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ค าน า 

หน่ึงในโจทย์ส ำคัญของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ 

ETDA (เอ็ตด้ำ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีใหม่ เช่น บล็อกเชน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีพื้นฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำธุรกรรม

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

หลำยคร้ังท่ีมักมีค ำถำมและควำมสับสน เช่น บล็อกเชนคืออะไร แล้วบล็อกเชน 

กับบิตคอยน์เป็นเร่ืองเดียวกันไหม บล็อกเชนมีเฉพำะเร่ืองกำรลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี

หรือท่ีเ รียกกันติดปำกว่ำ เงินคริปโท  เ ท่ำน้ันหรือไม่  กำรขุดเหรียญ กำรท ำฟำร์ม 

ศัพท์เทคนิคต่ำง ๆ เหล่ำน้ี ท่ีเมื่อได้ยินแล้ว ก็อำจเกิดค ำถำมว่ำ เทคโนโลยีเหล่ำน้ีคืออะไร 

และจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ ำวันของเรำกันอย่ำงไร 

เมื่อส ำรวจในท้องตลำด หนังสือท่ีอธิบำยเกี่ยวกับบล็อกเชนในมิตินอกเหนือจำก

กำรเงิน กำรลงทุน คริปโทเคอร์เรนซี ฉบับภำษำไทยยังมีจ ำนวนไม่มำก ดังน้ัน ETDA และ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมกันศึกษำและวิจัย พร้อมท้ังพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อกำรพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยหวังให้เกิด

ชุมชนแห่งกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ กระตุ้นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน รวมท้ัง

พัฒนำต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เรำต้องกำรให้ผู้อ่ำน 

ท่ีมีพื้นฐำน IT และผู้ท่ีสนใจด้ำนบล็อกเชน มีเพื่อนคู่คิดท่ีช่วยแนะน ำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในเร่ืองต่ำง ๆ และหวังให้ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนรัฐ 

เอกชน และผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนสำมำรถมองเห็นช่องทำงหรือโอกำส 

ในกำรพัฒนำต่อยอด ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้เท่ำทัน น ำไปสู่

ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป 

มำร่วม Go Digital With ETDA ในเส้นทำงแห่งกำรเรียนรู้ และโลกของ บล็อกเชน

...ที่มำกกว่ำเงินคริปโท
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“ Blockchain shifts trust in people and institutions 

to trust in technology” 

-- Bruce Schneier  

Cryptographer and Information Security Expert [1] 

1 บิตคอยน์กับการก าเนิดบล็อกเชน 

หลำยคนได้ยินค ำว่ำ “บิตคอยน”์ มำพร้อมกับ “บล็อกเชน” และอำจนึกว่ำสองสิ่ง

น้ีเป็นเร่ืองเดียวกัน เรำจึงอยำกเร่ิมต้นท ำควำมเข้ำใจให้ชัดเจนก่อนว่ำท้ังสองสิ่งเป็นเร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ใช่เร่ืองเดียวกันเสียทีเดียว บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีน ำมำประยุกต์ใช้

สร้ำงระบบสำรสนเทศได้มำกมำยดังท่ีจะกล่ำวต่อไปในหนังสือเล่มน้ี หำกแต่บล็อกเชน 

เป็นท่ีรู้จักเน่ืองจำกกำรถือก ำเนิดและกำรเติบโตของบิตคอยน์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีสร้ำงมำ

เปลี่ยนแปลงธุรกรรมทำงกำรเงิน 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำกำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของกำรใช้ชีวิตใน

สังคม เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ใกล้ตัวทุกคนมำกกว่ำท่ีคิด และทุกคร้ังท่ีเรำท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน

จะมีสถำบันกำรเงินเข้ำมำเกี่ยวข้องเสมอ ตัวอย่ำงท่ีเห็นได้ชัดในปัจจุบัน คือกำรช ำระเงิน
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ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น บัตรเครดิต/เดบิต , กำรโอนเงินเข้ำบัญชี

ธนำคำร, Mobile Banking Application, e-Money (เช่น LINE Pay, TrueMoney Wallet, 

WhatsApp), Bill Payments, PromptPay ล้วนแต่มีสถำบันกำรเงินท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำงใน

กำรด ำเนินกำรช ำระเงิน 

แม้แต่กำรใช้จ่ำยด้วยเงินสดก็ยังมีธนำคำรกลำงของประเทศท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำง

ในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับ เหรียญ ธนบัตร ซ่ึงเป็นเคร่ืองเก็บรักษำมูลค่ำ (store of value) ใน

รูปแบบท่ีช ำระหน้ีได้ตำมกฎหมำย 

หลำยคนไม่เคยรู้ตัวมำก่อนเลยว่ำ กำรช ำระเงินทุกคร้ัง เรำในฐำนะผู้ช ำระเงินและ

ผู้รับช ำระเงินต่ำงต้องพึ่งพำและเชื่อถือกำรด ำเนินธุรกรรมของสถำบันกำรเงินเสมอว่ำ

สถำบันกำรเงินเหล่ำน้ีจะท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เงินไม่สูญหำย หรือ

สูญค่ำ เรียกได้ว่ำ สถำบันกำรเงินท ำหน้ำท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมหรือหน่วยงำนท่ีน่ำเชื่อถือ 

(trusted third party) เป็นองค์กรกลำงท่ีผู้ช ำระเงินและผู้รับช ำระเงินต้องมอบควำมไว้ใจใน

กำรช ำระเงิน 

ค ำถำมคือ “เรำไว้ใจหรือเช่ือถือสถำบันกำรเงินเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร?” 

หำกย้อนกลับมำพิจำรณำแล้วจะพบว่ำ สถำบันกำรเงินทุกแห่งพยำยำมสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้กับลูกค้ำและประชำชนมำโดยตลอด โดยอำศัยกระบวนกำรก ำกับดูแลตำม

กฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรควบคุมระบบกำรเงิน ระบบ

สำรสนเทศทำงกำรเงินและผู้ เกี่ยวข้องในระบบกำรเงิน เพื่ อให้กำรบริกำรและกำร

ประมวลผลธุรกรรมมีควำมมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลธุรกรรมไม่สูญหำยหรือถูกแก้ไขโดยไม่ได้

รับอนุญำต ป้องกันกำรปลอมแปลง สำมำรถตรวจสอบกำรฉ้อโกงหรือกำรทุจริตอื่น ๆ  

ท่ีอำจจะเกิดข้ึน สถำบันกำรเงินจึงมีต้นทุนในกำรก ำกับดูแลกำรประมวลผลธุรกรรมและ

บริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและระบบสำรสนเทศ ซ่ึงต้นทุนเหล่ำน้ี ส่วนหน่ึงกลำยเป็น

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำหรือภำษีท่ีเรียกเก็บจำกประชำชน 
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ในมุมของลูกค้ำและประชำชน เท่ำกับว่ำกำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินไม่สำมำรถ

เลี่ยงสถำบันกำรเงินได้เลย ท้ังผู้ช ำระเงินและผู้รับช ำระเงิน จ ำต้องไว้ใจสถำบันกำรเงิน

เหล่ำน้ีเป็นตัวกลำงในกำรประมวลผลธุรกรรมโดยไม่มีทำงเลือกอื่น  

จนกระท่ังเกิด “บิตคอยน์”  
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“ The Times 03/Jan/2009 

Chancellor on brink of second bailout for banks” 
-- Bitcoin Genesis Block [2] 

1.1 บิตคอยน์ (Bitcoin) 

ปัญหำและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของสถำบันกำรเงินในฐำนะท่ีเป็น trusted third party 

ในระบบช ำระเงินเป็นจุดท่ีท ำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีใช้นำมแฝงว่ำ ซำโตชิ นำกำโมโตะ 

(Satoshi Nakamoto) เสนอทำงแก้ไขโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์สร้ำงระบบเครือข่ำย

สำรสนเทศในกำรประมวลผลธุรกรรมทำงกำรเงินบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีท ำให้ผู้ช ำระ

เงินสำมำรถท ำธุรกรรมกับผู้รับช ำระเงินได้โดยตรงเสมือนกำรใช้เงินสดโดยไม่ต้องมีสถำบัน

กำรเงินเป็นตัวกลำง มีเพียงกำรประมวลผลโดยซอฟต์แวร์บนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เท่ำน้ัน 

ซำโตชิ นำกำโมโตะเผยแพร่แนวคิดน้ีบนเว็บไซต์ bitcoin.org ในวันท่ี 31 ตุลำคม 

ค.ศ. 2008 เป็นเอกสำรชื่อ “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” [3] 

ในระบบเงินสดเรำใช้เหรียญหรือธนบัตรเป็นโทเคน (token) เพื่อแทนมูลค่ำของ

เงิน แต่ในระบบเงินสดของบิตคอยน์ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นโทเคนแทนมูลค่ำเงิน โดย

เรียกโทเคนท่ีว่ำน้ีตำมชื่อระบบว่ำ บิตคอยน์ (ใช้อักษรย่อเป็น BTC หรือ XBT) แบบเดียวกับ

ท่ีเรำเรียกโทเคนในสกุลเงินบำทว่ำเหรียญบำท โทเคนของบิตคอยน์สำมำรถใช้งำน

หมุนเวียนในระบบเครือข่ำยของบิตคอยน์ซ่ึงท ำหน้ำที่ในกำรบันทึกธุรกรรมของบิตคอยน์ท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมดระหว่ำงผู้ใช้งำน 
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ธุรกรรมของบิตคอยน์อำศัยควำมน่ำเชื่อถือของเทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจ

สำธำรณะ (Public-Key Cryptography) ในกำรระบุบัญชีผู้ช ำระกับผู้รับช ำระท ำให้มั่นใจได้

ว่ำเป็นธุรกรรมเกิดข้ึนระหว่ำงบัญชีผู้ช ำระกับผู้รับช ำระท่ีถูกต้องจริง ๆ ควำมแข็งแกร่งของ

กำรเข้ำรหัสกุญแจสำธำรณะท ำให้กำรปลอมแปลงข้อมูลธุรกรรมแทบจะเป็นไปไม่ได้ ข้อมูล

ธุรกรรมท่ีได้รับกำรยืนยันแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในภำยหลัง และไม่สำมำรถ

ปฏิเสธได้ว่ำไม่ได้ท ำธุรกรรมระหว่ำงกัน 

ในอดีต กำรเข้ำรหัสลับจะใช้กุญแจ (key) ชุดเดียวกันในกำรเข้ำรหัสลับและ

ถอดรหัสลับ ใช้กุญแจชุดใดเข้ำรหัสก็ต้องใช้ชุดเดียวกันถอดรหัส ท ำให้

จัดกำรควำมลับของกุญแจได้ยำกเพรำะผู้ส่งสำรและผู้รับสำรต้องแชร์

กุญแจใช้ด้วยกัน 

ระบบรหัสกุญแจสำธำรณะจึงถือก ำเนิดข้ึนเพื่อแก้ปัญหำกำรแชร์กุญแจ

ระหว่ำงกัน โดยใช้สมกำรทำงคณิตศำสตร์สร้ำงคู่กุญแจ (keypair) ข้ึนมำ 

ใช้งำนแทน ประกอบด้วยกุญแจสำธำรณะ (public key) และกุญแจส่วนตัว 

(private key) ท่ีเข้ำคู่กัน คุณสมบัติของระบบรหัสกุญแจสำธำรณะท่ีส ำคัญ 

มีอยู่สองประกำร คือ 1. กุญแจสำธำรณะไม่สำมำรถน ำมำค ำนวณหำกุญแจ

ส่วนตัวได้ และ 2. ถ้ำใช้กุญแจดอกหน่ึงเข้ำรหัสข้อมูลจะมีเพียงกุญแจอีก

ดอกในคู่กุญแจเดียวกันเท่ำน้ันท่ีถอดรหัสข้อมูลได้ 

ผู้ส่งสำรสำมำรถใช้กุญแจสำธำรณะของผู้รับสำรในกำรเข้ำรหัสลับ ซ่ึงท ำให้

มีผู้ รับสำรผู้ เดียวเท่ำน้ันท่ีถอดรหัสได้  วิธี น้ีเป็นหลักกำรท่ีบิตคอยน์

ประยุกต์ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนโทเคนระหว่ำงกัน 

ระบบของบิตคอยน์ถูกออกแบบให้กระจำยศูนย์ (distributed) โดยอำศัย

คอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอำสำท ำงำนเป็นโหนด (node) ประมวลผลและจัดเก็บ 

ledger ของเครือข่ำยบิตคอยน์ 
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ซอฟต์แวร์ของบิตคอยน์จะประมวลผลตำมโพรโทคอล (protocol) หรือเกณฑ์วิธี

ในกำรท ำให้ข้อมูลธุรกรรมท่ีจัดเก็บลงใน ledger ของโหนดถูกต้องตรงกัน เรียกว่ำ 

consensus 

ท่ีส ำคัญกว่ำน้ัน บิตคอยน์ออกแบบให้เกิดกำร กระจำยอ ำนำจ (decentralized)  

ไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีหรือมีอ ำนำจควบคุมกำรประมวลผลธุรกรรม

เบ็ดเสร็จ ซ่ึงแตกต่ำงจำกระบบกำรเงินของสถำบันกำรเงินท่ีเป็นระบบรวมศูนย์ 

(centralized) คงอ ำนำจควบคุมเบ็ดเสร็จไว้กับองค์กร เช่น อ ำนำจกำรผลิตเงินของธนำคำร

กลำง อ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝำกของลูกค้ำท่ีเก็บในฐำนข้อมูลของ

ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงิน 

กำรประมวลผลท่ีกระจำยศูนย์และกำรออกแบบให้กระจำยอ ำนำจน้ี ท ำให้

เครือข่ำยบิตคอยน์ไม่จ ำ เป็นต้องมีตัวกลำงเพื่ อท ำหน้ำท่ีเ ป็น trusted third party  

ย่ิงมีจ ำนวนโหนดมำก กำรกระจำยอ ำนำจย่ิงสูง กำรทุจริตหรือฉ้อโกงโดยกำรปลอมแปลง

หรือแก้ไขธุรกรรมก็จะท ำได้ยำกข้ึนตำมไปด้วยเพรำะต้องแก้ไขข้อมูลใน ledger ของ 

ทุกโหนดในเครือข่ำยให้ตรงกัน 

เพื่อให้เครือข่ำยของบิตคอยน์มีจ ำนวนโหนดมำกพอที่จะรักษำกำรกระจำยอ ำนำจ

และด ำรงอยู่ได้ในระยะยำว บิตคอยน์ใช้วิธีผลิตโทเคนเป็นรำงวัล (Rewards) ตอบแทน

ให้กับโหนดเป็นแรงจูงใจ ย่ิงโทเคนมีมูลค่ำสูงข้ึน ก็ย่ิงดึงดูดให้มีผู้เข้ำร่วมเป็นโหนดใน

เครือข่ำยมำกข้ึนไปด้วย 

ในปี ค.ศ. 2015 มีกำรประมำณกำรว่ำจ ำนวนโหนดในเครือข่ำยบิตคอยน์มีอยู่รำว 

5,000 โหนดและขยำยเพิ่มข้ึนเป็น 10,000 โหนดในช่วงปลำยปี ค.ศ. 2017 จ ำนวนโหนด

ของบิตคอยน์ยังคงอยู่ในระดับ 10,000 โหนดต้ังแต่น้ันมำจนถึงปัจจุบัน [4] 

กลไกในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือท่ีส ำคัญอีกประกำรของบิตคอยน์คือกำร ใช้

แนวทำงของโอเพนซอร์ส (open source) ในกำรเปิดเผยกำรออกแบบ โครงสร้ำงข้อมูล 

ข้ันตอนวิธี (algorithm) ในกำรประมวลผล โพรโทคอล และรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด 
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(source code) ของซอฟต์แวร์พื้นฐำนท้ังหมด เป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุกคนมีสิทธิตรวจสอบ 

และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำบิตคอยน์ให้ดีข้ึน กำรท่ีบิตคอยน์ใช้แนวทำงของ

โอเพนซอร์สท ำให้บิตคอยน์ถูกขับเคลื่อนโดยชุมชนผู้ใช้งำนและนักพัฒนำ ไม่มีผู้ใดหรือ

องค์กรใดมีอ ำนำจควบคุมซอร์สโค้ดของบิตคอยน์ บิตคอยน์จึงมีควำมโปร่งใสและสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งำนได้สูง 

โดยสรุป บิตคอยน์ท ำให้เกิดระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีผู้มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ

ในกำรควบคุมหรือก ำกับดูแล ควำมเชื่อมั่นท้ังหมดฝำกไว้กับเทคโนโลยีและกำรประมวลผล

อัตโนมัติโดยซอฟต์แวร์ของบิตคอยน์ท่ีชุมชนร่วมกันดูแลในรูปแบบโอเพนซอร์ส ซ่ึงท ำให้

กำรท ำธุรกรรมบนเครือข่ำยบิตคอยน์ไม่จ ำเป็นต้องพึ่งพำคนหรือสถำบันกำรเงินเลย 

ในปี ค.ศ. 2021 บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลท่ีมีมูลค่ำมำกกว่ำ  

1 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ [5] ซ่ึงสูงย่ิงกว่ำสินทรัพย์ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสถำบันกำรเงิน

หลำยแห่งในโลก บิตคอยน์จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่ำงมำก  

เป็นเทคโนโลยีท่ีท้ำทำยมนุษยชำติในกำรเปลี่ยนรำกฐำนควำมเชื่อมั่นท่ีอยู่กับมนุษย์ 

หรือองค์กรมำอยู่ท่ีเทคโนโลยีเพียงอย่ำงเดียว 

1.2 การท างานของบิตคอยน์ 

หำกจะท ำควำมเข้ำใจว่ำบิตคอยน์สร้ำงควำมน่ำเชื่ อถือและกระจำยอ ำนำจ 

ได้อย่ำงไร เรำต้องเข้ำใจธุรกรรม (transactions) ของบิตคอยน์เสียก่อน 

ธุรกรรมของบิตคอยน์ใช้โมเดลท่ีเรียกว่ำ Unspent Transaction Output (UTXO) 

ทุกธุรกรรมของบิตคอยน์จะสร้ำงผลลัพธ์เป็นรำยกำร UTXO เสมอโดยท่ีแต่ละ UTXO 

ประกอบด้วย บิตคอยน์แอดเดรส (Bitcoin Address) ซ่ึงเป็นหมำยเลขประจ ำตัวของผู้รับ  

กับจ ำนวนโทเคนของบิตคอยน์ท่ีจะส่งให้ผู้รับ  
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กุญแจส่วนตัวของบิตคอยน์เป็นเลขจ ำนวนเต็มขนำด 256 บิต 

กุญแจสำธำรณะสร้ำงให้เข้ำคู่จำกกุญแจส่วนตัวโดย Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm (ECDSA) โดยใช้ elliptic curve secp256k1 

บิตคอยน์แอดเดรสคือค่ำแฮชรหัสลับ (cryptographic hash) ของกุญแจ

สำธำรณะ ค ำนวณโดยใช้อัลกอริทึม SHA-256 และ RIPEMD-160  

เมื่อต้องกำรใช้จ่ำยบนบิตคอยน์ ผู้ช ำระต้องสร้ำงธุรกรรมในกำรช ำระเงิน ซ่ึง

ประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. input เป็นรายการธุรกรรมท่ีผู้ช าระได้รับ UTXO มาก่อนหน้าท่ีจะน ำมำ 

ใช้จ่ำยในธุรกรรมน้ี 

2. output เป็นรำยกำร UTXO ท่ีจะสร้ำงข้ึนใหม่ โดยผูกจ ำนวนโทเคนของ 

บิตคอยน์ท่ีต้องกำรช ำระกับบิตคอยน์แอดเดรสของผู้รับช ำระ 

3. ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ท่ีลงนำมด้วยกุญแจส่วนตัวของ 

ผู้ช าระเงิน 

โมเดล UXTO ของบิตคอยน์ก ำหนดให้รำยกำร UTXO ฝ่ัง input และรำยกำร 

UTXO ฝ่ัง output ของธุรกรรมต้องหักล้ำงเป็นศูนย์เสมอ และ input ต้องมีจ ำนวนโทเคน

ของบิตคอยน์รวมไม่น้อยกว่ำ output จึงจะถือว่ำเป็นธุรกรรมท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้  

ผู้ช ำระจึงมักต้องสร้ำง UTXO ท่ี output เพื่อโอนโทเคนของบิตคอยน์ท่ีเหลือ (เงินทอน) 

กลับเข้ำบิตคอยน์แอดเดรสของตัวเองเพื่อให้ธุรกรรมหักล้ำงเป็นศูนย์พอดี 

บิตคอยน์รองรับค่ำธรรมเนียมในกำรท ำธุรกรรมด้วย โดยระบุเป็นส่วนหน่ึงของ 

output ผู้สร้ำงธุรกรรมสำมำรถเลือกช ำระค่ำธรรมเนียมได้ตำมควำมต้องกำร หรือหำก

ธุรกรรมไม่หักล้ำงเป็นศูนย์ เศษท่ีเหลือจะถูกใช้เป็นค่ำธรรมเนียมอัตโนมัติ 

N3RD

ALERT

!
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ค่ำธรรมเนียมของบิตคอยน์จ่ำยโดยใช้โทเคนของบิตคอยน์ แต่มักระบุ

เป็นหน่วย satoshi (sat) ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของโทเคนของบิตคอยน์  

โดย 1 satoshi มีค่ำเท่ำกับ 1/100,000,000 BTC 

จะเห็นได้ว่ำ ธุรกรรมของบิตคอยน์คือกำรน ำ UTXO ท่ีฝ่ัง input มำสร้ำงเป็น 

UTXO ใหม่ท่ีฝ่ัง output ทุกโทเคนของบิตคอยน์จึงมีท่ีมำเสมอ และสำมำรถตรวจสอบท่ีมำ

ของโทเคนย้อนกลับไปได้จนถึงจุดโทเคนก ำเนิดข้ึนมำหมุนเวียนในเครือข่ำย โมเดล UTXO 

จึงท ำให้ไม่สำมำรถสร้ำงโทเคนปลอมเข้ำมำหมุนเวียนในระบบได้ และป้องกันกำรน ำโทเคน

มำใช้จ่ำยซ้ำ (double spending) ได ้

นอกจำกน้ี วิธีกำรรหัสกุญแจสำธำรณะ ยังท ำให้สำมำรถตรวจสอบยืนยันได้ว่ำ:  

1. UXTO ท่ี input เป็นของผู้ช ำระตัวจริง เพรำะมีเพียงกุญแจส่วนตัวของ 

ผู้ช ำระตัวจริงเท่ำน้ันท่ีสำมำรถปลด UXTO ท่ีผูกกับบิตคอยน์แอดเดรสของ 

ผู้ช ำระได ้

 

ภาพที่ 1 
ธุรกรรมของบิตคอยน์ 

ตัวอย่ำงธุรกรรมของบิตคอยน์ ฝ่ังซ้ำยคือ input และฝ่ังขวำคือ output  

ธุรกรรมของบิตคอยน์ ประกอบด้วย input, output และ ลำยมือชื่อดิจิทัล 
สำมองค์ประกอบหลักน้ีท ำให้มีกำรเรียกกำรบันทึกบัญชีของบิตคอยน์ว่ำ
เป็น Triple-Entry Bookkeeping ล้อกับกำรบันทึกแบบ Double-Entry 
Bookkeeping ในกำรท ำบัญชี 
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2. ธุรกรรมน้ันสร้ำงโดยผู้ช ำระตัวจริง เพรำะมีเพียงกุญแจส่วนตัวของผู้ช ำระ 

ตัวจริงเท่ำน้ันท่ีเข้ำคู่กันกับลำยมือชื่อดิจิทัลในธุรกรรม และ 

3. ธุรกรรมน้ันจะโอนโทเคนบิตคอยน์ไปยังผู้รับช ำระตัวจริงแน่นอน เพรำะมี

เพียงกุญแจส่วนตัวของผู้รับช ำระตัวจริงเท่ำน้ันท่ีเข้ำคู่กันกับบิตคอยน์

แอดเดรสใน UTXO ท่ี output 

หำกเปรียบเทียบ “ธุรกรรมของบิตคอยน์” กับ “ธุรกรรมกำรเงินท่ัวไป” จะพบว่ำ

ธุรกรรมของบิตคอยน์มีควำมคล้ำยกับกำรสั่ง จ่ำยโดยใช้เช็คเงินสด แต่เช็คเงินสด 

มีควำมเสี่ยงอยู่หลำยอย่ำง เช่น น ำไปข้ึนเงินไม่ได้เพรำะเงินในบัญชีไม่พอจ่ำย ปลอมลำยมือ

ชื่อง่ำย สั่งจ่ำยซ้ำซ้อนได ้ท ำส ำเนำได ้หรือแก้ไขหน้ำเช็คที่ลงลำยมือชื่อไปแล้วได ้ซ่ึงประเด็น

เหล่ำน้ีจะไม่สำมำรถเกิดกับธุรกรรมของบิตคอยน์ได้เลย 

แม้ว่ำกำรช ำระด้วยบิตคอยน์ดูมีควำมซับซ้อนทำงเทคนิค แต่กำรจัดกำรธุรกรรม

ของบิตคอยน์และกำรสร้ำงบิตคอยน์แอดเดรสในควำมเป็นจริงท ำได้ง่ำยมำกโดยใช้  

ซอฟต์แวร์เฉพำะท่ีเรียกว่ำ วอลเล็ต (Wallet) 

แม้ฟังดูจะให้ควำมรู้สึกว่ำวอลเล็ตเป็นเหมือนกระเป๋ำเก็บเงินสดท่ีบรรจุเหรียญ

หรือธนบัตร แต่ในควำมเป็นจริงแล้ววอลเล็ตของบิตคอยน์ไม่ได้เก็บโทเคนของบิตคอยน์ 

ต้องไม่ลืมว่ำโทเคนของบิตคอยน์เป็นเพียงข้อมูลใน UTXO ท่ีผูกกับบิตคอยน์แอดเดรส 

บันทึกเป็นธุรกรรมท่ีจัดเก็บรวมไว้ใน ledger ของเครือข่ำยบิตคอยน์ เรำสำมำรถเข้ำถึง 

UTXO ท่ีเรำถือครองเพื่อท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ได้โดยใช้เพียงกุญแจส่วนตัวเท่ำน้ัน อีกท้ัง 

ภาพที่ 2 บิตคอยน์วอลเล็ต 

ตัวอย่ำงโปรแกรมวอลเล็ต Bitcoin Core เป็นโปรแกรมที่พัฒนำเป็น
ซอฟต์แวร์พ้ืนฐำนของบิตคอยน์ [6] 

Bitcoin Core สำมำรถท ำงำนเป็นวอลเล็ต และเป็นโหนดของ
เครือข่ำยบิตคอยน์ได้ด้วย  
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บิตคอยน์แอดเดรสประจ ำตัวของเรำสำมำรถสร้ำงได้จำกกุญแจส่วนตัวโดยตรง กุญแจ

ส่วนตัวจึงเป็นข้อมูลเดียวที่วอลเล็ตจ ำเป็นต้องเก็บรักษำ 

กำรดูแลรักษำวอลเล็ตหรือกุญแจส่วนตัวให้ปลอดภัยจึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคัญมำก หำก

กุญแจส่วนตัวสูญหำยหรือลืมรหัสผ่ำนในกำรปลดล็อคกุญแจส่วนตัว เรำจะไม่สำมำรถท ำ

ธุรกรรมกับ UTXO ของเรำได้อีกเลย ปัจจุบันจึงมีทำงเลือกในกำรเก็บรักษำกุญแจส่วนตัว

เพื่อป้องกันกำรสูญหำยหรือถูกโจรกรรมข้อมูล เช่น วอลเล็ตท่ีเป็นฮำร์ดแวร์เก็บรักษำกุญแจ

ส่วนตัวในชิปคอมพิวเตอร์ วอลเล็ตท่ีเป็นกระดำษเก็บกุญแจส่วนตัวเป็นรหัส QR เป็นต้น 

1.3 บล็อก (Block) 

ธุรกรรมบนบิตคอยน์จะมีผลก็ต่อเมื่ อได้รับกำรบันทึกในฐำนข้อมูลท่ีจัดเก็บ

ธุรกรรม เรียกว่ำ ledger โดยบิตคอยน์จะบันทึกธุรกรรมเป็นชุดเรียกว่ำ “บล็อก”  

เมื่ อวอลเล็ตสร้ำงธุรกรรมตำมผู้ใช้สั่งแล้ว ธุรกรรมจะถูกส่งเข้ำไปเครือข่ำย 

บิตคอยน์ผ่ำนโหนดใดโหนดหน่ึง โหนดท่ีน ำเข้ำธุรกรรมจะตรวจสอบโครงสร้ำงข้อมูล 

ของธุรกรรมเบื้องต้น แล้วจึงกระจำยธุรกรรมต่อไปยังโหนดใกล้เคียง โหนดท่ีได้รับธุรกรรมก็

จะกระจำยต่อไปโหนดใกล้เคียงไปเร่ือย ๆ จนท่ัวเครือข่ำยบิตคอยน์ ทุกโหนดมีหน้ำท่ี 

เก็บรวบรวมธุรกรรมเหล่ำน้ีพักไว้เพื่อรอกำรบันทึก 

เมื่อถึงเวลำท่ีจะสร้ำงบล็อกใหม่ แต่ละโหนดจะเลือกธุรกรรมท่ีพักไว้มำประกอบ

เป็นบล็อก แต่ด้วยขนำดบล็อกท่ีจ ำกัด ท ำให้พื้นท่ีของบล็อกมีมูลค่ำ บิตคอยน์จึงเลือก

ธุรกรรมท่ีพักไว้โดยจัดล ำดับก่อนหลังตำมค่ำธรรมเนียมธุรกรรมต่อขนำดของธุรกรรม 

(satoshi per byte: sat/B) ธุรกรรมท่ีมีค่ำ sat/B สูงจะได้บรรจุอยู่ในบล็อกก่อนธุรกรรม 

ท่ี sat/B ต่ำ วิธีน้ีท ำให้โหนดส่วนใหญ่หรือท้ังหมดในเครือข่ำยสร้ำงบล็อกใหม่ท่ีบรรจุ

ธุรกรรมชุดเดียวกัน แม้ว่ำจะประมวลผลเป็นอิสระต่อกันก็ตำม 

หลังจำกสร้ำงบล็อกใหม่เป็นของตัวเองได้แล้ว แต่ละโหนดจะเขียนข้อมูลของ

บล็อกไว้ในหัวบล็อก (block header) มีข้อมูลส ำคัญ ๆ ได้แก่ แฮชเข้ำรหัส (cryptographic 
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hash) ของหัวบล็อกก่อนหน้ำ แฮชเข้ำรหัสของธุรกรรมท้ังหมดในบล็อก (Merkle Root) 

ประทับเวลำ (timestamp) ค่ำเป้ำหมำย และค่ำท่ีเติมเข้ำในหัวบล็อกเพื่อค ำนวณแฮช

เข้ำรหัสลับท่ีเรียกว่ำ nonce 

ทุกบล็อกจึงมีข้อมูลเชื่อมกลับไปยังบล็อกก่อนหน้ำเสมอ ledger ของบิตคอยน์ 

จึงประกอบด้วยบล็อกท่ีบรรจุธุรกรรมร้อยกันเป็นสำยย้อนกลับไปได้จนถึงบล็อกต้นก ำเนิด 

(Genesis Block) ของบิตคอยน์ และเน่ืองจำกหัวบล็อกใช้ข้ันตอนวิธีตำมวิทยำกำรเข้ำรหัส

ลับ (cryptography) ในกำรหำค่ำ nonce ดังน้ัน กำรเชื่อมโยงระหว่ำงบล็อกจึงแทบจะ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกเลย 

Merkle Tree ถูกคิดค้นและเป็นสิทธิบัตรของ Ralph Merkle เป็น tree  

ท่ีแต่ละโหนดเก็บข้อมูลแฮชของโหนดท่ีเชื่อมในล ำดับชั้นท่ีต่ำกว่ำ 

 

Hash = 0xb30b4...

Hash = 0xd2ef... Hash = 0x26bb...

A B C DData
 

แฮชแต่ละโหนดจึงใช้ตรวจสอบข้อมูลของโหนดท่ีเชื่อมในล ำดับชั้นท่ีต่ำกว่ำ

ได้ ซ่ึงเท่ำกับว่ำข้อมูลแฮชเข้ำรหัสท่ี root ของ Merkle Tree (เรียกว่ำ 

Merkle Root) จะสำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ

ข้อมูลท้ังหมดใน Merkle Tree น้ันได้ 

ด้วยโครงสร้ำงข้อมูลของ ledger ท่ีประกอบด้วยบล็อกธุรกรรมร้อยต่อกันเป็นสำย

เชื่อมโยงกันด้วยวิธีกำรท่ีเปลี่ยนแปลงล ำดับกำรร้อยบล็อก 

จึงเป็นท่ีมำของกำรเรียกเทคโนโลยีรูปแบบน้ีว่ำ “บล็อกเชน” (blockchain) 

N3RD

ALERT

!
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1.4 Proof of Work 

บล็อกท่ีสร้ำงข้ึนมำใหม่จะไม่ได้ร้อยเข้ำกับ ledger ในทันที แต่ต้องได้รับกำร

ประทับเวลำซ่ึงถือเป็นกำรประกำศให้ทุกโหนดในเครือข่ำยบิตคอยน์รับรู้ตรงกันว่ำมีบล็อก

และธุรกรรมเกิดข้ึนในระบบแล้ว 

บิตคอยน์ใช้กำรประทับเวลำแบบกระจำยศูนย์โดยน ำเทคนิคมำจำก Hashcash 

Proof of Work [7] โดยให้โหนดในเครือข่ำยบิตคอยน์แข่งกันหำค่ำ nonce ท่ีท ำให้ค่ำแฮช

เข้ำรหัสของหัวบล็อกมีค่ำต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดเพื่อได้เป็นผู้ประทับเวลำ  

ระบบสำรสนเทศท่ัวไปท่ีต้องกำรเวลำท่ีเท่ียงตรงจะใช้วิธีกำรเทียบเวลำกับ

ท่ีใดท่ีหน่ึงเสมอ ตัวอย่ำงเช่น เวลำมำตรฐำนของประเทศไทยอ้ำงอิงเทียบ

กับเวลำที่กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ เวลำมำตรฐำนสำกลอ้ำงอิงเทียบกับ 

Coordinated Universal Time (UTC) 

กำรเทียบเวลำกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก เท่ำกับว่ำเวลำของระบบ

สำรสนเทศน้ันถูกก ำหนดโดย trusted third party 

เน่ืองจำกแฮชเข้ำรหัสท่ีบิตคอยน์เลือกใช้เป็นฟังก์ชันคณิตศำสตร์แบบทำงเดียว 

(one-way function) จึงไม่สำมำรถน ำค่ำเป้ำหมำยมำค ำนวณย้อนกลับไปหำค่ำ nonce  

ท่ีถูกต้องได้ ทุกโหนดท่ีแข่งกันหำค่ำ nonce จึงต้องใช้วิธีลองผิดลองถูก (trial-and-error)  

ไปเร่ือย ๆ จนกว่ำจะพบค่ำ nonce ท่ีต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โหนดท่ีพบค่ำ nonce ท่ีถูกต้อง

ก่อนจะได้เป็นผู้ประทับเวลำ ร้อยบล็อกใหม่เข้ำ ledger ของโหนดพร้อมกับประกำศให้

โหนดอื่นได้รับรู้ เมื่อโหนดอื่น ๆ พบว่ำมีบล็อกใหม่เกิดข้ึน จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง

ของ nonce ถ้ำค่ำ nonce เป็นไปตำมเงื่อนไข จึงจะร้อยบล็อกใหม่เข้ำ ledger ของโหนดด้วย

เช่นกัน โหนดท่ีร้อยบล็อกใหม่เข้ำ ledger แล้ว ก็จะเร่ิมกระบวนกำรสร้ำงบล็อกต่อไปทันที 
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ค่ำ nonce ของบิตคอยน์มีขนำด 32 บิต ซ่ึงเท่ำกับว่ำมีค่ำท่ีแตกต่ำงกัน 

4,294,967,296 ค่ำ โหนดลองผิดลองถูกโดยเร่ิมจำกค่ำ nonce = 0 และ

เพิ่มค่ำข้ึนเร่ือย ๆ จนกว่ำจะพบ nonce ท่ีท ำให้ได้ผลต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย  

หำกลองผิดลองถูกจนครบท้ัง 4,294,967,296 ค่ำแล้วยังไม่ได้ค่ำต่ำกว่ำ

เป้ำหมำย โหนดจะเพิ่มข้อมูล extraNonce ค ำนวณ Merkel Root ใหม่

แล้วเร่ิมหำค่ำ nonce จำก 0 อีกคร้ัง 

Block 5000
Hash = 0x00cbf81fd
Nonce = 1,560,058,197
Prev Hash = 0x0024fb37
Merkle Root =  

Block 4999
Hash = 0x0024fb37
Nonce = 1230
Prev Hash = 0x00 
Merkle Root =  

Block 5001
Hash = 0x00c3a194
Nonce = 8
Prev Hash = 0x00cbf81fd
Merkle Root =   

ภาพที่ 3  
บล็อกของบิตคอยน์ 

บล็อกของบิตคอยน์ร้อยกันด้วยค่ำ Prev Hash ที่อ้ำงถึง Hash ของบล็อกก่อน
หน้ำ กำรแก้ข้อมูลที่บล็อก 4999 จะท ำให้ค่ำ hash ของบล็อก 4999 เปลี่ยนไป 
ซึ่งท ำให้ต้องลองผิดลองถูกหำ nonce เพื่อสร้ำงบล็อก 5000, 5001 และบล็อก
ถัดจำกน้ันทุกบล็อกกันใหม่ท้ังหมด 

ในกระบวนกำร Proof of Work แต่ละโหนดท ำงำนเป็นอิสระต่อกัน แต่ละโหนด

สร้ำงบล็อกใหม่ด้วยตัวเอง พยำยำมหำค่ำ nonce ด้วยตัวเอง และจะร้อยบล็อกใหม่เข้ำ 

ledger ของโหนดเองก็ต่อเมื่อโหนดหำค่ำ nonce ได้ก่อน หรือตรวจพบว่ำ nonce ท่ีโหนด

อื่นค ำนวณได้ก่อนเป็นค่ำท่ีน ำมำค ำนวณกับบล็อกใหม่ของโหนดเองแล้วต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย

จริง กำรท่ีแต่ละโหนดท ำงำนเป็นอิสระต่อกัน ประมวลผล ledger ของโหนดเอง แต่ยังได้

ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องตรงกันกับ ledger ของโหนดอื่น เท่ำกับว่ำข้อมูลท่ีบันทึกใน ledger แล้ว 

เป็นข้อมูลท่ีได้รับ consensus หรือเห็นพ้องตรงกันแล้วว่ำเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

โครงสร้ำง ledger เป็นกำรร้อยบล็อกของธุรกรรมต่อกัน ท ำให้กำรแก้ไข ledger 

แทบเป็นไปไม่ได้เลย เพรำะกำรแก้ไขข้อมูลท ำให้ต้องลองผิดลองถูกหำ nonce กันใหม่

ต้ังแต่บล็อกท่ีมีกำรแก้ไขไปจนกว่ำจะร้อยบล็อกได้ยำวท่ีสุด ธุรกรรมในบล็อกท่ีร้อยเข้ำ 

ledger แล้วจึงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยำก ซ่ึงถือเป็นคุณลักษณะเฉพำะของข้อมูลธุรกรรม

ของบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภำยหลัง 

N3RD

ALERT

!
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ในสภำพกำรท ำงำนจริง เสถียรภำพและประสิทธิภำพกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ของโหนดอำจท ำให้ข้อมูลธุรกรรมกระจำยไม่ท่ัวถึงทุกโหนด ส่งผลให้บล็อกธุรกรรมของแต่

ละโหนดต่ำงกัน และมี ledger ท่ีไม่ตรงกันได้ ในกรณีน้ีบิตคอยน์จะถือว่ำ ledger ท่ีร้อย

บล็อกได้ยำวท่ีสุด ( longest chain) เป็น ledger ท่ีถูกต้อง โดยโพรโทคอลในกำรท ำ 

consensus ของบิตคอยน์จะเลือก ledger ท่ีร้อยบล็อกได้ยำวที่สุดอัตโนมัติ 

100 101

100

99

โหนด A

โหนด B

102

101

 

ภาพที่ 4 
Longest Chain 

สมมติว่ำ หลังจำกบล็อกที่ 99 โหนด B ถูกตัดขำดจำกอินเทอร์เน็ต ท ำให้โหนด 
B ได้รับธุรกรรมไม่เหมือนกับโหนด A และท ำให้ข้อมูลบล็อกที่ 100 – 101 ไม่
เหมือนกัน โพรโทคอลในกำรท ำ consensus จะยังคงปล่อยให้โหนด A และ B 
ประมวลผลบน ledger ตัวเองอย่ำงอิสระ เม่ือโหนด B เชื่ อมอินเทอร์เน็ต
กลับมำได้ แล้วพบว่ำโหนด A ประกำศบล็อกที่ 102 ซึ่งยำวกว่ำ ledger ที่โหนด 
B ก ำลังประมวลผลอยู่ ธุรกรรมในบล็อกที่ 100 – 101 ของโหนด B (สีชมพู) 
จะถูกแทนที่ด้วยธุรกรรมในบล็อกที่ 100 – 102 ของโหนด A (สีส้ม) ซึ่งเป็น 
longest chain ที่ได้รับกำรยืนยันแล้ว 

1.5 Block Time 

เพื่อให้โหนดทุกโหนดมีเวลำมำกพอในกำรแลกเปลี่ยนธุรกรรมท่ีส่งเข้ำมำใน

เครือข่ำยได้ท่ัวถึง บิตคอยน์จึงจ ำเป็นต้องถ่วงเวลำในกำรร้อยบล็อกใหม่เข้ำใน ledger 

เรียกว่ำค่ำ block time 

บิตคอยน์ก ำหนด block time ไว้ ประมาณ 10 นำที โดยกำรก ำหนดควำมยำก 

(difficulty) ของค่ำเป้ำหมำย ค่ำควำมยำกสูงจะท ำให้ได้ค่ำเป้ำหมำยต่ำ ส่งผลให้กำรหำ 

nonce ท่ีต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยใช้เวลำนำน แต่เน่ืองจำกเวลำท่ีใช้ในกำรหำ nonce ข้ึนกับ

ควำมสำมำรถในกำรลองผิดลองถูกของโหนดท้ังหมดในเครือข่ำยด้วย หำกโหนดใน
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เครือข่ำยบิตคอยน์มีจ ำนวนมำก มีประสิทธิภำพในกำรประมวลผลสูง  สำมำรถลองผิด 

ลองถูกได้เร็ว ก็จะมีโอกำสหำค่ำ nonce ได้เร็ว โพรโทคอลของบิตคอยน์จึงก ำหนดให้ทุก

โหนดปรับค่ำควำมยำกและต้ังค่ำเป้ำหมำยใหม่ทุก ๆ 2016 บล็อก (ประมำณ 14 วัน)  

ให้สอดคล้องกับจ ำนวนโหนดและควำมสำมำรถในกำรประมวลผลของท้ังเครือข่ำย 

บิตคอยน์ ณ เวลำน้ัน เพื่อให ้block time มีค่ำประมำณ 10 นำท ี

1.6 Rewards 

ดังท่ีกล่ำวมำก่อนหน้ำน้ีว่ำ บิตคอยน์อำศัยกำรให้รำงวัลเพื่อจูงใจผู้ใช้เชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์เข้ำเป็นโหนดของบิตคอยน์ ท ำให้บิตคอยน์มีคอมพิวเตอร์ประมวลผล Proof 

of Work และเก็บส ำเนำของ ledger อยู่ตลอดเวลำ โดยโพรโทคอลในกำรท ำ consensus 

ของบิตคอยน์จะให้รำงวัลกับโหนดท่ีสำมำรถประทับเวลำบล็อกได้เป็นโหนดแรก รำงวัล 

ท่ีตอบแทนโหนดน้ีจะปรำกฏเป็นธุรกรรมแรกของบล็อกเสมอ เ รียกว่ำ Coinbase 

Transaction 

 

ภาพที่ 5  
Coinbase Transaction 

ตัวอย่ำง coinbase transaction เป็นรำงวัล 50 BTCs และค่ำธรรมเนยีม 
0.63517500 BTCs โอนเข้ำวอลเล็ต 1MdYC22Gmjp2ejVPCxy… 

Coinbase Transaction เป็นธุรกรรมเดียวในบล็อกท่ีจะไม่มี UTXO ท่ีขำ input  

แต่มี UTXO ผูกกับบิตคอยน์แอดเดรสท่ีก ำหนดท่ีขำ output หำกมองในทำงกำรเงิน 

Coinbase Transaction เป็นกลไกผลิตโทเคนเข้ำในระบบใช้จ่ำยแบบเดียวกับท่ีมีกำรผลิต

เหรียญและธนบัตรหมุนเวียนในประเทศ 
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เพื่อให้โทเคนสำมำรถเป็นเคร่ืองมือเก็บรักษำมูลค่ำได้เหมือนเงินตรำ บิตคอยน์จึง

ได้รับกำรออกแบบให้จ ำกัดจ ำนวนโทเคนท้ังหมดท่ีระบบจะผลิตข้ึน โดยบิตคอยน์เร่ิมให้

รำงวัลใน Coinbase Transaction ต้ังแต่บล็อกแรกจ ำนวน 50 BTCs และลดรำงวัลลง

คร่ึงหน่ึงทุก ๆ 210,000 บล็อก (ประมำณ 4 ปี) โทเคนท่ีผลิตเป็นรำงวัลน้ีจะลดลงไปเร่ือย ๆ 

จนกลำยเป็น 0 BTC รำวปี ค.ศ. 2140 ซ่ึงจะท ำให้เครือข่ำยบิตคอยน์จะมีโทเคนหมุนเวียน

ในระบบท้ังหมดไม่เกิน 21,000,000 BTCs 

กล่ำวได้ว่ำ Proof of Work ท ำให้โหนดแข่งขันกันหำค่ำ nonce เพื่อแลกกับ

รำงวัลท่ีลดลงและหมดไปในท้ำยท่ีสุด เปรียบได้กับกำรท ำเหมืองแร่ (mine) 

ท่ีต้องออกแรงขุดโดยแร่ในเหมืองก็จะลดลงไปเร่ือย ๆ จึงเป็นท่ีมำของกำร

เรียกโหนดของบิตคอยน์ ว่ำ Miner 

ในทำงกำรเงิน โทเคนของบิตคอยน์มีคุณสมบัติตรงกับเงินจริง ๆ ทุกประกำร  

ท้ังควำมคงทน (durability) พกพำสะดวก (portability) หำยำก (scarcity/limit supply) อยู่

ในรูปแบบแบบเดียวกัน (uniformity/fungibility) แบ่งเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้ (divisibility) 

และเป็นท่ียอมรับในกำรใช้ (acceptability) โทเคนของบิตคอยน์จึงมีคุณสมบัติท่ีน ำมำใช้

เป็นตัวกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเป็นสินค้ำและบริกำรได้เช่นเดียวกับเงิน ตรงกับแนวคิดของ

บิตคอยน์ท่ีต้ังใจพัฒนำเป็นระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่แรก ประกอบกับท่ีบิตคอยน์

อำศัยวิทยำกำรเข้ำรหัสลับ (cryptography) เช่น เทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสำธำรณะ

เป็นพื้นฐำนในกำรท ำงำน จึงเกิดกำรประดิษฐ์ค ำเฉพำะข้ึนใหม่ส ำหรับเรียกสกุลเงินดิจิทัล 

ท่ีมีลักษณะเดียวกันน้ีโดยผสม cryptography กับ currency เป็นค ำว่ำ “คริปโทเคอร์เรนซี” 

(Cryptocurrency) 

1.7 ท าไมเราไม่ใช้บิตคอยน์แทนเงินสดไปเสยีเลย? 

บิตคอยน์ออกแบบโดยต้ังใจให้เป็นระบบเงินสดท่ีไม่จ ำเป็นต้องมีตัวกลำง แต่ควำม

เป็นจริงกลับมีกำรใช้บิตคอยน์ในกำรใช้จ่ำยแทนเงินสดไม่มำกเท่ำไหร่นัก เหตุผลส ำคัญคือ 
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block time 10 นำทีท ำให้ต้องรอธุรกรรมมีผลอย่ำงน้อย 10 นำทีตำมไปด้วย ซ่ึงต่ำงจำก

กำรใช้เงินสดท่ีกำรใช้จำ่ยมีผลได้แทบจะทันที 

นอกจำกน้ี อัตรำแลกเปลี่ยนของบิตคอยน์เป็นไปตำมอุปสงค์และอุปทำน จึงมีผู้

นิยมลงทุนและเก็งก ำไร มูลค่ำของบิตคอยน์ที่สูงข้ึน ส่งผลต่อค่ำธรรมเนียมธุรกรรมที่

สูงข้ึนตำมไปด้วย กำรใช้บิตคอยน์เพื่อใช้จ่ำยจึงถูกจ ำกัดอยู่กับสินค้ำหรือบริกำรท่ีมูลค่ำสูง

เพื่อให้คุ้มกับค่ำธรรมเนียมที่ต้องเสียในกำรท ำธุรกรรม 

อีกด้ำนหน่ึง ธุรกรรมท่ีบันทึกใน ledger มีเพียงบิตคอยน์แอดเดรสกับจ ำนวน 

โทเคนของบิตคอยน์ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสำมำรถระบุตัวบุคคลได้  (Personally 

Identifiable Information: PII) ธุรกรรมของบิตคอยน์จึงมีสภำวะนิรนำม (anonymity) 

เหมือนกับกำรใช้จ่ำยเงินสดท่ีไม่จ ำเป็นต้องรู้จักกัน บิตคอยน์จึงเป็นตัวกลำงที่นิยมใช้จ่ำย

ในกลุ่มมิจฉำชีพ เพรำะติดตำมถึงตัวผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมยำก โดยท่ีผ่ำนมำบิตคอยน์จึง

ปรำกฏในสื่อต่ำง ๆ ในลักษณะท่ีพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมำย กำรฟอกเงิน เป็นส่วนหน่ึง 

ในกำรหลอกลวง แชร์ลูกโซ่ ซ่ึงให้ภำพลักษณ์ของบิตคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี และบล็อกเชน

จึงไม่ดีเท่ำไหร่นัก และกลำยเป็นกระแสท่ีบดบังศักยภำพท่ีแท้จริงของเทคโนโลยี 

ปัญหำทำงเทคนิคท่ีส ำคัญอีกประกำรคือ กำรเลือก longest chain ท ำให้ ledger 

ท่ีร้อยบล็อกได้ยำวท่ีสุดสำมำรถแทนท่ี ledger ท่ีร้อยบล็อกสั้นกว่ำได้ ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนและ

ได้รับกำรยืนยันไปแล้วจึงถูกยกเลิกได้ (เช่น ในภำพท่ี 4 ท่ี ledger ของโหนด B ถูกแทนท่ี

ด้วย ledger ของโหนด A) 

กำรยกเลิกธุรกรรมโดยใช้วิธีสร้ำง ledger ท่ีร้อยบล็อกได้ยำวที่สุดมีโอกำสส ำเร็จได้ 

ถ้ำสำมำรถรวบรวมพลังในกำรประมวลผลได้เกินคร่ึงหน่ึงของพลังกำรประมวลผลท้ังหมด

ในเครือข่ำยรวมกัน จึงเรียกกันว่ำ 51% Attack 

ในทำงปฏิบัติ 51% Attack เกิดได้ง่ำยกับเครือข่ำยบล็อกเชนท่ีใช้ Proof of Work 

และมีจ ำนวนโหนดน้อย เพรำะผู้โจมตีมีโอกำสท่ีจะหำพลังในกำรประมวลผลได้เกินคร่ึงของ
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เครือข่ำยได้ เช่น เช่ำบริกำรจำกคลำวด์ แต่ส ำหรับเครือข่ำยขนำดใหญ่เป็นหลักหมื่นโหนด

อย่ำงบิตคอยน์ กำรเกิด 51% Attack เป็นไปได้ยำกมำก 

เดือนมิถุนำยน ค.ศ. 2014  โหนดของบิตคอยน์ชื่อ GHash.io ซ่ึงเป็น miner 

pool ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวลำน้ันมีพลังในกำรประมวลผลมำกกว่ำ 51% [8] ท ำ

ให้บิตคอยน์ตกอยู่ในควำมเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดย 51% Attack 

ชุมชน (community) ของบิตคอยน์ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำง แต่ไม่

สำมำรถหำวิธีป้องกันหรือแก้ปัญหำ 51% Attack ได ้

เหตุกำรณ์คร้ังน้ันจบลงท่ี GHash.io ตกลงลดพลังในกำรประมวลผลลง 

และสัญญำกับชุมชนว่ำจะควบคุมพลังในกำรประมวลผลของ pool ไม่ให้

เกิน 40%  

ควำมเสี่ยงที่ธุรกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท ำให้ผู้รับช ำระสินค้ำท่ี 

มีมูลค่ำสูง เช่น อสังหำริมทรัพย์ หรือ รถยนต์ จะรอให้ธุรกรรมยืนยันผ่ำนไปอย่ำงน้อย  

6 บล็อก ซ่ึงต้องใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง จึงจะมั่นใจได้ว่ำธุรกรรมในบล็อกท่ีร้อยเข้ำ 

ledger ไปแล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง 

แม้บิตคอยน์ไม่ได้ตอบโจทย์ในกำรช ำระเงินอย่ำงท่ีต้ังใจเท่ำไรนัก แต่บิตคอยน์

ยังคงเป็นคริปโทเคอร์เรนซีท่ีได้รับควำมนิยมสูงในกำรลงทุน ท้ังกำรลงทุนโดยเข้ำร่วมเป็น 

miner เพื่อมีโอกำสได้รำงวัลตอบแทนท่ีสูง และกำรลงทุนซื้อขำยเก็งก ำไร 

ส ำหรับมุมมองทำงด้ำนเทคโนโลยี บิตคอยน์เป็นตัวอย่ำงแรกของระบบสำรสนเทศ

แบบกระจำยศูนย์และกระจำยอ ำนำจท่ีรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลได้โดยไม่จ ำเป็นต้อง

มีตัวกลำงเป็น trusted third party บิตคอยน์จึงกลำยเป็นต้นแบบท่ีท ำให้เกิดเทคโนโลยี

บล็อกเชน และคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ อีกหลำยสกุล เช่น Litecoin, Ethereum, Stellar, 

Dogecoin, และ Monero เป็นต้น  
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“ Everything will be tokenized 

and connected by a blockchain one day.” 

 – Fred Ehrsam 

Coinbase Co-Founder 

2 ท าความรูจั้กกับบล็อกเชน 

ศัพท์ค ำว่ำ บล็อกเชน เกิดข้ึนหลังจำกมีบิตคอยน์แล้ว โดยเรียกจำกลักษณะกำร

บันทึกข้อมูลเป็นบล็อกร้อยต่อกัน อำจจะเรียกได้ว่ำ บิตคอยน์ถือเป็นบล็อกเชนแรกท่ี

เกิดข้ึนบนโลก 

ปัจจุบัน บล็อกเชน ยังไม่มีนิยำมตำมหลักวิชำกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี

ชัดเจน แต่เป็นศัพท์ท่ียอมรับและใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรอ้ำงถึงระบบสำรสนเทศท่ีมี

หลักกำรท ำงำนและลักษณะเฉพำะเหมือนกับบิตคอยน์ 
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ลักษณะเฉพำะท่ีปรำกฏในบล็อกเชน ประกอบด้วย 

 

Decentralized: บล็อกเชนเปน็เครอืข่ำยแบบ peer-to-peer ท ำงำน
แบบกระจำยศูนย ์กำรประมวลผลของโหนดในเครอืข่ำยเป็นอิสระ
ต่อกัน มีจุดประสงค์ในกำรกระจำยอ ำนำจกำรประมวลผลข้อมูลไม่ให้
ตกอยูใ่นกำรควบคุมของบุคคลหรอืองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

Distributed ledger: บล็อกเชนประมวลผลโครงสรำ้งข้อมูลท่ีเรียกว่ำ 
ledger โดยแต่ละโหนดมีส ำเนำ ledger เปน็ของตัวเอง ประมวลผล 
ledger ด้วยตัวเอง โดยโพรโทคอลในกำรท ำ consensus เดียวกัน
ข้อมูลธุรกรรมใน ledger มักบันทึกเปน็ชุดท่ีเรยีกว่ำบล็อก แต่ละบล็อก
จะรอ้ยเชื่อมกับบล็อกก่อนหนำ้โดยใช้วิทยำกำรรหสัลับ

Immutable: กลไกทำงวิทยำกำรรหสัลับท ำใหธุ้รกรรมท่ีได้รบักำร
บันทึกใน ledger แล้ว จะยอ้นคืน (revert) ลบท้ิง หรอืเปลี่ยนแปลง
ภำยหลังแทบไม่ได้เลย บล็อกเชนจึงสำมำรถรกัษำควำมถกูต้องสมบูรณ์
และควำมโปรง่ใสของข้อมูลได้

Consensus: กำรประมวลผลแบบ decentralized ท ำใหโ้หนดใน
เครอืข่ำยบล็อกเชนต้องมีโพรโทคอลในกำรท ำ consensus เพื่อ
ประมวลผล ledger ท่ีจัดเก็บในแต่ละโหนดใหม้ีข้อมูลสอดคล้อง
ตรงกัน

Openness: บล็อกเชนเผยแพรก่ำรออกแบบระบบสำรสนเทศ และใช้
กำรพัฒนำซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ เพื่อควำมโปรง่ใส สรำ้งควำม
นำ่เชื่อถือในระบบ และเปดิโอกำสใหท้กุคนประเมินควำมนำ่เชื่อถือ
ของระบบได้

Anonymity: ธุรกรรมบนบล็อกเชนมีเพียงแอดเดรส (เช่น บิตคอยน์
แอดเดรส) ท่ีใช้อ้ำงอิงระหว่ำงกันเท่ำนัน้ ไม่จ ำเปน็ต้องมีข้อมูลท่ีระบุ
ตัวผู้ท ำธุรกรรมได้ จึงสำมำรถรกัษำควำมเปน็ส่วนตัวของผู้ท ำ
ธุรกรรมได้



28 Blockchain Technology 
Beyond Cryptocurrencies 

 
บล็อกเชนมีกำรท ำงำนเป็นเครือข่ำย แลกเปลี่ยนข้อมูลและประมวลผลตำม 

โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ีก ำหนด เครือข่ำยบล็อกเชนอำจแบ่งออกได้เป็นสอง

ประเภทหลัก ๆ คือ permissionless และ permissioned 

เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissionless เป็นเครือข่ำยบล็อกเชนท่ี ไม่มีกลไก 

ในกำรอนุญำตหรือก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึง  ทุกคนสำมำรถเชื่อมต่อกับเครือข่ำยได้  

อ่ำน/เขียน ledger ได้ และมีส่วนร่วมในกำรยืนยันธุรกรรมได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัดหรือต้องขอ

อนุญำตใคร เครือข่ำยบล็อกเชนลักษณะน้ีมักออกแบบให้มีกำรกระจำยอ ำนำจมำกท่ีสุด

เท่ำท่ีจะท ำได้เพื่อลดควำมเสี่ยงท่ีจะมีผู้ใดผู้หน่ึงสำมำรถยึดครองเครือข่ำยเป็นของตนเอง 

เครือข่ำยบล็อกเชนสำธำรณะ (public blockchain) เช่น บิตคอยน์ อีเธอเรียม เป็นตัวอย่ำง

ของเครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissionless 

ส่วนเครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissioned ให้อ ำนำจผู้ดูแลเครือข่ำยบล็อกเชน

ในกำรก ำหนดสิทธิกำรเช่ือมต่อ กำรอ่ำน/เขียน ledger และกำรมีส่วนร่วมในกำรยืนยัน

ธุรกรรม จึงเหมำะกับกำรใช้งำนภำยในองค์กร (private blockchain) หรือระหว่ำงองค์กรท่ี

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน (consortium blockchain) เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ 

permissioned มักมีจ ำนวนโหนดในกำรยืนยันธุรกรรมน้อย กำรกระจำยข้อมูลธุรกรรมให้

ท่ัวถึงท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว จึงมักก ำหนด block time ได้ต่ำ เครือข่ำยบล็อกเชนท่ีเป็น 

private หรือ consortium มักใช้ทรัพยำกรขององค์กรเองในกำรประมวลผลจึงไม่จ ำเป็นต้อง

มีคริปโทเคอร์เรนซีส ำหรับช ำระค่ำธรรมเนียมธุรกรรม ตัวอย่ำงเช่น Hyperledger, Corda, 

Quorum เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้สร้ำงบล็อกเชนแบบ permissioned ท่ีนิยมน ำมำสร้ำงบล็อก

เชนในองค์กร 
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2.1 โทเคน 

ควำมหมำยท่ัวไปของโทเคนคือส่ิงที่ใช้แทนค่ำ หรือมีมูลค่ำในตัว เช่น เหรียญ 

ธนบัตร เป็นสิ่งแทนมูลค่ำเงินตรำ เหรียญหรือหน่วยนับของคริปโทเคอร์เรนซี จึงเรียกได้ว่ำ

เป็นโทเคนเช่นเดียวกัน 

ส ำหรับกำรใช้งำนในบล็อกเชน โทเคนอำจแบ่งออกตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์

ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

 

กำรก ำหนดให้โทเคนแทนสิ่งหน่ึงสิ่งใด เรียกว่ำ tokenization ประกอบกับ

ประโยชน์จำกท่ีข้อมูลในบล็อกเชนมีควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำบันทึกในฐำนข้อมูลท่ัวไป 

tokenization จึงเป็นหน่ึงในกำรประยุกต์ใช้บล็อกเชนท่ีใช้งำนจริงอย่ำงแพร่หลำย เช่น  

Payment Token เปน็โทเคนท่ีออกแบบเพื่อใช้ช ำระแทนเงินเปน็หลัก ตัวอยำ่งเช่น 
โทเคนของบิตคอยน ์อีเธอเรยีม และครปิโทเคอรเ์รนซีอ่ืน ๆ โทเคนประเภทนีม้ักจะ
กระทบกับกฎหมำยเกี่ยวกับเงินและกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรช ำระเงิน มีผลต่อ
เสถียรภำพของเงิน มีควำมเสี่ยงในกำรใช้เปน็เครื่องมือในกำรฟอกเงิน หลำย
ประเทศจึงมีกำรก ำกับดูแลท่ีเข้มงวด

Security Token หมำยถึง โทเคนท่ีออกแบบเพื่อใช้แทนหนว่ยลงทุน เช่น พันธบัตร 
ตรำสำรอนพุันธ ์ตรำสำรทนุ หุน้ โทเคนประเภทนีจ้ึงมีควำมเฉพำะท่ี มีจุดประสงค์ใน
กำรลงทนุเพื่อได้ผลตอบแทน และอำจมีกำรก ำกับดูแลตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยหลักทรพัย์

Utility Token หมำยถึง โทเคนท่ีใช้แทนสิทธใินกำรเข้ำถึงบรกิำรหรอืแลกเปลี่ยน
เปน็สิ่งของต่ำง ๆ เช่น สิทธใินกำรโหวต สิทธใินกำรเข้ำพักโรงแรม สิทธใินกำร
เดินทำง ดูภำพยนตร ์หำกเทียบแล้วโทเคนประเภทนีค้ล้ำยกับต๋ัวหรอืบัตรท่ีเรำใช้
งำนกัน ลักษณะกำรใช้งำนโทเคนประเภทนี้หำกคำบเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงสินค้ำหรอื
บรกิำร อำจจะมีผลกระทบกับกำรคุ้มครองผู้บรโิภค 
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กำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดของสินค้ำ กำรซื้อขำยพันธบัตร ระบบ settlement ส ำหรับ

สถำบันกำรเงิน กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรส ำคัญ เป็นต้น 

2.2 Consensus 

โพรโทคอลในกำรท ำ consensus แบบ Proof of Work มีข้อดีท่ีสำมำรถกระจำย

อ ำนำจได้สูงมำก แต่มีข้อเสียอย่ำงมำกตรงท่ีสิ้นเปลืองพลังงำนในกำรประมวลผล เน่ืองจำก

ทุกโหนดต่ำงแข่งขันกันหำค่ำ nonce แต่จะมีเพียงโหนดเดียวท่ีจะได้รำงวัล เท่ำกับว่ำโหนด

อื่น ๆ ประมวลผลท้ิงโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจำกน้ี Proof of Work ยังมีควำมเสี่ยง

ท่ีจะเกิด 51% Attack ในเครือข่ำยขนำดเล็ก บล็อกเชนท่ีเกิดข้ึนหลังบิตคอยน์จึงเร่ิมคิด 

โพรโทคอลในกำรท ำ consensus แบบอื่น ๆ อีกหลำยแบบท่ีไม่สิ้นเปลืองพลังงำนและ

แก้ปัญหำ 51% Attack ไปในตัว 

ปัจจุบัน นอกจำก Proof of Work แล้ว โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ของ

บล็อกเชนจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อีก 3 กลุ่มได้แก่ Proof of Stake (PoS), Proof of Authority 

(PoA) และ Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) 

2.2.1 Proof of Stake 

เน่ืองจำก Proof of Work ท ำใหส้ิ้นเปลืองพลังงำนจำกเหตุท่ีทุกโหนดแข่งขันกันหำ

ค ำตอบทำงคณิตศำสตร์ท่ีซับซ้อน วิธีแก้ปัญหำท่ีตรงไปตรงมำท่ีสุดคือเลี่ยงกำรแข่งขันหำ

ค ำตอบ โพรโทคอลในกำรท ำ consensus แบบ Proof of Stake จึงเลี่ยงกำรแข่งขันโดยใช้วิธี

สุ่มเลือกโหนดท่ีจะท ำหน้ำท่ียืนยันธุรกรรมในบล็อกตำมสัดส่วนของกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรือ stake แทน  

ใน Proof of Stake โหนดท่ีท ำหน้ำท่ียืนยันธุรกรรมไม่ต้องประมวลผลแข่งขันเพื่อ

หำค ำตอบให้ได้ก่อน แต่จะต้องวำง stake ในกำรเข้ำมำมีส่วนในกำรยืนยันธุรกรรม แต่ละ

รอบของกำรยืนยันธุรกรรม ระบบจะสุ่มเลือกโหนดมำยืนยันธุรกรรมตำมสัดส่วนของ 
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stake ที่วำงไว้ กำรท ำงำนของโหนดท่ีได้รับเลือกจะมีเพียงกำรตรวจสอบยืนยันธุรกรรม

เท่ำน้ัน ไม่ต้องท ำงำนหนักเหมือน miner ของบิตคอยน์ โหนดท่ีท ำหน้ำที่ยืนยันธุรกรรมของ 

Proof of Stake จึงเรียกเป็น validator แทน 

Proof of Stake บำงประเภท มีรำงวัลตอบแทน validator โดยให้ตำมสัดส่วนของ 

stake ท่ีวำงไว้ ในขณะท่ีบำงประเภทไม่มีรำงวัลตอบแทนโดย validator จะได้รับเพียง

ค่ำธรรมเนียมธุรกรรมในบล็อกท่ียืนยันเท่ำน้ันเพรำะถือว่ำกำรท ำงำนไม่ได้ใช้ทรัพยำกรมำก

เหมือนกับ Proof of Work 

กำรสุ่มเลือก validator ท ำให้ Proof of Stake ปลอดภัยจำก 51% Attack แบบท่ี

เกิดใน Proof of Work อย่ำงไรก็ตำม ในทำงทฤษฎี Proof of Stake มีควำมเสี่ยงถูกโจมตีได้

หำกโหนดใดโหนดหน่ึงมี stake มำกกว่ำ 51% ของ stake ท้ังหมด กำรเลือกว่ำจะใช้อะไร

เป็น stake ในระบบจึงมีผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือของระบบด้วย 

Proof of Stake ท่ีมีกำรใช้งำนปัจจุบัน นิยมใช้โทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีเป็น 

stake มีผลท ำให้กำรโจมตีด้วย 51% Attack แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพรำะผู้โจมตีต้องรวบรวม 

โทเคนเพื่อวำง stake ให้ได้มำกกว่ำคร่ึงหน่ึงของโทเคนท้ังหมดท่ีหมุนเวียนในระบบ  

ณ ขณะน้ัน ย่ิงมีควำมต้องกำรโทเคนมำกข้ึน ค่ำโทเคนก็จะย่ิงสูงข้ึน กำรรวบรวมโทเคนเพื่อ

โจมตีจะย่ิงต้องใช้เงินลงทุนมำกข้ึน ในทำงกลับกัน หำกผู้โจมตีวำง stake ได้เกินคร่ึงจริง ๆ 

ควำมเชื่อมั่นในคริปโทเคอร์เรนซีน้ันจะหำยไปทันที มูลค่ำโทเคนจะลดลง ซ่ึงท ำให้มูลค่ำ

สินทรัพย์ในมือผู้ โจมตีลดลงไปด้วย ดังน้ัน 51% Attack ใน Proof of Stake จึงไม่ม ี

ควำมคุ้มค่ำที่จะท ำ 

นอกจำกน้ี Proof of Stake บำงประเภทมีกลไกป้องกันกำรโจมตีจำก validator ท่ี

ไม่ซื่อสัตย์โดยถือว่ำ stake ท่ีวำงไว้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันกำรท ำงำน หำกตรวจพบกำร

โจมตีหรือกำรท ำงำนผิดปกติของ validator ระบบจะลงโทษ validator น้ันโดยสั่งยึด stake 

เป็นค่ำปรับ หรือท ำลำย stake ท้ิง 
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Peercoin เป็นบล็อกเชนแรก ๆ ท่ีน ำ Proof of Stake มำใช้งำน ปัจจุบันบล็อกเชน

สำธำรณะหลำยตัวเ ร่ิมหันมำใช้  Proof of Stake แทน Proof of Work มำก ข้ึน เช่น 

Polkadot, Tezos, Nxt, และ EOS เป็นต้น อีเธอเรียมซ่ึงปัจจุบันใช้ Proof of Work ก็มีแผน

จะเปลี่ยนมำใช้ Proof of Stake เพื่อลดกำรใช้พลังงำนและรองรับธุรกรรมได้มำกข้ึน 

2.2.2 Proof of Authority 

หำกพิจำรณำกำรท ำงำน Proof of Work และ Proof of Stake จะเห็นได้ว่ำกำรท ำ 

consensus ท้ังสองแบบมีกำรกระจำยอ ำนำจสูง ทุกโหนดใน Proof of Work สำมำรถเป็น 

miner ได้อย่ำงอิสระโดยไม่อยู่ใต้อ ำนำจควบคุมของใครเลย เช่นเดียวกับโหนดใน Proof of 

Stake ท่ีสำมำรถวำง stake เพื่อเป็น validator เมื่อใดก็ได้ กลไก consensus ท้ังสองแบบจึง

เหมำะกับเครือข่ำยแบบ public/permissionless 

แต่กลไกเหล่ำน้ีไม่จ ำเป็นเลย หำกใช้งำนภำยในองค์กรเดียวกันหรือระหว่ำงองค์กร

ท่ีเชื่อใจกันต้ังแต่แรก จึงเกิดแนวคิดในกำรท ำ consensus ท่ีเรียกว่ำ Proof of Authority 

ส ำหรับ Proof of Authority ผู้มีอ ำนำจของเครือข่ำยบล็อกเชนน้ันจะเป็นผู้ก ำหนด

โหนดในกำรตรวจสอบยืนยันธุรกรรมในเครือข่ำยด้วยตัวเอง โหนดท่ีท ำหน้ำท่ีน้ี เรียกว่ำ 

signer 

signer ทุกตัวมีสิทธิในกำรตรวจสอบยืนยันธุรกรรมได้ทุกบล็อก หำกเครือข่ำยมี 

signer มำกกว่ำ 1 โหนด signer สำมำรถเวียนกันยืนยันธุรกรรมได้เลย เมื่ อ signer 

ตรวจสอบยืนยันและประกำศบล็อกใหม่ออกไปแล้ว ทุกโหนดจะถือว่ำเป็นบล็อกธุรกรรมท่ี

ถูกต้องและร้อยเข้ำ ledger ได้ทันที กำรท ำงำนของ Proof of Authority เรียบง่ำยมำก และ

ใช้พลังในกำรประมวผลน้อยกว่ำ Proof of Work มำก 

น้ำหนักควำมน่ำ เชื่ อถือของ  Proof of Authority จึ งแทบไม่ ได้อ ยู่ ท่ีกลไก 

consensus แต่อยู่ท่ีกำรเลือก signer 
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signer ท่ีดีต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ signer อื่น มีกำรดูแล

รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยท่ีดี มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และควรกระจำยอ ำนำจกำร

ควบคุมไม่ให้ตกอยู่ภำยใต้กำรดูแลของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเดียวกัน ให้ได้มำกท่ีสุด

เพื่อป้องกันไม่เกิด 51% Attack 

Proof of Authority มักใช้ เ ป็น consensus ส ำหรับเครือข่ำยบล็อกเชนแบบ 

permissioned ท้ังท่ีเป็น private และ consortium 

2.2.3 Practical Byzantine Fault Tolerance 

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) [9] เป็นกลไก consensus โดยใช้

วิธี เสียงข้ำงมำก นิยมใช้กับระบบสำรสนเทศท่ีต้องท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม้จะอยู่ใน

สภำพแวดล้อมท่ีมีข้อบกพร่องในกำรประมวลผลข้อมูล เช่น ระบบควบคุมอำกำศยำน  

วิธีเสียงข้ำงมำกของ PBFT สำมำรถประยุกต์ใช้งำนเป็นโพรโทคอลในกำรท ำ consensus 

ของบล็อกเชนได้เช่นกัน 

กำรท ำงำนตำมหลักของ PBFT โหนดท่ีท ำหน้ำท่ียืนยันธุรกรรมจะแลกเปลี่ยนผล

กำรยืนยันกับโหนดอื่น ๆ ทุกโหนด ผลกำรยืนยันท่ีตรงกันไม่น้อยกว่ำ ⅔ ของจ ำนวนโหนด

ท้ังหมดจะถือเป็นผลท่ีถูกต้อง 

PBFT มีข้อเสียส ำคัญท่ีต้องอำศัยกำรสื่อสำรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงโหนด

สูง ย่ิงโหนดมีเยอะปริมำณกำรแลกเปลี่ยนย่ิงเพิ่มเป็นทวีคูณ PBFT จึงเหมำะจะใช้กับ

เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ private หรือ consortium ท่ีมีจ ำนวนโหนดน้อย และไม่เหมำะจะ

ใช้กับบล็อกเชนสำธำรณะท่ีมีโหนดจ ำนวนมำก 

ตัวอย่ำงบล็อกเชนท่ีประยุกต์ใช้ PBFT ในกำรท ำ consensus เช่น Tendermint 

และ Hyperledger Fabric เป็นต้น 
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“ Has the Internet changed our lives? 

Have mobile phones changed our lives? 

The blockchain is 
something that is that 
transformative.” 

-- Brock Pierce  

Entrepreneur 

3 บล็อกเชนในการท าธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำหรับด้ำนไอทีแล้ว กลไกกำรท ำงำนและคุณสมบัติเฉพำะของเทคโนโลยี 

บล็อกเชนคือกำรเปลี่ยนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่คร้ังหน่ึงของอุตสำหกรรมไอที 

กล่ำวกันว่ำคลื่นกำรเปลี่ยนแปลงของไอทีเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัยท่ีผู้ใช้ท่ัวไป

สำมำรถเข้ำถึงคอมพิวเตอร์ จึงเกิดอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริษัทซอฟต์แวร์อย่ำง 
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Microsoft, Apple, หรือ  Adobe คลื่ นกำรเปลี่ยนแปลงเกิด ข้ึนอีกค ร้ังเมื่ อ ผู้ ใช้ เ ข้ำถึง

อินเทอร์เน็ต ท ำให้เกิดบริษัทท่ีผลิตซอฟต์แวร์บริกำรบนเว็บ อย่ำง Google และ Facebook 

บล็อกเชน คือคล่ืนกำรเปล่ียนแปลงคร้ังที่สำม 

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีสร้ำงศักยภำพกำรประมวลผลธุรกรรมอัตโนมัติและ

เป็นอิสระไม่ข้ึนกับบุคคลท่ีสำม พื้นฐำนควำมน่ำเชื่อถือฝำกไว้กับโค้ดของบล็อกเชนและ

สัญญำอัจฉริยะ ใช้โมเดลกำรพัฒนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและ

เปิดโอกำสให้ผู้ใช้ทุกคนก ำกับดูแลร่วมกัน อำจกล่ำวได้ว่ำลักษณะเฉพำะของบล็อกเชน 

ท ำให้อ ำนำจกำรควบคุมข้อมูลอยู่ในมือผู้ใช้ 

ปัจจุบันอุตสำหกรรมไอทีเร่ิมใช้บล็อกเชนเพื่อก ำจัดหรือลดควำมจ ำเป็นของ 

trusted third party กระจำยกำรประมวลผลและกำรจัดเก็บข้อมูลให้อยู่บนเครือข่ำย 

บล็อกเชนแทนกำรประมวลผลและเก็บข้อมูลรวมศูนย์แบบเดิม โดยเฉพำะกับระบบงำนท่ีมี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ร่วมกัน เช่น Supply Chain Management, เอกสำรรับรอง, Digital 

Identity เป็นต้น 

3.1 Supply Chain Management 

ระบบ Supply Chain Management เป็นกำรจัดกำรข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตลอด

ห่วงโซ่อุปทำน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรตรวจสอบแหล่งท่ีมำ (Provenance) และกำร

ติดตำมผู้เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Traceability)  

ปัญหำใหญ่ของระบบ Supply Chain Management ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันคือกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทำนท ำให้เกิดส ำเนำของข้อมูลธุรกรรม

หลำยชุด แต่ละชุดอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้เกี่ยวข้องคนละคนกัน กำรควบคุมให้ข้อมูล

ครบถ้วนถูกต้องตรงกันตลอดเวลำท ำได้ยำก และมีต้นทุนในกำรก ำกับดูแลข้อมูลให้มีควำม

โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ปัญหำเหล่ำน้ีเป็นช่องว่ำงท่ีท ำให้เกิดกำรปลอมแปลง 

สินค้ำ วัตถุดิบ หรือปฏิเสธควำมรับผิดชอบข้อมูลธุรกรรมได้ง่ำย 
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เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมำะท่ีจะน ำมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำของระบบ Supply 

Chain Management โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทำนท ำธุรกรรมบนบล็อกเชน

ตรงไปยังสัญญำอัจฉริยะท่ีท ำงำนอัตโนมัติและเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกรำย ข้อมูลธุรกรรมท่ีได้รับกำรยืนยันโดยบล็อกเชนแล้วจะถูกบันทึกใน ledger 

ถูกต้องตรงกันเสมอ กำรจงใจแก้ไขข้อมูลใน ledger เพื่อปลอมแปลง สินค้ำ วัตถุดิบ ระหว่ำง

ห่วงโซ่อุปทำนท ำได้ยำกมำก สร้ำงควำมโปร่งใสและควำมเชื่อมั่นได้สูงกว่ำระบบ Supply 

Chain Management ท่ีไม่ใช่บล็อกเชน  

ตัวอย่ำงเช่น Everledger [54] เป็นระบบงำน Supply Chain Management ท่ีใช้ 

บล็อกเชนในกำรบันทึกธุรกรรมเพื่อระบุแหล่งท่ีมำของเพชรและติดตำมสถำนะกำร

ครอบครองตลอดสำยกำรผลิต โดยกำร tokenize เพชรจำกคุณสมบัติเฉพำะของเพชร 

แต่ละเม็ด (เช่น Cut, Color, Clarity, Carat - 4Cs และค่ำอื่น ๆ กว่ำ 40 ค่ำ) รวมท้ังติดตำม

กำรครอบครองเมื่อมีกำรซื้อขำย ธุรกรรมเกิดข้ึนจำกแอดเดรสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงไปยัง

สัญญำอัจฉริยะของ Everledger บนบล็อกเชน จึงสำมำรถตรวจสอบท่ีมำของเพชรทุกเม็ด 

ท่ีบันทึกใน Everledger ต้ังแต่ผู้ท่ีเป็นเจ้ำของคนล่ำสุดย้อนกลับได้จนถึงเหมืองเพชรท่ีเป็น

แหล่งก ำเนิดของเพชรเม็ดน้ัน ผู้ซ้ือผู้ขำยจึงมั่นใจได้ว่ำเพชรทุกเม็ดท่ีบันทึกใน Everledger 

มีท่ีมำถูกต้องตำมกฎหมำย บริษัทประกัน ต ำรวจสำกล สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของ 

Everledger ในกำรตรวจสอบเพชรท่ีถูกโจรกรรม ลักลอบขุด ลักลอบน ำเข้ำ ได้ตลอดเวลำ 

บริษัท De Beer ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเพชรรำยใหญ่ของโลก ได้พัฒนำ Supply Chain 

Management ส าหรับเพชร ชื่อ Tracr ซ่ึงท ำงำนบนบล็อกเชนเช่นกัน [55] 

Everledger และ Tracr จึงเป็นตัวอย่ำงของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

เป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือ ในกำรป้องกันควำมสูญเสียจำกกำรปนเป้ือน ปลอม

แปลงเพชรท่ีผิดกฎหมำยเข้ำมำในระบบได้ 
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นอกเหนือจำกเพชรหรืออัญมณีแล้ว ยังมีสินค้ำหลำยอย่ำงท่ีเร่ิมใช้บล็อกเชนเพื่อ

สร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำโดยกำรบันทึกข้อมูลแหล่งก ำเนิดและติดตำมกำรเปลี่ยนมือ

ตลอดวงจรชีวิตของสินค้ำ เช่น ยำรักษำโรค วัคซีน กำแฟ ไวน์ งำนฝีมือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสิ่ง

บ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ สินค้ำฟุ่มเฟือย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแอดเดรสของตัวเองในกำร

บันทึกข้อมูลผ่ำนสัญญำอัจฉริยะ  

บริษัท PwC คำดกำรณ์ว่ำในช่วงปี ค.ศ. 2020 – 2030 Supply Chain จะเป็น 

แอปพลิเคชันบนบล็อกเชนท่ีสร้ำงมูลค่ำและสร้ำงงำนได้สูงสุดเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชัน 

อื่น ๆ [56]  

ภาพที่ 6 Supply Chain ของไวน์ 

 

ตัวอย่ำง supply chain ของไวน์ในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีแผนจะใช้บล็อกเชนในกำรบันทึกแหล่งก ำเนิด
ตั้งแต่ไร่องุ่น โรงผลิตไวน์ โรงบรรจุ ร้ำนค้ำ ผู้บริโภค ไปจนถึงผู้ตรวจสอบของรัฐ กำรใช้บล็อกเชนช่วยให้
แลกเปลี่ยนข้อมูลท ำได้ง่ำย มีควำมน่ำเชื่อถือ ตรวจสอบแหล่งท่ีมำได้ตั้งแต่แหล่งก ำเนิด ซึ่งช่วยลดควำม
เสียหำยจำกกำรปลอมแปลงหรือปนเปื้ อนสินค้ำได้ [57] 

ธุรกรรมในกำรค้ำระหว่ำงประเทศเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเอกสำรจ ำนวนมำก  

ท้ังเอกสำรท่ีเกี่ยวกับกำรซ้ือขำย กำรเงิน กำรขนส่ง และระเบียบปฏิบัติในกำรน ำเข้ำและ

ส่งออก เอกสำรแต่ละฉบับมีข้ันตอนตรวจสอบหลำยข้ันตอนในกำรขออนุญำต เกี่ยวข้องกับ

กำรประสำนงำนระหว่ำงกันจ ำนวนมำก ส่งผลถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน และ

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ปริมำณเอกสำรและควำมซับซ้อนในกำรท ำธุรกรรมในกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศ ท ำให้เกิดแนวคิดในกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศสร้ำงแพลตฟอร์มส ำหรับท ำ

ธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และเกิดแนวคิดในกำรใช้บล็อกเชนเข้ำมำแก้ปัญหำกำร

จัดกำรเอกสำร ตัวอย่ำงเช่นระบบของ NTT DATA ท่ีทดลองน ำร่องใช้งำนระหว่ำงประเทศ

ญี่ปุ่นและประเทศไทย 
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Blockchain-based Trade Platform ของ NTT DATA อำศัยประโยชน์จำกระบบ

บล็อกเชนท่ีเป็น decentralized ในกำรให้ควำมส ำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเสมอภำค 

และอำศัยคุณสมบัติของ distributed ledger ในกำรบันทึกข้อมูลในกำรตรวจสอบแต่ละ

ข้ันตอนให้มีควำมถูกต้องตรงกันเสมอ มีควำมน่ำเชื่ อถือ ตรวจสอบได้ ป้องกันกำร 

ปลอมแปลง  

NTT DATA น ำร่องทดสอบกำรใช้งำน Blockchain-based Trade Platform โดย

เชื่อมโยงเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรซื้อขำย กำรเงิน กำรส่งออกและน ำเข้ำ กำรขนส่ง  

และกระบวนกำรศุลกำกรระหว่ำง Nippon Automated Cargo And Port Consolidated 

System (NACCS) ซ่ึ ง เ ป็น National Single Window ของประเทศญี่ ปุ่น  กับ  National 

Single Window ของประเทศไทย ซ่ึงพบว่ำระบบท่ีเป็นบล็อกเชนช่วยลดเวลำในกำรจัดท ำ

และตรวจสอบยืนยันเอกสำรในกำรขนส่ง กำรเงิน ประกันภัย ใบตรำส่งสินค้ำ (Seaway bill, 

Bill of lading) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30% และมีหลำยธุรกรรมท่ีลดเวลำได้มำกกว่ำ 60% และมี

แผนในกำรขยำยผลสู่ประเทศอื่น ๆ ในอนำคต 

3.2 เอกสารรบัรอง 

ทุกวันน้ี เรำมีกำรใช้งำนเอกสำรรับรองอยู่เป็นจ ำนวนมำกท้ังในรูปแบบท่ีเป็น 

กระดำษหรือบัตรพลำสติก เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรพนักงำน ใบขับขี่ ใบรับรอง

ทำงกำรศึกษำ ใบอนุญำตสิทธิ หนังสือค้ำประกัน หนังสือมอบอ ำนำจ เอกสำรรับรองโดย

ทนำย (notarized documents) 

เอกสำรรับรองเหล่ำน้ี มีข้อจ ำกัดในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์อย่ำงมำก 

เพรำะสิ่งท่ีปรำกฏบนเอกสำรไม่สำมำรถน ำมำใช้ยืนยันตัวเอกสำรเองได้ ผู้รับเอกสำร

จ ำเป็นต้องตรวจสอบกลับไปท่ีผู้ออกเอกสำร ซ่ึงเป็นคอขวดในกระบวนกำรอัตโนมัติ  

ตัวอย่ำงเช่น กำรขอหนังสือค้ำประกัน ผู้ขอหนังสือค้ำประกันจ ำเป็นต้องแสดงตน

ต่อสถำบันกำรเงินเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อน สถำบันกำรเงินจึงจะสำมำรถออก
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หนังสือค้ำประกันให้น ำไปแสดงกับผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ซ่ึงมักจะต้องน ำหนังสือ

ค้ำประกันตรวจสอบกลับไปท่ีสถำบันกำรเงินท่ีเป็นผู้ออกเอกสำรยืนยันอีกคร้ังว่ำเป็น

เอกสำรท่ีถูกต้องสมบูรณ์  

ปัญหำอุปสรรคน้ีเป็นท่ีมำของโครงกำร e-LG [58] โดยธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ

ไทย 6 แห่งที่ร่วมมือกันพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหนังสือค้ำประกันโดยใช้เทคโนโลยีบล็อก

เชน ผู้ขอหนังสือค้ำประกันยืนยันตนโดยกุญแจส่วนตัวหรือรหัสผ่ำนโดยไม่ต้องแสดงตนท่ี

สถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงินออกหนังสือค้ำประกันโดยระบุผู้รับผลประโยชน์บันทึกลง

บล็อกเชนผู้รับผลประโยชน์สำมำรถตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องของหนังสือค้ำประกันได้

อัตโนมัติจำกข้อมูลท่ีบันทึกในบล็อกเชนได้โดยตรง  

ภาพที่ 7 ภาพรวมการท างานของ e-LG 

 

ระบบกำรออกหนังสือค้ำประกัน e-LG เริ่มต้นเม่ือ ผู้รับผลประโยชน์เรียกหลักประกัน (1) ผู้ขอหนังสือ
สำมำรถขอให้ธนำคำรพำณิชย์ในเครือข่ำย e-LG ออกหนังสือค้ำประกันให้ (2) โดยบันทึกกำรออกหนังสือ
ค้ำประกันในบล็อกเชน (3) เมื่อบันทึกในบล็อกเชนแล้วผู้รับผลประโยชน์สำมำรถตรวจสอบหลักประกันได้
จำกบล็อกเชน (4) [58] 
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e-LG บริหำรจัดกำรองค์กรในรูปแบบบริษัทในชื่อ BCI (Thailand) ก่อต้ัง

โดยกำรร่วมทุนของ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ, ธนำคำรกรุงเทพ, ธนำคำร

กสิกรไทย, ธนำคำรกรุงไทย, ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรทหำรไทย 

โดยมีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำกับดูแลและมีกรมบัญชีกลำงเป็นหน่ึงใน

ผู้รับผลประโยชน์ของหนังสือค้ำประกัน 

e-LG พัฒนำโดยบริษัท IBM โดยใช้ IBM Blockchain Platform ท่ีพัฒนำ

จำก Hyperledger Fabric เพื่อให้บริกำรเชิงพำณิชย์ บล็อกเชนของ e-LG 

จึงเป็น private และ permissioned ท่ีเข้ำถึงได้เฉพำะสมำชิก แต่ละโหนด

ดูแลโดยธนำคำรท่ีเป็นสมำชิกโดยโหนดท ำงำนได้ท้ัง on cloud หรือ on 

premise  

e-LG เร่ิมให้บริกำรมำต้ังแต่เดือนมิถุนำยน ปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน ระบบ  

e-LG มีสมำชิกเครือข่ำยเป็นธนำคำร 22 แห่งและองค์กรธุรกิจท่ีเป็นผู้รับผลประโยชน์อีก 

15 แห่ง ออกหนังสือค้ำประกันเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนไปแล้วมูลค่ำกว่ำ 

9,500 ล้ำนบำท ลดเวลำในกำรออกและตรวจสอบหนังสือค้ำประกันจำกเดิม 3 ถึง 7 วัน  

ลงเหลือไม่ถึง 1 วัน และไม่มีกำรผลิตเอกสำรท่ีเป็นกระดำษเลย 

ปัจจุบัน กำรประยุกต์ใช้บล็อกเชนในกำรจัดกำรเอกสำรรับรองสำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมมำตรฐำน Verifiable Credentials (VCs) [59] ของ W3C ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีสร้ำงข้ึน

เพื่ อออกเอกสำรรับรองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีกำรลงลำยมือชื่ อดิจิ ทัล  

จึงตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีกำรดิจิทัลได้อย่ำงน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ

วิธีกำรตรวจสอบเอกสำรรับรองท่ีเป็นกระดำษหรือบัตรพลำสติก 

Verifiable Credentials ยังสำมำรถท ำงำนร่วมกับ Decentralized Identifiers 

(DID) [60] เพื่อสร้ำง identifier ส ำหรับปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำร

ตรวจสอบแต่ละคร้ัง ผู้ใช้จึงเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของตัวเอง (Self-
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Sovereign Identity) ซ่ึงเป็นข้อดีท่ีเหนือกว่ำเอกสำรรับรองท่ีเป็นกระดำษ หรือ digitally 

signed PDF ท่ีผู้ใช้ไม่สำมำรถเลือกเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลที่ปรำกฏในเอกสำรได้ 

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ VC ปรำกฏในโครงกำร OpenCert [61] ภำยใต้ Smart 

Nation Initiative [62] ของรัฐบำลสิงคโปร์ OpenCert เป็นแพลตฟอร์มในกำรออกและ

ตรวจสอบใบรับรองทำงกำรศึกษำเป็นข้อมูลดิจิทัลโดยเฉพำะ หน่วยงำน หรือองค์กรอื่น ๆ 

สำมำรถตรวจสอบยืนยันใบรับรองทำงกำรศึกษำผ่ำนหน้ำเว็บ OpenCert และมั่นใจได้ว่ำ

เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์จริงโดยไม่ต้องส่งกลับมำตรวจสอบท่ีสถำบันกำรศึกษำท่ีออก

ใบรับรอง 

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยในสิงคโปร์ 16 แห่งใช้งำน OpenCert ในกำรออกใบรับรอง 

ทำงกำรศึกษำแล้ว ซอฟต์แวร์ท่ีโครงกำร OpenCert ใช้เป็นฐำนในกำรสร้ำงแพลตฟอร์มคือ 

OpenAttestation ซ่ึงเป็นชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสัญญำอัจฉริยะในกำรท ำ  

document notarization ด้ วย  Verifiable Credentials และ Decentralized Identity ท่ี

ท ำงำนบนบล็อกเชนแบบอีเธอเรียม OpenAttestation สำมำรถประยุกต์ใช้กับเอกสำร

รับรองอื่น ๆ ได้ทุกประเภท  เช่น หนังสือเดินทำง บัตรประชำชน ใบขับขี่ หนังสือรับรอง

คุณวุฒิ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ใบรับรองกำรรับวัคซีน ใบเสร็จรับเงิน ใบตรำส่งสินค้ำ 

หรือแม้แต่ voucher ต่ำง ๆ เช่น ตัวอย่ำงกำรใช้งำนระบบ voucher ลดรำคำเรียกว่ำ 

Stadjerspas ในเมือง Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

Stadjerspas เป็น voucher แจกให้มีรำยได้น้อยเพื่อน ำไปใช้ลดค่ำบริกำรต่ำง ๆ ใน

เมือง เช่น โรงภำพยนตร์ สนำมกีฬำ สโมสรกีฬำ Stadjerspas เร่ิมให้บริกำรในปี ค.ศ. 1994 

เป็นระบบกระดำษ จนถึงปี ค.ศ. 2013 ซ่ึงพบปัญหำในกำรใช้งำนผิดวัตถุประสงค์ ไม่ตรง

ตำมเงื่อนไข ไม่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยท้ังผู้รับผลประโยชน์ (beneficiaries) และผู้ให้บริกำร 

ในปี ค.ศ. 2016 เมือง Groningen เปลี่ยนมำใช้บล็อกเชนในกำรควบคุมและสัญญำอัจฉริยะ

ในกำรควบคุมกำรใช้ Stadjerspas แทน 
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ผู้รับผลประโยชน์สมัครใช้งำน Stadjerspas ได้ท่ีส ำนักงำนของเมือง Groningen 

ซ่ึงจะตรวจสอบสิทธิจำกข้อมูลท่ีเชื่อมกับเลขประจ ำตัวประชำชน (เช่นเขตท่ีอยู่อำศัย 

รำยได้ จ ำนวนบุตร) และออก identifiers ในระบบ Stadjerspas เชื่อมกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

เก็บไว้นอกบล็อกเชน ผู้รับผลประโยชน์เก็บ identifier ใน mobile app แทนกำรใช้กระดำษ 

mobile app น้ีใช้แสดง QR code ท่ีสร้ำงจำก identifier เพื่อรับสิทธิส่วนลดต่ำง ๆ จำกผู้

ให้บริกำรในเมือง ผู้ให้บริกำรสแกน QR code ท่ีปรำกฎ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขกำรได้รับสิทธิ

โดยสัญญำอัจฉริยะของ voucher ในบล็อกเชน และบันทึกกำรได้รับสิทธิจำกผู้ให้บริกำรลง

ในบล็อกเชน 

ระบบ Stadjerspas พัฒนำโดยบริษัท DutchChain ใช้ zCash ซ่ึงเป็นบล็อกเชนท่ี

ดัดแปลงจำกซอร์สโค้ดของบิตคอยน์โดยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำ selective disclosure 

ท่ีผู้ ใช้สำมำรถควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมใน zCoin ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกำร

ตรวจสอบกำรเคลื่อนไหวของธุรกรรมตำมเงื่อนไขของ AML/CTF หรือตำมเงื่อนไขของกำร

เก็บภำษี 

ระบบ Stadjerspas บนบล็อกเชนช่วยให้เมือง Groningen จัดสรรงบประมำณเพื่อ

ช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนเน่ืองจำกสัญญำอัจฉริยะควบคุมให้กำรใช้

ประโยชน์เป็นไปตำมท่ีเมืองและผู้ให้บริกำรก ำหนดไว้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำมำกข้ึน ปลอดภัย

จำกกำรปลอมแปลง voucher และยังเป็นระบบอัตโนมัติท่ีควบคุมโดยสัญญำอัจฉริยะ เมือง

สำมำรถจ่ำยคืนส่วนลดให้กับผู้ให้บริกำรอัตโนมัติ ทุกธุรกรรมสำมำรถตรวจสอบได้จำก

ข้อมูลบนบล็อกเชน ธุรกรรมจึงมีควำมโปร่งใสมำกกว่ำระบบกระดำษ ซ่ึงมีประโยชน์มำก

ส ำหรับกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยภำครัฐ 
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3.3 ดิจิทัลไอดี  

สภำพนิรนำมของผู้ใช้เป็นคุณสมบัติอย่ำงหน่ึงท่ีเป็นจุดเด่นของบล็อกเชน 

โดยเฉพำะในบล็อกเชนสำธำรณะท่ีกำรท ำธุรกรรมไม่จ ำเป็นต้องรู้ตัวตนกัน แต่ธุรกรรมบำง

ประเภทจ ำเป็นต้องรู้ตัวตนผู้ท่ีท ำธุรกรรมระหว่ำงกันเพื่อลดปัญหำอำชญำกรรมท่ีอำจจะ

เกิดข้ึน กำรพิสูจน์ตัวตน (identity proofing, know your customer) และกำรยืนยันตัวตน 

(authentication) จึงเป็นเร่ืองท่ีจ ำเป็นส ำหรับธุรกรรมลักษณะน้ี  

 

ภาพที่ 8 
ตัวอย่างระบบการจัดการ 
ดิจิทัลไอดี 

ในโมเดลระบบกำรจัดกำรดิจทิัลไอดตีำมข้อเสนอแนะมำตรฐำนฯ ว่ำด้วย
กำรใช้ดิจิทัลไอดีส ำหรับประเทศไทย [63] บุคคลสำมำรถสมัครใช้ดิจิทัล
ไอดีกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Provider: IdP) โดย IdP อำจ
ตรวจสอบหลักฐำนแสดงตนและข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบุคคลกับ
แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ (Authoritative Source: AS) บุคคลที่ผ่ำนกำร
พิสูจน์ตัวตนแล้วจะเปลี่ยนสถำนะเป็นผู้ใช้บริกำรและสำมำรถใช้สิ่ง
ยืนยันตัวตนในกำรยืนยันตัวตนเพ่ือเข้ำใช้บริกำรจำกผู้อำศัยกำรยืนยัน
ตัวตน (Relying Party: RP) ได้ 

ส ำหรับประเทศไทย แนวทำงในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลก ำหนดอยู่

ในข้อเสนอแนะมำตรฐำนฯ ว่ำด้วยแนวทำงกำรใช้ดิจิทัลไอดีส ำหรับประเทศไทยของ

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ [63] และมีตัวอย่ำงกำรน ำข้อเสนอแนะฯ มำใช้
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จัดกำรกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลของ IdP ท่ีให้บริกำรผ่ำนโครงกำร National 

Digital ID (NDID) [64] 

NDID เป็นแพลตฟอร์มในกำรเชื่อมโยง ผู้ใช้บริกำร ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน 

( Identity Provider: IdP) และ ผู้อำศัยกำร ยืน ยันตั วตน  (Relying Party: RP) ช่ วย ให้

ผู้ใช้บริกำรท่ีเคยพิสูจน์ตัวตนกับ IdP มำก่อนแล้ว สำมำรถยืนยันตัวตนเพื่อท ำธุรกรรมกับ 

RP ต่ำง ๆ ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนใหม่ทุกคร้ัง ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถท ำธุรกรรมออนไลน์

ได้สะดวกข้ึน ผู้ให้บริกำรสำมำรถเชื่อมั่นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรมีตัวตนอยู่และเป็นตัวจริง มีควำม

น่ำเชื่อถือสูงพอจะท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีเดิมจ ำเป็นต้องท ำ ณ ท่ีท ำกำรของสถำบัน

กำรเงินได้ เช่น กำรเปิดบัญชีธนำคำรแห่งใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนจำกธนำคำรท่ีเคยมีบัญชีเงินฝำก 

บล็อกเชนของ NDID จะท ำหน้ำท่ีเชื่อมโยงและเก็บบันทึกธุรกรรมในกำรยืนยัน

ตัวตนท่ีเกิดข้ึนระหว่ำง RP และ IdP ใน ledger เป็นหลักฐำนท่ีใช้ในกำรพิสูจน์ว่ำธุรกรรมใน

กำรยืนยันตัวตนระหว่ำง RP และ IdP เกิดข้ึนจริง 

NDID ใช้ Tendermint ในกำรสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชน ใช้ consensus แบบ 

Proof of Stake สัญญำอัจฉ ริยะเขี ยนผ่ ำน  Application BlockChain 

Interface (ABCI) ของ Tendermint 

ข้อมูลท่ีบันทึกใน ledger ของ NDID เป็นเพียง log กำรยืนยันตัวตนระหว่ำง 

RP กับ IdP ท่ีเกิดข้ึนเท่ำน้ัน ไม่มขี้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำน 

ในต่ำงประเทศมีกำรน ำร่องใช้งำนดิจิทัลไอดีในเมือง Zug ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยใช้แพลตฟอร์มของ uPort เมื่อปลำยปี 2017 ผู้ท่ีลงทะเบียนและผ่ำนกำรพิสูจน์ตัวตน

โดยรัฐแล้วจะสำมำรถใช้ uPort mobile app ในกำรยืนยันตนเพื่อท ำธุรกรรมภำครัฐต่ำง ๆ 

ได้ เช่น ย่ืนภำษีออนไลน์ เลือกต้ังโดนวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่ำจักรยำน ช ำระค่ำจอดรถ  

N3RD
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!
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ยืมหนังสือห้องสมุด เป็นต้น ประชำชนจึงได้รับควำมสะดวกสบำยมำกข้ึนในกำรท ำธุรกรรม

ต่ำง ๆ และรักษำควำมเป็นส่วนตัวได้ดีกว่ำกำรใช้บัตรประจ ำตัว 

uPort ท ำงำนบนบล็อกเชนสำธำรณะ ธุรกรรมท้ังหมดด ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกบนบล็อกเชนซ่ึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงภำยหลังไม่ได้ ช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และลดควำมเสี่ยงท่ีฐำนข้อมูลกลำงจะถูก

โจมตีได ้

3.4 Central Bank Digital Currency 

คริปโทเคอร์เรนซีได้แสดงให้เห็นศักยภำพของบล็อกเชนในกำรเป็นระบบช ำระเงิน

ท่ีอำจทดแทนกำรใช้เงินสดได้ ธนำคำรกลำงท่ัวโลกกว่ำ 60 ประเทศจึงหันมำสนใจศึกษำ

กำรใช้บล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดภำระในกำรก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศท่ี

เกี่ยวกับกำรช ำระเงินท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ กำรใช้โทเคนดิจิทัลเป็นสกุล

เงินอำจช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต ท ำลำย หมุนเวียนเหรียญและธนบัตรใน

ระบบกำรช ำระเงิน และลดควำมเสี่ยงกำรปลอมแปลงธนบัตร โทเคนดิจิทัลท่ีเป็นสกุลเงิน

บริหำรจัดกำรโดยธนำคำรกลำงของประเทศ เรียกว่ำ Central Bank Digital Currency 

(CBDC)  

กำรท่ี CBDC บริหำรจัดกำรโดยธนำคำรกลำงของประเทศ ท ำให้ CBDC สำมำรถ

เป็นรูปแบบช ำระหน้ีได้ตำมกฎหมำยเหมือนเหรียญหรือธนบัตร ท้ังน้ี CBDC อำจแบ่งได้เป็น

สองประเภท ได้แก่ wholesale CBDC เป็นกำรรองรับธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงสถำบัน

กำรเงิน และ retail CBCD ส ำหรับรองรับธุรกรรมรำยย่อยของภำคธุรกิจและประชำชน 

3.4.1 Project Inthanon 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำ wholesale CBDC 

มำกท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลกจำกโครงกำรอินทนนท์ (Project Inthanon) [65] 
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โครงกำรอินทนนท์ด ำเนินกำรโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นโครงกำรน ำร่อง 

wholesale CBDC ใช้บล็อกเชนเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรจัดกำรโทเคนดิจิทัลเพื่อท ำ 

Real-Time Gross Settlement (RTGS) แล ะ  Atomic Delivery-versus-Payment ข้ ำ ม

ธนำคำร โดยร่วมมือกับธนำคำรพำณิชย์ 8 แห่ง  

ผลส ำเร็จของโครงกำรอินทนนท์ท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยต่อยอดธุรกรรม

ช ำระเงินระหว่ำงประเทศผ่ำนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยร่วมมือกับ Hong Kong Monetary 

Authority (HKMA) ใน Project Inthanon-LionRock [66] ซ่ึงสำมำรถท ำธุรกรรม real-time 

atomic Payment-versus-Payment (PvP) จำกบัญชีเงินฝำกระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์ใน

ไทยกับฮ่องกงได้ท้ังสกุลเงินบำทหรือดอลลำร์ฮ่องกง ควำมก้ำวหน้ำของ Project Inthanon-

LionRock ท ำ ให้  PwC จัดอันดับให้ประเทศไทยและฮ่องกง เ ป็นสองประเทศท่ีมี

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำ wholesale CBDC มำกท่ีสุดในโลก [67] 

โครงกำรระยะท่ี 2 ของ Project Inthanon-LionRock ขยำยควำมร่วมมือกับ

ธนำคำรกลำงของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (Central Bank of the United Arab Emirates: 

CBUAE) และธนำคำรประชำชนจีน  (People’s Bank of China: PBC) และเปลี่ ยนชื่ อ

โครงกำรเป็น m-CBDC โดยยังคงวัตถุประสงค์ในกำรน ำศักยภำพของ Distributed Ledger 

Technology มำใช้ในกำรท ำธุรกรรมโอนเงินระหว่ำงประเทศท่ีครอบคลุมหลำยสกุลเงินและ

ท ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมท้ังช่วยลดต้นทุนกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ [68]  

3.4.2 Project Stella 

ธนำคำรกลำงยุโรป (European Central Bank: ECB) ได้ท ำงำนร่วมกับธนำคำร

แห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan) ภำยใต้ Project Stella โดยมีเป้ำหมำยในกำรศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ในกำรประยุกต์ใช้ Distributed Ledger Technology เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน

ของตลำดเงิน โดยโครงกำรระยะท่ี 1 เป็นกำรศึกษำ Large-value Payments Processing 

[69], ในระยะท่ี 2 เป็นกำรศึกษำ Securities Delivery-versus-Payment [70], ในระยะท่ี 3 

เป็นกำรศึกษำ Cross-border Payments [71] และปัจจุบัน Project Stella ด ำเนินกำรอยู่ใน
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ระยะท่ี 4 ซ่ึงเป็นกำรศึกษำ Balancing Confidentiality and Auditability ใน Distributed 

Ledger Technology [72] 

นอกจำก Project Stella แล้ว ธนำคำรกลำงยุโรปได้ท ำกำรศึกษำ retail CBDC 

หรือ Digital Euro และเผยแพร่ผลกำรศึกษำเมื่ อตุลำคม 2020 [73] โดยเป้ำหมำยใน

กำรศึกษำอยู่ภำยใต้แนวคิดในกำรออก Digital Euro โดยธนำคำรกลำง มีสภำพเป็นสกุลเงิน

ยูโรในรูปแบบดิจิทัลท่ีช ำระหน้ีได้ตำมกฎหมำย ประชำชนและภำคธุรกิจสำมำรถน ำไปใช้

จ่ำยได้ ท้ังในรูปแบบเดียวกับกำรใช้เงินสดและเงินฝำกผ่ำนธนำคำรกลำง (Wholesale 

Central Bank Deposits)  

กำรศึกษำได้จ ำกัดขอบเขตกำรใช้ Digital Euro ในลักษณะท่ีเป็นทำงเลือกเสริม

กำรใช้จ่ำยด้วยเงินสดท่ีมีอยู่ ไม่ได้เป็นกำรแทนท่ีธนบัตรหรือเหรียญเงินยูโรท่ีมีอยู่แล้ว และ

ไม่ใช่กำรผลิตเงินอีกสกุลหน่ึงเข้ำสู่ระบบกำรช ำระเงินขนำนกับเงินยูโร ผลกำรศึกษำได้

รำยงำนถึงศักยภำพของ Digital Euro ด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย เงื่อนไขท่ี

จ ำเป็นต่อกำรออกแบบ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในทำงกฎหมำย ฟังก์ชั่นกำรใช้งำนของ Digital 

Euro แนวทำงทำงด้ำนเทคนิคและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร Digital Euro และได้

เสนอแนะ ให้หน่วยงำนด้ำนกำรเงินในเขตยุโรป (Eurosystem) ซ่ึงประกอบด้วยธนำคำร

กลำงยุโรปและธนำคำรกลำงของประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปเร่ิมโครงกำร Digital Euro 

ช่วงกลำงปี 2021 โดยมีเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำและตรวจสอบยืนยัน Minimum Viable 

Product (MVP) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรออก Digital Euro ในอนำคต  

ธนำคำรแห่งประเทศญี่ปุ่นให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำ retail CBDC เช่นเดียวกัน 

โดยมีแผนจะเร่ิมต้นท ำกำรทดสอบในช่วงต้นปี 2021 อย่ำงไรก็ตำม เงินสดหมุนเวียนใน

ประเทศญี่ปุ่นยังมีอัตรำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ และญี่ปุ่นมีเทคโนโลยี

กำรช ำระเงินท่ีใช้งำนกันอยู่ในปัจจุบันอีกหลำยแบบ ธนำคำรแห่งประเทศญี่ ปุ่นจึงมี

ควำมเห็น retail CBDC อำจจะยังไม่ได้ใช้งำนจริงในเร็ววันน้ี 
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3.4.3 Digital RMB/e-CNY 

ธนำคำรประชำชนจีน (The People's Bank of China) ในฐำนะธนำคำรกลำงของ

ประเทศจีนเร่ิมศึกษำสกุลเงินดิจิทัลมำต้ังแต่ปี ค.ศ. 2014 มีกำรจัดต้ัง Digital Currency 

Research Institute เป็นหน่วยงำนภำยใต้ธนำคำรกลำงของจีนในปี ค.ศ. 2017  

สกุลเงินดิจิทัลของจีนเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในปี ค.ศ. 2019 ในชื่ อโครงกำร Digital 

Currency/Electronic Payment (DC/EP) เป็นโครงกำรท่ีมีเป้ำหมำยในกำรน ำสกุลเงิน

ดิจิทัลมำใช้หมุนเวียนเสริมและทดแทนเงินสด โดยประชำชนไม่จ ำเป็นต้องมีบัญชีธนำคำร

ในกำรใช้จ่ำย และไม่ต้องพึ่งพำแพลตฟอร์มกำรช ำระเงินของเอกชนอย่ำง AliPay หรือ 

WeChat Pay ท้ังน้ีเชื่อว่ำสกุลเงินดิจิทัลในโครงกำร DC/EP จะช่วยลดปัญหำธนบัตรปลอม 

กำรฟอกเงิน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรธนบัตรและเหรียญได้ 

DC/EP ออกโทเคนท่ีรู้จักในชื่อ digital RMB หรือ e-CNY บนบล็อกเชนและสัญญำ

อัจฉริยะของธนำคำรกลำง ใช้สินทรัพย์ของธนำคำรกลำงเป็นทุนส ำรองในกำรตรึงมูลค่ำ  

โทเคนให้เท่ำกับเงินสกุล RMB กำรกระจำยโทเคน digital RMB สู่ประชำชนท ำผ่ำนธนำคำร

พำณิชย์ของจีนเช่นเดียวกับกำรกระจำยธนบัตรและเหรียญ ประชำชนจีนสำมำรถถือครอง 

digital RMB และใช้จ่ำยผ่ำนเป็นโมบำยแอปพลิเคชันท่ีเป็นวอลเล็ต digital RMB ซ่ึงท ำงำน

ได้ท้ัง online และ offline  

เดือนตุลำคม ค.ศ. 2020 รัฐบำลจีนเร่ิมทดสอบใช้จ่ำย digital RMB ในเมือง 

เซินเจ้ินโดยสุ่มแจกโทเคน 10 ล้ำน RMB ให้กับผู้ลงทะเบียนร่วมทดสอบ 50,000 คน เพื่อ

เป็นกำรพัฒนำฟังก์ชันกำรท ำงำน ประเมินเสถียรภำพและประสิทธิภำพของระบบ และ

ควำมสำมำรถในกำรป้องกันกำรฟอกเงิน [74] 

ธนำคำรกลำงมีแผนจะขยำยไปถึง 28 เมืองใหญ่ และเตรียมทดสอบกับคนต่ำงชำติ

ในช่วงกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกฤดูหนำวที่จีนจะเป็นเจ้ำภำพในปี ค.ศ. 2022  

จนถึงเดือนเมษำยน 2021 รัฐบำลจีนขยำยกำรทดสอบ 10 เมืองใหญ่ มีผู้ทดสอบ 

1.2 ล้ำนคนโดยแจกโทเคนไปแล้ว 160 ล้ำน RMB [75] 
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3.4.4 Sand Dollar 

โครงกำร Sand Dollar [76] เป็นโครงกำร CBDC ของธนำคำรกลำงของประเทศ

บำฮำมำส (Central Bank of the Bahamas) เป็นโครงกำรท่ีมีจุดประสงค์หลักในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรเงินท่ีกระจำยอยู่ตำมหมู่เกำะต่ำง ๆ ของ

ประเทศ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเงินสดและเช็คเงินสด 

ภูมิประเทศท่ีเป็นหมู่เกำะกระจัดกระจำยกว่ำ 700 เกำะของบำฮำมำส ท ำ

ให้ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินข้ำมบัญชีของบำฮำมำสค่อนข้ำงสูง 

ประกอบกับจ ำนวนสำขำของธนำคำรลดลง ประชำชนไม่เห็นควำมจ ำเป็น

ในกำรมีบัญชีธนำคำร ท ำให้ประชำกรของบำฮำมำสจ ำนวนมำกไม่มีบัญชี

ธนำคำร กำรใช้จ่ำยในประเทศบำฮำมำสจึงพึ่งพำเงินสดและเช็คเงินสดเป็น

ส่วนใหญ ่เพรำะสำมำรถท ำธุรกรรมได้ทันที 

ภูมิประเทศท่ีเป็นหมู่เกำะท ำให้ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำรกลำงมีภำระ

ในกำรขนส่งเงินสดและเช็คเงินสดสูง ส่งผลถึงต้นทุนในกำรบริหำรจั ด

กำรเงินสดของประเทศสูงข้ึนไปด้วย กำรท ำ retail CBDC จึงเป็นทำงออกท่ี

เหมำะสมในสภำพแวดล้อมของบำฮำมำส 

ธนำคำรกลำงของบำฮำมำส ประกำศใช้ Sand Dollar เป็นสกุลเงินต้ังแต่วันท่ี 31 

ธันวำคม ค.ศ. 2020 [77] และมีการใช้งานเป็นเงินสดใช้จ่ายได้ท่ัวประเทศ โครงกำร Sand 

Dollar จึงนับเป็น retail CBDC ท่ีมีควำมก้ำวหน้ำมำกท่ีสุดในปัจจุบัน [67] 

Sand Dollar ในควำมหมำยท่ีเป็นค ำสำมัญ หมำยถึงสัตว์ทะเลไม่มีกระดูก 

สันหลัง จัดอยู่ในคลำสเดียวกับ เม่นทะเล ดำวทะเล และปลิงทะเล ลักษณะ

กลมแบนเหมือนเหรียญ ฝังตัวอยู่ใต้ทรำย ภำษำไทยเรียกว่ำ เหรียญทะเล 

หรืออีแปะทะเล 

N3RD

ALERT

!
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3.5 เครอืข่ายบล็อกเชนสาธารณะของประเทศ 

เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ public มีข้อดีที่กำรท ำงำนเป็นกำรกระจำยศูนย์กลำงและ

กระจำยอ ำนำจกำรประมวลผลโดยสมบูรณ์ ไม่มีผู้ ใดควบคุมหรือมีอ ำนำจในกำร

เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีได้รับกำรยืนยัน จึงสร้ำงควำมโปร่งใสให้กับข้อมูลได้ดี แต่ไม่สำมำรถ

ควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีเป็นสำธำรณะบนเครือข่ำยได้ และค่ำธรรมเนียมธุรกรรมผันผวน

มำก 

ข้อจ ำกัดน้ีท ำให้หลำยประเทศมีแนวคิดในกำรมีโครงสร้ำงพื้นฐำนของตัวเองเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศ และใช้งำนเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน

ท้ังเพื่อเป็น regulatory sandbox และใช้งำนจริงในระยะยำวท้ังภำครัฐและเอกชน โดย 

ไม่จ ำเป็นต้องพึ่งพำเครือข่ำยบล็อกเชนแบบ public ก ำหนดค่ำธรรมเนียมได้ถูกและไม่ 

ผันผวนตำมรำคำคริปโทเคอร์เรนซีในตลำด นักพัฒนำและผู้ใช้งำนสำมำรถควบคุม

ค่ำใช้จ่ำย ยังคงควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและกำรประมวลผล และเป็นท่ียอมรับ 

ตัวอย่ำงเครือข่ำยบล็อกเชนของประเทศ เช่น 

 Australian National Blockchain, DLT. co ของประเทศออสเตรเลีย [78] 

 Regulatory Sandbox ของประเทศญี่ปุ่น [79] 

 European Blockchain Services Infrastructure ของสหภำพยุโรป [80] 

 Blockchain-based Service Network ของประเทศจีน [81] 

 FabricSharp ของประเทศสิงคโปร์ [82] 

3.5.1 European Blockchain Services Infrastructure 

เครอืข่ายบล็อกเชนของสหภาพยุโรป 

สหภำพยุโรปเป็นหน่ึงในตัวอย่ำงของกลุ่มประเทศท่ีให้กำรสนับสนุนเทคโนโลยี

บล็อกเชนอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดภำยในระยะเวลำเพียงไม่กี่ปี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนบล็อกเชนของสหภำพยุโรป 



54 Blockchain Technology 
Beyond Cryptocurrencies 

 
คณะกรรมำธิกำรยุโรปก ำหนดยุทธศำสตร์ทำงด้ำนบล็อกเชนของสหภำพยุโรปโดย

มีองค์ประกอบส ำคัญในกำรร่วมพัฒนำวิสัยทัศน์และกรอบควำมร่วมมือของประเทศสมำชิก

ผ่ำน European Blockchain Partnership (EBP) ซ่ึงประกอบด้วยประเทศสมำชิกท้ังหมดใน

สหภำพยุโรป 27 ประเทศ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศลิกเตนสไตน์  

ยุทธศำสตร์ด้ำนบล็อกเชนของสหภำพยุโรปมีกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนบล็อกเชน

ส ำหรับกำรบริกำรภำครัฐ (European Blockchain Service Infrastructure: EBSI) ท่ีเข้ำถึง

ได้ท่ัวท้ังยุโรป EBSI ออกแบบด้วยสถำปัตยกรรมแบบเปิดโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 

สนับสนุนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกัน (Interoperability) รวมถึงสนับสนุนให้ท ำงำน

ภำยใต้มำตรฐำนระดับนำนำชำติต่ำง ๆ เช่น ISO/TC 307, IEEE, ITU-T จึงมีควำมยืดหยุ่น 

ในกำรน ำไปใช้งำนสูง 

นอกเหนือจำกสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนแล้ว โครงกำร EBSI รุ่นแรก (EBSI v1) 

ในช่ ว ง ปี  ค . ศ .  2020 ไ ด้ พัฒนำต้ นแบบของ  self-sovereign Identity, document 

notarization, และ diploma management โดยใช้ verifiable credentials และ decentral-

ized identifiers เป็นบริกำรท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ และปี  ค.ศ. 2021 EBSI v2 มี

บริกำรเพิ่มเติมอีก 3 ระบบ ได้แก่ระบบบริหำรจัดกำรกำรสนับสนุนกำรเงินให้โครงกำร SME 

ในยุโรป, ระบบ European Social Security Identification Number (ESSIN) แบบดิจิทัล

เพื่อป้องกันข้อผิดพลำดและกำรฉ้อโกง และระบบบริหำรจัดกำรกระบวนกำรลี้ภัยซ่ึง

จ ำเป็นต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมองค์กรและข้ำมประเทศ 

นอกจำกน้ี คณะกรรมำธิกำรยุโรป ยังลงทุนให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะ

ทำงด้ำนบล็อกเชนและทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส ำคัญท่ีจะท ำให้ประชำชนในยุโรป

มีทักษะดิจิทัลท่ีเพียงพอต่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเทคนิค  ด้ำนธุรกิจ 

กฎหมำย และทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนในองค์กร คณะกรรมำธิกำรยุโรปยังได้

ท ำงำนและสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน ผ่ำนทำง 2 องค์กรหลัก 

ได้แก่  International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) และ 
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European Union Blockchain Observatory and Forum แสดงถึงหลักคิดท่ีมีประชำชน

เป็นศูนย์กลำง 

โหนดของ EBSI ท ำงำนบนลินุกซ์ โดยภำพรวมประกอบด้วย layer ของ on-

chain public ledgers และ off-chain distributed storage  

on-chain public ledgers ใ ช้  Hyperledger Fabric และ  Besu โ ดยมี  

consensus เป็น Proof of Authority (RAFT และ iBFT)  

off-chain distributed storage ใช้ Cassandra เป็น distributed key-value 

database, MongoDB เ ป็น local key-value database, และ GlusterFS 

เป็น distributed file system 

3.5.2 Blockchain-based Service Network ของประเทศจีน 

Blockchain-based Service Network (BSN) เป็นโครงกำรท่ีริเร่ิมโดยรัฐบำลจีน  

มีจุดประสงค์หลักในกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยและกำรดูแลรักษำเครือข่ำยบล็อกเชนขององค์กร 

โดยสร้ำงแพลตฟอร์มบล็อกเชนกลำงท่ีนักพัฒนำสำมำรถใช้งำนร่วมกัน ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยบน 

BSN ต่ำกว่ำกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยองค์กรเอง 30-80% 

BSN บริหำรจัดกำรโดย BSN Development Association ซ่ึงประกอบด้วยองค์กร 

ท้ังภำครัฐและเอกชน ได้แก่ State Information Center, China Mobile, China UnionPay, 

Red Date Technology  

ปัจจุบัน BSN ให้บริกำรบล็อกเชนแบบ permissioned อำทิ Hyperledger Fabric, 

R3  Corda, ConsenSys Quorum, FISCO BCOS, Baidu XUPER, Rivtower, JD Digit และ

รองรับบล็อกเชนแบบ public/permissionless เช่น อีเธอเรียม , EOS, Tezos, Polkadot, 

NEAR และบล็อกเชนสำธำรณะอื่น ๆ อีกมำกกว่ำ 10 เครือข่ำย มี Public City Node (PCN) 

N3RD

ALERT

!
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เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับบริกำรบล็อกเชนอยู่ท่ัวประเทศจีนกว่ำ 120 เมือง และ

ให้บริกำรผู้ใช้ท้ังภำยในและนอกประเทศจีน 

3.6 มาตรฐานและการแลกเปล่ียนข้อมูล 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส ำหรับแต่ละภำคส่วนอำจมีควำมเฉพำะท่ีท ำ

ให้ข้อมูลท่ีต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่ำง DApp มำตรฐำนและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลมีควำม

จ ำเป็นโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้กับภำคส่วนท่ีมีผลกระทบในวงกว้ำงในกำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูล เช่น identity ของประชำกร ข้อมูลสุขภำพ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ห่วงโช่อุปทำน 

ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลบนบล็อกเชน แต่เร่ิมมี

กำรศึกษำแล้ว ดังจะเห็นได้จำกกลุ่มท ำงำนของ ISO, W3C และ IEEE เช่น  

 ISO/TC 307 Blockchain and Distributed Ledger Technologies [83]  

เป็นกลุ่มท ำงำนของมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและ Distributed 

Ledger Technologies ของ ISO กลุ่มท ำงำนน้ีเผยแพร่มำตรฐำนแล้ว  

4 รำยกำร ประกอบด้วยศัพท์บัญญัติ ข้อพึงระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

สัญญำอัจฉริยะ และ ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบรับฝำกสินทรัพย์  

ปัจจุบัน กลุ่มท ำงำน TC 307 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำมำตรฐำนอีก 11 รำยกำร 

 W3C มีกลุ่มท ำงำนในกำรออกแบบโครงสร้ำงและกำรประมวลผลข้อมูลของ 

Verifiable Credentials ซ่ึ ง เ ผ ย แพ ร่ ม ำ ต ร ฐ ำ นแ ล้ ว  [59] แ ล ะ ก ลุ่ ม 

Decentralized Identifiers [60] ท่ีเผยแพร่ร่ำงมำตรฐำนของข้อมูลและ

กระบวนกำรในกำรท ำ decentralized identifiers ท่ีไม่จ ำเป็นต้องผูกกับ

ระบบข้อมูลกลำง  

 IEEE มีกลุ่มท ำงำนในกำรออกมำตรฐำนในกำรน ำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้

กับระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง [84], กำรเกษตร 

[85], Connected and Autonomous Vehicles (CAVs)  [86], พลังงำน [87], 

บริกำรสุขภำพ [88] และกำรเงินในห่วงโซ่อุปทำน [89] 
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กำรศึกษำเหล่ำน้ีมีควำมก้ำวหน้ำเป็นล ำดับ และคำดว่ำจะเผยแพร่เป็นมำตรฐำน

ได้ในอนำคตอันใกล้ ซ่ึงจะส่งผลให้กำรประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับเทคโนโลยีอื่นมีแบบแผนท่ี

ชัดเจนข้ึน และมีโอกำสท ำให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลท ำได้ง่ำยข้ึน 
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4 ใช้บล็อกเชนกันเลยดีไหม?  

บล็อกเชนแสดงให้เห็นแล้วว่ำมีคุณค่ำในตัวเองท่ีต่ำงไปจำกระบบงำนไอทีปกติ

ท่ัวไป อำทิ กำรป้องกันกำรปลอมแปลงสินค้ำ เอกสำร ผลงำน ท่ีช่วยให้เรำสำมำรถลด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปลอมแปลง ควำมสำมำรถใน

กำรติดตำมกำรเปลี่ยนมือของโทเคนช่วยให้มั่นใจในแหล่งท่ีมำของสิ่งท่ีโทเคนแทนค่ำ กำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรธุรกิจอื่นท ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือและช่วยลดข้ันตอนกำรตรวจสอบ

ข้อมูลท่ีเกิดซ้ำซ้อน หรือจะเป็นสัญญำอัจฉริยะเองที่สำมำรถสร้ำงธุรกิจใหม่บนแพลตฟอร์ม

ใหม่อย่ำง DeFi หรือ DAO ดังท่ีจะได้แนะน ำในบทท่ี 6 

บล็อกเชนอำจมอบคุณค่ำเหล่ำน้ีให้กับระบบงำนและธุรกิจของเรำได้เช่นกัน  

อย่ำงไรก็ตำม บล็อกเชนไม่ได้เหมำะกับทุกระบบงำนหรือทุกธุรกิจ ดังนั้นจึงต้อง

พิจำรณำก่อนที่จะเลือกใช้บล็อกเชน เช่นในภำพท่ี 9 เป็นตัวอย่ำง diagram ในกำรตัดสินใจ

เลือกใช้บล็อกเชน [90] [91] [92] [93]  

กรณีท่ีระบบงำนต้องกำรกระจำยอ ำนำจมำก ไม่จ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึง ไม่จ ำกัด

สิทธิอ่ำน-เขียน-โต้ตอบ กับสัญญำอัจฉริยะ ไม่จ ำกัดจ ำนวนโหนดในเครือข่ำย และสำมำรถ

เปิดเผยข้อมูลเป็นสำธำรณะได้ ก็เหมำะท่ีจะใช้บล็อกเชนแบบ permissionless ซ่ึงอำจจะใช้

บล็อกเชนสำธำรณะท่ีสำมำรถเขียนสัญญำอัจฉริยะอย่ำงอีเธอเรียม หรือ BSC ได้ ท้ังน้ีกำร

จะเลือกใช้บล็อกเชนสำธำรณะ ควรพิจำรณำถึงค่ำธรรมเนียมในกำรบันทึกสัญญำอัจฉริยะ

บนบล็อกเชน และค่ำธรรมเนียมในกำรท ำงำนโต้ตอบกับสัญญำอัจฉริยะประกอบด้วย  
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการพิจารณาเลือกใช้บล็อกเชน 
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แต่ธุรกิจและระบบงำนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักมีเงื่อนไขในกำรเข้ำถึง เช่น กำร

จ ำกัดกำรท ำธุรกรรมเฉพำะลูกค้ำ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพำะคู่ค้ำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยกัน หรือกฎระเบียบท่ีจ ำเป็นต้องรักษำอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรมหรือบริหำรจัดกำร 

ระบบงำนลักษณะน้ีจะเหมำะกับบล็อกเชนแบบ permissioned เ ป็น  private หรือ 

consortium ซ่ึงมีทำงเลือกของโพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ีหลำกหลำย ข้ึนกับควำม

ไว้ใจ ควำมต้องกำรในกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมสำมำรถในกำรประมวลผลธุรกรรมท่ี

ระบบงำนต้องรองรับ 

เมื่อได้โครงสร้ำงพื้นฐำนบล็อกเชนท่ีเหมำะกับธุรกรรมแล้ว ก็จะสำมำรถเข้ำสู่วงจร

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ เป็นสัญญำอัจฉริยะท่ีท ำงำนบนบล็อกเชน และอำจมีกำรตรวจสอบ

คุณภำพและควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบงำน (audit) เช่นเดียวกับวงจรกำรพัฒนำ

ซอฟต์แวร์ท่ัวไป 

4.1 ความโปรง่ใส ธรรมาภิบาล การก ากับดูแลที่ดี 

เช่นเดียวกับวงจรกำรพัฒนำระบบงำนและซอฟต์แวร์ท่ัวไป กำรจัดกำรเร่ืองกำร

ก ำกับดูแล ควำมโปร่งใส ธรรมำภิบำลส ำหรับบล็อกเชนและสัญญำอัจฉริยะมีควำมจ ำเป็น

เช่นกัน  

บล็อกเชนแบบ permissionless เช่น อีเธอเรียมออกแบบให้มีควำมโปร่งใสในกำร

ท ำงำนและกระจำยอ ำนำจโดยตัวเอง อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบุคคลหรือองค์กรใด 

กำรก ำกับดูแลบล็อกเชนอย่ำงอีเธอเรียมจึงอยู่ท่ีมำตรฐำนในกำรควบคุมกำรประมวลผล

อย่ำงท่ีได้กล่ำวต่อไปในหัวข้อ Governance ในบทท่ี 5 

บล็อกเชนแบบ permissioned เช่น consortium หรือ private มักเป็นขององค์กร 

กำรก ำกับดูแลจึงอยู่ท่ีกำรตกลงในองค์กรหรือระหว่ำงองค์กรท่ีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกัน แต่

หำกควำมโปร่งใส ธรรมำภิบำล กำรก ำกับดูแลท่ีดี เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นต้องส่งมอบให้กับลูกค้ำ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถใช้วิธีกำรเดียวกับบล็อกเชน ICO, DeFi, หรือ DAO หลำย ๆ 
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แห่งใช้กัน คือ ใช้วิธีกำรของโอเพนซอร์สเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสตรวจสอบได้

อย่ำงกว้ำงขวำง และใช้ governance token หำกต้องกำรให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำร

ก ำกับดูแล 

4.1.1 ซอรส์โค้ดของบล็อกเชน 

เครือข่ำยบล็อกเชนท่ีมีอยู่ในเวลำน้ีรวมท้ังท่ีพัฒนำเชิงพำณิชย์เช่น R3 Corda 

ConsenSys Quorum เลือกแนวทำงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส เปิดโอกำสให้

ทุกคนสำมำรถมีส่วนตรวจสอบ และร่วมพัฒนำปรับปรุงโพรโทคอลในกำรท ำงำนและซอร์

สโค้ดของซอฟต์แวร์พื้นฐำนให้มีคุณภำพท่ีดีข้ึนได้ นอกจำกน้ีบำงบล็อกเชนยังได้รับกำร

ตรวจสอบ (audit) ควำมมั่นคงปลอดภัยของโพรโทคอลและซอร์สโค้ดโดยหน่วยงำน

ภำยนอก และเผยแพร่ผลกำรตรวจสอบสู่สำธำรณะด้วย เช่น อีเธอเรียม [94] [95] [96] [97] 

[98] และ Hyperledger [99] ซ่ึงเท่ำกับว่ำเครือข่ำยบล็อกเชนอื่ น ๆ ท่ีใช้ซอร์สโค้ดชุด

เดียวกันกับบล็อกเชนเหล่ำน้ี (เช่น ThaiChain ซ่ึงสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชนโดยใช้ซอร์สโค้ด

เดียวกันกับอีเธอเรียม [100]) ก็เสมือนได้รับกำรตรวจสอบตำมไปด้วย ดังน้ัน หำก

จ ำเป็นต้องสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชนส ำหรับระบบงำน กำรเลือกใช้ซอร์สโค้ดเดียวกับ 

บล็อกเชนท่ีมีอยู่แล้วจึงถือเป็นทำงเลือกและเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 

แบบแผนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสโดยโอเพนซอร์ส กลำยเป็นแนวปฏิบัติท่ีโครงกำร 

ICO DAO และ DeFi ยึดถือและน ำมำปฏิบัติด้วย ชุมชนและผู้ใช้งำนจึงสำมำรถตรวจสอบ

สัญญำอัจฉริยะท่ีโครงกำรต่ำง ๆ บันทึกในบล็อกเชนไว้แล้วได้เสมอ 

4.1.2 ซอรส์โค้ดสัญญาอัจฉรยิะ 

ซอร์สโค้ดของสัญญำอัจฉริยะนอกจำกจะใช้วิธีกำรโอเพนซอร์สแล้ว โครงกำรท่ี

ต้องกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ เช่น DeFi ท่ีถือมีธุรกรรมสินทรัพย์จ ำนวนมำก ๆ มักจะ

มีกำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของสมกำรทำงกำรเงิน โพรโทคอล และซอร์สโค้ดด้วย

เช่นกัน เช่น Compound [101], Uniswap [102], Kulap [103] และเช่นเดียวกับซอร์สโค้ด
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ของบล็อกเชน กำรเลือกใช้ซอร์สโค้ดสัญญำอัจฉริยะเดียวกันกับโครงกำรท่ีมีอยู่ เป็น

ทำงเลือกและเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสำมำรถท ำได้  

ส่วนสัญญำอัจฉริยะท่ีพัฒนำข้ึนมำใหม่สำมำรถตรวจสอบกำรประมวลผลและ

ควำมมั่นคงปลอดภัยได้เช่นเดียวกับซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ัวไป ซ่ึง

ประกอบด้วย 

1. Model checking เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรออกแบบระบบงำน

ตำมทฤษฎีกำรค ำนวณ (Theory of computation) โดยใช้เทคนิค Formal 

Methods เช่น Finite-State Verification, Simulation หรือ Stress Test 

2. Code audit เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำกันได้ของข้อมูล จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ท่ี

อำจพบได้ในตัวซอร์สโค้ด โดยใช้เทคนิคในกำรตรวจสอบซอร์สโค้ดโปรแกรม 

เช่น static analysis  

ท้ังน้ีปัจจุบัน มีธุรกิจท่ีรับตรวจสอบสัญญำอัจฉริยะ ท้ัง model checking และ 

code audit อยู่ท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น ThaiChain Foundation, Atato, 

Certik, ConsenSys เป็นต้น  

4.1.3 การดูแลเครอืข่ายบล็อกเชน 

กำรสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชนข้ึนมำใช้งำนด้วยตัวเอง ควรให้ควำมส ำคัญเพิ่มเติม

จำกกำรดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบสำรสนเทศท่ัวไป เพื่อให้กับธุรกรรมท่ีบันทึกใน ledger 

มีควำมน่ำเชื่ อถือ ซ่ึงโดยหลักจะอยู่ท่ีกำรเลือกใช้โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ี

เหมำะสมกับกำรประยุกต์ใช้งำน 

เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissionless มีวัตถุประสงค์หลักในกำรท ำให้

เครือข่ำยอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่ำงอิสระ จึงพึ่งพำโพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ีกระจำย

อ ำนำจเต็มรูปแบบอย่ำง Proof of Work หรือ Proof of Stake  เพื่อไม่ให้มีใครสำมำรถยึด
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ครองหรือเข้ำไปเปลี่ยนแปลงเครือข่ำยได้โดยง่ำย กำรก ำกับดูแลจึงอยู่ท่ีกำรตกลงของชุมชน 

ดังเช่นท่ีเกิดกับกำรท ำ hard fork ของอีเธอเรียม 

ส่วนเครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissioned อนุญำตให้ก ำหนดอ ำนำจในกำร

ควบคุมและก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงได้หลำยระดับ จะมีประเด็นหลักในกำรควบคุมโหนดท่ี

ท ำหน้ำ ท่ี ยืนยันข้อมูลใน ledger ให้อ ยู่ภำยใต้ เงื่ อนไขกำรท ำงำนท่ีน่ำเชื่ อถือของ 

โพรโทคอลในกำรท ำ consensus  

ในทำงปฏิบัติเครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissioned ไม่ควรใช้ Proof of Work 

เน่ืองจำกเครือข่ำยมีแนวโน้มท่ีจะมีจ ำนวนโหนดในกำรยืนยันธุรกรรมน้อย ซ่ึงท ำให้กำร

โจมตีด้วย 51% Attack เกิดข้ึนได้ง่ำย Proof of Stake จึงเป็นทำงเลือกท่ีดีกว่ำส ำหรับ

เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissioned 

กำรจัดกำร validator และ stake จะเป็นประเด็นในกำรก ำกับดูแลท่ีควรตกลงกัน

ภำยในองค์กร หรือระหว่ำงองค์กรใน consortium ท่ีจะใช้เครือข่ำยร่วมกัน  

Validator ควรมีกำรกระจำยตัวภำยในองค์กรหรือในสมำชิกของ consortium 

อย่ำงยุติธรรม เพื่อป้องกันกำรยึดครองเครือข่ำย และเพื่อให้มีส ำเนำ ledger มำกพอท่ีจะ

รักษำ consensus ได ้ 

Stake ท่ีจะเลือกใช้ควรกระจำยอ ำนำจกำรถือครอง และสำมำรถป้องกันไม่ให้มี

ผู้ใดยึดเครือข่ำยโดยถือครอง  stake มำกกว่ำโหนดอื่ น จึงนิยมใช้ โทเคนของคริปโท 

เคอร์เรนซีประกอบกับ aging นอกจำกน้ีอำจมีกำรตกลงเกณฑ์ในกำรควบคุมเพิ่มเติม เช่น 

ก ำหนดบทลงโทษกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรท ำ double 

sign เพื่อ double spending  

แต่หำกเครือข่ำยท่ีสร้ำงไม่จ ำเป็นต้องกระจำยอ ำนำจกำรยืนยันธุรกรรม เช่น ใช้

งำนในองค์กรเป็น private หรือเป็น consortium ท่ี เชื่ อใจกันได้ ต้ังแต่แรก Proof of 

Authority หรือ PBFT  อำจเป็นทำงเลือกท่ีเหมำะสมท่ีสุด เพรำะใช้ทรัพยำกรในกำร

ประมวลผลน้อย  
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กำรใช้ Proof of Authority และ PBFT ควรมีโหนดกระจำยตัว เพื่อให้มีส ำเนำ 

ledger มำกพอท่ีจะรักษำ consensus เช่นกัน กรณี Proof of Authority นิยมมีโหนดเป็น

จ ำนวนคี่ ไม่น้อยกว่ำ 3 โหนด ส่วนจ ำนวนโหนดของ PBFT จะต้องไม่น้อยกว่ำ 3f + 1  

เมื่อ f เป็นจ ำนวนโหนดท่ีท ำงำนบกพร่องท ำให้มีผลไม่สอดคล้องกับโหนดอื่น แต่ละโหนด 

ไม่ควรมีผู้ดูแลโหนดเป็นคนเดียวกันหรือมีส่วนได้เสียระหว่ำงกัน 

จะเห็นได้ว่ำกลไกกำรก ำกับดูแลในบล็อกเชนแบบ permissioned มีคนเข้ำมำ

เกี่ยวข้องในกระบวนงำน จึงอำจต้องมีกำรตรวจสอบกระบวนงำนเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส 

และควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งำน 

4.2 การแลกเปล่ียนข้อมูลและท างานรว่มกัน 

กำรประยุกต์ใช้บล็อกเชนอำจต้องน ำเข้ำข้อมูลจำกภำยนอกเครือข่ำยบล็อกเชน

เพื่อให้สัญญำอัจฉริยะท ำงำนได้ และอำจจ ำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำย

บล็อกเชนอื่นท่ีมีกำรท ำงำนท่ีเหมือนหรือต่ำงกัน จึงควรรู้จักหลักกำรพื้นฐำนของกำรน ำเข้ำ

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงบล็อกเชน เพื่อจะได้น ำไปใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม 

4.2.1 Oracle - ข้อมูลจากโลกจรงิสู่บล็อกเชน 

ในบริบทของบล็อกเชน Oracle คือระบบสำรสนเทศท่ีส่งข้อมูลจำกด้ำนนอก

เครือข่ำยบล็อกเชนให้กับสัญญำอัจฉริยะท่ีอยู่บนบล็อกเชน เช่น  ข้อมูลรำคำสินค้ำ อัตรำ

แลกเปลี่ยนสกุลเงินตรำ อัตรำดอกเบี้ย ตำรำงบิน ข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ หรือค่ำอื่น ๆ ท่ีสัญญำ

อัจฉริยะจ ำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในกำรประมวลผลอัตโนมัติ  

ตัวอย่ำง  Oracle ท่ี นิยมใช้กันในปัจจุบัน  ได้แก่  Band protocol [104] และ 

Chainlink [105] ข้อมูลท่ีได้จำก Oracle ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมของสัญญำอัจฉริยะ จึง

จ ำเป็นต้องมีควำมน่ำเชื่อถือสูง และเป็นส่วนส ำคัญท่ีท ำให้ระบบเหล่ำน้ีควรได้รับกำร

ตรวจสอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย และสัญญำอัจฉริยะท่ีต้องกำรใช้ข้อมูลจำก Oracle 
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ควรจะต้องเตรียมควำมพร้อมรับมือหำกเกิดอุบัติกำรณ์ไม่พึงประสงค์ล่วงหน้ำ สัญญำ

อัจฉริยะหลำยแห่งเลือกใช้ข้อมูลจำก Oracle หลำยแหล่งเพื่อลดควำมเสี่ยงท่ีจะถูกโจมตี

จำก Oracle ตัวอย่ำงเช่น กรณีท่ีเกิดกับ Synthetix ในภำพท่ี 10 

ภาพที่ 10 ผลกระทบของ Oracle ที่เกิดกับ Synthetix 

 

Synthetix [107] เป็นสัญญำอัจฉริยะในกำรสร้ำงโทเคนแทนสินทรัพยอ์ัตโนมัติ เช่น สกุลเงิน คริปโทเคอร์เรนซี หุ้น 
ทองค ำ เงิน น้ำมัน โดยอำศัย Oracle หลำยแห่งในกำรส่งข้อมูลอัตรำแลกเปลี่ยน รำคำหุ้นรำยตัว รำคำดัชนี รำคำ
ทอง เพื่อก ำหนดมูลค่ำของโทเคนแทนสินทรัพย์ ณ ขณะมีกำรประมวลผล 

วันที่ 24 มิถุนำยน ค.ศ. 2019 Oracle ท่ี Synthetix ใช้บริกำรอยู่รำยงำนข้อมูลอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินวอนสูงกวำ่
ปรกติ 1,000 เท่ำ ส่งผลให้ผู้ถือ sKRW (โทเคนแทนสกุลเงินวอนของ Synthetix) รำยหน่ึงแลก sKRW เป็นโทเคน 
sETH (โทเคนแทน ETH ของ Synthetix) ที่อยู่ใน pool ได้มำกกว่ำปกติ 1000 เท่ำ ท ำก ำไรได้หลำยพันล้ำนเหรียญ
สหรัฐ ในธุรกรรม 0x93819f6bbea390d7709fa033f5733d16418674e99c43b9ed2 3adb41 0d657f0c  
[108]  

ผู้ดูแลระบบสั่งสัญญำอัจฉริยะ Synthetix ให้หยุดรับข้อมูลจำก Oracle ทันทีที่ทรำบและยืนยันปัญหำได้ ส่งผลให้ 
Synthetix หยุดให้บริกำรธุรกรรมในกำรแลกเปลี่ยนโทเคนท้ังหมดของ Synthetix และหำทำงแก้ไขก่อนจะกลับมำ
เปิดบริกำรอีกครั้ง ผู้ใช้ที่ถือโทเคน sKRW  ท่ีท ำก ำไรได้ในครั้งน้ันตกลงกับ Synthetic ท่ีจะคืนผลก ำไรท้ังหมดและ
คืนสภำพสถำนะของสินทรัพย์ใน pool sKRW และ sETH กลับมำเป็นเหมือนเดิม [109] 

4.2.2 การท างานข้ามเครอืข่ายบล็อกเชน 

เช่นเดียวกับระบบงำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอยู่มำกมำย ควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำ

ระบบงำนบนบล็อกเชนมีมำกข้ึนไปอีกเมื่อจ ำเป็นต้องเชื่อมกำรท ำงำนร่วมกับระบบงำนบน

บล็อกเชนอื่น  
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Oracle เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้บล็อกเชนท่ีต่ำงกันใช้โทเคนคนละแบบกันท ำงำน

ร่วมกันได้ โดยแต่ละบล็อกเชนถือว่ำข้อมูลจำกบล็อกเชนอื่นเป็นข้อมูลภำยนอกท่ีรับเข้ำมำ

ประมวลผลได้ผ่ำน Oracle 

แต่นอกเหนือจำกกำรใช้ Oracle แล้ว ยังมีอีก 2 เทคนิคท่ีเลือกใช้ได้ตำมควำม

เหมำะสม ได้แก่กำรใช้บริกำร Sidechain/Relay เช่น Polkadot ท่ีได้ยกตัวอย่ำงไปแล้วใน

บทก่อนหน้ำนี้ และกำรท ำ Hashed Time-Lock Contract [106] 

Hashed Time-lock Contract (HTLC) เป็นเทคนิคของสัญญำอัจฉริยะท่ีต้ังเงื่อนไข

ในกำรแลกเปลี่ยนให้มีกำรยืนยันโดยผู้รับภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หำกผู้รับยืนยันกำร

แลกเปลี่ยนครบถ้วนทุกคนในเวลำท่ีก ำหนดไว้ กำรแลกเปลี่ยนจึงจะเกิดข้ึนและได้รับกำร

ยืนยันโดยเครือข่ำย แต่ถ้ำหำกเงื่อนไขไม่ครบถ้วน หรือพ้นเวลำท่ีก ำหนดไว้กำรแลกเปลี่ยน

จะไม่เกิดข้ึน เทคนิคน้ีมีข้อดีท่ีไม่ต้องมีตัวกลำงท่ีท ำหน้ำท่ีเป็น trusted third party เป็น

เทคนิคที่นิยมใช้ท ำกำรแลกโทเคนข้ำมเครือข่ำยบล็อกเชน (cross-chain atomic swaps) 
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“Bitcoin is great as a form of digital money, 

but its scripting language  
is too weak 

for any kind of serious advanced applications 
to be built on top.” 

-- Vitalik Buterin 

Ethereum Co-Founder 

5 อีเธอเรยีม 

ย้อนกลับมำเร่ืองบิตคอยน์อีกคร้ัง เรำอำจเข้ำใจว่ำธุรกรรมของบิตคอยน์เป็น

บันทึกกำรแลกเปลี่ยนโทเคน แต่แท้จริงแล้วธุรกรรมของบิตคอยน์คือ สคริปต์ (script) 

ประมวลผลข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้สร้ำงธุรกรรมด้วยวอลเล็ต สิ่งท่ีเกิดข้ึนเบ้ืองหลังจริง ๆ คือวอลเล็ตจะสร้ำง

สคริปต์ก ำหนดข้ันตอนประมวลผลข้อมูลไว้เมื่อธุรกรรมได้รับกำรยืนยัน ตัวอย่ำงเช่น กำร

ช ำระเงินจะนิยมใช้สคริปต์ท่ีเรียกกันว่ำ Pay-to-PubKey-Hash (P2PKH)  
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สคริปต์ Pay-to-PubKey-Hash (P2PKH) เทียบได้กับกำรปลดล็อกกระเป๋ำ 

เพื่อน ำเงินท้ังหมดมำแบ่งใส่อีกกระเป๋ำผู้รับเงินแล้วใส่กุญแจล็อกไว้  

ในทำงเทคนิค P2PKH ประกอบด้วยค ำสั่งประมวลผล UTXO ฝ่ัง input โดย

ทดสอบว่ำเจ้ำของธุรกรรมเป็นผู้ถือกุญแจส่วนตัวท่ีเข้ำคู่กับบิตคอยน์

แอดเดรสใน UTXO จริง ๆ ถ้ำทดสอบผ่ำน จึงจะสร้ำง UTXO ฝ่ัง output 

โดยผูกเหรียญไว้กับบิตคอยน์แอดเดรสของผู้รับเงิน 

หมำยควำมว่ำบิตคอยน์ไม่ได้ท ำได้แค่ท ำธุรกรรมช ำระเงินหรือโอนเงินระหว่ำงกัน

เท่ำน้ัน เรำยังสำมำรถเขียนสคริปต์สร้ำงเงื่อนไขในกำรท ำธุรกรรมอัตโนมัติอื่น ๆ ได้อีก

มำกมำย เช่น ระบบตัดยอดใช้จ่ำยทุกนำที ระบบคืนเงินใช้จ่ำยตำมเงื่อนไข สลำกออมทรัพย์ 

หรือสร้ำงกลไกควบคุมบัญชีดูแลผลประโยชน์คู่สัญญำ (escrow)  

กำรเขียนสคริปต์ก ำหนดเงื่อนไขท ำธุรกรรมอัตโนมัติ พ้องกับกำรก ำหนดเงื่อนไข

ของสัญญำและปฏิบัติตำมเงื่อนไขธุรกรรมสัญญำ ย่ิงไปกว่ำน้ันกำรท ำงำนจะถูกบังคับให้

เป็นไปตำมสคริปต์ท่ีเขียนข้ึนและเมื่อสคริปต์ท ำงำนแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยำก ซ่ึง

เท่ำกับว่ำสัญญำสำมำรถประมวลผลอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องกังวลว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะผิด

สัญญำ คุณสมบัติของสคริปต์บนบิตคอยน์ท ำให้มีผู้กล่ำวถึงสัญญำอัจฉริยะ (smart 

contract) ในเวลำต่อมำ 

5.1 สัญญาอัจฉรยิะ 

สัญญำอัจฉริยะ เป็นค ำท่ีประดิษฐ์ข้ึนโดย Nick Szabo ในปี 1994 [10] โดยนิยำม

ว่ำ เป็นสัญญำ (promises) ในรูปแบบดิจิทัลท่ีแต่ละฝ่ำยท่ีเกี่ยวของในสัญญำน้ันถือปฏิบัติ 

รูปแบบดิจิทัลท่ีกล่ำวถึงในท่ีน้ีไม่ใช่เป็นเพียงไฟล์เอกสำร แต่เป็นรูปแบบท่ีสำมำรถ

ประมวลผลได้ตำมเงื่อนไขสัญญำอัตโนมัติ เพื่อลดผู้ท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำง  ลดค่ำใช้จ่ำยท้ัง

เงิน เวลำ และควำมเสียหำยอื่น ๆ ท่ีเกิดจำกกำรฉ้อโกง ผิดสัญญำ ท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ 
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“ A Set of promises, specified in digital form, 
including protocols within which the parties 
perform on these promises.” 

-- Nick Szabo 

Cryptographer and Legal Scholar 

Nick Szabo จบกำรศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์และกฎหมำย แนวคิดด้ังเดิม

ของสัญญำอัจฉริยะคือกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรท ำสัญญำท่ีมีผลผูกพัน

ตำมกฎหมำยโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แต่ภำยหลังท่ีมีเทคโนโลยีบล็อก

เชนเกิดข้ึน ค ำว่ำสัญญำอัจฉริยะถูกใช้อย่ำงกว้ำงขวำงกับกำรประมวลผล

ธุรกรรมอัตโนมัติในบล็อกเชนซ่ึงไม่ได้มีผลผูกพันตำมกฎหมำยไปเสีย

ท้ังหมด สัญญำอัจฉริยะท่ีมีผลผูกพันตำมกฎหมำยจริง ๆ จึงเลี่ยงไปใช้ค ำท่ี

ชัดเจนชึ้นว่ำ legally-binding smart contract 

อย่ำงไรก็ตำมสคริปต์ของบิตคอยน์ไม่สำมำรถใช้เขียนโปรแกรมได้เหมือนกับ

ภำษำคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ท ำให้ศักยภำพในกำรพัฒนำสัญญำอัจฉริยะบนเครือข่ำยบิตคอยน์

มีข้อจ ำกัดอยู่มำก 

  

สคริปต์ของบิตคอยน์ มี  syntax แบบ Reverse Polish Notation (RPN) 

ท ำงำนด้วย stack คล้ำยกับภำษำ Forth มี instructions จัดกำร stack, 

arithematic operat ions , bitwise logic operat ions , cryptographic 

operations, มีโครงสร้ำง if-else แต่ไม่มี iteration และไม่รองรับ recursion 

ท้ังน้ีเพื่อเลี่ยง halting problem จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ สคริปต์ของบิตคอยน์ 

ไม่ใช่ภำษำ Turing Complete 
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ในปี ค.ศ. 2013 Vitalik Buterin ได้เสนอทำงออกในกำรแก้ไขข้อจ ำกัดสคริปต์ของ 

บิตคอยน์เป็นโครงกำรบล็อกเชนใหม่ท่ีไม่เพียงมีสคริปต์ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินดิจิทัล

อัตโนมัติได้ แต่สำมำรถพัฒนำเป็นซอฟต์แวร์ท่ีซับซ้อนได้เหมือนกับภำษำคอมพิวเตอร์ 

อื่น ๆ 

บล็อกเชนท่ี Vitalik เสนอจึงเหนือกว่ำบิตคอยน์ท่ีสำมำรถเป็นแพลตฟอร์มในกำร

พัฒนำแอปพลิเคชันท่ีกระจำยอ ำนำจกำรประมวลผลได้ โดยไม่ต้องมีบุคคลท่ีสำมท ำหน้ำที่

เป็น trusted third party แอปพลิเคชันท่ีท ำงำนบนบล็อกเชนน้ี เรียกว่ำ Decentralized 

Application หรือ DApp 

โครงกำรบล็อกเชนน้ีมีชื่อว่ำ “อีเธอเรียม” 

5.2 โครงการอีเธอเรยีม (Ethereum) 

โครงกำรอีเธอเรียมมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเครือข่ำยบล็อกเชนข้ึนมำใหม่ 

ปรับปรุงกำรประมวลผลโดยพยำยำมแก้จุดอ่อนท่ีมีอยู่ในบิตคอยน์ เพื่อให้อีเธอเรียมเป็น

แพลตฟอร์มในกำรพัฒนำ DApp 

กล่ำวได้ว่ำ ศักยภำพของอีเธอเรียมท่ีแท้จริง ไม่ได้อยู่ท่ีกำรท ำธุรกรรมของคริปโท

เคอร์เรนซี แต่อยู่ท่ีกำรเป็นแพลตฟอร์มส ำหรับพัฒนำ DApp หรือสัญญำอัจฉริยะ 

ในเครือข่ำยอีเธอเรียมท่ีจะพัฒนำข้ึน ผู้ใช้สำมำรถท ำธุรกรรมตรงไปยัง DApp และ

ได้ผลลัพธ์กำรท ำงำนกลับมำตำมท่ีซอร์สโค้ดของ DApp เขียนไว้ หำกเทียบว่ำซอร์สโค้ดของ 

DApp คือเงื่อนไขของสัญญำ อีเธอเรียมจะท ำให้กำรท ำงำนของ DApp เป็นไปตำมสัญญำท่ี

เขียนไว้ ไม่มีใครผิดสัญญำได้ ไม่มีใครแก้สัญญำทีหลัง หรือแก้ผลท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำได้ 

ภำยใต้บริบทของบล็อกเชน DApp และสัญญำอัจฉริยะจึงมักเป็นค ำท่ีใช้แทนกัน

อยู่บ่อยคร้ัง 
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ควำมน่ำสนใจอีกประกำรของโครงกำรอีเธอเรียมคือวิธีระดมทุน (crowdfunding) 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์พื้นฐำนของระบบบล็อกเชนและ

เพื่อที่จะสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชนตำมที่ระบุใน white paper [11] 

โครงกำรอี เธอเรียมใช้กำรระดมทุนท่ีเ รียกว่ำ Initial Coin Offering (ICO) มี

ลักษณะคล้ำยกับกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: 

IPO) แต่ใน ICO ผู้ร่วมสนับสนุนจะได้รับสิทธิถือโทเคนแทนท่ีจะเป็นสิทธิในหุ้น ผู้สนใจ

สำมำรถร่วมสนับสนุนโครงกำรอีเธอเรียมโดยใช้ โทเคนของบิตคอยน์ซื้ อโทเคนของ 

อีเธอเรียม (Ether: ETH) หำกโครงกำรพัฒนำอีเธอเรียมประสบควำมส ำเร็จ ผู้ลงทุนจะได้ 

ETH เป็นกำรตอบแทนหลังก ำเนิด genesis block 

อีเธอเรียมเสนอขำย ETH เป็นระยะเวลำ 42 วัน เร่ิมต้นขำยในวันท่ี 22 กรกฏำคม 

ค.ศ. 2014 โดย 14 วันแรกมีอัตรำแลกเปลี่ยนคงท่ี 2,000 ETH ต่อ 1 BTC จำกน้ันอัตรำจะ

ลดลงเร่ือย ๆ จนถึงวันท่ี 2 กันยำยน ค.ศ. 2014 จะมีอัตรำที่ 1,337 ETH ต่อ 1 BTC [12] 

42 เป็น jargon ในชุมชนแฮ็กเกอร์ (in a spirit of playful cleverness) มำ

จำกค ำตอบของของชีวิต เอกภพ และทุกสรรพสิ่ง ตำมหนังสือนิยำยเร่ือง 

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ของ Douglas Adams 

1337 เป็น jargon ในชุมชนแฮ็กเกอร์เช่นกัน มำจำกกำรแทนตัวอักษร leet 

ในภำษำอังกฤษด้วยตัวเลข ค ำว่ำ leet กร่อนมำจำกค ำว่ำ elite  

เบื้องหลังกำรขำยเหรียญ ETH คือกำรท ำธุรกรรมตรงไปยังบิตคอยน์แอดเดรส 

36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2 ซ่ึ ง เ ป็นแอด เดรสสัญญำอั จฉ ริ ย ะ ท่ี

โครงกำรอีเธอเรียมเขียนข้ึนเพื่อบันทึกธุรกรรมกำรร่วมสนับสนุน ตลอดระยะเวลำระดมทุน

มีกำรท ำธุรกรรมผ่ำนแอดเดรสน้ีเกือบ 9,000 รำยกำร เป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 30,000 BTCs 

มูลค่ำในเวลำน้ันคือประมำณ 18.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ [13] 
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ในวันท่ี 30 กรกฎำคม ค.ศ. 2015 เวลำ 03:26:13 PM +UTC เครือข่ำยอีเธอเรียม 

ถือก ำเนิดจำก genesis block ภำยในบล็อกหมำยเลข 0 ของอีเธอเรียมประกอบด้วยธุรกรรม 

8,893 รำยกำรท่ีโอน ETH ให้กับผู้สนับสนุนทุกคน [14] 

5.3 จากบิตคอยน์มาสู่อีเธอเรยีม 

อีเธอเรียมสร้ำงระบบประมวลผลท่ีต่ำงไปจำกบิตคอยน์หลำยอย่ำง ในระดับ

ซอฟต์แวร์ เรำสำมำรถพัฒนำ DApp ได้โดยภำษำสคริปต์ท่ีสร้ำงข้ึนมำใหม่ชื่อ Solidity  

Solidity เป็นภำษำคอมพิวเตอร์ท่ีเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำสคริปต์ของบิตคอยน์มำก  

และยังเป็นภำษำคอมพิวเตอร์ท่ีมีควำมสำมำรถครบถ้วนในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันท่ี

ซับซ้อนได้เหมือนภำษำคอมพิวเตอร์ท่ัวไป ไม่จ ำกัดอยู่เฉพำะกำรประมวลผลธุรกรรม

ของคริปโทเคอร์เรนซีเหมือนบิตคอยน์  

Solidity ยังมีโครงสร้ำงและค ำสั่งคล้ำยกับภำษำท่ีนักพัฒนำซอฟต์แวร์บนเว็บ

คุ้นเคย ท ำให้นักพัฒนำซอฟต์แวร์ท่ีมีพื้นฐำนอยู่แล้วสำมำรถปรับมำเขียน DApp ได้โดยไม่

ต้องศึกษำภำษำใหม่ท้ังหมด 

Solidity เป็น statically-typed object-oriented programming language 

ท่ีออกแบบโดยใช้ syntax และ structure เหมือน ECMAScript (JavaScript) 

เป็นภำษำที่เรียกได้ว่ำ Turing Complete 

DApp ท่ีพัฒนำด้วย Solidity จะ compile เป็น bytecode ท่ีท ำงำนบน 

Ethereum Virtual Machine (EVM) และได้ Application Binary Interface 

(ABI) ส ำหรับ call DApp น้ัน 

Solidity ในภำษำอังกฤษมีควำมหมำยว่ำ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมมั่นคง 

ควำมแน่นอน  
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DApp หรือสัญญำอัจฉริยะท่ีพัฒนำเสร็จแล้วจะถูกส่งไปบันทึก (deploy) เก็บใน

บล็อกเชนของอีเธอเรียม เมื่อ DApp ได้รับกำรยืนยันแล้วจะได้แอดเดรสของสัญญำอัจฉริยะ

กลับมำ แอดเดรสน้ีมีไว้เพื่ อเรียก DApp ข้ึนมำท ำงำน อีเธอเรียมเปิดกว้ำงให้ผู้ใช้งำน 

อีเธอเรียมทุกคนสำมำรถพัฒนำ DApp และ deploy ได้โดยอิสระ และผู้ใช้ทุกคนสำมำรถ

เรียก DApp ใดก็ได้ข้ึนมำใช้งำน ถ้ำรู้แอดเดรสของ DApp น้ัน 

เมื่อผู้ใช้สร้ำงธุรกรรมไปยังแอดเดรสของ DApp จะเป็นกำรเรียก DApp น้ันข้ึนมำ

ประมวลผลให้กับผู้ใช้ โดยกำรประมวลผลจะเกิดบนเครือข่ำยอีเธอเรียม หำกมีผลลัพธ์จำก

กำรประมวลผล ก็จะได้รับกำรบันทึกและยืนยันในเครือข่ำยอีเธอเรียมด้วยเช่นกัน 

ในระดับกำรประมวลผล อำจมองได้ว่ำอีเธอเรียมเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี 

DApp ติดต้ังพร้อมให้ใช้งำน กำรเรียกใช้งำน DApp เหมือนกำรเรียกใช้โปรแกรมข้ึนมำ

ท ำงำน ซ่ึงต้องใช้ทรัพยำกรของฮำร์ดแวร์ในกำรประมวลผลและจัดเก็บผลลัพธ์  อีเธอเรียม

เก็บค่ำท ำธุรกรรมท่ีมีกำรบันทึกหรือประมวลผลทุกรำยกำรให้กับโหนดท่ียืนยันบล็อก 

ค่ำธรรมเนียมในอีเธอเรียม เรียกกันว่ำค่ำ gas ช ำระโดยใช้ ETH  

อีเธอเรียม ใช้ค ำว่ำ gas เพรำะกำรประมวลผลของ DApp บนอีเธอเรียม 

คล้ำยกำรใช้พำหนะเดินทำงท่ีต้องเติมเชื้อเพลิงล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง  

ในอีเธอเรียมทุกค ำสั่งของ DApp จะคิดเป็นหน่วยของ gas แต่เน่ืองจำก 

DApp อำจจะมีค ำสั่ง loop ซ่ึงไม่สำมำรถบอกล่วงหน้ำได้จะวนกี่รอบ จึงไม่

สำมำรถระบุได้ว่ำกำรประมวลผล DApp แต่ละคร้ังจะใช้ gas เท่ำไหร่  

อีเธอเรียมจึงให้ผู้ใช้เป็นผู้ก ำหนดเองว่ำจะยอมใช้ gas ในกำรประมวลผล

สูงสุดกี่หน่วย (gas limit) และจะยอมจ่ำยค่ำ gas (gas price) ในรำคำ

เท่ำไหร่ต่อ gas 1 หน่วย 
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ค่ำธุรกรรมในกำรประมวลผล DApp แต่ละคร้ังจะใช้ไม่เกิน gas limit คูณ 

gas price หำกกำรประมวลผล DApp ใช้ gas น้อยกว่ำ gas limit ก็จะจ่ำย

ค่ำธรรมเนียมเฉพำะท่ีใช้ไป 

gas price ท่ีสูงกว่ำท ำให้โหนดของอีเธอเรียมได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำ  

จึงใช้เป็นหน่วยในกำรเลือกธุรกรรมในกำรสร้ำงบล็อก 

ในระดับเครือข่ำยบล็อกเชน อีเธอเรียมเป็นบล็อกเชนสำธำรณะเหมือนกับ 

บิตคอยน์ ใช้ consensus แบบ Proof of Work ออกแบบให้มี block time 12 วินำที โดยปรับ

ค่ำ difficulty ทุกบล็อก และมีระบบกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ โดยปรับค่ำรำงวัลตำมสภำพ

ควำมเฟ้อของคริปโทเคอร์เรนซีด้วยกำรอัปเกรดโพรโทคอลกำรท ำงำนของอีเธอเรียมเป็น

ระยะ 

consensus ของ อี เธอเ รียม ใช้  Greedy Heaviest Observed Sub Tree 

(GHOST) นับ chain ท่ีมีน้ำหนักมำกท่ีสุด ซ่ึงคิดบล็อกท่ีได้รับกำรยืนยันแต่

ไม่ได้อยู่ใน longest chain (uncle block) รวมเข้ำไปด้วย ท ำให้ปลอดภัย

จำกกำรโจมตีด้วย 51% Attack มำกกว่ำกำรเลือก longest chain 

อีเธอเรียมจึงให้รำงวัลท้ังโหนดท่ียืนยันบล็อกท่ีอยู่ใน longest chain และ

โหนดท่ียืนยัน uncle block เพรำะถือว่ำมีส่วนต่อน้ำหนัก consensus กำร

ยืนยัน uncle block จึงไม่ได้สูญเปล่ำเหมือนกับบิตคอยน์ และท ำให้ไม่

จ ำเป็นต้องมี miner pool ขนำดใหญ่เพื่อให้มีโอกำสได้รำงวัล 

อีเธอเรียมไม่ได้จ ำกัดจ ำนวนเหรียญท่ีจะผลิตเหมือนบิตคอยน์ จ ำนวนเหรียญ

หมุนเวียนในเครือข่ำยจึงเพิ่มข้ึนตลอดเวลำตำมจ ำนวนรำงวัลท่ีได้ในแต่ละบล็อก 
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นอกจำก ETH แล้ว ในอีเธอเรียมมีหน่วยท่ีก ำหนดไว้อีก 3 หน่วยคือ  

• Wei  = 1/1,000,000,000,000,000,000 ETH 

• szabo = 1/1,000,000 ETH  

• finney = 1/1,000 ETH  

หน่วย wei ต้ังตำมชื่อ Wei Dai วิศวกรคอมพิวเตอร์ท่ีคิด b-money ในปี 

ค.ศ. 1998 ซ่ึงเป็นรำกฐำนของคริปโทเคอร์เรนซีบนบล็อกเชนในภำยหลัง 

หน่วย szabo ต้ังตำมชื่อของ Nick Szabo และหน่วย finney ต้ังตำมชื่อของ 

Harold Finney นักพัฒนำซอฟต์แวร์ท่ีสร้ำง reusable proof of work ในปี 

ค.ศ. 2004 ซ่ึงเป็นรำกฐำนกำรท ำงำนของบล็อกเชน 

5.4 โทเคนบนอีเธอเรยีม  

นอกจำกภำษำ Solidity แล้ว อีเธอเรียมยังมีกลไกสนับสนุนให้เป็นแพลตฟอร์ม

ส ำหรับสร้ำง DApp ท่ีส ำคัญอีกประกำรคือกำรสร้ำงโทเคน  

เรำสำมำรถเขียนสัญญำอัจฉริยะเพื่อสร้ำงโทเคนเป็นของตัวเองบนเครือข่ำย 

อีเธอเรียมได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้โทเคน ETH โดยตรง โทเคนท่ีสร้ำงข้ึนมำใหม่จะเป็นหน่วย

ดิจิทัลท่ีสำมำรถแทนของสิ่งหน่ึงสิ่งใด ท้ังท่ีจับต้องได้ เช่น ข้ำว น้ำมัน เพชร ท่ีดิน หรือท่ีจับ

ต้องไม่ได้ เช่น หุ้น สัญญำอนุญำต หมำยเลขบัตรประจ ำตัว 

อีเธอเรียมมีประเภทของโทเคนให้นักพัฒนำ DApp เลือกใช้งำนได้ 3 แบบ ดังน้ี 

1. Fungible Token ตำมมำตรฐำน ERC-20 [15] เหมำะในกำรเป็นสิ่งแทนของ

ท่ีแทนกันได้ หรือวัดเชิงปริมำณ เช่น คริปโทเคอร์เรนซีนับตำมจ ำนวน

เหรียญ ข้ำวนับตำมน้ำหนัก น้ำมันนับตำมปริมำตร  
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2. Non-Fungible Token ตำมมำตรฐำน ERC-721 [16] เหมำะเป็นสิ่งแทนของ

ท่ีทดแทนกันไม่ได้ หรือวัดเชิงคุณภำพ เช่น อัญมณีท่ีแม้จะมีน้ำหนักเท่ำกัน

แต่มูลค่ำเป็นไปตำมคุณภำพ งำนศิลปะท่ีแต่ละชิ้นมีมูลค่ำต่ำงกัน ท่ีดินแต่ละ

ผืนแม้จะมีขนำดเท่ำกันแต่มีมูลค่ำไม่เท่ำกัน   

3. Multi Token มำตรฐำน ERC-1155 [17] เหมำะเป็นสิ่งแทนของท่ีเป็นได้ท้ัง  

ERC-20 และ ERC-721 เช่น สินทรัพย์ในเกมเศรษฐี (Monopoly) มีธนบัตร

ซ่ึงเป็น ERC-20 และโฉนดท่ีดินซ่ึงเป็น ERC-721 

กำรท่ีนักพัฒนำสำมำรถเขียนสัญญำอัจฉริยะในกำรประมวลผลโทเคนได้บน

เครือข่ำยอีเธอเรียม ท ำให้ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชนข้ึนมำใหม่เพื่อ

รองรับ DApp ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยและกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำร

ประมวลผลไปได้ท้ังหมด  

5.5 Governance 

อีเธอเรียมใช้เอกสำรมำตรฐำนท่ีเรียกว่ำ Ethereum Improvement Proposal 

(EIP) เป็นกลไกในกำรก ำกับกำรท ำงำนของเครือข่ำยและซอฟต์แวร์หลักของอีเธอเรียมให้มี

คุณภำพ ท ำงำนร่วมกันได้ และมีควำมสำมำรถใหม่ ๆ ตลอดเวลำ โดย EIP แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ Standard Track EIP, Meta EIP, และ Informational EIP [18] 

อีเธอเรียมเปิดโอกำสให้ทุกคนสำมำรถส่งข้อเสนอได้โดยอิสระ ข้อเสนอท่ีริเร่ิมใหม่ 

เป็นเหตุเป็นผล มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค จะได้รับกำรผลักดันให้เป็น draft EIP ซ่ึงจะมี

กลไกติดตำมควำมเคลื่อนไหวอย่ำงเปิดเผย โดยมีกลุ่ม core developers และ EIP editors 

ร่วมตรวจสอบ ทบทวนทำงเทคนิค พัฒนำซอฟต์แวร์ข้ึนมำทดลองใช้  ข้ันตอนน้ีเป็นภำระท่ี

สูงมำก เพรำะทุกคนท่ีมีส่วนร่วมจะต้องสละเวลำมำร่วมพัฒนำ draft EIP ข้อเสนอจึงต้อง

แข็งแรงมำกพอที่จะดึงดูดให้มีคนมีส่วนร่วมมำกพอที่จะได้ผลสะท้อนท่ีครบถ้วน 
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draft EIP ท่ีมีควำมสมบูรณ์ทำงเทคนิคเพียงพอแล้วจะได้รับกำรเผยแพร่เพื่อรับ

กำรสะท้อนผลจำกชุมชนอีเธอเรียมเป็นคร้ังสุดท้ำย (last call) หำกชุมชนเห็นชอบ จึงจะ

เปลี่ยนสถำนะเป็น final EIP ซ่ึงจะเป็นมำตรฐำนท่ีใช้ก ำกับซอฟต์แวร์หลักของอีเธอเรียม

ต่อไป  

กำรปรับปรุงซอฟต์แวร์หลักแต่ละคร้ังจะมีกำรเลือก EIP ท่ีจะรวมในกำรปรับปรุง

ซอฟต์แวร์รุ่นน้ัน ซ่ึงอำจท ำให้โหนดในเครือข่ำยท่ีใช้ซอฟต์แวร์ต่ำงรุ่นกันท ำงำนด้วยกัน

ไม่ได้เลย อีเธอเรียมจึงถือว่ำเป็นกำรท ำ hard fork  

กำรท ำ hard fork ทุกคร้ังของอีเธอเรียมจะได้รับกำรเผยแพร่เป็น EIP ด้วยเช่นกัน  

ในบริบทของบล็อกเชน fork เป็นกลไกในกำรอัปเกรดบล็อกเชนโดยกำร 

อัปเกรดซอฟต์แวร์ท่ีแต่ละโหนดใช้ประมวลผลให้กับบล็อกเชนน้ัน  

กำรอัปเกรดบำงคร้ังไม่ท ำให้เกิดผลกระทบกับข้อมูลหรือกำรประมวลผล

ของเครือข่ำยบล็อกเชน เรียกว่ำ soft fork ในขณะท่ีกำรอัปเกรดบำงคร้ังท ำ

ให้ ข้อมูล หรือกำรประมวลผลของโหนดท่ีอัปเกรดแล้วขัดแย้งกับโหนดท่ียัง

ไม่ได้อัปเกรดจนไม่สำมำรถท ำงำนด้วยกันได้ และอำจท ำให้ ledger ท่ี

กระจำยอยู่แต่ละโหนดแยกออกเป็นหลำยชุด เรียกว่ำ hard fork 

โดยทำงเทคนิค กำรจัดกำร hard fork ให้รำบร่ืนเป็นเร่ืองค่อนข้ำงยำก

ส ำหรับเครือข่ำยขนำดใหญ่เพรำะโหนดส่วนใหญ่จะต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์

และเปลี่ยนกำรประมวลผลแทบจะในเวลำเดียวกันเพื่อให้เครือข่ำยยังคง 

consensus ได้ บล็อกเชนจึงใช้วิธีก ำหนดหมำยเลขบล็อกท่ีจะอัปเกรด

ล่วงหน้ำ เพื่อให้โหนดเปลี่ยนกำรประมวลผลไปพร้อม ๆ กัน 

แม้ว่ำ EIP จะเป็นกระบวนกำรท่ีท ำให้อีเธอเรียมได้รับกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือ

แก้ปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตได้ แต่ในทำงกลับกัน อำจกล่ำวได้ว่ำ อีเธอเรียมอยู่

ภำยใต้กำรควบคุมของ EIP และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรเสนอ พิจำรณำ ตรวจสอบ ทบทวน และ
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ตัดสินใจเลือก EIP ท่ีจะรวมกำรท ำ hard fork แต่ละคร้ัง อีเธอเรียมจึงเลือกใช้โมเดลและ

เคร่ืองมือโอเพนซอร์สในกำรพัฒนำ EIP เพื่อให้ชุมชนเข้ำถึงและตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับ

ซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์หลักของอีเธอเรียม  
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“ The industrial revolution allowed us, for the first time, 

to start replacing human 
labour with machines.”  

-- Vitalik Buterin 

Ethereum Co-Founder 

6 Decentralized Applications 

อีเธอเรียมเป็นแพลตฟอร์มท่ีได้รับควำมนิยมสูงมำกในกำรพัฒนำ DApp และเร่ิมมี

ผู้พัฒนำ DApp มำกข้ึนเร่ือย ๆ รวมถึงเป็นท่ีสนใจของบริษัทซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่ท่ีพัฒนำ 

DApp ให้กับลูกค้ำองค์กร 

ยกตัวอย่ำงเช่น Supply Chain Management สำมำรถเขียน DApp ก ำหนดให้ 

โทเคนเป็นสิ่งแทนสินค้ำ ติดตำมกำรโอนถ่ำยสินค้ำจำกแอดเดรสท่ีถือครองโทเคน ข้อมูล

เหล่ำน้ีเมื่อบันทึกในบล็อกเชนแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข้อมูลจึงมีควำมน่ำเชื่อถือ 
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กำรปลอมแปลงหรือน ำสินค้ำนอกระบบปนเข้ำมำในระบบจะท ำได้ยำกกว่ำระบบท่ีใช้

ฐำนข้อมูลท่ัว ๆ ไป หรือระบบท่ีต้องอำศัยคนในกำรท ำงำน 

จะเห็นได้ว่ำระบบ Supply Chain Management ได้ประโยชน์จำกบล็อกเชนตรง

คุณสมบัติท่ีเป็น distributed และ immutable ledger ท ำให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้และมี

ควำมน่ำเชื่อถือ ซ่ึงเป็นข้อพิจำรณำส ำคัญข้อหน่ึง หำกจะย้ำยระบบงำนท่ีเป็นสำรสนเทศ

แบบเดิมมำใช้บล็อกเชน  

แต่บล็อกเชน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบสำรสนเทศหรือระบบฐำนข้อมูลแบบ

กระจำยศูนย์ท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือเท่ำน้ัน ศักยภำพของบล็อกเชนและ DApp ท่ีแท้จริง ปรำกฏ

ชัดเจนย่ิงข้ึนใน โครงกำร The DAO 

6.1 Decentralized Autonomous Organization 

เดือนพฤษภำคม ค.ศ. 2016 ชุมชนอีเธอเรียมได้รับทรำบข่ำวของโครงกำร  

The DAO เป็นสัญญำอัจฉริยะท่ีเขียนเพื่อด ำเนินธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) 

สร้ำงกองทุนส ำหรับร่วมลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ด้วยวิธี crowdfunding ผู้สนใจสำมำรถร่วม

ลงสินทรัพย์ในกองทุนด้วยกำรโอนเหรียญ ETH ไปยังสัญญำอัจฉริยะ The DAO และจะได้

โทเคน DAO กลับคืนมำในสัดส่วน 100 DAO ต่อ 1 ETH  โทเคน DAO ใช้เป็นสิทธิในกำร

โหวตโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีต้องกำรขอทุนจำก The DAO  

โครงกำรท่ีต้องกำรขอทุนเสนอเอกสำรของโครงกำรให้กลุ่มนักลงทุนโหวต หำก

โครงกำรได้รับกำรโหวตว่ำสมควรได้รับทุนสนับสนุนไม่น้อยกว่ำ 20% ของผู้ร่วมโหวต  

The DAO จะโอน ETH ในกองทุนให้กับโครงกำรอัตโนมัติ และหำกโครงกำรมีผลก ำไรจำก

กำรประกอบกำร The DAO ก็จะแบ่งสัดส่วนผลก ำไรคืนให้กับผู้ลงทุนอัตโนมัติ 

The DAO เปิดระดมทุนเป็นระยะเวลำ 28 วัน มีผู้ร่วมลงทุนกับ The DAO มำกถึง 

18,000 รำย มีเหรียญ ETH อยู่ในกองทุนรำว 12 ล้ำน ETH มีมูลค่ำกว่ำ 150 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐในเวลำน้ัน 
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เอกสำรขอทุน The DAO จะผ่ำนกำรคัดกรองโดยอำสำสมัครท่ีท ำงำนเป็น 

curator ว่ำเป็นโครงกำรท่ีชอบด้วยกฎหมำยและมีตัวตนอยู่จริง curator 

จะเพิ่มแอดเดรสในกำรรับเงินของโครงกำรเข้ำ whitelist ของ The DAO 

โครงกำรจะสำมำรถส่งขอทุนได้เมื่ออยู่ใน whitelist แล้วเท่ำน้ัน 

ในเดือนเดียวกันกับท่ีมีกำรเปิดตัว มีผู้ตรวจสอบสัญญำอัจฉริยะของ The DAO 

และพบช่องโหว่ในฟังก์ชันกำรถอนตัวจำกกำรลงทุน ต้นเดือนมิถุนำยนมีควำมพยำยำม

เสนอให้แก้ไขฟังก์ชันกำรถอนตัวจำกกำรลงทุนและเปลี่ยนสัญญำอัจฉริยะของ The DAO 

ใหม่  

แต่ไม่ทันจะได้ลงมือเปลี่ยนสัญญำอัจฉริยะใหม่ วันท่ี 16 มิถุนำยน ค.ศ. 2016  

มีผู้อำศัยช่องโหว่ดังกล่ำวโจมตีสัญญำอัจฉริยะของ The DAO ได้ส ำเร็จ สำมำรถถอนโทเคน

ออกจำกกองทุนไปได้ 3.6 ล้ำน ETH ไปพักไว้ท่ีแอดเดรสหน่ึงของผู้ลงทุน  

เงื่อนไขกำรถอนตัวจำกกำรลงทุนของ The DAO ก ำหนดไว้ว่ำโทเคน ETH ท่ีถอน

จำกกองทุนจะถูกพักไม่ให้มีกำรเคลื่อนไหวใด ๆ เป็นเวลำ 28 วันนับจำกถอนออกจำก

กองทุน โทเคนจ ำนวน 3.6 ล้ำน ETH คิดเป็นประมำณ 14% ของ ETH ท้ังหมดท่ีมีหมุนเวียน

อยู่ ณ เวลำน้ัน มีมูลค่ำรำว 50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ท ำให้ชุมชนอีเธอเรียมยกประเด็นน้ีมำ

หำรือกันเพื่อหำทำงออกให้ทันเวลำพักกำรเคลื่อนไหว ในขณะเดียวกัน อำสำสมัครกลุ่มหน่ึง

ในชุมชนอีเธอเรียม (Robin Hood Group: RHG) โจมตีจุดอ่อนเดียวกันของ The DAO เพื่อ

ถอนทุนท้ังหมดมำพักไว้ในแอดเดรสท่ีปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้มีควำมสูญเสียมำกไปกว่ำ

ท่ีเป็นอยู่ 

ทำงเลือกเดียวท่ีจะล้ำงควำมเสียหำยท่ีเกิดจำก The DAO ได้ในเวลำน้ัน คือกำรท ำ 

hard fork เพื่อย้อน ledger ของเครือข่ำยกลับไปยังจุดท่ียังไม่ถูกโจมตี แล้วย้ำยกองทุน

ท้ังหมดไปพักในแอดเดรสเพื่อจ่ำยคืนผู้ลงทุนท้ังหมด 
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hard fork น้ีเป็นประเด็นท่ีถกกันในชุมชนอย่ำงมำก มีผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

เน่ืองจำกเป็นกำรลบประวัติของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนและได้รับกำรยืนยันไปแล้ว และต้นตอ

ปัญหำก็ไม่ได้เกิดกับตัวเครือข่ำยอีเธอเรียม ชุมชนไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกลงมติว่ำจะ 

hard fork หรือไม่  

ผลกำรลงมติ 87% ของผู้ออกเสียง เห็นด้วยกับกำรท ำ hard fork  

อีเธอเรียมจึงออก EIP-779 DAO Fork โดยต้ังให้ hard fork ท่ีบล็อก 1,920,000 

และ deploy สัญญำอัจฉริยะให้ผู้ลงทุนส่งโทเคน DAO เพื่อถอน ETH คืนในอัตรำเดิม [20] 

[21] 

กรณี The DAO มีโหนดท่ีไม่เห็นด้วยจ ำนวนหน่ึงตัดสินใจไม่ hard fork ตำม

ไปด้วยและยังคงรักษำ ledger ท่ีมีประวัติควำมเสียหำยของ The DAO ไว้ 

หลังบล็อก 1,920,000 เครือข่ำยอีเธอเรียมจึงแยกออกเป็นสองเครือข่ำย 

คือเครือข่ำยท่ี hard fork ตำม EIP-779 ใช้ชื่ออีเธอเรียมเหมือนเดิม และ

เครือข่ำยท่ีไม่ hard fork ตำม EIP-779 เปลี่ยนชื่อเป็น อีเธอเรียมคลำสสิค 

(Ethereum Classic: ETC) 

โครงกำร The DAO จึงปิดตัวลงก่อนท่ีจะเร่ิมได้ใช้งำน เหตุกำรณ์ของ The DAO  

เป็นบทเรียนรำคำแพงท่ีให้ชุมชนตระหนักถึงเร่ืองควำมมั่นคงปลอดภัยของสัญญำอัจฉริยะ 

และมีส่วนอย่ำงมำกในกำรกระตุ้นให้มีควำมรอบคอบในกำรลงทุนในโครงกำรลักษณะน้ีมำก

ข้ึน 

แต่หำกสัญญำอัจฉริยะของ The DAO ไม่มีข้อบกพร่องและท ำงำนได้สมบูรณ์แบบ  

The DAO จะกลำยเป็น องค์กรธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ไม่มีพนักงำนบัญชี ไม่มีผู้จัดกำร

กองทุน ไม่มีสถำบันรับฝำกสินทรัพย์ ไม่มีกำรจดทะเบียน และใคร ๆ ก็สำมำรถสร้ำง

องค์กรธุรกิจแบบนี้ข้ึนใหม่อีกกี่องค์กรก็ได้ ธุรกรรมและกิจกำรของ The DAO ด ำเนินกำร

ผ่ำนสัญญำอัจฉริยะ ท ำงำนอัตโนมัติ และเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของบุคคลท่ีสำมโดย
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สมบูรณ์ จึงเป็นท่ีมำของค ำว่ำ Decentralized Autonomous Organization (DAO) ซ่ึงเป็น

ค ำเต็มของ The DAO  

ศักยภำพของเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองกำรเป็นแพลตฟอร์มของ 

คริปโทเคอร์เรนซี แต่เป็นกำรสร้ำงสัญญำอัจฉริยะท่ีท ำให้ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องพึ่ง

องค์กรท่ีเป็น trusted third party ในกำรท ำธุรกรรมใด ๆ อีกต่อไป 

องค์กร งำนหรืออำชีพ ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำง เป็นศูนย์กลำงของกำรท ำธุรกรรม  

มีโอกำสถูกบล็อกเชน disrupt ได้โดยสัญญำอัจฉริยะเพียงไม่กี่บรรทัด  

สัญญำอัจฉริยะและบล็อกเชนจึงเป็น Disruptive Technology ท่ีรุนแรงมำก 

และองค์กรท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในเวลำน้ี คือ สถำบันกำรเงิน ซ่ึงก ำลังถูก

ท้ำทำยด้วยสัญญำอัจฉริยะทำงกำรเงินท่ีไม่ต้องมีตัวกลำง ท่ีเรียกว่ำ Decentralized 

Finance หรือ DeFi 

6.2 Decentralized Finances 

Decentralized Finance หรือ DeFi เป็นกำรประยุกต์ใช้บล็อกเชนเพื่อให้บริกำร

ทำงกำรเงินในรูปแบบดิจิทัล โดยไม่ต้องพี่งพำสถำบันกำรเงินท่ีเป็นตัวกลำงอย่ำง โบรคเกอร์ 

ตลำดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ธนำคำรพำณิชย์ หรือแม้แต่ธนำคำรกลำงของประเทศ ปัจจุบัน

มี DeFi ท่ีให้บริกำรทำงกำรเงินบนบล็อกเชนจ ำนวนมำก 

ในส่วนน้ี เรำจะมำท ำควำมรู้จักตัวอย่ำงสัญญำอัจฉริยะในกำรให้บริกำรทำง

กำรเงิน ท่ีได้รับควำมนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ Compound, MakerDAO และ Uniswap 

6.2.1 Compound  

Compound [22] เป็นธุรกิจรับฝำกและปล่อยกู้สินทรัพย์ดิจิทัล อธิบำยหลักกำร

อย่ำงง่ำยคือ Compound รวบรวมสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีผู้ฝำกไว้กับ Compound ไปปล่อยกู้
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ให้กับผู้ท่ีสนใจกู้ ผลก ำไรจำกดอกเบี้ยเงินกู้น ำมำตอบแทนคืนผู้ฝำก Compound จึงมีกำร

ท ำงำนคล้ำยกับ ธนำคำรพำณิชย์ 

เบื้องหลังกำรท ำงำนของ Compound ประกอบด้วยสัญญำอัจฉริยะในกำรค ำนวณ

ดอกเบ้ียฝำกและดอกเบ้ียกู้โดยค ำนวณจำกควำมต้องกำรในตลำดเวลำน้ัน ด้วยกำรใช้

สัญญำอัจฉริยะจึงท ำให้ ผู้ใช้สำมำรถสั่งท ำธุรกรรม ฝำก ถอน กู้ ช ำระหน้ี ได้ตลอดเวลำ โดย 

Compound จะค ำนวณดอกเบ้ีย ก ำไร และปรับอัตรำดอกเบ้ียอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีท ำธุรกรรม 

และมีผลทันทีท่ีอีเธอเรียมยืนยันธุรกรรม  

เท่ำกับว่ำ Compound ค ำนวณดอกเบี้ยทบต้น (compound interest) ทุก ๆ block 

time ของอีเธอเรียม 

ควำมรวดเร็วและเห็นผลลัพธ์ได้ทันที เป็นจุดดึงดูดท่ีท ำให้ผู้ใช้สนใจฝำกโทเคน

ของคริปโทเคอร์เรนซีสกุลต่ำง ๆ  กับ Compound เพรำะสำมำรถเห็นรำยได้จำกดอกเบี้ย

เพิ่มข้ึนในเวลำไม่กี่วินำที ไม่เสียเวลำเปิดบัญชี สำมำรถถอนโทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีท่ี

ฝำกไว้พร้อมกับดอกเบี้ยได้ตลอดเวลำ 

เมื่อผู้ใช้ฝำกโทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีกับ Compound จะได้โทเคน cToken  

เป็นสิ่งแทนโทเคนคริปโทเคอร์เรนซีท่ีฝำกไว้ โดย cToken จะมีมูลค่ำเท่ำกับโทเคนของ 

คริปโทเคอร์เรนซี ณ เวลำที่ฝำก มูลค่ำของ cToken ของผู้ฝำกจะเพิ่มข้ึนตำมอัตรำดอกเบ้ีย

เร่ือย ๆ เมื่อใช้ cToken ถอนสินทรัพย์คืน compound จะแลกเปลี่ยน cToken กลับไปเป็น

โทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีผู้ใช้ก็จะได้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นผลตอบแทน 

กำรกู้ค ริปโทเคอร์เรนซี ใน Compound ใช้วิธีค้ำประกันด้วย cToken โดย 

Compound จะค ำนวณวงเงิน (borrowing capacity) อัตโนมัติจำก cToken ท่ีน ำมำ 

ค้ำประกัน แต่ด้วยมูลค่ำโทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ ท ำให้มูลค่ำ 

cToken ท่ีน ำไปค้ำประกันกับโทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีท่ีกู้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ

เช่นกัน หำกโทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีท่ีกู้มีมูลค่ำเกินวงเงินค้ำประกัน จะเกิดควำมเสี่ยงท่ี

หน้ีจะสูญ Compound จะเร่ิมกระบวนกำรบังคับช ำระหน้ี (liquidate) โดยอนุญำตให้ผู้ใช้
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รำยอื่นจะสำมำรถช ำระหน้ีแทนได้และได้รับส่วนลดในกำรช ำระหน้ี เสมือนซื้อโทเคน

ของคริปโทเคอร์เรนซีได้ในรำคำถูกกว่ำปกติ กำรได้รับส่วนลดเป็นแรงจูงใจให้หน้ีได้รับกำร

ช ำระแทนอย่ำงรวดเร็ว กลไกบังคับช ำระหน้ีจะด ำเนินไปจนกว่ำมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีกู้ไม่เกิน

วงเงิน  

Stablecoin เป็นประเภทของโทเคนหรือคริปโทเคอร์เรนซีท่ีมีกำรตรึงมูลค่ำ

ให้คงท่ีเมื่อเทียบกับสกุลเงิน คริปโทเคอร์เรนซีอื่น หรือโภคภัณฑ์ท่ีมีกำรซื้อ

ขำยในตลำด เช่น โลหะมีค่ำ ท ำให้กำรป่ันรำคำ (Market Manipulation) 

ท ำได้ยำก จึงมีเสถียรภำพทำงกำรเงินท่ีดีกว่ำโทเคนหรือคริปโทเคอร์เรนซีท่ี

มักมีมูลค่ำลอยตัวตำมตลำดซื้อขำยแลกเปลี่ยน 

ในทำงปฏิบัติ มูลค่ำของ Stablecoin อำจมีควำมผันผวนได้ในระยะสั้น ๆ 

ตำมอุปสงค์/อุปทำนในตลำด จึงควรเข้ำใจว่ำ Stablecoin มีควำมผันผวน

ของมูลค่ำต่ำ แต่ไม่ได้มีมูลค่ำคงท่ีตลอดเวลำ 

Compound รองรับคริปโทเคอร์เรนซีท่ีเป็น Stablecoin ด้วย เช่น Dai, USDC, 

USDT เป็นต้น ผู้กู้ Stablecoin จะสำมำรถแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรำในอัตรำ

แลกเปลี่ยน 1:1 ได้ ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนมีน้อยมำก ผู้กู้ใช้

เงินตรำแลกเป็น Stablecoin ใช้หน้ี Compound ได้โดยไม่ต้องกังวลกับควำมผันผวนของ

อัตรำแลกเปลี่ยนเหมือนคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ กำรกู้ Stablecoin จึงเป็นทำงเลือกหน่ึงใน

กำรบริหำรสภำพคล่อง ส ำหรับผู้ท่ีถือคริปโทเคอร์เรนซีไว้อยู่แล้ว 

ขณะเดียวกัน คริปโทเคอร์เรนซีท่ีมีอัตรำแลกเปลี่ยนผันผวนสูงก็ได้รับควำมนิยม

ในกำรลงทุนด้วย Compound จึงมักเป็นจุดเร่ิมต้นส ำหรับนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีท่ีหำ

ผลก ำไรจำกส่วนต่ำงท้ัง ฝำกเข้ำ Compound เพื่อ long และ กู้ Compound เพื่อ short 
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กำรลงทุนหน่วยลงทุนซื้อขำยล่วงหน้ำ โดยท่ัวไปมักคำดหวังผลก ำไรจำกมูล

ค่ำท่ีเพิ่มข้ึนในอนำคต (ซ้ือถูก ขำยแพง) เรียกว่ำ long position 

มีกำรลงทุนอีกประเภทท่ีท ำก ำไรจำกมูลค่ำท่ีลดลง โดยกำรยืมหน่วยลงทุน

มำถือไว้ในระยะสั้น หำกมูลค่ำหน่วยลงทุนลดลง ผู้ลงทุนจะสำมำรถซ้ือ

หน่วยลงทุนเพื่อใช้คืนในรำคำท่ีถูกกว่ำและได้ก ำไรจำกผลต่ำง เรียกว่ำ 

short position 

Compound มีกลไกกำรควบคุมกำรท ำงำนของสัญญำอัจฉริยะโดยชุมชนด้วย 

โทเคน COMP ผู้ท่ีถือโทเคน COMP มีสิทธิเสนอและโหวตให้เปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนของ

สัญญำอัจฉริยะของ Compound ได้ หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นโหวตแทนก็ได้ วิธีน้ีท ำให้สัญญำ

อัจฉริยะของ Compound มีควำมยืดหยุ่นกำรรองรับคริปโทเคอร์เรนซีสกุลใหม่ เพิ่ม

ควำมสำมำรถใหม่ เปลี่ยนอัตรำในกำรค ำนวณ หรือสูตรค ำนวณทำงกำรเงินต่ำง ๆ ได้ 

โทเคนท่ีให้สิทธิในกำรก ำกับควบคุมสัญญำอัจฉริยะ จัดว่ำเป็น utility 

token แบบหน่ึง มีชื่อเฉพำะเรียกว่ำ governance token โทเคนประเภทน้ี

อำจมีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนในตลำดคริปโคเคอร์เรนซีด้วย บำงคร้ังจึงเรียก

กันว่ำเป็น governance coin 

กำรใช้ประโยชน์จำก governance token อำจมีควำมแตกต่ำงไปในแต่ละ

สัญญำอัจฉริยะ บำงระบบใช้ซ้ำได้ไม่จ ำกัดคร้ัง บำงระบบจะท ำลำยโทเคน

ท้ิงเมื่อมีกำรใช้สิทธิไปแล้ว  

กำรกระจำยผู้ถือเหรียญ COMP กำรส่งข้อเสนอ และกำรโหวต จึงเป็นกลไก 

ท่ี Compound ใช้กระจำยอ ำนำจ และสร้ำงควำมโปร่งใส กำรเสนอและโหวตทุกคร้ังจะ

เปิดเผยต่อสำธำรณะ มีเวลำโหวต 3 วัน หำกโหวตชนะ จะใช้เวลำปรับกำรท ำงำนตำม

ข้อเสนอ (Time Lock) อย่ำงน้อย 2 วัน 
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กำรกระจำยอ ำนำจสู่ชุมชน กับสัญญำอัจฉริยะท่ีท ำงำนอัตโนมัติ และธุรกรรม

บล็อกเชนท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือ ท ำให้ Compound เป็นบริษัทท่ีมีพนักงำนเพียงสิบกว่ำคน แต่

มีคริปโทเคอร์เรนซีฝำกอยู่กับสัญญำอัจฉริยะของ Compound มูลค่ำมำกกว่ำ 8,000 ล้ำน

เหรียญสหรัฐ และเป็นหน่ึงในไม่กี่ DeFi ท่ีเคยถือครองโทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีเกิน 

10,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  

เน่ืองจำก DeFi เป็นเพียงสัญญำอัจฉริยะ ไม่มีมูลค่ำในตัวเอง ในบริบทของ 

DeFi จึงนิยมใช้ Total Value Locked (TVL) เป็นตัววัดมูลค่ำแทน โดย TVL 

ค ำนวณได้จำกผลรวมของมูลค่ำคริปโทเคอร์เรนซีท่ีถือครองโดยสัญญำ

อัจฉริยะหรือ DeFi น้ัน 

6.2.2  MakerDAO 

กำรตรึงรำคำ Stablecoin หลำย ๆ สกุลเลือกใช้ทุนส ำรองค้ำประกัน เช่น USDT 

ของ Tether [23] และ USDC ของ Circle [24] ซ่ึงใช้เงินดอลลำร์สหรัฐค้ำประกัน คล้ำยกับ

ทุนส ำรองค้ำประกันในกำรผลิตเหรียญหรือธนบัตรท่ีใช้ทองค ำ พันธบัตรหรือเงินตรำสกุล

อื่นท่ีมีควำมมั่นคงสูง  

กำรใช้ทุนส ำรองท่ีบริหำรจัดกำรอยู่นอกบล็อกเชน ท ำให้จ ำเป็นต้องมีกลไกก ำกับ

ดูแลทำงกำรเงินท่ีเข้มงวด ต้องพึ่งพำผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือสูง ซ่ึง

เป็นภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร 

MakerDAO [25] เสนอวิธีกำรใหม่ในกำรผลิตโทเคนท่ีเป็น Stablecoin โดยใช้ 

โทเคนของคริปโทเคอร์เรนซีเป็นทุนส ำรองค้ำประกัน โทเคนท่ี MakerDAO ผลิตมีชื่อว่ำ Dai 

เป็น Stablecoin ท่ีตรึงมูลค่ำเท่ำกับ 1 ดอลลำร์สหรัฐ MakerDAO เรียกสัญญำอัจฉริยะ

ส ำหรับผลิต Dai ว่ำ Collateralized Debt Position (CDP) 
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Tether เป็นบริษัทแรก ๆ ท่ีเร่ิมท ำธุรกิจในกำรผลิตโทเคนเป็น Stablecoin 

เข้ำสู่บล็อกเชน โดยใช้วิธีค้ำประกันด้วยเงินตรำโดยฝำกเข้ำทุนส ำรองของ

บริษัทโดยรักษำทุนส ำรองให้ไม่น้อยกว่ำจ ำนวนโทเคนท่ีหมุนเวียน ณ เวลำ

น้ัน 

ตัวอย่ำงเช่น โทเคน USDT เป็นโทเคนของ Tether ท่ีตรึงกับเงินสกุล

ดอลลำร์สหรัฐ โดยหลักกำรแล้ว 1 USDT จะมีมูลค่ำคงท่ีเท่ำกับ 1 USD  

กำรผลิต USDT เพิ่มเข้ำในเครือข่ำยบล็อกเชนจะต้องมีเงินฝำกเข้ำทุน

ส ำรองท่ีเท่ำกัน และกำรถอนเงินจำกทุนส ำรองจะต้องท ำลำย USDT 

จ ำนวนเท่ำกันด้วย  

Tether ท ำก ำไรจำกค่ำธรรมเนียมฝำก-ถอนเงินตรำในกำรแลกเปลี่ยนเป็น

โทเคน ปัจจุบันมีกำรใช้งำนในเครือข่ำยบิตคอยน์ อีเธอเรียม EOS, Tron, 

Algorand, SLP และ OMG โดยตรึงค่ำโทเคน USDT, EURT, และ CNHT 

กับสกุลเงิน USD, EUR และ CNH ในอัตรำ 1:1 ตำมล ำดับ  

ในปี ค.ศ. 2021 สินทรัพย์รวมของ Tether มีมูลค่ำมำกกว่ำ 40,000 ล้ำน

เหรียญสหรัฐ 

Tether ถูกต้ังค ำถำมบ่อยคร้ังถึงควำมโปร่งใสของกำรจัดกำรทุนส ำรอง 

และยังไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรตรวจสอบท่ีเชื่อถือได้ว่ำมีทรัพย์สินใน

กองทุนมำกกว่ำโทเคนท่ีหมุนเวียนจริง 

กำรท ำงำนของ CDP เร่ิมต้นท่ีผู้ใช้ฝำก ETH เข้ำใน CDP เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน  

CDP จะค ำนวณมูลค่ำของ ETH ท่ีรับฝำกเป็นเงินเหรียญสหรัฐ และก ำหนดวงเงินท่ีสำมำรถ 

สร้ำงเหรียญ Dai ออกมำตำม liquidation ratio ผู้ใช้สำมำรถผลิต Dai เท่ำไหร่ก็ได้ แต่ไม่

เกินวงเงินท่ีก ำหนดไว้ Dai ท่ีผลิตข้ึนมำจะถูกโอนให้กับผู้ใช้ตำมจ ำนวนท่ีสั่งผลิต เมื่อผู้ใช้
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ช ำระคืน Dai พร้อมกับดอกเบี้ย CDP จะท ำลำย Dai ท้ิงแล้วจึงปลดล็อกให้ผู้ใช้ถอนสินทรัพย์

ค้ำประกันคืน 

กำรผลิตและท ำลำย Dai และกำรมีสินทรัพย์ค้ำประกัน จึงมักเปรียบเทียบ 

MakerDAO ว่ำท ำงำนลักษณะเดียวกับธนำคำรกลำงของประเทศ ท่ีมีอ ำนำจผลิตและ

ท ำลำยธนบัตรของสกุลเงินตรำภำยใต้อ ำนำจควบคุม (Monetary Sovereignty) 

เน่ืองจำกสินทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่ำเปลี่ยนแปลงได้ CDP จึงต้องค ำนวณมูลค่ำ

สินทรัพย์ค้ำประกันตลอดเวลำ หำกสินทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่ำต่ำกว่ำ Dai ท่ีผลิตจำก

สินทรัพย์ค้ำประกันน้ัน CDP จะเร่ิมกระบวนกำรบังคับช ำระหน้ีอัตโนมัติโดยน ำสินทรัพย์ค้ำ

ประกันมำขำยทอดตลำดด้วยกำรประมูลในจ ำนวนท่ีหักล้ำงหน้ีและค่ำปรับได้หมด  

สูตรค ำนวณทำงกำรเงินของ MakerDAO ประกอบกับกำรก ำหนดอัตรำต่ำง ๆ และ

กำรประมูลเพื่อล้ำงหน้ีเสียท ำให้ MakerDAO แทบไม่มีโอกำสจะขำดทุนเพรำะหน้ีเสียเลย 

MakerDAO มีกำรก ำกับดูแลโดยชุมชนในลักษณะคล้ำยกับ Compound โดยใช้ 

governance token ชื่อ MKR  

MKR ผลิตเร่ิมต้นท้ังหมด 1,000,000 โทเคน ใช้ส ำหรับโหวตเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ต่ำง ๆ เช่น liquidation ratio, liquidation penalty, stability fee หรือควบคุมกำรท ำงำน

ของ CDP เช่น สั่งหยุดท ำงำนกรณีฉุกเฉิน MKR ยังใช้ในกระบวนกำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรก ำกับดูแลด้วย เช่น ใช้เพิ่มทุนในระบบ กรณีท่ีไม่สำมำรถตรึงรำคำได้ตำมกระบวนกำร

ปกติ 

ปี ค.ศ. 2021 MakerDAO ถือสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ำรวมมำกกว่ำ 10,000 ล้ำน

เหรียญสหรัฐ เป็นหน่ึงใน DeFi ท่ีถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ำสูงสุดในบรรดำ DeFi 

ด้วยกัน 
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โดยหลักกำรแล้ว กำรน ำสินทรัพย์ค้ำประกันขำยทอดตลำดโดยกำรประมูล

อัตโนมัต ิจะไม่มีทำงท ำให้ MakerDAO ขำดทุนได้ จนกระท่ังมีผู้พบจุดอ่อน

ของ CDP ในกำรขำยทอดตลำด เหตุกำรณ์น้ีเป็นท่ี รู้จักในชื่ อ Black 

Thursday เกิดข้ึนในวันท่ี 12-13 มีนำคม ค.ศ. 2020 

Black Thursday เกิดจำกปัจจัยหลักคือควำมคับคั่ งของธุรกรรมบน

เครือข่ำยอี เธอเรียม ท ำให้มีกำรแข่งขันจ่ำยค่ำ gas ท่ีสู ง ข้ึน อัตรำ

แลกเปลี่ยน ETH จึงสูง ข้ึนตำมไปด้วย ควำมคับคั่ งของธุรกรรมบน 

อีเธอเรียมยังท ำให้ CDP ไม่ได้รับข้อมูลอัตรำแลกเปลี่ยนของ ETH เป็น

ระยะเวลำนำน ข้อมูลท่ีใช้ค ำนวณตำมสูตรบังคับช ำระหน้ีจึงไม่เป็นปัจจุบัน  

จนเมื่อปัญหำควำมคับคั่งของธุรกรรมคลี่คลำยแล้ว CDP จึงสำมำรถปรับ

อัตรำแลกเปลี่ยนของ ETH ได้ แล้วพบว่ำอัตรำแลกเปลี่ยน ETH สูงข้ึนมำก

จนท ำให้เกิดกำรบังคับช ำระหน้ีอัตโนมัติโดยมี Dai ท่ีถูกบังคับช ำระหน้ี

ครำวเดียวกันเป็นจ ำนวนรำว 5 ล้ำน Dai 

เวลำน้ัน CDP จึงน ำ ETH มำขำยทอดตลำดด้วยกำรประมูลเป็นจ ำนวนมำก 

แต่กลับไม่มีคนเข้ำประมูลมำกนัก สำเหตุมำจำกสคริปต์ประมูลอัตโนมัติ

ของ MakerDAO ท่ีผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งำนอยู่ไม่ยอมท ำงำนเพรำะ gas สูง

เกินไป 

ปรำกฏว่ำมีผู้เห็นโอกำสท่ีไม่มีผู้ ย่ืนประมูล จึงย่ืนประมูล ETH ท่ีขำย

ทอดตลำดในเวลำน้ันด้วย 0 Dai และชนะกำรประมูลได้จริง ๆ ผลคือ

สินทรัพย์ค้ำประกันใน CDP มำกกว่ำ 60,000 ETH มูลค่ำมำกกว่ำ 8 ล้ำน

เหรียญสหรัฐ ถูกประมูลออกไปด้วย 0 Dai  

Black Thursday ท ำให้ MakerDAO ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์ในรำคำ

ต่ำกว่ำทุนเป็นคร้ังแรก และไม่สำมำรถตรึงรำคำ Dai ให้คงที่ได้  
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ผู้ถือโทเคน MKR ถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของ MakerDAO 

ยอมขำยโทเคน MKR แลกเป็นโทเคน Dai จ ำนวน 4.5 ล้ำน Dai เพื่อชดเชย

ท่ีขำดทุน Dai จึงกลับมำตรึงรำคำได้อีกคร้ัง  

6.2.3 Uniswap 

บิตคอยน์ อี เธอเรียม และคริปโทเคอร์เรนซีอื่ น ๆ ท ำให้เกิดธุรกิจซื้ อขำย

แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีโดยใช้วิธีกำรรับฝำกสินทรัพย์ (custodian) รับค ำสั่งซ้ือขำย 

และจับคู่รำคำ และสำมำรถซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินตรำได้ คล้ำยกับกำร

ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

ธุรกิจซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลลักษณะน้ี อ ำนำจกำรจัดกำรสินทรัพย์

ท้ังหมดอยู่ท่ีเจ้ำของธุรกิจ จึงเรียกว่ำเป็น Centralized Exchange (CEX) ผู้ใช้ไม่ได้ท ำ

ธุรกรรมกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง แต่ผ่ำนค ำสั่งซ้ือขำยแลกเปลี่ยนบนระบบสำรสนเทศ

ของ CEX อีกที กรณีน้ี CEX จึงเป็น trusted third party ท่ีผู้ซื้อขำยแลกเปลี่ยนจ ำเป็นต้อง

มอบควำมไว้ใจ และเน่ืองจำก CEX เป็นท่ีรับฝำกคริปโทเคอร์เรนซี จึงเป็นเป้ำหมำยของ

มิจฉำชีพในกำรโจมตีเพื่อโจรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี CEX แทบทุกแห่งจึงมีต้นทุนในกำร

บริหำรจัดกำรให้ระบบมีควำมมั่นคงปลอดภัยและกลไกมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ท้ังด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและบัญชีกำรเงิน 

หลังจำกมีสัญญำอัจฉริยะบนเครือข่ำยอีเธอเรียมและคริปโทเคอร์เรนซีท่ีใช้โทเคน 

ERC-20 จึงเร่ิมมีควำมพยำยำมพัฒนำสัญญำอัจฉริยะท่ีท ำให้สำมำรถซ้ือขำยแลกเปลี่ยนได้

โดยไม่ต้องอำศัยตัวกลำง เรียกว่ำเป็น Decentralized Exchange (DEX) 

Uniswap [26] [27] [28] เ ป็น DEX รำยแรก ๆ ท่ีพัฒนำสัญญำอัจฉริยะเป็น 

Automated Market Maker (AMM) ผู้ใช้งำนสำมำรถโต้ตอบกับสัญญำอัจฉริยะได้โดยตรง 

แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (swap) ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจับคู่รำคำ 
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กลไกกำรท ำงำนของ Uniswap ใช้วิธีสร้ำง pool ของคู่สินทรัพย์ท่ีรับฝำกจำก 

liquidity providers ผู้ฝำกจะได้ รับ liquidity token คืนเป็นสิ่งแทนกำรรับฝำก อัตรำ

แลกเปลี่ยนของสินทรัพย์จะเป็นไปตำมจ ำนวนโทเคนของคู่ของสินทรัพย์น้ัน โดยค ำนวนได้

จำกสมกำร Constant Product Market Maker Model  

x × y = k 

Uniswap เก็บค่ำธรรมเนียมธุรกรรมโดยหักจำกสินทรัพย์ท่ีน ำมำแลกเปลี่ยนใน

อัตรำร้อยละ 0.3 โดย Uniswap น ำค่ำธรรมเนียมท้ังหมดจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับ 

liquidity pool ท่ีเกิดธุรกรรมน้ัน เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับ liquidity providers  

Uniswap อำศัยกำรท ำก ำไรจำกผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน (arbitrage) เป็นเครื่องมือ

ในกำรปรับอัตรำแลกเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับตลำดในเวลำน้ัน ตัวอย่ำงเช่น CEX หรือ DEX 

แห่งหน่ึงท่ีมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ETH ต่อ 200 Dai ในขณะท่ี Uniswap มีอัตราแลกเปลี่ยน 

 1 ETH ต่อ 100 Dai จะเป็นโอกาสให้มีผู้ท าก าไรจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน โดยน า 1 ETH 

ไปแลก 200 Dai ท่ี CEX แล้วน า 200 Dai ท่ีได้มาแลกท่ี Uniswap ได้ 2 ETH ซ่ึงเท่ากับว่า 

ETH pool จะเล็กลงและ Dai pool จะใหญ่ข้ึนกำรท ำก ำไรน้ีจะเกิดข้ึนไปจนกว่ำไม่สำมำรถ

ท ำก ำไรจำกผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน ซ่ึงเท่ำกับว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนของ Uniswap ใกล้เคียง

กับตลำดแล้วน่ันเอง 

Uniswap มี governance coin ชื่อ UNI แจกจ่ำยให้กับผู้ใช้ไปเมื่อเดือนกันยำยน  

ค.ศ. 2020 ผู้ถือ UNI มีสิทธิโหวตข้อเสนอต่ำง ๆ ในกำรควบคุมกำรท ำงำนสัญญำอัจฉริยะ

ของ Uniswap 

ปี ค.ศ. 2021 Uniswap เป็น DEX ท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนสินทรัพย์มำกท่ีสุดใน DeFi มี 

TLV มำกกว่ำ 5,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไปแล้วมำกกว่ำ 

10,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และมีหลำยคร้ังท่ีเกิดกำรแลกเปลี่ยนมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐในวันเดียว 
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณอัตรำแลกเปลี่ยน สมมติว่ำ ETH-Dai pool มีกำรฝำก 10 

ETH และ 1000 Dai จะได้ว่ำ 

k = 10 × 1,000 = 10,000 

หำกมีผู้ต้องกำรแลก 1 ETH เป็น Dai เมื่อหักค่ำธรรมเนียม 0.3% แล้วจะท ำ

ให้ ETH pool เพิ่มข้ึน 

ETH pool = 10 + 1 - (0.003) = 10.997 

และ Dai pool จะต้องลดลง 

Dai pool = 10,000/10.997 = 909.338911 

1 ETH จึงแลกได้  

1,000 - 909.338911 = 90.661089 Dai 

หลังจำกสั่งแลกเปลี่ยนแล้ว Uniswap จะบวกค่ำธรรมเนียม 0.3% กลับเข้ำ 

ETH pool และค ำนวณค่ำ k ใหม่  

k = (10.997 + 0.003) × 909.338911 = 10,002.728021 

6.2.4 Aave  

Aave [29] เป็น DeFi บริกำรสินเชื่อและ DEX คล้ำย ๆ กับ Compound, MakerDAO 

และ Uniswap แต่เพิ่มบริกำรท่ี DeFi อื่นไม่เคยมีมำก่อนคือ Flash loan 

Flash loan เป็นกำรยืมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน แต่

จะต้องคืนสินทรัพย์ท่ียืมพร้อมกับค่ำธรรมเนียมภำยใน 1 บล็อกธุรกรรม หำกไม่สำมำรถคืน

สินทรัพย์พร้อมค่ำธรรมเนียมได้ตำมก ำหนด ธุรกรรมท้ังหมดจะย้อนค่ำกลับ เสมือนกับไม่

เกิดอะไรข้ึน  
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Flash loan ของ Aave มีค่ำธรรมเนียมที่ 0.09% ค่ำธรรมเนียมท่ีค่อนข้ำงต่ำ ท ำให้

มีกำรน ำ flash loan ไปใช้ในหลำยรูปแบบ เช่น ท ำก ำไรจำก arbitrage สลับสินทรัพย์ค้ำ

ประกันใน Compound หรือ MakerDAO และท ำ self-liquidation เพื่อไม่ให้ถูกปรับ 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการท า arbitrage ครปิโทเคอรเ์รนซีบนบล็อกเชน 

 

ตัวอย่ำง arbitrage ด้วย flash loan ในธุรกรรม 0x01afae47b0c98731b5d20c776e58bd8ce5c2c89ed4b 
d3f8727fad3ebf32e9481 [30] 

ธุรกรรมน้ีเป็นสัญญำอัจฉริยะ arbitrage มีล ำดับกำรท ำงำนดังน้ี  

• flash loan 405,067.106448 USDC จำก dYdX 

• swap 450,000 USDC เป็น 1,071.715628795502233433 Ether บน Uniswap 

• swap 1,071.715628795502233433 Ether เป็น 492,798.99809 USDT บน Uniswap 

• swap 492,798.99809 USDT เป็น 492,730.278141 USDC บน Curve.fi 

• repay 405,067.10645 USDC ให้ dYdX 

ผลต่ำงที่ได้ในธุรกรรมน้ีคือ  492,730.278141 - 405,067.10645 = 87,663.171691 USDC  

เมื่อหักต้นทุนที่เติมเข้ำ swap  450,000 - 405,067.106448 = 44,932.893552 USDC 

เท่ำกับได้ก ำไร  87,663.171691- 44,932.893552 = 42,730.278139 USDC  

จุดที่สำมำรถท ำ arbitrage ส ำหรับธุรกรรมน้ีคืออัตรำแลกเปลี่ยน USDC-ETH กับ ETH-USDT บน Uniswap 
ซึ่งปกติ 1 USDC ควรจะเท่ำกับ 1 USDT เพรำะเป็น Stablecoin ตรึงกับเหรียญสหรัฐท้ังคู่ แต่ Uniswap ใช้
สถำนะ pool ในกำรค ำนวณอัตรำแลกเปลี่ยน ไม่ได้ใช้รำคำตลำด จึงท ำ arbitrage ได้ 

นอกจำก Aave แล้ว dYdX เป็น DeFi อีกแห่งท่ีสำมำรถเรียกใช้ฟังก์ชันกำรยืม

สินทรัพย์ดิจิทัลท ำธุรกรรมเลียนแบบ flash loan ของ Aave ได้ ควำมสำมำรถน้ีไม่ได้ระบุอยู่

ในกำรให้บริกำรของ dYdX และไม่มีเอกสำรเผยแพร่วิธีกำรใช้งำน แต่ได้รับควำมนิยมในกำร

ท ำ flash loan พอสมควรเน่ืองจำกไม่มีค่ำธรรมเนียมธุรกรรม มีเพียงเงื่อนไขท่ีต้องคืน

สินทรัพย์มำกกว่ำที่ยืมไป 2 wei เท่ำน้ัน  
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7 การก ากับดูแลสินทรพัย์ดิจิทัล 

คริปโทเคอร์เรนซีมีอัตรำแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำด  

ท ำให้มุมมองท่ีมีต่อคริปโทเคอร์เรนซีกลำยเป็นเร่ืองกำรลงทุนมำกกว่ำจะเป็นสื่อในกำร

ช ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำร นอกจำกน้ีกำรลงทุนกับคริปโทเคอร์เรนซียังท ำให้เกิดกำรแข่งขัน

ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเพื่อให้ธุรกรรมได้รับกำรยืนยันก่อน ค่ำธรรมเนียมธุรกรรมจึง

สูงข้ึนจนไม่คุ้มกับกำรใช้คริปโทเคอร์เรนซีในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ัวไป กำรใช้จ่ำย

ด้วยคริปโทเคอร์เรนซีในปัจจุบัน จึงเกิดข้ึนกับสินค้ำท่ีมีมูลค่ำสูง มีเวลำรอยืนยันธุรกรรม 

เช่น รถยนต์ หรืออสังหำริมทรัพย์ กำรท ำธุรกรรมท่ีต้องกำรเลี่ยงกำรตรวจสอบหรือติดตำม

เส้นทำงทำงกำรเงิน เช่น เป็นช่องทำงกำรโอนเงินของมิจฉำชีพ หรือเป็นช่องทำงช ำระค่ำไถ่

ของมัลแวร์เรียกค่ำไถ่ (ransomware) 

มัลแวร์เรียกค่ำไถ่ (ransomware) เป็นซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ (malicious 

software หรือ malware) ประเภทหน่ึง  

มัลแวร์เรียกค่ำไถ่ท ำงำนโดยเข้ำรหัสลับไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์

ภำพ เอกสำร วิดีโอ ท ำให้ผู้ใช้ไม่สำมำรถเปิดไฟล์ได้ตำมปกติ หำกผู้ใช้

พยำยำมจะเปิดไฟล์ มัลแวร์เรียกค่ำไถ่จะแสดงข้อควำมบังคับให้ผู้ใช้จ่ำยค่ำ

กุญแจในกำรถอดรหัสลับไฟล์น้ัน ซ่ึงส่วนมำกให้จ่ำยเป็นคริปโทเคอร์เรนซี 
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คริปโทเคอร์เรนซีจึงมีสถำนะเป็นเสมือนเงินตรำหรือสื่อในกำรช ำระค่ำสินค้ำหรือ

บริกำร และเป็นสินทรัพย์ในกำรลงทุน สถำนะท้ังสองอย่ำงน้ีเป็นหลักท่ีหลำยประเทศยกมำ

พิจำรณำในกำรก ำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อคุ้มครองประชำชน ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ

กำรประยุกต์ใช้บล็อกเชนและสัญญำอัจฉริยะ  

ในส่วนน้ีเรำจะยกตัวอย่ำงกำรก ำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลใน

ประเทศสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เปรียบเทียบกับประเทศ

ไทย  

7.1 ครปิโทเคอรเ์รนซคืีอเงินตรา? 

กฎหมำยของหลำย ๆ ประเทศไม่ได้มีกำรก ำหนดนิยำมของค ำว่ำคริปโทเคอร์เรนซี

โดยตรง แต่มักถือว่ำคริปโทเคอร์เรนซีเป็นส่วนหน่ึงของสื่อในกำรช ำระเงินในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล 

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศแรก ๆ ท่ีมีกำรก ำหนดนิยำมในลักษณะน้ี โดยให้

ก ำหนดในนิยำมของค ำว่ำ สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) ในกฎหมำย Anti-Money 

Laundering and Counter-Terrorism Financing Act: 

“digital currency means: 

(a) a digital representation of value that: 

 (i) functions as a medium of exchange, a store of economic value, or a 
 unit of account; and 

 (ii) is not issued by or under the authority of a government body; and 

 (iii) is interchangeable with money (including through the crediting of an  
 account) and may be used as consideration for the supply of goods or  
 services; and 
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 (iv) is generally available to members of the public without any restriction  

 on its use as consideration; or 

(b) a means of exchange or digital process or crediting declared to be digital 
currency by the AML/CTF Rules;  

but does not include any right or thing that, under the AML/CTF Rules, is taken 
not to be digital currency for the purposes of this Act.” [31] [32] 

ประเทศญี่ ปุ่น กำรก ำหนดนิยำมน้ีในกฎหมำย Payment Service Act ปี ค.ศ. 

2009 โดยใช้ค ำว่ำ สกุลเงินเสมือน (Virtual Currency) 

The term "Virtual Currency" as used in this Act means any of the following: 

(i) property value (limited to that which is recorded on an electronic device or 
any other object by electronic means, and excluding the Japanese currency, 
foreign currencies, and Currency-Denominated Assets; the same applies in the 
following item) which can be used in relation to unspecified persons for the 
purpose of paying consideration for the purchase or leasing of goods or the 
receipt of provision of services and can also be purchased from and sold to 
unspecified persons acting as counterparties, and which can be transferred by 
means of an electronic data processing system; and 

(ii) property value which can be mutually exchanged with what is set forth in the 
preceding item with unspecified persons acting as counterparties, and which can 
be transferred by means of an electronic data processing system [33] 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้ก ำหนดนิยำมเงินเสมือนในลักษณะเดียวกัน โดย 

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ขอ งก ระทรว ง ก ำ รคลั ง  (U.S. 

Department of the Treasury) ได้ก ำหนดนิยำมเงินเสมือนไว้ในปี ค.ศ. 2013 ว่ำ 

“a medium of exchange that operates like a currency in some environments, but  
  does not have all the attributes of real currency. In particular, virtual currency 
  does not have legal tender status in any jurisdiction” [34] 
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 ในปี ค.ศ. 2014 Internal Revenue Service (IRS) ซ่ึงมีหน้ำท่ีในกำรจัดเก็บภำษี

ภำยในสหรัฐอเมริกำก ำหนดนิยำมว่ำคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ว่ำเป็นรูปแบบ

หน่ึงของเงินเสมือน ซ่ึงมีควำมหมำยว่ำ 

“a digital representation of value that functions as a medium of exchange, a 
  unit of account, and/or a store of value that does not have legal tender status 
  in any jurisdiction” [35] 

ประเทศสิงคโปร์  นิยำมคริปโทเคอร์เรนซีโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ Digital 

Payment Token (DPT) ซ่ึงนิยำมไว้ใน Payment Services Act ปี ค.ศ. 2019 [36] 

“digital payment token” means any digital representation of value (other than 
  an excluded digital representation of value) that -- 

(a) is expressed as a unit; 

(b) is not denominated in any currency, and is not pegged by its issuer to any 
 currency; 

(c) is, or is intended to be, a medium of exchange accepted by the public, or a 
 section of the public, as payment for goods or services or for the discharge 
 of a debt; 

(d) can be transferred, stored or traded electronically; and 

(e) satisfies such other characteristics as the Authority may prescribe 

สหภำพยุโรป โดย European Securities and Markets Authority (ESMA) ไม่ได้

ก ำหนดนิยำมคริปโทเคอร์เรนซี  แต่ใช้ค ำใกล้เคียงกันมำกคือค ำว่ำ crypto-asset 

“A type of private asset that depends primarily on cryptography and Distributed 
  Ledger Technology (DLT) or similar technology as part of their perceived or 
  inherent value. Unless otherwise stated, ESMA uses the term to refer to both 
  so-called ‘virtual currencies’ and ‘digital tokens’. Crypto-asset additionally 
  means an asset that is not issued by a central bank.” [37] 
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จะเห็นได้ว่ำประเทศและกลุ่มประเทศท่ียกตัวอย่ำงน้ี แม้จะใช้ค ำทำงกฎหมำยท่ี

ต่ำงกันไปบ้ำง แต่มีนิยำมท่ีใกล้เคียงกันมำก กล่ำวโดยสรุป คริปโทเคอร์เรนซีคือ:  

 สิ่งแทนค่ำในรูปแบบอิเล็กทรอกนิกส์หรือดิจิทัล 

 น ำมำใช้จ่ำยหรือช ำระสินค้ำหรือบริกำรได้ 

 อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลเพื่อต่อต้ำนกำรฟอกเงินหรือสนับสนุนกำรเงินใน

กำรก่อกำรร้ำย (AML/CTF) ของ Financial Action Task Force (FATF)   

 ไม่ถือเป็นสกุลเงินตรำท่ีออกโดยธนำคำรกลำงของประเทศ ไม่มีสภำพที่ใช้

ช ำระหนี้ได้ตำมกฎหมำย (legal tender) เหมือนกับเหรียญหรือธนบัตรท่ี

เงินตรำสกุลต่ำง ๆ ก ำหนดไว้ 

ประเทศเอลซัลวำดอร์เป็นประเทศแรกท่ีออกกฎหมำยรับรองว่ำบิตคอยน์ 

เป็นสกุลเงินตรำท่ีมีสภำพท่ีใช้ช ำระหน้ีได้ตำมกฎหมำยเมื่อเดือนมิถุนำยน 

ค.ศ. 2021 [38] นอกจำกประเทศเอลซัลวำดอร์แล้วไม่มีประเทศใดเลยท่ีถือ

ว่ำบิตคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ เป็นสกุลเงินตรำ 

ส ำหรับ ประเทศไทย กำรก ำกับดูแลเงินและกำรช ำระเงินอยู่ภำยใต้อ ำนำจของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยน์และหน่วยข้อมูลทำง

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี) เมื่อวันท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 

2557 ว่ำไม่ถือเป็นเงินท่ีช ำระหน้ีได้ตำมกฎหมำย ไม่มีมูลค่ำในตัวเอง และไม่ได้เป็นสื่อใน

กำรช ำระเงินตำมกฎหมำย จึงมีควำมเสี่ยงท่ีไม่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกฎหมำยทำงกำรเงิน 

[39] [40] 
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7.2 ครปิโทเคอรเ์รนซคืีอสินทรพัย์? 

กำรท่ีคริปโทเคอร์เรนซีมีมูลค่ำจำกอุปสงค์/อุปทำน ท ำให้มุมมองของผู้ใช้งำนท่ี

ผ่ำนมำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นคริปโทเคอร์เรนซี เป็นสินทรัพย์ในกำรลงทุน มำกกว่ำ

เป็นสกุลเงินตรำเพื่อใช้จ่ำย หลำยประเทศจึงมีกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรลงทุนในคริป

โทเคอร์เรนซีโดยหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในสินทรัพย์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ก ำหนดให้ธุรกิจซื้อขำยแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี  

(Exchange) จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยควำมลับทำงธนำคำร (Bank Secrecy Act: BSA) 

และต้องข้ึนทะเบียนเป็นธุรกิจท่ีให้บริกำรทำงกำรเงิน (Money Service Business: MSB) ซ่ึง

มีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรฟอกเงิน มีกระบวนกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ (Know 

Your Customer: KYC) และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Customer 

Due Diligence: CDD) รวมถึงรำยงำนกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงินท่ีผิดปกติ  

ในปี ค.ศ. 2014 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซ่ึงก ำกับ

ดูแลกำรซื้อขำยในตลำดอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกำประกำศว่ำเงินเสมือนตำมนิยำมของ IRS 

ถือเป็นโภคภัณฑ์ตำมกฎหมำยซื้อขำยแลกเปลี่ยนโภคภัณฑ์ (Commodities Exchange Act) 

[41] ซ่ึงท ำให้สินทรัพย์ดิจิทัลสำมำรถซ้ือขำยแลกเปลี่ยนในตลำดอนุพันธ์ เช่น กำรท ำ

สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และท ำให้มีกำรบังคับใช้ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมกฎหมำยเช่น สั่ง

ปรับ หรือ สั่งระงับกำรซ้ือขำย เช่นเดียวกับโภคภัณฑ์อื่น ๆ 

นอกเหนือจำกกำรก ำกับดูแลธุรกิจซื้อขำยแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและกำร

ก ำกับในลักษณะเป็นโภคภัณฑ์แล้ว กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น 

ๆ โดยเฉพำะกำรลงทุนด้วยกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ( Initial Coin Offering: ICO) ใน

สหรัฐอเมริกำยังไม่มีกำรออกกฎระเบียบหรือนิยำมในกำรก ำกับดูแลท่ีชัดเจน 

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. 

Securities and Exchange Commission: SEC) ให้ควำมเห็นว่ำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ดิจิทัลและ ICOs อำจเป็นสัญญำกำรลงทุน (investment contracts) [42] [43] ซ่ึง
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ถือเป็นหลักทรัพย์ (Securities) ท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยกฎหมำยหลักทรัพย์ 

(Securities Act) และกฎหมำยตลำดหลักทรัพย์ (Securities Exchange Act)  

ในสหรัฐอเมริกำ กำรพิจำรณำว่ำธุรกรรมเป็นสัญญำกำรลงทุนหรือไม่ อ้ำงอิงจำก

ข้อพิจำรณำลักษณะของสัญญำกำรลงทุนท่ีรู้จักในชื่ อ Howey Test ซ่ึงเกิดข่ึนในกำร

พิจำรณำคดีระหว่ำง SEC กับ W. J. Howey Co. ในปี 1946 โดยศำลสูงสุดของสหรัฐอเมริกำ 

(U.S. Supreme Court)  

ข้อพิจำรณำดังกล่ำวก ำหนดว่ำธุรกรรมใด ๆ จะถือเป็นสัญญำกำรลงทุน ถ้ำ 

1. เป็นกำรลงทุน (Investment of Money) 

2. ในวิสำหกิจท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกัน (Common Enterprise) และ 

3. เพื่อแสวงหำผลก ำไรในกำรลงทุน จำกควำมพยำยำมของผู้อื่น (Reasonable 

Expectation of Profits Derived from Efforts of Others) [44] 

แต่เน่ืองจำกปัจจุบันยังไม่มีกำรออกกฎระเบียบในกำรก ำกับดูแล และยังไม่มีกรณี

ท่ีเป็นบรรทัดฐำนตำมกฎหมำย กำรก ำกับดูแลธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจึงยังคงไม่

มีควำมชัดเจน 

สหภำพยุโรป ใช้กำรก ำหนดนิยำมคริปโทเคอร์เรนซีให้เข้ำกับกฎหมำยต่อต้ำนกำร 

ฟอกเงินท่ีมีอยู่แล้ว (EU AML directive 2018/843) และก ำหนดให้สมำชิกทุกประเทศต้อง

ออกกฎหมำยของประเทศตนเอง ให้สอดคล้องกับ 5AMLD ภำยในวันท่ี 10 มกรำคม 2020 

ปัจจุบันประเทศสมำชิกของสหภำพยุโรปทุกประเทศจึงมีกฎหมำยในกำรก ำกับสินค้ำดิจิทัล

ท่ีเป็นแบบแผนเดียวกัน และมีแผนในกำรปรับเปลี่ยนสู่ยุทธศำสตร์กำรเงินดิจิทัลแบบใหม่  

(Markets in Crypto-Assets Regulation: MiCA) [45] ในอนำคต 
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ประเทศออสเตรเลีย แบ่งกำรก ำกับดูแลตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ หำกสินทรัพย์

ดิจิทัลเป็นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน (Financial Products) ได้แก่  

• กำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุน (Managed Investment Scheme: MIS) 

• กำรเสนอขำยหุ้น (shares) 

• กำรเสนอขำยตรำสำรอนุพันธ์ (derivative) 

• Non-Cash Payment (NCP) facility 

กำรประกอบกิจกำรสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ICOs ท่ีเข้ำข่ำยเป็นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน

จะต้องได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ Australian Financial Services License (AFSL) 

และถูกก ำกับดูแลภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยบริษัท (Corporations Act) และกฎหมำยกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และกำรลงทุน (Australian Securities and Investments Commission Act) 

โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับหลักท รัพย์และกำรลงทุน (Australian Securities and 

Investments Commission: ASIC) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำกับดูแล [46]  

กิจกำรสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน (Non-Financial Products) 

เช่น กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกฎหมำย

คุ้มครองผู้บริโภค (Australian Consumer Laws) ควบคู่กับ AML/CFT โดยมี Australian 

Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำกับ

ดูแล  

ประเทศญี่ปุ่น มีกำรควบคุมบริษัทท่ีท ำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โดย 

Financial Services Agency โดยกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่นก ำหนดให้บริษัทท่ีท ำธุรกิจ

ประเภทน้ีต้องได้รับใบอนุญำต มีกระบวนกำร KYC/CDD รวมถึงรำยงำนกำรเคลื่อนไหวทำง

กำรเงินตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนกำรเงินในกำรก่อกำรร้ำย ตำม

กฎหมำยของประเทศญี่ ปุ่น ICO ท่ีมีลักษณะเป็นกองทุนรวม (Collective Investment 

Schemes) ถือเป็นหลักทรัพย์ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรก ำกับดูแลภำยใต้กฎหมำยเคร่ืองมือทำง

กำรเงินและตลำดหลักทรัพย์ (Financial Instrument and Exchange Act) 
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ในอดีต ประเทศญี่ปุ่น มักเป็นประเทศเป้ำหมำยของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ดิจิทัล เน่ืองจำกมีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีพร้อม และมีกำรก ำกับดูแล

ไม่เข้มงวดเหมือนประเทศอื่น ๆ  

ปี 2010 Mt.Gox เร่ิมธุรกิจซ้ือขำยแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ในประเทศญี่ป่ ุน 

และกลำยเป็นบริษัทท่ีมีปริมำณกำรซื้อขำยสูงท่ีสุดในโลกในช่วงปี 2013 

กว่ำ 70% ของธุรกรรมท้ังหมดบนเครือข่ำยบิตคอยน์เกิดข้ึนท่ี Mt.Gox 

ต้นปี 2014 Mt.Gox ถูกโจรกรรมข้อมูล สูญบิตคอยน์ ไปรำว 650,000 BTC 

ส่งผลให้บริษัทล้มละลำยในเดือนเมษำยนปี 2014 

กำรล้มละลำยของ Mt.Gox สร้ำงควำมเสียหำยมูลค่ำมหำศำล รัฐบำลญี่ปุ่น

ได้รับเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์เป็นอย่ำงมำกท่ีละเลยกำรก ำกับดูแลจนท ำให้เกิด

ควำมเสียหำย รัฐบำลญี่ป่ ุนจึงออกระเบียบในกำรก ำกับดูแลธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ดิจิ ทัล ท่ี เ ข้มงวดข้ึน โดยแก้ ไข Payment Service Act และ

ประกำศใช้ในปี 2017 

ในปี 2021 Financial Services Agency ของประเทศญี่ปุ่นประกำศว่ำจะ

เร่ิมแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตำมกฎของ FATF 

ใน ประเทศสิงคโปร์ องค์กำรเงินตรำแห่งประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority 

of Singapore: MAS) ก ำหนดให้ธุรกิจท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยโอน แลกเปลี่ยน 

จัดเก็บ DPT จะต้องขอใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ 

AML/CFT ต้ังแต่มกรำคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป ส่วนโทเคนดิจิทัล (ICOs) จะถือว่ำเป็น

หลักทรัพย์ ซ่ึงกำรซ้ือขำยแลกเปลี่ยนจะต้องเป็นไปตำม Security and Futures Act (FSA) 

และ Financial Advisors Act (FAA) 
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ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย ออกพระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยก ำหนดนิยำม คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัล  

ไว้ดังน้ี 

“คริปโทเคอร์เรนซี” หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึน

บนระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์โดยมีควำมประสงค์ท่ีจะใช้เป็นสื่อกลำงในกำร

แลกเปลี่ยนเพื่ อให้ได้มำซ่ึงสินค้ำ บริกำร หรือสิทธิอื่ นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่ำง

สินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่ นใดตำมท่ี

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

“โทเคนดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนบน

ระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ก ำหนดสิทธิของบุคคลใน

กำรเข้ำร่วมลงทุนในโครงกำรหรือกิจกำรใด ๆ (๒) ก ำหนดสิทธิในกำรได้มำซ่ึงสินค้ำหรือ

บริกำรหรือสิทธิอื่นใดท่ีเฉพำะเจำะจง ท้ังน้ี ตำมท่ีก ำหนด ในข้อตกลงระหว่ำงผู้ออกและ

ผู้ถือ และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ

ก ำหนด  

“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล [47] 

พระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีสำระส ำคัญในกำรนิยำม

และก ำหนดแบบแผนในกำรประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยก ำหนดให้ 

ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) ผู้ค้ำ

สินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) จะต้องขอใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำก 

คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีหน้ำท่ีใน

กำรท ำ KYC/CDD และถือเป็นสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ซ่ึงมีส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.) เป็น

หน่วยงำนหลักในกำรก ำกับดูแล  
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นอกจำกน้ี ในพระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ยังก ำหนด

ระเบียบในกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO) ต่อประชำชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลท่ีประสงค์จะ

เสนอขำยโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และให้กระท ำได้เฉพำะ  

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยกำรเสนอขำยต้องท ำผ่ำน 

ผู้ ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิ ทัล ( ICO portals) ท่ีได้ รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เท่ำน้ัน 

จนถึงปี พ.ศ. 2564 มีบริษัทท่ีได้รับใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 11 บริษัท และมีผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคน

ดิจิทัล 4 บริษัท 

และไม่ว่ำแต่ละประเทศจะพิจำรณำว่ำ สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อในกำรช ำระเงินหรือ

เป็นกำรลงทุน  ท้ังสองอย่ำงน ำมำซ่ึงสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้น่ันคือ “ภำษี” 

7.3 ครปิโทเคอรเ์รนซเีสยีภาษีหรอืไม่ อย่างไร? 

โดยภำพรวม รูปแบบกำรเก็บภำษีในส่วนของผู้บริโภค อำจแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ 

ภำษีผลได้จำกทุน (Capital Gains Tax: CGT) และภำษีท่ีเกิดจำกกำรซื้ อสินค้ำหรือรับ

บริกำร/ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Good and Service Tax/Value-Added Tax)  

กำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลสำมำรถก่อให้เกิดรำยได้ หลำยประเทศจึงมีมำตรกำร

จัดเก็บภำษีจำกรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอยู่ในรูปแบบภำษีผลได้

จำกทุนท่ีต้องย่ืนในกำรเสียภำษีเงินได้ (Income Tax) ประจ ำปี  

ประเทศท่ีมีกฎหมำยอนุญำตให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีในกำรช ำระค่ำสินค้ำหรือ

บริกำรได้ อำจมีกำรเก็บภำษีท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรหรือภำษีมูลค่ำเพิ่มได้ด้วย  

ใน ประเทศสหรัฐอเมริกำ เงินเสมือนตำมค ำนิยำมของ IRS ถือว่ำเป็นทรัพย์สิน 

(Property) ซ่ึงอยู่ภำยใต้หลักกำรพื้ นฐำนในกำรเก็บภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ
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ทรัพย์สิน รำยได้จำกกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจึงมีภำระในกำรเสียภำษีผลได้จำก

ทุน  

ส ำหรับประเทศท่ีเป็นสมำชิก สหภำพยุโรป กลไกด้ำนภำษีของแต่ละประเทศยังคง

ข้ึนกับกฎหมำยของประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกันท้ังรูปแบบและอัตรำ  

ควำมชัดเจนในกำรเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกกำรซ้ือขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

ภำยในสหภำพยุโรป เกิดข้ึนในปี 2015 จำกกำรตัดสินคดีของศำลยุติธรรมแห่งยุโรป 

(European Court of Justice) ซ่ึงถือเป็นศำลสูงสุด (Supreme Court) ของสหภำพยุโรปใน

คดีระหว่ำง Skatteverket ซ่ึงเป็นหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของประเทศสวีเดน กับ นำย David 

Hedqvist ซ่ึงเป็นเจ้ำของธุรกิจแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ในสวีเดน โดยค ำพิพำกษำตัดสินให้กำร

แลกเปลี่ยนซ้ือขำยสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม [48] ซ่ึงกลำยเป็นบรรทัด

ฐำนในกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ีใช้ท่ัวสหภำพยุโรป บรรทัดฐำนจำกค ำตัดสินน้ี น ำไปสู่

กำรก ำหนดระเบียบกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำหรือรับบริกำร

ของประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมำชิกสหภำพยุโรปอีกหลำยประเทศ [49] 

ในส่วนกำรจัดเก็บภำษีเงินได้ ประเทศในสหภำพยุโรปได้ก ำหนดค ำจ ำกัดควำมของ

สินทรัพย์ดิจิทัลให้เข้ำกับนิยำมของทรัพย์สินท่ีสำมำรถจัดเก็บภำษีได้ตำมกฎหมำยของ

ประเทศน้ัน ๆ  เช่นนิยำมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เป็นเคร่ืองมือทำง

ก ำ ร เ งิ น ห รื อ สิ นท รัพ ย์  ( Financial Instruments or Assets) ห รื อ เ ป็ น โ ภคภัณ ฑ์  

(Commodities) ระเบียบกฎเกณฑ์ในกำรเก็บภำษีเงินได้ของประเทศในสหภำพยุโรปจึงมี

เงื่อนไขในกำรจัดเก็บท่ีแตกต่ำงกันไปด้วย  

ตัวอย่ำงเช่น ประเทศมอลตำ ไม่มีกำรเก็บภำษีผลได้จำกทุนท่ีเกิดจำกสินทรัพย์

ดิจิทัลและกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลระยะยำว ประเทศเยอรมนี ถือว่ำรางวัลท่ีได้จำกกำร 

mining ไม่เข้ำข่ำยนิยำมตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินจึงได้รับกำรยกเว้นภำษี ผลได้

จำกทุนท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ดิจิทัล หำกไม่เกิน 600 ยูโร หรือถือสินทรัพย์ดิจิทัลน้ันไว้นำน

กว่ำ 1 ปี ก็จะได้รับกำรยกเว้นภำษีเช่นกัน ข้อยกเว้นทำงภำษีบุคคลธรรมดำท่ีเอื้อประโยชน์

ต่อกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลท ำให้บำงประเทศเป็นประเทศท่ีเป้ำหมำยของนักลงทุน 
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ใน ประเทศออสเตรเลีย Australian Tax Office (ATO) มีระเบียบในกำรจัดเก็บ

ภำษีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่สองส่วน ได้แก่ ภำษีท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำร (GST) 

และภำษีผลได้จำกทุน (CGT) [50] [51] 

ในอดีตรัฐบำลออสเตรเลียเรียกเก็บ GST ทุกคร้ังท่ีมีกำรซ้ือขำยสกุลเงินดิจิทัล  

แต่เน่ืองจำกสกุลเงินดิจิทัลสำมำรถใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้ำหรือบริกำรในออสเตรเลียได้

อย่ำงถูกกฎหมำย จึงท ำให้เกิดกำรเก็บ GST ซ้ำซ้อนทุกคร้ังท่ีมีกำรใช้สกุลเงินดิจิทัล

แลกเปลี่ยนเป็นสินค้ำหรือบริกำร รัฐบำลออสเตรเลียจึงได้ยกเลิกกำรจัดเก็บ GST จำก

ธุรกรรมที่เป็นกำรซื้อขำยสกุลเงินดิจิทัล ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2017 เป็นต้นมำ 

ในส่วนของ CGT จะคิดภำษีเมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลพ้นจำกกำรครอบครอง (เช่น ขำย 

ให้ แลกเปลี่ยนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีอื่น แลกเป็นเงิน แลกเปลี่ยนเป็นสินค้ำหรือบริกำร) 

กำรถือสินทรัพย์ดิจิทัลนำนกว่ำ 12 เดือนสำมำรถขอลดหย่อน CGT ได้ในลักษณะเดียวกับ

ทุนอื่น ๆ  

ส ำหรับ ประเทศญี่ปุ่น กฎหมำยภำษีกำรบริโภค (Consumption Tax Act) ของ

ญี่ ปุ่น ยกเว้นกำรเก็บภำษีกำรบริโภคท่ีเกิดจำกธุรกรรมของเงินเสมือน ต้ังแต่วันท่ี 

 1 กรกฎำคม ค.ศ. 2017 แต่ต้องแสดงรำยได้ท่ีเกิดจำกธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในกำรย่ืน

ภำษีเงินได้ประจ ำปี  

กำรจัดเก็บภำษีใน ประเทศสิงคโปร์  ข้ึนกับ Inland Revenue Authority of 

Singapore (IRAS) ท่ี DPT ซ่ึงหมำยรวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีได้รับกำรยกเว้นกำรจัดเก็บ 

GST แต่ต้องแสดงรำยได้ท่ีเกิดจำกธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในกำรย่ืนภำษีเงินได้ประจ ำปี 

[52] 

ปัจจุบัน กำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลใน ประเทศไทย เทียบได้กับกำรซื้อสินค้ำหรือ

บริกำร ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคลจึงต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมอัตรำร้อยละ 7 

นอกจำกน้ีตำมพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี 19) ก ำหนดให้รัฐ

จัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกเงินได้พึงประเมินท่ีได้จำกกำรถือหรือครอบครอง  
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โทเคนดิจิทัลหรือกำรโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล โดยเพิ่มนิยำมเงินได้ 

พึงประเมินตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลรัษฎำกร ไว้ดังน้ี 

“(ซ)  เงินส่วนแบ่งของก ำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีได้จำก

กำรถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล 

 (ฌ)  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ท้ังน้ี 

เฉพำะซ่ึงตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำท่ีลงทุน” 

เงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 ประเภท (4) (ซ) และ (ฌ) ต้องค ำนวณหักภำษี 

ณ ท่ีจ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 ของเงินได้ [53] 

 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณภำษี สมมติได้ก ำไรจำกกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนคริปโท 

เคอร์เรนซีเป็นจ ำนวน 100,000 บำท เมื่อถอนเงินก้อนน้ีออกจำกศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์

ดิจิทัลเป็นเงินสดหรือเข้ำบัญชีธนำคำร ศูนย์ฯ จะมีหน้ำท่ีหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยส่งสรรพำกร

ในอัตรำร้อยละ 15 เป็นเงิน 15,000 บำท  

กำรหักภำษีอัตรำร้อยละ 15 น้ี ไม่ใช่ภำษีสุดท้ำย (final tax) จึงต้องน ำรำยได้ 

100,000 บำท และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 15,000 บำท ตำมมำตรำ 40 (4) (ฌ) ย่ืนพร้อมกับ

รำยได้ตำมมำตรำ 40 (1) – (8) ในกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำประจ ำปี  

ภำษีท่ีต้องจ่ำยจริงจึงเป็นไปตำมเงินได้สุทธิในปีภำษีน้ัน เช่น รำยได้สุทธิในปี

ภำษีไม่ถึง 150,000 บำท ไม่ต้องเสียภำษี ก็จะสำมำรถขอคืนภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 15,000 

บำทได้ท้ังหมด แต่หำกเงินได้สุทธิเป็น 500,000 บำท จะต้องเสียภำษี  

(150,000 × 5%) + (200,000 × 10%) = 27,500 บำท  

เท่ำกับต้องจ่ำยเพิ่มอีก 27,500 – 15,000 = 12,500 บำท  
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8 ภาคผนวก 

8.1 Blockchain อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจำกอีเธอเรียมท่ีเรำสำมำรถพัฒนำสัญญำอัจฉริยะใช้งำนบนเครือข่ำย

สำธำรณะแล้ว ยังมีเทคโนโลยีบล็อกเชนอื่น ๆ อีกหลำยตัวท่ีเรำสำมำรถเลือกใช้งำนได้ 

เน้ือหำส่วนน้ีจะยกตัวอย่ำงเครือข่ำยบล็อกเชนท่ีมีควำมเฉพำะท่ีน่ำสนใจและควรศึกษำเพื่อ

เป็นทำงเลือก  

8.1.1 Ripple & Stellar 

ริปเพิล [113] ก ำเนิดในช่วงปี ค.ศ. 2012 เป็นเครือข่ำยสำรสนเทศทำงกำรเงิน 

ท่ีออกแบบมำเพื่อรองรับธุรกรรมของสถำบันกำรเงินโดยเฉพำะ มีฟังก์ชันหลักประกอบด้วย

กำรท ำ Real-Time Gross Settlement กำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรำ และกำรโอนเงินข้ำม

ประเทศ ริปเพิลจึงมักได้รับกำรเปรียบว่ำเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ท่ีธนำคำรพำณิชย์นิยมใช้ในกำร

ท ำธุรกรรมข้ำมประเทศ  ริปเพิลจึงเป็นทำงเลือกหน่ึงในกำรพัฒนำระบบงำนท่ีต้องกำรใช้

บล็อกเชนเป็นสะพำนเชื่อมกับระบบเงิน โดยเฉพำะกับสถำบันทำงกำรเงิน 

กำรยืนยันธุรกรรมของริปเพิลท ำเป็นรอบทุก ๆ 3 - 5 วินำที ทุกธุรกรรมจะต้องส่ง

ตรวจสอบยืนยันโดย validators ด้วยโพรโทคอลในกำรท ำ consensus ของริปเพิลเอง 

ธุรกรรมท่ีได้รับกำรยืนยันแล้วจะเก็บอยู่ใน ledger แต่ละโหนดโดยร้อยกับ ledger index  

ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้ำ ริปเพิลไม่มีกำรสร้ำงบล็อกธุรกรรม จึงมักไม่ได้เรียกว่ำเป็นบล็อกเชน  

แต่เรียกว่ำเป็น Distributed Ledger Technology (DLT) แทน  
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Consensus ของ  ริป เพิลมีชื่ อ เฉพำะว่ ำ  Ripple Protocol Consensus 

Algorithm [114] มีพื้นฐำนจำก Federated Byzantine Agreement (FBA)  

FBA ท ำงำนคล้ำยกับ PBFT โดยมีควำมแตกต่ำงตรงท่ีแต่ละโหนดไม่

จ ำเป็นต้องให้ ทุก validator ยืนยันธุรกรรม แต่เลือกได้ว่ำจะเชื่ อถือ 

validator ใดบ้ำงเรียกว่ำ quorum slices ธุรกรรมจะถูกส่งไปโหวตเฉพำะ 

validators ใน quorum slices ท่ี intersect กันต้ังแต่ quorum slice ท่ีต้น

ทำงของธุรกรรมเชื่อถือ ไปจนถึง quorum slice ท่ีปลำยทำงของธุรกรรม

เชื่อถือ โดยธุรกรรมจะต้องได้รับกำรโหวตผ่ำนทุก quorum slice ไม่น้อย

กว่ำค่ำที่ก ำหนดจึงจะได้รับกำรยืนยันและร้อยเข้ำ ledger 

กำรท ำ quorum slices ท ำให้ FBA แลกเปลี่ยนข้อมูลน้อยกว่ำและกระจำย

อ ำนำจได้ดีกว่ำ PBFT  

คริปโทเคอร์เรนซีของริปเพิล ชื่ อ XRP โดยริปเพิลผลิตโทเคน XRP ท้ังหมด 

100,000 ล้ำน XRP ต้ังแต่เร่ิมแรกเพื่อใช้หมุนเวียนในเครือข่ำยและใช้ช ำระค่ำธรรมเนียมใน

กำรท ำธุรกรรม โดย Ripple Lab ท่ีเป็นผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ของริปเพิลถือครองไว้ 55,000 

ล้ำน XRP และปล่อยให้มีกำรหมุนเวียนอิสระ 45,000 ล้ำน XRP กำรท่ี Ripple Lab ถือครอง

สินทรัพย์จ ำนวนมำก ท ำให้เกิดควำมกังวลในกำรป่ันรำคำ XRP ในปี ค.ศ. 2017 Ripple Lab 

จึงพัฒนำสัญญำอัจฉริยะ escrow ในกำรปล่อย XRP ออกมำหมุนเวียนทุกเดือน  

ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมของริปเพิลเร่ิมต้นท่ี 0.00001 XRP (อัตรำแลกเปลี่ยน

ปี ค.ศ. 2021 1 XRP = ประมำณ 1.3 - 1.4 เหรียญสหรัฐ) ซ่ึงถือว่ำต่ำมำกเมื่อเทียบกับ

ค่ำธรรมเนียมของเครือข่ำยบล็อกเชนอื่น ๆ  ธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่งจึงเร่ิมใช้ริปเพิลใน

กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินข้ำมประเทศ ในปี ค.ศ. 2021 ริปเพิลมีสมำชิกเป็นธนำคำร

พำณิชย์และสถำบันกำรเงินท่ัวโลกมำกกว่ำ 300 แห่ง 

N3RD
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สัญญำอัจฉริยะ escrow ของ Ripple Lab มีท้ังหมด 55 สัญญำ แต่ละ

สัญญำถือครองโทเคน 1,000 ล้ำน XRP โดยแต่ละสัญญำจะหมดอำยุใน

วันท่ี 1 ของทุกเดือน  

เมื่อสัญญำอัจฉริยะหมดอำยุจะปล่อยโทเคน 1,000 ล้ำน XRP ท่ีถือครอง

อยู่ออกขำยในตลำด หำกสิ้นเดือนแล้วยังขำยไม่หมด โทเคนท่ีเหลือจะถูก

เก็บคืนและต้ังเป็นสัญญำอัจฉริยะใหม่เป็นสัญญำท่ี 56, 57, ..  ไปเร่ือย ๆ 

จนกว่ำจะขำยได้หมดท้ัง 55,000 ล้ำน XRP 

สเตลลำร์ [115] เป็น DLT เช่นเดียวกับริปเพิล ใช้ซอร์สโค้ดของริปเพิลมำพัฒนำ

เพื่อให้เหมำะกับกำรรองรับผู้ใช้ท่ัวไป และองค์กรท่ีไม่ใช่สถำบันกำรเงิน มีโพรโทคอลในกำร

ท ำ consensus ของตัวเองเช่นกัน แต่มีหลักกำรท ำงำนเหมือนกับริปเพิล 

สเตลลำร์มีคริปโทเคอร์เรนซีของตัวเองชื่อ Lumen (XLM) ในกำรท ำธุรกรรมและ

ช ำระค่ำธรรมเนียม มีจ ำนวนโทเคนเร่ิมต้นท่ี 100,000 ล้ำน XLM และเพิ่มข้ึน 1% ทุก ๆ ปี 

จนในเดือนตุลำคม ค.ศ. 2019 ชุมชนของสเตลลำร์ลงมติให้คงจ ำนวน XLM 

หมุนเวียนไว้รำว 50,000 ล้ำน XLM และไม่มีกำรผลิตเพิ่ม ปัจจุบันมี XLM หมุนเวียนใน

ตลำดรำว 20,000 ล้ ำน XLM และอีกรำว 30,000 ล้ ำน XLM ถือครองโดย Stellar 

Development Foundation เพื่อใช้ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ โปรโมตกำรใช้งำนสเตลลำร์ 

และถือครองโดยสัญญำอัจฉริยะ escrow เพื่อปล่อยโทเคนออกสู่ตลำดในวันท่ี 1 มกรำคม 

ค.ศ. 2021 - 2023 ปีละ 3,000 ล้ำน XLM 

ค่ำธรรมเนียมธุรกรรมของสเตลลำร์เร่ิมต้นท่ี 0.00001 XLM (อัตรำแลกเปลี่ยนปี 

ค.ศ. 2021 1 XLM = ประมำณ 0.6 – 0.7 เหรียญสหรัฐ) 
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จะเห็นได้ว่ำ ริปเพิล และ สเตลลำร์ คล้ำยกันมำก ๆ ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะท้ัง

ริปเพิลและ สเตลลำร์มี Chief Technology Officer คนเดียวกันคือ Jed 

McCaleb 

McCaleb เป็นผู้สร้ำง eDonkey peer-to-peer file sharing ท่ีได้รับควำม

นิยมสูงมำกในช่วงปี ค.ศ.2000 และเป็นผู้ก่อต้ังบริษัทซ้ือขำยแลกเปลี่ยน

บิตคอยน์ Mt.Gox ในประเทศญี่ปุ่น 

Mt.Gox ย่อมำจำก Magic: the Gathering Online eXchange ซ่ึงเป็นชื่ อ

เว็บท่ี McCaleb ต้ังใจจะสร้ำงเป็น portal แลกเปลี่ยน card ในเกม Magic: 

the Gathering แต่พอมำ รู้จักบิตคอยน์จึ งพบว่ำท ำ เว็บแลกเปลี่ ยน 

บิตคอยน์น่ำจะดีกว่ำ  

8.1.2 Binance Smart Chain  

Binance เป็นบริษัทท่ีท ำธุรกิจซื้อขำยแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีท่ีมีปริมำณ 

กำรซื้อขำยสูงท่ีสุดในโลก และมีเครือข่ำยบล็อกเชนให้บริกำรในกำรพัฒนำ DApp เป็นของ

ตัวเองชื่อ Binance Smart Chain 

Binance Smart Chain [116] เป็นเครือข่ำยบล็อกเชนสำธำรณะเพื่อใช้ในกำร

พัฒนำ  DApp ของ  Binance เค รือข่ ำย  BSC เ ป็น  Ethereum Virtual Machine (EVM) 

compatible จึงสำมำรถน ำสัญญำอัจฉริยะท่ีพัฒนำส ำหรับอีเธอเรียมมำท ำงำนบน BSC ได้  

BSC ใช้ Binance Coin (BNB) ซ่ึงเป็นคริปโทเคอร์เรนซีของ Binance ส ำหรับช ำระ

ค่ำธรรมเนียมธุรกรรมและกำรประมวลผลสัญญำอัจฉริยะ  

เครือข่ำย BSC ใช้โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ี Binance พัฒนำข้ึนมำเอง

เรียกว่ำ Proof of Staked Authority (PoSA) [117] เป็นกำรใช้ Proof of Authority ในกำร

เลือกโหนดท่ีจะท ำหน้ำท่ีเป็น validators และใช้ Proof of Stake ในกำรเลือก validator  
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ท่ีจะยืนยันบล็อกธุรกรรม วิธีน้ีท ำให้ BSC สำมำรถควบคุมจ ำนวน validators ท่ีอยู่ใน

เครือข่ำยและลดปริมำณกำรกระจำยธุรกรรมระหว่ำง validator ได้ BSC จึงสำมำรถก ำหนด 

block time ไดท่ี้ 3 วินำที ธุรกรรมบน BSC จึงมีผลเร็วกว่ำบนอีเธอเรียมหรือบิตคอยน์มำก 

Validators ของ BSC มีอยู่ท้ังหมดรำว ๆ 40 โหนดประกอบด้วยโหนดของ 

Binance เองและขององค์กรภำยนอกเพื่อกระจำยอ ำนำจ โดย Binance มีอ ำนำจในกำร

ก ำหนด validator ท่ีจะเข้ำร่วมในกำรยืนยันบล็อกธุรกรรม และจำก validators ท้ังหมดท่ีมี

อยู่ BSC จะเลือกโหนดท่ีวำง stake สูงสุด 21 อันดับแรกให้ท ำงำนเป็น validators ในแต่ละ

วัน โหนดท่ีเป็น validator จะได้รำงวัลและค่ำธรรมเนียมจำกบล็อกท่ีโหนดเป็นผู้ยืนยันโดย

จะโอนเข้ำเป็นรำยวัน  

BSC มีกลไกปรับ validator ท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วย เช่น validator ท่ี

ยืนยันข้อมูลบล็อกเดียวซ้ำหลำยคร้ัง (double sign) จะถูกยึด stake ท่ีวำงไว้ 10,000 BNB 

และถูกขับออกจำกกำรเป็น validator 

กำรท่ี BSC มี block time ต่ำ ท ำให้ BSC รองรับธุรกรรมได้มำกกว่ำอีเธอเรียม อีก

ท้ังค่ำ gas ของ BSC เฉลี่ยไม่ถึง 10 Gwei ของ BNB ในขณะท่ีค่ำ gas ของอีเธอเรียมเฉลี่ย

มำกกว่ำ 40 Gwei ของ ETH ค่ำธรรมเนียมธุรกรรมของ BSC จึงต่ำกว่ำอีเธอเรียมมำก 

ประกอบกับสัญญำอัจฉริยะบนอีเธอเรียมสำมำรถย้ำยมำท ำงำนบน BSC ได้ง่ำย ส่งผลให้ 

BSC ได้รับควำมนิยมในกำรท ำธุรกรรมมำกข้ึนเร่ือย ๆ โดยในเดือนเมษำยน ค.ศ. 2021 

จ ำนวนธุรกรรมเฉลี่ยของอีเธอเรียมอยู่ท่ี 1.4 ล้ำนธุรกรรมต่อวัน ในขณะท่ี BSC มีจ ำนวน

ธุรกรรมเฉลี่ยในช่วงเวลำเดียวกันรำว 5.4 ล้ำนธุรกรรมต่อวัน 

8.1.3 Polkadot 

นอกจำกบิตคอยน์ อีเธอเรียม แล้ว ปัจจุบันยังมีเครือข่ำยบล็อกเชนสำธำรณะอื่น ๆ 

อีกหลำยเครือข่ำย เช่น Cardano, Ripple, Stellar, EOS, Litecoin, NEM, Solana เครือข่ำย

บล็อกเชนเหล่ำน้ีได้รับกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดท่ีต่ำงกัน โทเคน ข้อมูล โพรโทคอล จึงมี
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ควำมแตกต่ำงกัน ซ่ึงท ำให้เครือข่ำยบล็อกเชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่สำมำรถเชื่อมข้อมูลหำกัน

ได้ หรือท ำงำนร่วมกัน (interoperable) ได้อัตโนมัติ 

Polkadot [118] แก้ปัญหำน้ี โดยสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชนกลำงเชื่อมโยงเครือข่ำย

บล็อกเชนท่ีต่ำงกันเข้ำด้วยกัน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนข้ำมกันได้ เครือข่ำยบล็อกเชนกลำง 

ท่ี Polkadot สร้ำงข้ึนมำ เรียกว่ำ Relay Chain เป็นทำงผ่ำนของธุรกรรม ท ำให้สำมำรถโอน

ถ่ำยข้อมูล โทเคน จำกเครือข่ำยบล็อกเชนหน่ึงไปอีกเครือข่ำยหน่ึงได้ รวมถึงพัฒนำ 

แอปพลิเคชันท่ีท ำงำนข้ำมเครือข่ำยบล็อกเชนได้ 

ควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงเครือข่ำยบล็อกเชนเข้ำด้วยกันเหมือนกับอินเทอร์เน็ต 

ท่ีเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่ัวโลกเข้ำด้วยกัน จึงมักมีกำรกล่ำวถึง Polkadot ว่ำเป็น 

Internet of blockchains 

Polkadot มีโทเคนชื่อ DOT เป็นคริปโทเคอร์เรนซีในกำรช ำระค่ำธุรกรรมในกำร

ประมวลผลและโอนถ่ำยข้อมูล Relay Chain ท ำงำนโดยใช้โพรโทคอลในกำรท ำ consensus 

แบบ Proof of Stake 

8.1.4 Diem 

โครงกำร Diem [119] เดิมชื่อ Libra เป็นโครงกำรท่ีริเร่ิมโดยบริษัท Facebook 

ในช่วงกลำงปี ค.ศ. 2019 มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงระบบช ำระเงินส ำหรับ Facebook โดยใช้

บล็อกเชนจัดกำรธุรกรรม  

Diem บริหำรจัดกำรโครงกำรในรูปแบบสมำคม โดยก่อต้ังเป็นนิติบุคคลในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ มีสมำชิกเป็นบริษัทเอกชนท่ีท ำธุรกิจด้ำนกำรช ำระเงิน เทคโนโลยี สื่อสำร 

บล็อกเชน และกำรเงินรวม 27 รำย 

Diem ใช้กลไกกำรสร้ำง Stablecoin โดยใช้ทุนส ำรองคล้ำย ๆ กับ USDT ของ 

Tether  คริปโทเคอร์เรนซีของ Diem จะมีหลำยสกุล โทเคนของแต่ละสกุล ใช้ทุนส ำรองเป็น

เงินสดหรือสินทรัพย์แทนเงินสดของสกุลน้ันและบริหำรโดยองค์กรหรือบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจ
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ในประเทศท่ีมีอ ำนำจในกำรควบคุมเงินสกุลน้ัน เช่น ≋USD เป็นโทเคนท่ีส ำหรับสกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐ ใช้ทุนส ำรองเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐ อัตรำ 1:1 กับโทเคน และจะออกโทเคน

ใหม่โดยองค์กรหรือบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกำ องค์กรหรือบริษัท 

ท่ีด ำเนินธุรกิจท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ Diem เรียกว่ำเป็น Virtual Asset Service Provider 

(VASP) จะต้องได้รับกำรก ำกับดูแลทำงกำรเงินตำมกฎหมำยของประเทศท่ีต้ังและได้รับกำร

รับรองโดยสมำคม 

Diem มีแผนจะสร้ำงโทเคน ≋LBR เป็นโทเคนท่ีรองรับเงินตรำหลำยสกุล (multi-

currency coin) ส ำหรับประเทศไม่ได้ใช้เงินสกุลเดียว และอำจใช้ในกำรท ำ settlement 

ธุรกรรมระหว่ำงประเทศ โดยมีเงินสดหรือสินทรัพย์แทนเงินสดเป็นทุนส ำรองเช่นกัน 

เค รือข่ำยบล็อกเชนของ Diem ได้ รับกำรออกแบบเป็น permissioned ใช้ 

โพรโทคอล ในกำรท ำ consensus แบบ Byzantine Fault Tolerance  พัฒนำเป็นซอฟต์แวร์

โอเพนซอร์ส มีภำษำ Move เป็นภำษำส ำหรับสร้ำงธุรกรรมและเขียนสัญญำอัจฉริยะ [120] 

ด้วยบทบำทของโครงกำรท่ีคล้ำยกับธนำคำรกลำงของประเทศ โครงกำร Diem จึง

ได้รับเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก ธนำคำรกลำงของหลำยประเทศมีควำมเห็นไป

ในทำงเดียวกันว่ำ Diem เป็นภัยคุกคำมต่อกำรควบคุมเสถียรภำพทำงกำรเงินของประเทศ 

และเช่นเดียวกับคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ Diem อำจถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน หรือ

สนับสนุนทำงกำรเงินในกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือกำรก่อกำรร้ำย และอำจสร้ำงปัญหำใน

กำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

โครงกำร Diem ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์พื้นฐำน และมีแผนท่ีจะน ำร่อง

ท ำ Stablecoin ท่ีตรึงกับเหรียญสหรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกำในปี 2021 [121] 

8.1.5 Hyperledger 

กำรประยุกต์ใช้บล็อกเชน โดยเฉพำะระบบงำนภำยในองค์กรหรือระหว่ำงองค์กร  

อำจไม่เหมำะท่ีจะใช้งำนเครือข่ำยบล็อกเชนสำธำรณะอย่ำงอีเธอเรียม ริปเพิล หรือ BSC  
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ท่ีกำรท ำงำนเป็นอิสระจำกกำรควบคุมขององค์กร ระบบงำนภำยในองค์กรจึงมักจะเลือก

สร้ำงเครือข่ำยภำยในเป็น permissioned private หรือ consortium  

เรำอำจเลือกใช้ซอฟต์แวร์เดียวกับ อีเธอเรียม เช่น Geth ในกำรสร้ำงโหนดท ำงำน

ภำยในองค์กรก็ได้ หรืออีกทำงเลือกหน่ึงคือใช้ซอฟต์แวร์ส ำหรับสร้ำงเครือข่ำยบล็อกเชน

ภำยในองค์กรโดยเฉพำะ เช่น Hyperledger 

Hyperledger [122] เ ป็นโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ส ำหรับสร้ำงเครือข่ำย 

บล็อกเชนใช้งำนในองค์กร (Enterprise grade) ประกอบด้วยโครงกำรย่อย ๆ (เช่น Fabric, 

Besu, Iroha) ท่ีพัฒนำซอฟต์แวร์เครือข่ำยส ำหรับจุดประสงค์ในกำรน ำไปใช้งำนท่ีต่ำงกัน

และใช้โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ีต่ำงกัน เพื่อให้องค์กรสำมำรถเลือกใช้ท่ีเหมำะกับ

ระบบงำนภำยในองค์กรได้  

ตารางที่ 1 โครงการของ Hyperledger 

Ledgers Focus Consensus 

Hyperledger Fabric Enterprise, Generic, Scalable Kafka, Solo, RAFT 

Hyperledger Sawtooth High modularity PBFT, PoET 

Hyperledger Burrow Lightweight, Speed BFT 

Hyperledger Besu Permissioned, EVM compatible PoW, PoA 

Hyperledger Indy Digital Identity, Verifiable Credentials RBFT 

Hyperledger Iroha IoT, Mobile  YAC 

กำรท่ี Hyperledger ต้ังใจให้เป็นบล็อกเชนส ำหรับองค์กร อยู่ภำยใต้กำรควบคุม

ขององค์กรและใช้ทรัพยำกรขององค์กรเอง จึงได้รับกำรออกแบบให้เน้นเร่ืองประสิทธิภำพ

ในกำรประมวลผลท่ีสูง มี block time ต่ำ โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ไม่จ ำเป็นต้อง

กระจำยอ ำนำจโดยสมบูรณ์เหมือน permissionless blockchain  
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และเน่ืองจำกเป็นกำรใช้งำนในองค์กร ไม่จ ำเป็นต้องมีค่ำธรรมเนียม Hyperledger  

จึงไม่มีโทเคนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีเหมือนกับบิตคอยน์หรืออี เธอเรียม แต่ ยังคง

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ DApp และสร้ำงโทเคนอื่น ๆ ได้ 

ซอฟต์แวร์ท้ังหมดของ Hyperledger พัฒนำเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ภำยใต้

กำรสนับสนุนของ Linux Foundations โครงกำรย่อยของ Hyperledger หลำยโครงกำร เช่น 

Fabric และ Besu ผ่ำนกำร audit จำกองค์กรภำยนอกแล้ว 
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8.2 ศพัท์น่ารูเ้กี่ยวกับบล็อกเชน 

Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism/Counter-

Terrorism Financing (AML/CFT, AML/CTF): กำรต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุน

กำรเงินในกำรก่อกำรร้ำย เป็นข้อเสนอแนะมำตรฐำนระดับนำนำชำติ โดย Financial 

Action Task Force ซ่ึงเป็นองค์กรสำกลท่ีก่อต้ังเพื่อต่อต้ำนกำรฟอกเงินโดยกลุ่ม G7 ในปี 

ค.ศ. 1987 

Blockchain (บล็อกเชน): วิธีกำรเก็บข้อมูลรำยกำรเปลี่ยนแปลงตำมหลักกำรทำงบัญชี โดย

กำรเข้ำรหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่ำน้ีต่อกันตำมล ำดับเวลำท่ีข้อมูลเข้ำมำ กลุ่มข้อมูล

ดังกล่ำวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ำยท่ีก ำหนดได้ทรำบท่ัวกัน ท้ังน้ี ผู้ใช้ทุกคนจะทรำบ

กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรำยกำรตลอดเวลำ  

Bitcoin (บิตคอยน์): ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงซ่ึงใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

และเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบัน บิตคอยน์ยังเป็นชื่อท่ีใช้เรียกโทเคนท่ี

เป็นหน่วยเงิน และเครือข่ำยของระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์น้ีด้วย  

Bitcoin address (บิตคอยน์แอดเดรส): หมำยเลขประจ ำผู้ใช้ของบิตคอยน์ ใช้ในกำรระบุ

ตัวผู้ท ำธุรกรรมในเครือข่ำยบิตคอยน์ 

Block time: เวลำท่ีหน่วงไว้โดยโพรโทคอลในกำรท ำ consensus เพื่อให้ข้อมูลธุรกรรม

สำมำรถกระจำยได้อย่ำงท่ัวถึงท้ังเครือข่ำย block time สูง ท ำให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลธุรกรรม

กระจำยได้ท่ัวถึงท้ังเครือข่ำยแต่ท ำให้ธุรกรรมใช้เวลำในกำรยืนยันนำน ในทำงกลับกัน 

block time ต่ำกำรยืนยันธุรกรรมเกิดได้เร็วกว่ำ แต่ข้อมูลธุรกรรมกระจำยไม่ท่ัวถึง ซ่ึงมีผล

ท ำให้ไม่สำมำรถหำ consensus ได้ แต่ละเครือข่ำยจึงต้องพิจำรณำ block time อย่ำง

รอบคอบ เพรำะมีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของธุรกรรม 

Capital Gains Tax (CGT): ภำษีผลได้จำกทุน ได้แก่ ภำษีท่ีเก็บจำกผลได้ท่ีเกิดจำกกำร

เพิ่มข้ึนในมูลค่ำของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ 
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Central Bank Digital Currency (CDBC): ระบบเงินดิจิทัลท่ีบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแล

โดยธนำคำรกลำงของประเทศ 

Centralized Exchange (CEX): ศูนย์ซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แบบรวมศูนย์ 

Consensus: กลไกกำรท ำให้ข้อมูลสอดคล้องตรงกันกันในบล็อกเชน  

Consortium blockchain: เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissioned ท่ีใช้งำนระหว่ำงองค์กร

ท่ีมีควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือท ำธุรกรรมระหว่ำงกัน 

Cryptocurrency (คริปโทเคอร์เรนซี): ตำมนิยำมในพระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนบน

ระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีควำมประสงค์ ท่ีจะใช้เ ป็นสื่ อกลำงในกำร

แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซ่ึงสินค้ำบริกำร หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่ำงสินทรัพย์

ดิจิทัล และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศก ำหนด  

Cryptographic Hash: แฮชรหัสลับ เป็นแฮชที่เกิดจำกกำรค ำนวณโดยวิธีวิทยำกำรเข้ำรหัส

ลับ มำตรฐำนท่ีนิยมใช้ในระบบสำรสนเทศได้แก่ MD5, SHA, RIPEMD มีขนำดต้ังแต่ 128 

ถึง 512 บิต (16 ถึง 64 ไบต์)  

Customer Due Diligence (CDD): กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำเป็น

กระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ ตรวจทำน กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงินหรือกำรท ำธุรกรรม

ของลูกค้ำ เพื่อตรวจจับควำมผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับสถำนภำพทำงเศรษฐกิจของ

ลูกค้ำ 

Decentralized Exchange (DEX): ศูนย์ซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แบบกระจำยอ ำนำจ 

ศูนย์ซื้อขำยฯ ลักษณะน้ีท ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนตำมท่ี

สัญญำอัจฉริยะก ำหนดไว้ อ ำนำจกำรจัดกำรสินทรัพย์ดิจิทัลจะอยู่กับเจ้ำของสินทรัพย์ 

ลูกค้ำไม่ต้องฝำกสินทรัพย์ไว้กับศูนย์ฯ หรือต้องให้อ ำนำจกระท ำกำรแทนเหมือนกับ 

Centralized Exchange  
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Decentralized Application (DApp): แอปพลิเคชันท่ีสร้ำงจำกสัญญำอัจฉริยะ ท ำงำนบน

บล็อกเชน จึงมีคุณสมบัติในกำรกระจำยศูนย์และกระจำยอ ำนำจในกำรประมวลผล DApp 

และสัญญำอัจฉริยะเป็นค ำท่ีใช้แทนกันได ้

Decentralized Finance (DeFi): สัญญำอัจฉริยะในกำรบริกำรทำงกำรเงินแบบกระจำย

อ ำนำจ  

Decentralized Identifier (DID): identifier แบบกระจำยศูนย์/กระจำยอ ำนำจ บริหำร

จัดกำรได้โดยผู้ใช้เอง ใช้งำนในสำรรับรองท่ีตรวจสอบได้ (Verifiable Credential) 

Delivery-versus-Payment (DvP): กำรช ำระเงินและส่งมอบหลักทรัพย์ในครำวเดียว 

ธุรกรรมในกำรช ำระเงินและส่งมอบหลักทรัพย์จะแยกออกจำกกันไม่ได้ (atomic)  

Distributed Ledger Technology (DLT): เทคโนโลยีในกำรประมวลผล ledger แบบ

กระจำยศูนย์ หลักกำรท ำงำนคล้ำยกับบล็อกเชน มีควำมแตกต่ำงจำกบล็อกเชนท่ี DLT ไม่มี

กำรรวมธุรกรรมเป็น block และไม่มี block time 

Double spending: กำรท ำธุรกรรมซ้ำซ้อนโดยใช้โทเคนเดียว ตัวอย่ำงกำรท ำธุรกรรม

ซ้ำซ้อน เช่น กำรปลอมแปลงธนบัตร หรือปลอมเช็คโดยกำรท ำส ำเนำ เพื่อน ำไปใช้จ่ำยหรือ

ข้ึนเงินได้หลำย ๆ คร้ัง  

Ethereum Virtual Machine (EVM): ส่วนประมวลผลธุรกรรมและสัญญำอัจฉริยะติด

ต้ังอยู่ภำยในโหนดของเครือข่ำยอีเธอเรียม  

Fork: ในบริบทของบล็อกเชน fork เป็นกลไกในกำรอัปเกรดบล็อกเชนโดยกำรอัปเกรด

ซอฟต์แวร์ของโหนดในบล็อกเชน  

Gas: ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำธุรกรรมในเครือข่ำยอีเธอเรียม และ EVM-compatible 

Good and Service Tax (GST): ภำษีท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำร 

Governance Token: เป็น utility token ท่ีให้สิทธิผู้ถือในกำรก ำกับควบคุมสัญญำอัจฉริยะ 
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Hash: ศำสตร์ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ แฮชเป็นข้อมูลขนำดเล็กท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ข้อมูลอื่น ในอุดมคติ ข้อมูลท่ีเหมือนกันทุกประกำรต้องค ำนวณได้แฮชเป็นค่ำเดียวกัน และ

ข้อมูลท่ีต่ำงกันต้องค ำนวณได้แฮชท่ีไม่เหมือนกัน  

Initial Coin Offering (ICO): กำรลงทุนด้วยกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล เป็นรูปแบบในกำร

ระดมทุนโดยให้สิทธิถือโทเคนดิจิทัลเป็นกำรตอบแทน 

Keypair (คู่กุญแจ): ข้อมูลท่ีเป็นกุญแจในกำรเข้ำและถอดรหัสลับในระบบรหัสกุญแจ

สำธำรณะ (public key cryptography) คู่กุญแจประกอบด้วยกุญแจสองดอกท่ีสร้ำงข้ึนให้

เข้ำคู่กันโดยเฉพำะ ได้แก่กุญแจส่วนตัว (private key) ท่ีต้องเก็บเป็นควำมลับ และกุญแจ

สำธำรณะ (public key) ท่ีสำมำรถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องกังวลว่ำจะท ำให้ผู้อื่นล่วงรู้กุญแจ

ส่วนตัวท่ีเข้ำคู่กัน 

Know Your Customer (KYC): กระบวนกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบตัวตนท่ีแท้จริง 

มักพิสูจน์โดยเอกสำรท่ีออกโดยรัฐท่ีมีภำพถ่ำย (เช่น บัตรประชำชน หนังสือเดินทำง) กำร

พิสูจน์ตัวตนลูกค้ำเป็นส่วนหน่ึงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

Ledger: ฐำนข้อมูลส ำหรับเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมในบล็อกเชน  

Minimum Viable Product (MVP): สินค้ำหรือบริกำรท่ีมีคุณสมบัติหรือฟังก์ชันน้อยท่ีสุด

เท่ำท่ีจะใช้งำนหรือให้บริกำรได้จริง มักใช้ในกำรประเมินหรือทดสอบควำมต้องกำรของ

ตลำด 

Miner: โหนดในกำรยืนยันธุรกรรมในเครือข่ำยท่ีใช้ consensus แบบ Proof of Work 

Mining: กำรหำรำยได้จำกรำงวัลท่ีเครือข่ำยคริปโทเคอร์เรนซีผลิตให้ในกระบวนกำร Proof 

of Work  

Node (โหนด): คอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อเป็นสมำชิกของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หำกใช้ใน

บริบทของบล็อกเชน โหนดคือคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำยบล็อกเชน 
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Nonce: ข้อมูลท่ีมีกำรใช้งำนเพียงคร้ังเดียวตลอดอำยุกำรประมวลผลข้อมูล ส ำหรับบิต

คอยน์ nonce เป็นค่ำท่ีเติมในหัวบล็อกเพื่อให้ได้ hash ของหัวบล็อกต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ซ่ึง

ต้องลองผิดลองถูกจนกว่ำจะพบ 

Oracle: ระบบสำรสนเทศท่ีส่งข้อมูลจำกด้ำนนอกเครือข่ำยบล็อกเชนให้กับสัญญำอัจฉริยะ

ท่ีอยู่บนบล็อกเชน 

Permissioned blockchain: เครือข่ำยบล็อกเชนท่ีมีกำรก ำหนดสิทธิกำรเชื่อมต่อ กำรอ่ำน-

เขียน ledger และกำรมีส่วนร่วมในกำรยืนยันธุรกรรม 

Permissionless blockchain: เครือข่ำยบล็อกเชนท่ีไม่มีกลไกในกำรอนุญำตหรือก ำหนด

สิทธิในกำรเข้ำถึง ทุกคนสำมำรถเชื่อมต่อกับเครือข่ำย อ่ำน/เขียน ledger และมีส่วนร่วมใน

กำรยืนยันธุรกรรมได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดหรือต้องขออนุญำตใคร 

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT): อัลกอริทึมในกำรยืนยันข้อมูลท่ีถูกต้อง

โดยใช้เสียงข้ำงมำก หลักกำรท ำงำนของ PBFT สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรยืนยันธุรกรรมบน

เครือข่ำยบล็อกเชนได้ 

Private blockchain: เครือข่ำยบล็อกเชนแบบ permissioned ท่ีใช้งำนภำยในองค์กรเดียว 

Proof of Authority (PoA): โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ีก ำหนดอ ำนำจในกำรยืนยัน

ธุรกรรมให้กับโหนดโดยผู้ดูแลเครือข่ำยบล็อกเชน  

Proof of Stake (PoS): โพรโทคอลในกำรท ำ consensus โดยสุ่มโหนดในกำรยืนยันธุรกรรม

ตำมสัดส่วนของ stake ท่ีวำงไว้   

Proof of Work (PoW): โพรโทคอลในกำรท ำ consensus ท่ีแข่งขันกันประมวลผลข้อมูล

เพื่อแก้โจทย์หรือหำค่ำตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด จะได้เป็นผู้ยืนยันธุรกรรมและประทับเวลำ  

Protocol (โพรโทคอล): เกณฑ์วิธี เป็นข้อตกลงท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อให้กำรสื่อสำรเป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ ตัวอย่ำงเช่น consensus protocol ของบล็อกเชน 
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Public blockchain: เครือข่ำยบล็อกเชนสำธำรณะ มักเป็นเครือข่ำยแบบ permissionless 

เช่น บิตคอยน์ อีเธอเรียม 

Signer: โหนดในกำรยืนยันธุรกรรมในเครือข่ำยท่ีใช้ consensus แบบ Proof of Authority 

Smart Contract (สัญญำอัจฉริยะ): ซอฟต์แวร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่อประมวลผลบนบล็อกเชน

โดยเฉพำะ โดยตัวซอฟต์แวร์จะต้องได้รับกำรติดต้ัง (deploy) ในบล็อกเชน สัญญำอัจฉริยะ

ประมวลผลบนบล็อกเชนและเก็บบันทึกผลลัพธ์บนบล็อกเชน 

Stablecoin: คริปโทเคอร์เรนซีท่ีมีกำรตรึงมูลค่ำกับสินทรัพย์จริง ส่วนมำกจะตรึงมูลค่ำกับ

สกุลเงิน 

Tree : โครงสร้ำงข้อมูลประเภทหน่ึงในศำสตร์ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ใช้แสดง

ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีขยำยหรือแตกกิ่งเหมือนต้นไม้ 

Token (โทเคน) :  สิ่งท่ีใช้แทนค่ำ เช่น เหรียญ ธนบัตร คือสิ่งแทนค่ำของเงิน ต๋ัวชม

ภำพยนตร์คือสิ่งแทนสิทธิในกำรชมภำพยนตร์ของผู้ถือ  

Validator: โหนดในกำรยืนยันธุรกรรมในเครือข่ำยท่ีใช้ consensus แบบ Proof of Stake 

Value-Added Tax (VAT): ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

Verifiable Credential (VC): เอกสำรรับรอง ตำม ขมธอ. 24-2563 โดยส ำนักงำนพัฒนำ

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง ชุดของข้อควำมยืนยันอย่ำงน้อยหน่ึงรำยกำรท่ีถูก

รับรองโดยผู้ออกเอกสำร (issuer) ท้ังน้ี VC มีคุณสมบัติท่ีสำมำรถตรวจพบกำรเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ ท่ีเกิดกับควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และตรวจสอบลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้ออกเอกสำรได้ด้วยกระบวนกำรเข้ำรหัสลับ 

Wallet (วอลเล็ต): ซอฟต์แวร์ในกำรเก็บกุญแจส่วนตัวในกำรท ำธุรกรรมบนบล็อกเชน  
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