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 ในการท าธุรกรรมออนไลน์โดยทั่วไป ที่ต้องมีการจ่ายช าระเงินด้วยบัตรเครดิต มีขั้นตอนมากมายและ
ต้องการความม่ันคงปลอดภัยสูง ต้องมีระบบศูนย์กลาง (centralized system) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคนกลางท า
หน้าที่ควบคุมดูแลการกระท าที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนี้ 
 

 
 
 บล็อคเชน (Blockchain) คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็น
เครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการท าธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอ่ืน ๆ อีก ในอนาคต โดยไม่มี
ตัวกลางคือสถาบันการเงินหรือส านักช าระบัญชี  ระบบ Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา 
ยกตัวอย่างการท าธุรกรรมด้วย Bitcoin จะมีรหัส Token สร้างขึ้นมาเพ่ือสื่อสารกับ Blockchain และท าการ
ตรวจสอบว่า Bitcoin นั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่จะท าธุรกรรมให้ส าเร็จต่อไป 
 Blockchain จึงเป็นระบบโครงข่ายในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งตัดตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที่มีอยู่ใน
โลกปัจจุบันออกไป ท าให้ต้นทุนการท าธุรกรรมถูกลง และอาจส่งผลให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง รวมไปถึง
ส านักช าระบัญชีต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีอีกในอนาคต หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
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  Blockchain ไม่เพียงมีบทบาทอยู่แค่การท าธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังน าไปใช้ในงานอ่ืน ๆ เช่น
การเก็บสถิติการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การให้ยืม Cloud Storage ระหว่างกัน ระบบ Peer to Peer 
Lending และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งแม้แต่เหล่าธนาคารเองก็ตัดสินใจเข้าลงทุนในการท า Blockchain มากขึ้น 
โดยล่าสุด สถาบันการเงินอย่างธนาคาร Citibank ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ รวมไปถึงบริษัท VISA ได้เข้า
ลงทุนในบริษัทบล็อกเชนชั้นน าอย่าง Chain.com เพ่ือเข้าสู่แนวทางรักษาตลาดเทคโนโลยีนี้เช่นกัน 

  Blockchain มีการพัฒนาใหม่ ๆ ไปสู่การใช้งานที่มากกว่าการท าธุรกรรม Bitcoin (สกุลเงินดิจิทัล ที่
สร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto ซึ่งเป็นชื่อสมมติของบุคคลที่ยังไม่มีใครทราบตัวตนที่แท้จริง) ในอดีตที่ไม่ได้
รับการยอมรับ ผนวกรวมกับกระแสการเพ่ิมขึ้นของอุปกรณ์ที่ใช้แนวคิด อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ( Internet of 
Things) จ าเป็นต้องมีการจัดการและดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และความจ าเป็น
ที่จะต้องบันทึกฐานข้อมูลของการติดต่อต่าง ๆ เหล่านั้น ท าให้เทคโนโลยี Blockchain ที่ให้ความส าคัญกับความ
เป็นส่วนตัว จะกลายเป็นตัวช่วยส าคัญของการใช้งานดังกล่าว โดยลดขั้นตอนในระบบการท างานให้เรียบง่ายขึ้น 
มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 Bitcoin ได้สร้างแนวคิดที่ว่า ไม่ต้องมีคนกลางท าหน้าที่ควบคุมดูแล แต่ใช้ Blockchain แทนข้อมูลใดๆ 
ก็ตาม เมื่อน าเข้ากระบวนการนี้ สามารถพิสูจน์/บอกได้ว่า น าเข้าโดยใคร (Digital Fingerprint) ซึ่งไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้และไม่สามารถปฏิเสธการกระท า 
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 Digital Signature มีคุณสมบัติเหมือนลายเซ็นในโลกแห่งความจริง ซึ่งมีเพียงเจ้าของลายเซ็นเท่านั้นที่
เซ็นได ้และเม่ือเซ็นแล้วจะมีผลผูกพันกับเอกสารที่ถูกลงนามนั้นเท่านั้น 
  การท างานของ Digital Signature มีข้ันตอนการท างานดังนี้  

1. เจ้าของลายเซ็นสร้าง secret key และ public key ของตนเองขึ้น 
2. เจ้าของลายเซ็นน า secret key มาเซ็นลงในเอกสาร message ได้เป็นเอกสารใหม่ชื่อ sig  
3. น าเอกสาร sig ส่งให้ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน า public key ของเจ้าของลายเซ็นพร้อมกับ message และเอกสาร sig มาพิสูจน์ 

หากเอกสาร sig มาจากลายเซ็นที่ถูกต้อง ก็จะยอมรับเอกสาร sig นั้นว่าได้ผ่านการลงนามที่ถูกต้อง 
ซึ่งหากเอกสาร message คือ Hash Pointer ของ Blockchain ใดๆ หมายความว่า เจ้าของลายเซ็นสามารถ
เซ็นก ากับข้อมูลใน Blockchain และเป็นการพิสูจน์ว่า Blockchain ก่อนหน้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีใครแก้ไขข้อมูลในภายหลังหรือไม่ 
 นอกจากนี้ public key ยังถูกใช้เป็น identity เพ่ือระบุตัวตนของผู้ใช้ Blockchain ดังนั้น การใช้ 
secret key เซ็น message ใดๆ จะเป็นการระบุว่าผู้นั้นได้ยอมรับ message นั้นว่าเป็นความจริงอีกด้วย 
 ความส าเร็จของ Blockchain จะสามารถพลิกสถานะการให้บริการด้านการเงินในโลกดิจิทัลได้หรือไม่ 
การหาพาร์ตเนอร์ที่มีประสบการณ์ในการท างานกับระบบความซับซ้อนและความหลากหลาย ในทุกระดับการใช้
งานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างดีที่สุด  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่
ผ่านมา แนวคิดทางธุรกิจเหล่านี้ต่างเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง หากแต่ปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ 
ได้กลายเป็นตัวก าหนดผู้ชนะในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการมองว่าซอฟต์แวร์คือตัวแปรส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นั่นเอง 
 มีการน า Blockchain ไปใช้งานเพิ่มขึ้นตามล าดับ ดังนี้ 
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  ตัวอย่างการประยุกต์ Blockchain ในองค์กรต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

  
 

ตัวอย่าง Blockchain สาธารณะ Blockchain ขององค์กรธุรกิจ 
 

ตัวอย่าง การประยุกต์ Blockchain ในกระบวนการส่งเชอรี่ 
 

 
 

  กระบวนการส่งเชอรี่ ผ่านขั้นตอนการขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 0 องศา เมื่อมีการเปลี่ยนมือ
ระหว่างผู้ขนส่ง จะมีการส่งข้อมูลอุณหภูมิ (log) ดังนั้น ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจะถูกโอนถ่ายไปเป็นทอดๆ 
เช่น เมื่อพบว่าอุณหภูมิเกิน 0 องศา ในระหว่างการขนส่งด้วยรถบรรทุก ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Blockchain 
 
 


