
สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ

ตอนที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

	 จากเอกสารเผยแพร่ของ	สำานัักงานัพัฒนัารัฐบาลดิิจิทััล	 (องค์์การมหาชนั)	 (สพร.)	หรือ	Digital	Government	Development	

Agency	 (Public	Organization)	 (DGA)	 เร่อง	การใช้เทัค์โนัโลยีบล็อกเชนัสำาหรับภาค์รัฐ	พิมพ์ค์รั�งทัี�	 1.1	มกราค์ม	2562	 ให้ค์วามร้้ 

ขั�นัพื�นัฐานัเกี�ยวกับหลักการทัำางานัของเทัค์โนัโลยีบล็อกเชนั	(Blockchain	Technology)	อย่างนั่าสนัใจ	จึงขอนัำามาถ่่ายทัอดิโดิยสรุปดิังนัี�

	 องค์์ประกอบของเทค์โนโลยีี	Blockchain	ประกอบด้้วยี	4	องค์์ประกอบ
สำำ�คั์ญ	คื์อ
	 1)	 Block	คื์อ	ชุุด้บรรจุุข้อมููลซ่ึ่�งมีู	2	ส่ำวนคื์อส่ำวนของส่ำ�งของต่่�ง	ๆ 	ที�ใส่ำเข้�ไป 
	 	 เรียีกว่�	Item	และส่ำวนแปะหััวกล่องหัรือ	Header	เพืื่�อใชุ้บอกให้ัค์นอื�น 
	 	 ทร�บว่�บรรจุุอะไรมู�	(แต่่เปิด้ดู้	Item	ภ�ยีในนั�นไมู่ได้้)	
	 2)	 Chain	คื์อ	หัลักก�รจุด้จุำ�ทุก	ๆ 	ธุุรกรรมูของทุก	ๆ 	ค์นในระบบและบันท่ก 
	 	 ข้อมููลพื่ร้อมูจัุด้ทำ�เป็นสำำ�เน�บัญชีุ	Ledger	แจุกจุ่�ยีให้ักับทุกค์นในระบบ
	 3)	 Consensus	คื์อ	ข้อต่กลงร่วมูกัน	
	 4)	 Validation	ค์ือ	ก�รต่รวจุสำอบค์ว�มูถููกต่้องแบบทบทวนทั�งระบบและ 
	 	 ทุก	Node

	 Blockchain	คื์อ		เทค์โนโลยีีก�รจัุด้เก็บข้อมููลแบบ	Shared	Database	หัรือ 
ที�รู้จุักกันในชุื�อ	“Distributed	Ledger	Technology	(DLT)”	โด้ยีเป็นรูปแบบ 
ก�รบันท่กข้อมููลที�รับประกันค์ว�มูปลอด้ภัยีว่�ข้อมููลที�บันท่กไปก่อนหัน้�นั�น 
ไมู่สำ�มู�รถูที�จุะเปลี�ยีนแปลงหัรือแก้ไข	ซึ่่�งทุกผูู้้ใชุ้ง�นจุะได้้เหั็นข้อมููลชุุด้เด้ียีวกัน
ทั�งหัมูด้	 โด้ยีใชุ้หัลักก�ร	Cryptography	และค์ว�มูสำ�มู�รถูขอ	Distributed	
Computing	เพืื่�อสำร้�งกลไกค์ว�มูน่�เชืุ�อถืูอ

องค์ประกอบ

Distributed

ท่ี่�มา: ปรัับปรุังจาก (Veedvil, 2017)
http://www.veedvil.com/news/blockchain

ความหมาย

หลักการทำางาน

	 หัลักก�รทำ�ง�นของเทค์โนโลยีี	Blockchain	ค์ือ	ฐ�นข้อมููลจุะแชุร์ 
ใหั้กับทุก	Node	ที�อยีู่ในเค์รือข่�ยีและก�รทำ�ง�นของเทค์โนโลยีี	Blockchain 
จุะไมู่มูีเค์รื �องใด้เค์รื �องหัน่�งเป็นศููนยี์กล�งหัรือเค์รื �องแมู่ข่�ยี	ซึ่่ �งก�รทำ�ง�น 
แบบกระจุ�ยีศููนยี์นี�จุะไมู่ถููกค์วบค์ุมูโด้ยีค์นเพื่ียีงค์นเด้ียีว	แต่่ทุก	Node	จุะได้้รับ 
สำำ�เน�ฐ�นข้อมููลเก็บไว้และจุะมีูก�รอัปเด้ต่ฐ�นข้อมููลแบบอัต่โนมัูต่่	เมืู�อมีูข้อมููลใหัมู่ 
เก่ด้ข่�น	ทั�งนี�สำำ�เน�ฐ�นข้อมููลของทุกค์นในเค์รือข่�ยีจุะต้่องถููกต้่อง	และต่รงกันกับ
ของสำมู�ชุ่กค์นอื�นในเค์รือข่�ยี	อีกทั�งก�รบันท่กข้อมููลเข้�สู่ำ	Block

	 Node	คื์อ	อุปกรณ์์ในเค์รือข่�ยี	Blockchain	
เปรียีบได้้กับเค์รื�องค์อมูพื่่วเต่อร์	 โทรศูัพื่ท์หัรืออื�น	ๆ 
ที�สำ�มู�รถูเชุื �อมูต่่ออ่นเทอร์เน็ต่และประมูวลผู้ลได้ ้
ซึ่่�งถูือว่�เป็นโค์รงสำร้�งพื่ื�นฐ�นที�สำำ�ค์ัญในก�รกระจุ�ยี
และเชุื �อมูโยีงกันในเค์รือข่�ยีเพื่ื�อใหั้ระบบสำ�มู�รถู 
ทำ�ง�นและประมูวลผู้ลได้้	ทั�งนี�ประเภทของ	Node 
ในเค์รือข่�ยี	Blockchain	สำ�มู�รถูจุำ�แนกได้้เป็น

 1)	 Node	ที�ทำ�หัน้�ที�ในก�รจุัด้เก็บสำำ�เน�ข้อมููล 
	 	 เท่�นั �นประกอบด้้วยี	 Full	 Node	 และ 
	 	 Light	Node
	 2)	 Node	ที�ทำ�หัน้�ที�ต่รวจุสำอบค์ว�มูถููกต่้อง 
	 	 เท่�นั�น	หัรือที�รู ้จุักกันในชุื�อ	Consensus	 
	 	 Node	 ซึ่่ �งค์ ือ	 ก�รกำ�หันด้ข้อต่กลงและ 
	 	 ค์ว�มูเหั ็นชุอบร ่วมูก ันระหัว ่�งสำมู�ชุ ่ก 
	 	 ในเค์รือข่�ยี

Node

องค์ประกอบของเทคโนโลย ีBlockchain ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ  

1) Block 2) Chain 3) Consensus และ 4) Validation ดังแสดงในรูปภาพที่ 4

องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain

รูปภาพที่ 4: องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Veedvil, 2017)

การจดัเก็บข้อมลูของเทคโนโลย ีBlockchain จะถูกจดัเก็บในรปูแบบของ Block 

โดยแต่ละ Block จะเชื่อมโยงเข้าหา Block ก่อนหน้าด้วยค่า Hash Function ของ Block 

ก่อนหน้านี้เสมอ และจะเรียงร้อยต่อกันเป็น Chain ท�าให้ยากต่อการปลอมแปลง 

แก้ไข และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูได้ทุกๆ Block ตลอดท้ัง Chain 

ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึง Block เริ่มต้น หรือ Genesis Block ได้ 

(Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018) ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 
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 Blockchain สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ป็ระเภท โด้ยพิิจารณาจากข้้อกำาหนด้ในการเข้้าร่วมเป็็นสมาชิิกข้องเครือข่้าย คือ 

 1. Blockchain	แบบเปิด้สำ�ธุ�รณ์ะ	(Public	Blockchain)	คื์อ	Blockchain	วงเปิด้ที�อนุญ�ต่ให้ัทุกค์นสำ�มู�รถูเข้�ใชุ้ง�นไมู่ว่�จุะเป็นก�รอ่�น	 
	 	 หัรือก�รทำ�ธุุรกรรมูต่่�ง	ๆ	ได้้อย่ี�งอ่สำระ	โด้ยีไมู่จุำ�เป็นต้่องขออนุญ�ต่	หัรือรู้จัุกกันในอีกชืุ�อ	คื์อ	Permissionless	Blockchain
	 2.	 Blockchain	แบบปิด้	(Private	Blockchain)	คื์อ	Blockchain	วงปิด้ที�เข้�ใชุ้ง�นได้้เฉพื่�ะผูู้้ที�ได้้รับอนุญ�ต่เท่�นั�น	ซ่ึ่�งส่ำวนใหัญ่สำร้�งข่�น 
	 	 เพืื่�อใชุ้ง�นภ�ยีในองค์์กร	ดั้งนั�นข้อมููลก�รทำ�ธุุรกรรมูต่่�ง	ๆ 	จุะจุำ�กัด้อยู่ีเฉพื่�ะภ�ยีในเค์รือข่�ยีซ่ึ่�งประกอบไปด้้วยีสำมู�ชุ่กที�ได้้รับอนุญ�ต่ 
	 	 เท่�นั�น
	 3.	 Blockchain	แบบเฉพื่�ะกลุ่มู	(Consortium	Blockchain)		คื์อ	Blockchain	ที�เปิด้ให้ัใชุ้ง�นได้้เฉพื่�ะกลุ่มูเท่�นั�น	โด้ยีเป็นก�รผู้สำมูผู้สำ�น 
	 	 แนวค่์ด้ระหัว่�ง	Public	Blockchain	และ	Private	Blockchain	ซ่ึ่�งส่ำวนมู�กเป็นก�รรวมูตั่วกันขององค์์กรที�มีูลักษณ์ะธุุรก่จุเหัมืูอนกัน	และ 
	 	 ต่้องมูีก�รแลกเปลี�ยีนข้อมููลระหัว่�งกันอยี่�งสำมูำ��เสำมูออยีู่แล้วมู�รวมูต่ัวกันต่ั�งวง	Blockchain	ข่�นมู�	ทั�งนี�เนื�องจุ�กธุุรกรรมูและข้อมููล 
	 	 ที�จัุด้เก็บ	เป็นข้อมููลที�เป็นค์ว�มูลับ	หัรือข้อมููลส่ำวนตั่วภ�ยีในองค์์กร	ส่ำงผู้ลให้ัไมู่สำ�มู�รถูเปิด้เผู้ยีข้อมููลดั้งกล่�วทั�งหัมูด้แก่สำ�ธุ�รณ์ชุนได้้ 
	 	 ด้ังนั�นผูู้้เข้�ร่วมู	Blockchain	เฉพื่�ะกลุ่มู	จุำ�เป็นต่้องได้ร้ับก�รอนุญ�ต่จุ�กต่ัวแทนเสำยีีก่อนจุ่งจุะสำ�มู�รถูเข้�ใชุ้ง�นได้้	ยีกต่ัวอยี่�งเชุ่น 
	 	 เค์รือข่�ยีระหัว่�งธุน�ค์�ร	ที�ใชุ้ในก�รแลกเปลี�ยีนข้อมููลก�รทำ�ธุุรกรรมู	หัรือแลกเปลี�ยีนส่ำนทรัพื่ย์ีภ�ยีในกลุ่มูของธุน�ค์�ร	ยีกตั่วอย่ี�งเชุ่น	 
	 	 Japanese	Bank	และ	R3CEV	(Buterin,	2014)

ขั้นตอนการทำางาน

ประเภทของ Blockchain

ท่ี่�มา: ปรัับปรุังจาก (Veedvil, 2017)
http://www.veedvil.com/news/blockchain

Block และเพิ่มเข้าสู่ระบบ Blockchain เพื่อเป็นการป้องกัน และรับประกันความ

ปลอดภัยของข้อมูล โดยแต่ละเครือข่าย Blockchain จะมีการก�าหนดกฎเกณฑ ์

ในการตรวจสอบหรือท่ีเรียกว่า “Consensus Protocol” หรือ “Consensus 

Mechanism” ข้ึนมาเพ่ือใช้ในเครือข่าย โดยหลักการท�างานพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ 

ของเทคโนโลยี Blockchain อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ  

ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 

รูปภาพที่ 3: หลักการท�างานของเทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Veedvil, 2017) 

The block then can be added to the chain, 
which providesanindelible and transparent

record of transactions

The block is broadcast
every party in the network

The transaction is represented
online as a “block”

A wants to send
money to B

The money moves
frome A to B

Those in the network approve
the transaction is valid

HOW A BLOCKCHAIN WORKS

END

ADD 
TO CHAIN

VALIDATION

BROADCAST
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ขั�นัตอนัทัี�	1

ขั�นัตอนัทัี�	2

ขั�นัตอนัทัี�	3

ขั�นัตอนัทัี�	4

CREATE

คื์อ	การสร้าง	Block	ทีั�บรรจุค์ำาสั�งขอทัำารายการธุุรกรรม

BROADCAST

ค์ือ	ทัำาการกระจาย	Block	ใหม่นัี�ให้กับทัุก	Node	ในัระบบ 

และบันัทัึกรายการธุุรกรรมลง	Ledger	ให้กับทัุก	Node	

เพ่ออัปเดิตว่ามี	Block	ใหม่เกิดิขึ�นัมา

VALIDATION

ค์ือ	Node	อ่นั	ๆ	 ในัระบบทัำาการยืนัยันัและตรวจสอบ

ข้อม้ลของ	Block	นัั�นัว่าถ่้กต้องตามเง่อนัไข	Validation	

โดิยกระบวนัการทัำา	Consensus	ถ่ือว่าเป็นัส่วนัหนัึ�ง 

ของกระบวนัการทัำา	Validation

ADD TO CHAIN

คื์อ	นัำา	Block	ดัิงกล่าวมาเรียงต่อจาก	Block	ก่อนัหน้ัานีั�

END

START
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