยน์ หรื อ เงิ นเสมื อนัริ งในโลกดิ ัิตอล [7] เป็ นระบบการแลกเปลี่ ยนที่ นักเศรษฐศาสตร์ และนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างให้ความสนใั การััดการระบบของบิตคอยน์และบล็อกเชน เกิดัากการนาสถาปั ตยกรรม
แบบ Peer-to-Peer มาประยุกต์ใช้งาน โดยคอมพิวเตอร์ ภายในสถาปั ตยกรรมัะใช้ซอฟต์แวร์ ชนิ ดเดี ยวกัน มี การ
เชื่ อมต่อกันและััดการธุ รกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทุกเครื่ องสามารถััดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อย่างเช่น
เมื่อเราต้องการโอนข้อมูลให้ใครคนใดคนหนึ่งภายในบิตคอยน์ คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องที่เชื่อมต่อบนเครื อข่ายัะมีขอ้ มูล
ของเราที่ทาการโอนเงินไปยังผูอ้ ื่นบนระบบและข้อมูลนี้ ัะถูกบันทึกและััดเก็บเหมือนกันหมดทุกเครื่ อง ซึ่ งมีลกั ษณะ
การทางานคล้ายการเล่น Bit Torrent
การใช้งานบิตคอยน์ ผูใ้ ช้ตอ้ งติดตั้งซอฟต์แวร์ บิตคอยน์และทาการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยก
ประเภทแบบเปิ ด (Open/Public Ledger) ของบิตคอยน์ทวั่ โลกและทาการสารองข้อมูลที่เครื่ องผูใ้ ช้ รายการบัญชีแยก
ประเภท (Ledger) ทุกธุ รกรรมและการแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิดในบิตคอยน์ ัะถูกบันทึกที่โหนดและัะมีการขอคัดลอก
รายการบัญชีแยกประเภทัากโหนดมาเก็บไว้ที่เครื่ องผูใ้ ช้ เมื่อมีโหนดใหม่เกิดขึ้นัะมีการขอคัดลอกข้อมูลใหม่และถูก
คัดลอกไว้ที่โหนดเก่าของทุกโหนด โดยธุ รกรรมบนบิตคอยน์มีการััดการเก็บข้อมูลของทุกคนบนระบบเป็ นลักษณะ
สาธารณะและกระัายข้อมูลให้ทุกคนรับรู ้ท้ งั หมด หรื อที่เรี ยกว่า ระบบบัญชีสาธารณะแบบกระัาย (Public Distributed
Ledger)
1. คุณสมบัตขิ องบิตคอยน์
บิตคอยน์มีลกั ษณะเหมือนสกุลเงินแบบดั้งเดิมในด้านกาลังการซื้ อและการลงทุน โดยใช้เครื่ องมือการซื้ อ
ขายออนไลน์เหมือนกับการใช้ั่ายเงินบนโลกดิัิตอล หนึ่งในคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับสกุลเงินระบบไฟแอทเคอ
เริ นซี่ คือ การกระัายอานาั บิตคอยน์ไม่ได้ดาเนิ นการภายใต้องค์กรปกครองหรื อสถาบันใดๆ หมายความว่าองค์กร
เหล่านี้ ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้ผใู ้ ช้เป็ นเั้าของผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างเต็มที่ นอกัากนี้ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบิต
คอยน์ไม่มีการเชื่อมโยงกับชื่อที่อยูห่ รื อข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ อย่างระบบการชาระเงินแบบเดิมที่มีธนาคารเป็ นตัวกลาง
ทุกรายการธุ รกรรมของบิตคอยน์ัะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เรี ยกว่า เทคโนโลยีบล็อก
เชน หากผูใ้ ช้มีที่อยูส่ าหรับการใช้งานสาธารณะหรื อบัญชีผใู้ ช้ (Bitcoin Address) ข้อมูลัะถูกแชร์ เพื่อให้ทุกคนเห็น
ระบบบัญชีสาธารณะแบบกระัายเป็ นบัญชีที่แตกต่างัากธนาคารทัว่ ไปที่ตอ้ งการข้อมูลมากมาย ซึ่ งอาัทาให้ผใู้ ช้ตก
อยูใ่ นอันตรายเนื่องัากการฉ้อฉลและแผนการต่างๆ บิตคอยน์ได้นาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ทาให้มีคุณสมบัติไม่รวม
ศูนย์ ใช้งานง่ายด้วยซอฟต์แวร์ หลายประเภท ไม่เปิ ดเผยชื่อัริ งโดยผูใ้ ช้สามารถใช้นามแฝงในการทาธุรกรรมได้ มีความ
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สมบูรณ์โปร่ งใส ค่าธรรมเนี ยมต่า ใช้เวลาการโอนเงินรวดเร็ วและผูใ้ ช้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการกระทา
ใดๆ บนบิตคอยน์ได้ [8]
2. ซอฟต์ แวร์ บิตคอยน์
ซอฟต์แวร์บิตคอยน์หรื อกระเป๋ าสตางค์บิตคอยน์ (Bitcoin Wallet) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้ [9]
2.1 กระเป๋ าสตางค์แบบฮาร์ ดแวร์ (Hardware Wallet) เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
ใช้ัดั เก็บบิตคอยน์ให้ปลอดภัย หลักการทางานคือ อุปกรณ์ัะทาการััดเก็บบิตคอยน์และสร้างกุญแัส่ วนตัวในระบบ
ออฟไลน์ทาให้ไม่สามารถโัรกรรมข้อมูลได้ เมื่อใช้งานต้องนาอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารัึง
สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น Ledger Nano, KeepKey, Trezor, Digital Bitbox เป็ นต้น
2.2 กระเป๋ าสตางค์แบบออนไลน์ (Web Wallet) ผูใ้ ช้ตอ้ งมีกุญแัส่ วนตัวไว้ใช้ออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้
งานด้ว ยบิ ต คอยน์ แ อดเดรสที่ ผูใ้ ช้ก าหนด ข้อ ดี คื อ สามารถใช้บิ ต คอยน์ ไ ด้ั ากอุ ป กรณ์ ใ ดๆ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กับ
อินเทอร์ เน็ต ข้อเสี ยคือ มีความปลอดภัยน้อยที่สุด หากมีการใช้งานกับเครื่ องสาธารณะ ตัวอย่างเช่น Coin.Space,
Coinbase, Xapo, Coinapult, BitGo, BTC.com, GreenAddress [10]
2.3 กระเป๋ าสตางค์สาหรับระบบปฏิบตั ิการมือถือ (Mobile Wallet) มีให้เลือกใช้ท้ งั บน Android และ iOS ซึ่ ง
สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ที่เป็ นส่ วนตัว ตัวอย่างเช่น Mycelium, breadwallet, Copay, Airbitz, GreenBits, Bitcoin
Wallet, Coinomi เป็ นต้น
2.4 กระเป๋ าสตางค์แบบเดสก์ท็อป (Desktop Wallet) เป็ นโปรแกรมที่ ดาวน์โหลดและติ ดตั้งไว้ใน
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานกระเป๋ าสตางค์ัากบิตคอยน์กลางได้โดยตรงซึ่ งมีความปลอดภัย โดยัะทาการเก็บบิ ต
คอยน์ไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Electrum, Copay, Bitcoin Core, Bitcoin
Knots, MultiBit HD, Armory, mSIGNA, Bither, BitGo เป็ นต้น
สาหรับการเปิ ดบัญชี เพื่อใช้งานบิตคอยน์ ประการแรกคือ ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ สาหรับ
ใช้งาน ัากนั้นสร้างบัญชีผใู้ ช้ (Bitcoin Address) ระบบบิตคอยน์ัะกาหนดตัวเลขขึ้นเพื่อแทนที่อยู่ (Address) เช่น
1XKp7DsovCSS7RstXwkpNqFsjfwma YLvX [11-12] ในการอ้างอิงบิตคอยน์ เพื่อการทาธุ รกรรมต่างๆ ซอฟต์แวร์
หรื อสกุลเงินที่นิยมใช้กนั ตัวอย่างเช่น Dogecoin, Ethereum, Ripple, HyperStake เป็ นต้น [13]
3. กำรใช้ จ่ำยและเงือ่ นไขกำรทำธุรกรรมบนบิตคอยน์
การใช้เงินบนบิตคอยน์ ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการระบุเงื่อนไขการทาธุ รกรรมบนกระเป๋ าสตางค์บิตคอยน์ เพื่อใช้ใน
การส่ งข้อมูลตามที่กาหนด สาหรับการั่ายเงินและการแลกเปลี่ยนของบิตคอยน์ัะทาบนทรานเซกชัน ซึ่ งต้องมีเงื่อนไข
“Bitcoin Scripts” ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ัึงัะสามารถใช้ั่ายเงินบนบิตคอยน์ได้และข้อมูลเงื่อนไขนั้นัะถูกเก็บไว้บน
Transaction Bitcoin เงื่อนไขทั้ง 4 คือ Send X bitcoins, From address A, To address B, Under condition C โดยการใช้
งานบนซอฟต์แวร์ บิตคอยน์ของเงื่อนไขทั้ง 4
4. ควำมปลอดภัยของกำรทำธุรกรรม
ธุรกรรมบนอินเทอร์ เน็ตทัว่ ไปัะมีระบบการป้ องกันที่ดี แสดงให้เห็นัากการทาธุ รกรรมบนแอพพลิเคชัน่
ของธนาคารทัว่ ไป URL ของระบบัะใช้ https นัน่ แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยในการทาธุ รกรรม โดยมีระบบการ
ััดการเรื่ องการซ่อนข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นความลับ
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างกุญแัด้วยฟั งก์ชนั แฮช [16]
ส่ วนบิตคอยน์มีการนาเทคโนโลยีบล็อกเชนและการนากุญแัส่ วนตัว (Private Key) มาใช้สร้างกุญแัสาธารณะ
(Public Key) ด้วยทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ที่เราเรี ยกว่า ECC (Elliptic curve cryptography) [14-15] ดังภาพที่ 1 ผูใ้ ช้สามารถ
สร้างกุญแัส่ วนตัวัากรหัสผ่าน ซึ่ งเป็ นกุญแัที่เป็ นความลับด้วยการย่อยข้อมูลก่อนส่ งข้อมูลบนบิตคอยน์ให้ผรู ้ ับ

เทคโนโลยีบล็อกเชน: Blockchain Technology
เทคโนโลยีบล็อกเชน คือ สายโซ่ ของกล่องหรื อก้อน แนวความคิดนี้ ถูกสร้างัาก 3 เทคโนโลยี ได้แก่ Private
Key Cryptography, Peer-to-Peer Network, และ Program (The Blockchain’s protocol) บล็อกเชนได้เปลี่ยนแปลง
ระบบการเงินัากที่มีธนาคารเป็ นศูนย์กลางให้กลายเป็ นการสร้างเครื อข่ายข้อมูลในรู ปแบบของระบบบัญชีสาธารณะ
แบบกระัาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและโปร่ งใสมากขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการทาธุ รกรรมทางการเงิน ซึ่ งไม่
เพียงแต่ใช้ประโยชน์ในเรื่ องของการเงินเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนาไปใช้ในเรื่ องการซื้ อขายหุ ้น อสังหาริ มทรัพย์
การััดการเอกสารัากลายเซ็นดิัิตอล และอื่นๆ ได้อีกมากมาย โดยระบบัะทางานเชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ในประเทศัีนมี การลงทุนสร้าง Server Mining ขนาดใหญ่ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อ “ขุด” ของ แชนด์เลอร์ กัว๋ (Chandler Guo)
ผูก้ ่อตั้ง BitBank [17]
1. ประเภทของบล็อกเชน
ผูใ้ ช้สามารถนาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายไม่วา่ ัะเป็ นเครื อข่ายขนาดเล็กหรื อ
ใหญ่ ซึ่ งแต่ละประเภทัะเหมาะสมกับการใช้งานต่างกัน โดยพิัารณาัากประเภทของบล็อกเชนทั้ง 3 ประเภทดังนี้
1.1 Public Blockchain เป็ นบล็อกเชนที่ใช้งานัริ งกับผูค้ นทัว่ โลกอย่างบิตคอยน์ ข้อดีคือ หากนามาใช้ไม่
ัาเป็ นต้องลงทุนฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ราคาสู ง สามารถส่ งข้อมูลไปผูร้ ับปลายทางได้โดยไม่ตอ้ งสร้างช่องทางส่ ง
ข้อมูลระหว่างกัน ข้อเสี ยคือ ข้อมูลที่ถกู ส่ งผ่าน Public Blockchain ัะกลายเป็ นข้อมูลที่ถกู เปิ ดเผยแก่สาธารณะชน
1.2 Private Blockchain เป็ นบล็อกเชนที่ใช้งานภายในองค์กรหรื อเครื อข่ายปิ ด ข้อดีคือ ลดการเปิ ดเผยข้อมูล
สามารถปรั บเกณฑ์ต่างๆ ของเครื อข่ายบล็อกเชนให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน โดยอ้างอิงการออกแบบโครงสร้าง
ของ Public Blockchain ซึ่ งปกติการส่ งเงินบนบิตคอยน์ระบบได้ออกแบบให้มีการรอการตอบรับการทาธุ รกรรม 10 –
15 นาทีตามกฎของบิตคอยน์ แต่ถา้ มีการวางระบบ Private Blockchain นั้นสามารถออกแบบให้การรอการตอบรับการ
ทาธุรกรรมให้เสร็ ัภายใน 2 วินาที ข้อเสี ยคือ ใช้งบประมาณในการสร้างระบบโครงสร้างในราคาสูง
1.3 Consortium Blockchain เป็ นบล็อกเชนที่ใช้งานเฉพาะผูไ้ ด้รับอนุ ญาต ใช้งานภายในองค์กรเครื อข่าย
เท่านั้น สาหรับบล็อกเชนประเภทนี้ คือ มีการรวมแนวคิดและข้อดีของทั้ง 2 ประเภทข้างต้นเข้าด้วยกัน เป็ นแนวคิดที่
กาลังได้รับความนิ ยมสู งในปั ััุบนั เช่น ธนาคารใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการโอนเงินภายในสมาคมธนาคารและ
ธนาคารอื่น หากต้องการเข้าร่ วมต้องได้รับอนุญาตัากตัวแทนก่อนัึงัะมีสิทธิ์ เข้าใช้งานเครื อข่ายร่ วมกัน ข้อดีคือ ผูใ้ ช้
ไม่ตอ้ งกังวลว่าข้อมูลสาคัญขององค์กรและลูกค้าัะถูกเปิ ดเผย ใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้าง Private Blockchain
ขึ้นภายในองค์กร ข้อเสี ยคือ อาัเกิดความไม่คล่องตัวในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน
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ดังนั้นการเลือกใช้งานบล็อกเชนประเภทใดนั้นไม่มีขอ้ กาหนดตายตัว ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของงาน เงิ น
ลงทุน การบริ การและการออกแบบ เพื่อให้รอบรับการขยายตัวในอนาคต
2. โครงสร้ ำงกำรทำงำนของบล็อกเชน
ทาหน้าที่ควบคุมข้อมูลและป้ องกันการซ้ าซ้อนของข้อมูล มีโครงสร้างการทางานดังภาพที่ 2 ซึ่ ง Block เป็ น
หน่วยต่าสุ ดของบล็อกเชน และมีโครงสร้างของบล็อก ดังภาพที่ 3 [18] โดยใน 1 Block เก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ทราน
เซกชันประกอบด้วย 4 ส่ วนหลักๆ คือ
2.1 ID ประัาบล็อก ซึ่ งเป็ นตัวเลขสุ่ มที่ทาการสร้างขึ้นด้วยตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มี ขอบเขต
เรี ยกว่า วิธีการฟังก์ชนั แฮช
2.2 ID ของบล็อก ก่อนหน้านี้ ที่ทาการป้ องกันด้วยการเข้ารหัสฟังก์ชนั แฮชไว้เช่นกัน
2.3 ข้อมูลทรานเซกชัน ซึ่ งอาััะมีเพียง 1 ทรานเซกชัน หรื อมากกว่านั้นก็ได้
2.4 กุญแัสาธารณะ สาหรับระบุวา่ บล็อกนี้เป็ นของใคร ใครส่ งให้ใคร ใครเป็ นผูร้ ับ

ภำพที่ 2 โครงสร้างของบล็อกเชน [19]

2

1

version
previous block
hash
(reversed)
Merkle root
(reversed)
timestamp
bits
nonce
transaction
count

02000000
17975b97c18ed1f7e255adf297599b55
330edab87803c8170100000000000000

4

8a97295a2747b4fla0b3948df3990344
c0e19fa6b2b92b3a19c8e6badc141787
358b0553
535f0119
48750833
63
coinbase transaction
transaction
…

ภำพที่ 3 โครงสร้างภายในบล็อกของบิตคอยน์ [20]

Block hash
0000000000000000
e067a478024addfe
cdc93628978aa52d
91fabd4292982a50

3

7

KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDY)
Vol. 18 NO. 1: January-March 2018

ในทางด้านฐานข้อมูลนั้น บล็อกเชนก็คือ รายการโยงหรื อลิงค์ลิสต์ (Linked list) นัน่ เอง ภายในบล็อกัะมี
Header และทรานเซกชัน สิ่ งที่บล็อกเชนเก็บคือ ค่าที่ถกู สร้างขึ้นเพื่อแสดงตัวตนและรักษาความปลอดภัยของผูใ้ ช้ ด้วย
วิธีการฟั งก์ชนั แฮชโดยไม่ซ้ ากันกับผูใ้ ช้รายอื่น การอ้างอิงด้วย Block Header มีความสาคัญและัะถูกเก็บไว้ในบล็อก
ตนเอง บล็อกก่อนหน้าและบล็อกถัดไปที่มีความเกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมต่างๆ

ทรำนเซกชัน
ทรานเซกชัน (Transaction) ถือเป็ นหัวใัหลักของบิตคอยน์และบล็อกเชน ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อ
ั่ายเงิน คัดลอกไฟล์ขอ้ มูล ปรับปรุ งข้อมูลและทุกเรื่ องบนระบบ บล็อกเชนนั้นมีโครงสร้างแบบไม่มีตวั กลางััดการ
แตกต่างัากระบบการเงินในปั ััุบนั ที่มีโครงสร้างแบบมีตวั กลาง (Centralized) ทาหน้าที่ัดั การเรื่ องการโอนเงินให้
บุคคลอย่างระบบธนาคาร บล็อกเชนเป็ นระบบฐานข้อมูลแบบกระัายที่มีัุดเด่นแตกต่างัากระบบฐานข้อมูลทัว่ ไป
ดังภาพที่ 4 โดยมีความแตกต่างกัน 5 ประการดังนี้
1) แชร์ ขอ้ มูลออกสู่ สาธารณะ – เครื่ องแม่ข่ายหรื อโหนดต่างๆ ัะมี หน้าที่ ดูแลข้อมูล “แหล่งเก็บบันทึ ก
ข้อมูล” หรื อเรี ยกว่า “Block” และทุกโหนดัะมีความสามารถที่ดูได้วา่ ข้อมูลทรานเซกชันนั้นๆ ถูกััดเก็บในบล็อกใด
โดยข้อมูลัะมีการรักษาความปลอดภัยแบบ Cryptographic Hash Functions
2) ไม่มีศนู ย์กลาง – ในการตรวัสอบทรานเซกชันใดๆ ที่เกิดขึ้น
3) มีความปลอดภัย – ข้อมูลัะถูกเก็บในบล็อก ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถเอาค่าคืนกลับมาได้
หรื อแม้กระทัง่ ัะทาลายข้อมูลเหล่านั้น
4) มีความน่าเชื่ อถือ – ด้วยการััดการแบบไม่มีศูนย์กลางััดเก็บข้อมูล เมื่อมีทรานเซกชันเกิดขึ้นัากผูใ้ ช้
รายใหม่ ทุกโหนดัะทาการปรับปรุ งหรื อคัดลอกข้อมูลใหม่
5) ทางานอัตโนมัติ – ซอฟต์แวร์ ัะถูกเขียนขึ้นเพื่อป้ องกันการเขียนข้อมูลซ้ าซ้อนและการััดเก็บข้อมูลท
รานเซกชันที่เกิดขึ้นัากคนที่ไม่รู้ักั

ภำพที่ 4 ความแตกต่างของเทคโนโลยี
บัญชีแยกประเภท [21]
ภำพที่ 5 โครงสร้างทรานเซกชัน
1. โครงสร้ ำงทรำนเซกชัน
ทุกทรานเซกชันต้องมีลายเซ็นแบบดิัิตอล (Signature) โดยใช้กุญแัส่ วนตัวในการสร้างทรานเซกชันที่เกิด
ัากบุคคล 2 ฝ่ ายคือ ผูั้ ่ายและผูร้ ับ ซึ่ งเกิดขึ้นัากเงื่อนไขการทาธุ รกรรมบนบิตคอยน์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ สาหรับ
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การเก็บข้อมูลของบิตคอยน์แตกต่างัากธนาคารตรงที่ ธนาคารัะทาการเก็บข้อมูลัานวนเงินปั ััุบนั ส่ วนบิตคอยน์ไม่
มีการเก็บัานวนเงินปั ััุบนั ไว้ สิ่ งที่บิตคอยน์เก็บคือ ข้อมูลที่ผใู้ ช้ได้รับเงินมา ดังภาพที่ 5 แสดงส่ วนสาคัญของ
ธุรกรรมบิตคอยน์ ในแต่ละรายการมีอินพุตและเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่ งรายการ โดยระบุการป้ อนข้อมูลแต่ละครั้งที่ใช้
ั่ายเงินไปให้กบั ผูร้ ับก่อนหน้านี้
กระบวนการทาธุ รกรรมัะเกิดขึ้นดังตัวอย่างเช่น สมมติ A มีเงินและต้องการั่ายเงินให้ B 150 BTC โดย A
มีเงิน BTC อยูบ่ นระบบ 2 ก้อน ก้อนแรกัานวนเงิน 200 BTC และก้องที่สองัานวนเงิน 300 BTC ภายใต้เงื่อนไขการ
ทาธุ รกรรมบนบิตคอยน์น้ นั ไม่สามารถั่ายให้ B ได้โดยตรง แต่ตอ้ งทาการั่ายเงินโดยสร้างทรานเซกชันตามเงื่อนไข
ให้ถกู ต้อง กระบวนการั่ายเงินัึงัะสมบูรณ์ดงั ภาพที่ 6

ภำพที่ 6 ตัวอย่างขั้นตอนการทาธุรกรรมบนบิตคอยน์
ัากภาพที่ 6 หากต้องการั่ายเงิน 150 BTC นั้น A ัะต้องเอาเงินก้อนหนึ่ งก้อนใดมาใช้ เนื่ องัากบิตคอยน์
มองข้อมูลเป็ นก้อน แต่ถา้ ยอดั่ายเงินเกินหรื อเงินก้อนนั้นเหลือต้องทาการั่ายกลับให้ตนเอง และในกรณี น้ ี A ใช้เงิน
ก้อน 200 BTC ัากทรานเซกชันที่ 1 โดย A โอนเงินให้ B 150 BTC และโอนเพื่อทอนกลับให้ตนเอง 50 BTC ดังนั้นท
รานเซกชันที่ 1 ัะไม่สามารถใช้ได้อีก หากัะตรวัสอบว่า A เหลือเงินเท่าไหร่ ให้ดูัาก ทรานเซกชันที่ยงั ไม่ถูกใช้งาน
เรี ยกว่า Unspent Transaction Outputs หรื อ UTXO
ดังนั้น การั่ายหรื อการโอนเงินบิตคอยน์ตอ้ งมี บญั ชีรายการนาเข้าและรายการผลลัพธ์ อย่างน้อย 1 รายการ
ซึ่ งรายการผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ ัะต้องเป็ นรายการบัญชีนาเข้าของทรานเซกชันถัดไป หากมี ทรานเซกชันเป็ นหมื่นเป็ น
แสน Wallet ัะััดการให้เราทั้งหมด การใช้ั่ายบิตคอยน์น้ นั หากสร้างรายการผลลัพธ์กลับคืนไม่ครบเงินัะสู ญหายไป
และรายการผลลัพธ์ที่ถูกใช้แล้วัะใช้ได้ครั้งเดียว ดังนั้นต้องั่ายเงินทอนกลับคืนตนเองในทรานเซกชันเดียวกันกับที่ใช้
ั่ายออกไปเท่านั้น
2. วัฏจักรกำรทำงำนของทรำนเซกชัน: Transaction Life Cycle มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ผูใ้ ช้เป็ นคนสร้าง ทรานเซกชันใหม่
2) ทาการส่ งกระัาย (Broadcast) ไปยังฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อใช้งานบิตคอยน์ร่วมกัน
3) ัากนั้น ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) มีหน้าที่ตรวัสอบกุญแัสาธารณะ เมื่อ
ถูกต้องัะเก็บไว้ในฐานข้อมูล
4) ส่ งต่อไปยังฐานข้อมูลผูใ้ ช้รายอื่นๆ เมื่อได้รับข้อมูลัะกระัายส่ งต่อไปเรื่ อยๆ
5) ถ้า ทรานเซกชัน ซึ่ งประกอบด้วย ID ประัาบล็อก ID ของบล็อกก่อนหน้า ข้อมูลทรานเซกชันและ
กุญแัสาธารณะมีความถูกต้อง ัึงัะถูกเพิ่มรายการที่ได้รับการตรวัสอบว่าถูกต้องในบล็อกเชน
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของบล็อกเชน
บล็อกัะถูกสร้างขึ้นได้ เมื่อมีหลายๆ โหนดทาการตกลงว่าัะยอมรับและมีการตรวัสอบว่า ทรานเซกชัน
นั้นถูกต้อง กระบวนการนี้ ัึงถูกเรี ยกว่า บัญชีแยกประเภทแบบกระัาย (Distributed Ledger) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ไม่
ต้องใช้การเก็บข้อมูลไว้ส่วนกลางเพื่อใช้ในการตรวัสอบ บล็อกที่ได้รับเลือกต้องผ่านเงื่อนไข 4 ข้อดังนี้
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1) มีทรานเซกชันถูกต้อง และมีเงินั่ายได้ัริ ง
2) แต่ละโหนดัะรวมทรานเซกชันเข้ามา โดยการทาเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างบล็อกขึ้นมา
3) ต้องส่ งข้อมูลไปให้บล็อกอื่นๆ และต้องถูกเช็คด้วยว่าถูกต้อง
4) ัากนั้นถึงัะได้รับการยอมรับให้เลือกเป็ นบล็อก
ปัััุบนั มีการสร้างเซิ ร์ฟเวอร์ ไว้ให้บริ การกระบวนการนี้ หรื อเรามักัะเรี ยกว่า การขุด (Mining) สาหรับการ
ตรวัสอบความถูกต้องบล็อกนั้นมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 พิสูัน์ดว้ ยกระบวนการ Proof of Work (POW) เพื่อตรวัสอบว่าบัญชีแยกประเภทหรื อบัญชี
ข้อมูลนี้ไม่ได้ถกู แฮกเข้ามา สาหรับเรื่ องการป้ องกันการโัมตีระบบ ัะต้องใช้เหมืองข้อมูล (Block Mining) เข้ามาช่วย
ตรวัสอบด้วยการคานวณค่าแฮช โดยการนาค่าตัวเลข (Nonce) มาใส่ และคานวณให้ได้ค่าน้อยกว่า ค่า difficulty ที่ใช้
สาหรับคานวณความยากของสู ตรที่ให้เหมืองข้อมูลทาการประมวลผล เพื่อสร้างบล็อกใหม่ต่อไป ซึ่ งค่า difficulty ัะ
เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีบล็อกใหม่เกิดขึ้น โดยใช้ฟังชัน SHA-256 กระบวนการของ POW มีข้ นั ตอนดังนี้
- รายการใหม่แต่ละรายการัะถูกประกาศไปยังทุกโหนด
- แต่ละโหนดัะทาการเก็บข้อมูลของรายการและเก็บรวบรวมเป็ นบล็อก
- แต่ ล ะโหนดัะเป็ นผู ้ต รวัสอบความถู ก ต้อ งของแต่ ล ะบล็ อ ก โดยใช้ก ารค านวณแก้โ ัทย์ท าง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อหาค่าตัวเลขที่อยูใ่ นแต่ละบล็อก ถ้ามีค่าบล็อกแฮช เริ่ มต้นด้วย 0 ัะประกาศเป็ นบล็อกที่ถูกต้องและ
เชื่อมต่อในบล็อกเชน
- ค่าความยากัะมีการปรับขึ้นไปเรื่ อยๆ เมื่อมีการประกาศบล็อกที่ถูกต้องได้ทุกๆ 2016 บล็อก (ปั ััุบนั
ต้องทาการหาค่าแฮช ที่มีเลข 0 นาหน้าถึง 17 หลัก)
ขั้นตอนที่ 2 Proof of Stake ในขณะที่เหมืองข้อมูลดาเนินการตรวัสอบข้อมูลที่เข้ารหัส Proof of Stake ัะ
ตรวัสอบความเป็ นเั้าของด้วยัานวนที่มีการเพิ่มขึ้น
ภายในรายการบัญชีแยกประเภทนั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลเั้าของแต่ัะเก็บเพียงข้อมูล ทรานเซกชัน ทั้งหมดที่
ผ่านมาเท่านั้น ซึ่ งในส่ วนนี้ กระเป๋ าเงินบิตคอยน์ัะสามารถอ้างอิงไปยังเั้าของผ่านทางข้อมูลทรานเซกชันที่ ผ่านมา
นัน่ เอง

กำรประยุกต์ ใช้ งำนบล็อกเชน: Benefit of Blockchain
การประยุก ต์ใ ช้ง านบล็อ กเชนท าให้ บิ ต คอยน์ ถู ก ใช้ใ นการแลกเปลี่ ย นกัน อย่า งถู ก กฎหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี แคนาดา และญี่ปุ่น นอกัากนั้นยังส่ งผลให้เกิดประโยชน์บนการทาธุรกรรมของบิตคอยน์ ดังนี้
1. กำรใช้ บิตคอยน์ เป็ นกำรทำธุรกรรมทีถ่ ูกและเร็วมำก:
เวลาที่ทาธุ รกรรมทางการเงินโดยใช้บิตคอยน์ ค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้นนั้นถูกมากๆ เมื่อเทียบกับวิธีการทา
ธุ รกรรมอื่นๆ โดยปกติค่าธรรมเนี ยมอยูท่ ี่ 0.0005 BTC ต่อ 1 รายการการทาธุ รกรรม (หรื อน้อยกว่า 25 สตางค์) ซึ่ งหาก
เทียบกับการทาธุรกรรมทางไกลวิธีอื่น ัะเสี ยประมาณ 700-1300 บาทต่อรายการธุรกรรม และหากใช้บตั รเครดิตัะเสี ย
ประมาณ 3-5% ของัานวนเงิ นในการทาธุ รกรรมนั้นๆ ซึ่ งแพงกว่าค่าธรรมเนี ยมของการธุ รกรรมโดยใช้บิตคอยน์
นอกัากนี้ การทาธุรกรรมทัว่ ไปถ้าเป็ นการทาธุ รกรรมทางไกลัะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน หรื อบางครั้งเป็ นสัปดาห์ แต่
ถ้าหากใช้ Bitcoin การทาธุรกรรมัะสาเร็ ัภายในไม่กี่ชวั่ โมง
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2. กำรโอนเงินบิตคอยน์ จะไม่ สำมำรถเรียกคืนได้ :
ในการซื้ อขายของออนไลน์โดยปกติ ผูข้ ายออนไลน์ัะมีความกังวลว่าหากรับซื้ อด้วยบัตรเครดิต ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ์
แั้งเรี ยกเงินคืนได้ ด้วยเหตุผลต่างๆนานา เช่น ลูกค้าไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้งานบัตร บัตรถูกขโมย แต่ผขู ้ ายของออนไลน์ได้ส่ง
สิ นค้าแล้ว แต่กลับได้รับข้อความัากทางธนาคาร และโดนเรี ยกเงินคืนด้วยเหตุผลต่างๆ ผูข้ ายอาัไม่สามารถทาอะไร
ได้ นอกัากส่ งเอกสารยืนยันว่าส่ งสิ นค้าัริ ง ซึ่ งอาัทาให้เสี ยเวลาและความไว้ใัในการทาธุ รกิั ทาให้ผขู้ ายสู ญเสี ย
โอกาสและรายได้ส่วนนั้นไป ถ้าเป็ นการทาธุ รกรรมทางการเงินของบิตคอยน์ัะไม่สามารถเรี ยกคืนได้ 100% ด้วย
เหตุผลนี้ หากต้องการส่ งัะรับด้วยบิตคอยน์ ผูใ้ ช้บิตคอยน์มนั่ ใัว่าได้ทาการส่ งเงินให้กบั ผูร้ ับที่ไว้ใัได้ และที่อยูข่ อง
บิตคอยน์น้ นั มีความถูกต้อง
3. กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินของบิตคอยน์ ไม่ ต้องมีเอกสำรให้ ย่ งุ ยำก :
การซื้ อ – ขายบิตคอยน์ สามารถเป็ นใครหรื อัากประเทศใดก็สามารถทาธุ รกรรมด้วยบิตคอยน์ได้ท้ งั นั้น
โดยลดความยุง่ ยากเรื่ องเอกสารและใช้เวลาน้อยในการดาเนินงาน
หลายปี ที่ ผ่านมาทางหน่ วยงานที่ ปรึ กษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของรั ฐบาลสหราชอาณาัักรได้
ตีพิมพ์และนาเสนอการนาบล็อกเชนมาใช้กบั ภาครัฐบาลสหราชอาณาัักร ซึ่ งมีแนวทางที่นาเสนอ 5 ประการ [22]
1) เพือ่ ใช้ในการััดเก็บข้อมูลที่ตอ้ งการความปลอดภัยัากการโัมตีในโลกไซเบอร์
2) เพื่อใช้ในการััดเก็บข้อมูลรวมถึงการั่ายสวัสดิ การและบานาญ เพื่อแก้ไขปั ญหาความผิดพลาดและ
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลด้านการั่ายเงิน
3) เพื่อการั่ายเงินช่วยเหลือให้กบั ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนา ที่มกั พบว่าการั่ายเงินไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งบล็อกเชนัะช่วยในเรื่ องของการตรวัสอบการใช้เงินได้ง่ายขึ้น
4) เพื่อลดภาระค่าใช้ั่ายในการทาธุ รกรรมของ SMEs ในการบันทึกข้อมูลสิ นทรัพย์ต่างๆ อย่างสิ ทธิ บตั ร
ที่ดินและทะเบียนต่างๆ ด้วยระบบบล็อกเชน
5) เพือ่ การััดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทวีปยุโรปมีระเบียบที่ยงุ่ ยากและซับซ้อน เนื่องัากมีสมาชิกหลายประเทศ
ระบบบล็อกเชนสามารถช่วยเก็บข้อมูลด้านการซื้ อขาย ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการตรวัสอบชาระภาษีต่างๆ
นอกัากนั้นรัฐบาลเวียดนามกาลังเตรี ยมร่ างกฎหมายรองรับสกุลเงินบิตคอยน์ออกมาใช้งานในปลายปี 2017
[23] และในปี เดียวกันธนาคารภายในประเทศไทยเริ่ มมีบริ การระบบโอนเงินระหว่างประเทศไทยและญี่ ปุ่นโดยใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนของ Ripple ัากแนวคิดทฤษฏี ต่างๆ หากนามาวิเคราะห์กบั ปั ญหาของประเทศไทยนั้น พบว่า
แนวทางที่น่าัะมีศกั ยภาพสาหรับภาครัฐบาลไทยในการนาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์เพื่อสร้างความโปร่ งใสใน
การััดเก็บข้อมูลโฉนดที่ ดิน การเชื่ อมต่อข้อมูลเวชระเบี ยนผูป้ ่ วยระหว่างสถานพยาบาล การเบิ กั่ายเงิ นสวัสดิ การ
ภาครัฐหรื อการช่วยเหลือคนยากัน การใช้ Smart Contract ในการเบิกั่ายเงินในโครงการของรัฐ และด้านอื่นๆ อีก
หลากหลายมิติ [24] ซึ่ งประโยชน์ของบล็อกเชนสามารถนามาเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนามากขึ้น

สรุปผลกำรศึกษำ
หลายประเทศทั่ว โลกทั้ง ภาครั ฐ บาลและเอกชนได้ใ ห้ค วามสนใักับ บิ ต คอยน์ แ ละบล็อ กเชน เพื่ อ ัะน า
เทคโนโลยีดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการััดการข้อมูล บิ ตคอยน์เป็ นสกุลเงิ น
ดิัิตอลที่ทางานอยูบ่ นเทคโนโลยีบล็อกเชน สามารถใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนกันทัว่ โลก Satoshi Nakamoto
เป็ นผูค้ ิดค้นและนาทฤษฎี Cryptographic Hash Function มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยด้วยกุญแัสาธารณะและ
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กุญแัส่ วนตัวแก่ผใู ้ ช้งานบิ ตคอยน์ ทุกธุ รกรรมัะทางานอยูบ่ นโครงสร้างทรานเซกชันแบบบัญชี แยกประเภทแบบ
กระัาย ซึ่ งทาให้ทุกข้อมูลบนบล็อกเชนสามารถตรวัสอบความถูกต้องบนบล็อก โดยกระบวนการ Poof of Work
และ Poof of Stake นอกัากนั้นด้วยคุณสมบัติที่ไม่รวมศูนย์ ใช้งานง่าย ไม่เปิ ดเผยชื่อัริ ง มีความสมบูรณ์โปร่ งใส
ค่าธรรมเนี ยมต่า มีความรวดเร็ วและไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการกระทาใดๆ บนบิตคอยน์ได้ ทาให้บิต
คอยน์และบล็อกเชนเป็ นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่อาัเปลี่ยนแปลงระบบการััดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
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