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หัวข้อที่จะบรรยาย
• ความส าคัญของบล็อกเชน (Why Blockchain is Important)
• ทฤษฎีพื้นฐานของบล็อกเชน (Blockchain Fundamentals)
• การใช้งานในปัจจุบันของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Applications)
• เงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
• สัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทร็กต์ (Smart Contract)

• การใช้งานบล็อกเชนที่จะปฏิวัติเศรษฐกิจโลก (Economy Disruption)

เว็บที่น่าไปอ่านและเขา้ใจง่าย: https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900



ความส าคัญของบล็อกเชนภายใน ๗ นาที

Don Tapscott CM (เกิด ๑ มิถุนายน ค.ศ. 
๑๙๔๗) เป็นผู้บริหารธุรกิจ นักเขียน ที่
ปรึกษา และวิทยากรชาวแคนาดา ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงองค์กร และบทบาทของ
เทคโนโลยีในธุรกิจและสังคม เขาเป็นซี
อีโอของ Tapscott Group และผู้ร่วม
ก่อตั้งและประธานบริหารของ
สถาบันวิจัยบล็อกเชน เขาเขียนหนังสือ
ขายดี 'Blockchain Revolution'

Understand blockchain in under 7 minutes: Don Tapscott with Lloyds Bank

Mar 22, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=isuAPyuqS7Y



บล็อกเชนคืออะไร ท าอะไรได้บ้าง นอกจากคริปโทเคอร์เรนซี่หรือบิทคอยน์

https://www.youtube.com/watch?v=2oaLjzx6tZY

Blockchain คืออะไร บล็อกเชนท าอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH
Nov 17, 2018 



แรงจูงใจของบล็อกเชน: การรักษาความปลอดภัยบัญชีแยกประเภทสาธารณะ
Motivation of Blockchain: Securing Public Ledger สภาวะที่ทุกคนเห็นบัญชีทุกคน

แต่ท าให้ไม่มีคนใดคนหนึ่งเข้าไป
แก้ไขโดยพละการไม่บอกคนอื่นได้

เปลี่ยนจากส่วนกลางไป เป็น 
ทุกคนเห็นบัญชีนี้ แต่จ่ายเพื่ออะไรไม่ระบุ

บล็อกเชน BLOCK CHAIN

https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900 https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900



การส่งเงินผ่านการเขียนเช็ค

https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900

เมื่อ John ส่งเงินผ่านการเขยีนเช็คให้ Alice ทุกคนจะรับรู้ว่า Alice มี Cheque ราคา ๒,๐๐๐ บาทที่ใช้งานได้
อยู่นะ และจะมีแค่ Alice คนเดียวที่ใช้งานมันได้เพราะการที่เช็คเขียนว่า "To Alice" นั่นคือการบอกว่า "คนที่
ถือกุญแจของสมุด Alice เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งาน Cheque ใบนี้ได้" ซึ่งก็มีแค่เจ้าของสมุดบัญชี Alice คนเดียวที่
ถือไว้ ก็เป็นไปตามนี้ครับ

John

Alice

Alice



บล็อกเชนคืออะไร
• เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือที่รู้จักกันในชื่อ Distributed 

Ledger Technology (DLT) โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัย
ว่าข้อมูลที่บันทึกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ใช้งานทุกคน
จะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด โดยใช้หลักการ Cryptography และความสามารถของ
Distributed Computing เพื่อสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ
(https://www.tfac.or.th/Article/Detail/135089)
• รูปแบบการเก็บข้อมูล (Ledger) แบบหนึ่งของระบบที่ไม่มีศูนย์กลางแต่เชื่อถือได้โกงยาก

(https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900)

• เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สามหรือไม่ต้องผ่านคนกลาง
(https://siambc.com/what-is-blockchain)



บล็อกเชนคืออะไร
• ต้นแฮช (Hash) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Merkle Tree โครงสร้างข้อมูลนีไ้ด้รับการจดสิทธิบัตรโดย Ralph 

Merkle ในปีค.ศ. ๑๙๗๙ และถูกน ามาประยุกต์เพื่อตรวจสอบและจัดการขอ้มูลระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทเูพียร ์Peer-to-Peer (P2P)
(https://bitblockthai.com/about-blockchain)

• การเก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่เก็บเป็นส่วนๆ และน ามาร้อยต่อกันเรื่อยๆ เหมือนโซ่คล้องกัน (Chain) โดยมี
วิธีเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ที่ท าให้รู้ว่าข้อมูลถูกเก็บ ณ เวลาใด มีการแก้ไขหรือ
เปล่า โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งและกระจายเก็บไว้ในคอมพวิเตอร์ทกุเครือ่งที่อยู่ในเครือขา่ย
(https://www.efinancethai.com/MoneyStrategist/MoneyStrategistMain.aspx?id=ZHNzbVhubGcyeU09)

• ระบบที่ท าให้การโอนบิทคอยน์เกิดขึ้นได้ ไม่เหมือนกับสกุลเงินทั่วไปอย่างเช่น ดอลล่าร์ หรือ ยูโร ที่
สามารถเก็บและใช้ได้แบบรูปธรรม แต่บิทคอยน์นั้นเป็นเงนิดิจิทัลที่อยู่ในโลกดิจิทัลและถูกเก็บอยู่ใน
บัญชีที่มีการกระจายศูนย์ทีเ่รียกว่า "บล็อกเชน" 
(https://support.bitkub.com/hc/th/articles/360004165832)

https://www.efinancethai.com/MoneyStrategist/MoneyStrategistMain.aspx?id=ZHNzbVhubGcyeU09


๔ ขั้นตอนการท างานของบล็อกเชน
๑. สร้างบล็อกข้อมูลทรานแซคชัน่ (Transaction data) 
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เขา้รหัสสู่เครอืข่าย (Broadcasting in the network) เพื่อหานักขุดตรวจสอบ

ข้อมูลทรานแซคชัน่ และหาค่าที่ใชค้รั้งเดียว (Nonce) 
๓. การตรวจสอบข้อมูลและการขุดหาค่าที่ใชค้รั้งเดียวมาสร้างลายเซ็น/แฮชซึง่มีคณุสมบัติตามก าหนด 

(เช่น ขึ้นต้นด้วยศูนย์ ๗ ตัว) (Finding nonce to create an eligible signature, e.g., starting with 7 zero’s) 
๔. การต่อบล็อกเป็นห่วงโซ่โดยใช้ค่าแฮชเป็นตัวเชื่อมโยง (Chaining the blocks with hash)

https://blog.goodaudience.com/blockchain-for-beginners-what-is-blockchain-519db8c6677a

หาค่า Random nonce ที่ท า
ให้ค่าแฮชข้ึนต้นด้วยศูนย์ ๗ ตัว

หลักฐานการท างาน (Proof of Work)



แนวคิดฟังก์ชันแฮชอย่างง่าย 
(Concepts of Simple Hash Table)

https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_tablehttps://slideplayer.com/slide/15789011/



ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัส (Cryptographic hash function)
• กลุ่มของฟังก์ชันแฮชที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ท าให้เหมาะกับ

การประยุกต์ใช้ในวิทยาการเข้ารหัสลับ 

• ฟังก์ชันแฮชเชิงรหัสลับเป็นขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ที่
แปลงข้อมูลที่มีขนาดต่าง ๆ ให้เป็นสตริงฐานสองที่มี
ขนาดคงที่ เรียกว่า ค่าแฮช และมักถูกออกแบบให้เป็น
ฟังก์ชันทางเดียว 

• นั่นคือฟังก์ชันที่ไม่สามารถหาค่าย้อนกลับได้ วิธีการเดียว
ในการสร้างข้อมูลน าเข้ากลับมาของฟังก์ชันแฮชเชิงรหัส
ลับในอุดมคติคือการค้นหารูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
(brute-force search) ของข้อมูลน าเข้าเพื่อตรวจสอบ
ว่าค่าใดให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับค่าที่ต้องการ หรือใช้ตารางรุ้ง 
(rainbow table) ของค่าแฮชที่มีการค านวณไว้ก่อนแล้ว

https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/7042-hashing-search.html



ลักษณะของบล็อกเชน
• ความไม่เปลี่ยนแปลง (Immutability)

• การเก็บข้อมูลอย่างถาวรเขียนข้อมูลเพ่ิมอย่างเดียวไม่มีการลบ

• การกระจายอ านาจ (Decentralized)
• ไม่มีคนกลาง ไม่มีใครเป็นเจ้าของข้อมูล ส าเนา Peer-to-Peer
• การขยายความปลอดภัย (Enhanced Security)
• บัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (Distributed Ledgers)

• ฉันทามติ (Consensus)
• การพิสูจน์ด้วยการท างาน (Proof of Work – PoW)
• การพิสูจน์ว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย (Proof of Stake – PoS)

• การช าระบัญชีที่เร็วขึน้ (Faster Settlement)
• การสรุปการรับจ่ายเงินได้ทันที

https://twitter.com/Gautamventure/status/1362046693072642054/photo/1



๔ ขั้นตอนการท างานของบล็อกเชน
๑. สร้างบล็อกข้อมูลทรานแซคชัน่ (Transaction data) 
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เขา้รหัสสู่เครอืข่าย (Broadcasting in the network) เพื่อหานักขุดตรวจสอบ

ข้อมูลทรานแซคชัน่ และหาค่าที่ใชค้รั้งเดียว (Nonce) 
๓. การตรวจสอบข้อมูลและการขุดหาค่าที่ใชค้รั้งเดียวมาสร้างลายเซ็น/แฮชซึง่มีคณุสมบัติตามก าหนด 

(เช่น ขึ้นต้นด้วยศูนย์ ๗ ตัว) (Finding nonce to create an eligible signature, e.g., starting with 7 zero’s) 
๔. การต่อบล็อกเป็นห่วงโซ่โดยใช้ค่าแฮชเป็นตัวเชื่อมโยง (Chaining the blocks with hash)

https://blog.goodaudience.com/blockchain-for-beginners-what-is-blockchain-519db8c6677a

หาค่า Random nonce ที่ท า
ให้ค่าแฮชข้ึนต้นด้วยศูนย์ ๗ ตัว

หลักฐานการท างาน (Proof of Work)



ฉันทามติ (Consensus)
• การพิสูจน์ดว้ยการท างาน (Proof of Work – PoW)
• บิทคอยน์ (Bitcoin)

• การพิสูจน์ดว้ยการมีส่วนได้สว่นเสีย (Proof of Stake – PoS)
• อีเธอร์เลียม (Ethereum) ตั้งแต่ ธค. 2563

• PoW และ PoS แตกต่างกันทีก่ระบวนการตรวจสอบบล็อก 
และการเลือกผู้ตรวจสอบหรือนักขดุ
• ระบบ PoW เลือกผู้ตรวจสอบจากผู้ใช้ที่แก้สมการทางคณิตศาสตร์เร็ว

ที่สุดในระบบ 
• ส่วน PoS จะสุ่มเลือกผู้ตรวจสอบจากเหรียญที่วางค้ าประกันไว้

• อย่างไรก็ตาม ผลเสียที่อาจตามมาในทั้งสองระบบคือการรวม
ศูนย์อ านาจเมื่อเวลาล่วงผ่านไป 
• โดยนักขุดอาจรวมตัวกันสร้าง Mining Pool ในระบบ PoW เพื่อแบ่ง

รางวัลกัน หรือ
• ผู้ตรวจสอบอาจถูกสุ่มเลือกซ้ าในระบบ PoS เมื่อวางสินทรัพย์ค้ าไว้ใน

จ านวนมาก และมีประวัติการท างานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
https://www.bitkub.com/blog/proof-of-work-proof-of-stake-2a5ed294dca3

https://i.redd.it/0dpjpjqcr6a71.jpg

https://www.reddit.com/r/ethtrader/comments/ogv6hb/a_concise_way_of_explaining_pos_vs_pow_for_all/



การประยุกต์ใช้งาน สองอย่าง ที่ส าคัญของบล็อกเชน
https://www.wallstreetmojo.com/smart-contracts/         https://www.devteam.space/blog/10-uses-for-smart-contracts/           https://www.bnymellon.com/us/en/insights/all-insights/cryptocurrencies-the-new-market-structure.html

สัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทร็กต์ (Smart Contract)

เงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)



ก าเนิดเงินดิจิทัลสกุลแรก – บิทคอยน์ Bitcoin
• เริ่มต้นจากในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ (2008) Nakamoto ได้ท าการส่งบทความไปยัง 

metzdowd.com อธิบายเกี่ยวกับ bitcoin digital currency 
โดยมีหัวข้อว่า “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 
• หลังจากนั้นในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ (2009) ทาง Nakamoto ได้ท าการปล่อยตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น

แรก โดยได้เร่ิมสร้างหน่วยหรือยูนิตแรกของบิทคอยน์ ในรูปแบบของคริปโตเคอร์เรนซี 
(cryptocurrency) และได้ปล่อยไปยัง เว็บไซต์ที่เก็บซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ ชื่อดัง 
sourceforge.net ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
• Nakamoto บอกว่าเขาได้เร่ิมพัฒนาโค้ตของบิทคอยน์ในปี ๒๕๕๐ (2007) ซึ่งการออกแบบต้ังแต่

ตอนแรกนั้นเขาได้ออกแบบให้มีการรองรับประเภทของธุรกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งถ้าในแต่ละ
ประเภทต้องใช้โค้ดหรือฟิลด์ข้อมูลที่แตกต่างกันจะเป็นปัญหามาก เขาจึงแก้ไขโดยการใช้ script หรือ
ที่นักคณิตศาสตร์เรียกว่า predicate (function) โดยมองว่าทรานซัคชันที่เข้ามาเพื่อตรวจสอบเป็น
เสมือน predicate ที่ต้องตรวจสอบแทน

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

https://www.blockdit.com/posts/5ec0ca982ea0a20cc2be092f
https://satoshi.nakamotoinstitute.org/posts/bitcointalk/126/



• โดย Nakamoto นั้นได้ท้ิงข้อความที่ส าคัญไว้ใน block แรกของ bitcoin คือ “The Times 3 
January 2009 Chancellor on binkout for bailout for the bank” จึงเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญ
ว่า block แรกของ bitcoin นั้นมีการถือก าเนิดขึ้นใน วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๒ ๑๘:๑๕:๐๕ GMT  
• block แรกนี้ถือเป็น block ประวัติศาสตร์ของ bitcoin เพราะจะไม่เหมือนกับ block อื่น ๆ ที่ 

create ตามมาภายหลังจนถึงปัจจุบัน เพราะ เป็น block เดียวที่ไม่มี References อ้างไปถึง block 
ก่อนหน้า ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีการทดสอบ transaction ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
และก็เริ่มมีคนมาสร้างเหมืองท า bitcoin ต่อมาจวบจนถึงปัจจุบัน
• ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยของ transaction log ที่เป็น address ของ Nakamoto นั้นประเมินว่าเขามี

ปริมาณ bitcoins อยู่ท่ี ๑ ล้าน bitcoins ซึ่ง ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทีร่าคาขึ้นไปแตะ
จุดสูงสุดของ bitcoin นั้นท าให้เขามีทรัพย์สินเป็นมูลค่ากว่า ๑๙,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งท าให้
เขากลายเป็นบุคคลที่รวยเป็นอันดับท่ี ๔๔ ของโลกโดยทันที
• ฟังก์ชันการแฮชที่ใช้ในบล็อกเชน Bitcoin คืออัลกอริธึมแฮช SHA-256

ก าเนิดเงินดิจิทัลสกุลแรก – บิทคอยน์ Bitcoin



บิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร

What is Bitcoin? Bitcoin Explained Simply for Dummies
Apr 4, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=41JCpzvnn_0



จดหมายส่งมอบรหัสต้นฉบับ (Source code) – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
• หลังจากนั้นนาคะโมโตะได้ท าการสร้างเว็บไซต์ bitcoin.org ไดเ้ริ่มหาความร่วมมือจากนักพัฒนาคนอ่ืนๆ 
• จนกระทั่งกลางป ี๒๕๕๓ เขาได้เริ่มส่งมอบตัวรหัสต้นฉบับใหก้ับ Gavin Andresen และได้ท าการโอน 

อีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin ไปยังสมาชิกที่มีความสามารถโดดเด่นในกลุ่มของ bitcoin  
• เริ่มหยุดการมีส่วนร่วมกับโครงการดังกลา่ว https://bitcointalk.org/index.php?topic=195



การเสนอเหรียญดิจิทัลครั้งแรก (Initial Coin Offering – ICO)
• การเสนอเหรียญครั้งแรก (ICO) หรือการเสนอสกุลเงินเริ่มต้นเป็นประเภทของเงินทุนโดยใช้สกลุเงินดจิิตอล 
• เป็นรูปแบบของการระดมทุน 
• อย่างไรก็ตาม ICO ส่วนตัวที่ไม่แสวงหาการลงทุนจากภาครัฐก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั ใน ICO ปริมาณของสกุลเงินดิจิทัลจะถูก

ขายในรูปแบบของ "โทเค็น" ("เหรียญ") ให้กับนักเก็งก าไรหรือนักลงทุน เพื่อแลกกับการประมูลทางกฎหมายหรือสกุลเงิน
ดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Bitcoin หรือ Ether โทเค็นจะได้รับการส่งเสรมิให้เป็นหน่วยสกุลเงินที่ใช้งานได้ในอนาคตหากหรือเมื่อบรรลุ
เป้าหมายการระดมทุนของ ICO และโครงการประสบความส าเร็จในการเปิดตัว

• ICO สามารถเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบับริษัทสตาร์ทอัพ ICO สามารถอนุญาตให้สตาร์ทอัพหลีกเลีย่งกฎระเบียบที่ขดัขวางไม่ให้
พวกเขาแสวงหาการลงทุนโดยตรงจากสาธารณะ และตัวกลาง เช่น ผู้ร่วมทุน ธนาคาร และตลาดหลักทรัพย ์ซึ่งอาจต้องการ
การตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึน้ และเปอร์เซ็นต์ของผลก าไรในอนาคตหรอืการเป็นเจ้าของร่วมบางส่วน 

• ICO อาจอยู่นอกเหนือกฎระเบียบที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ หรือถูกแบนโดยสิ้นเชิงในเขตอ านาจศาลบางแห่ง เช่น 
จีนและเกาหลีใต้

• เนื่องจากขาดกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย ์ICO จึงเป็นเคร่ืองมือในการหลอกลวงและการฉอ้โกง น้อยกว่า
คร่ึงหนึ่งของ ICO ทั้งหมดอยู่รอดได้สี่เดอืนหลังจากการเสนอ ในขณะที่เกือบครึ่งหนึ่งของ ICO ที่ขายในปี ๒๕๖๐ ล้มเหลวใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แม้จะมีบันทึกความล้มเหลวและราคาที่ลดลงของ cryptocurrencies มีการบันทึก ๗ พันล้าน
ดอลลาร์ผ่าน ICO ตั้งแต่มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑

https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_coin_offering



ภาษาที่ใช้ในการออกเหรียญ
• Solidity Programming Language (soliditylang.org)

1 LLL

2 Vyper

3 Simplicity

4 Varna

5 Obsidian

6 Solidity

7 WASM

8 Rholang

9 Michelson

10 Plutus

11 Sophia

12 JSON

13-15 Swift, PHP, or Kotlin

16-18 Lua, Laravel, or Ruby

19 JavaScript

20 Containers

21 C#

22 SQL

pragma solidity ^0.4.18;

contract HelloCoin {

string public name = 'HelloCoin’; // currency name. Please feel free to change it

string public symbol = 'hc’;      // choose a currency symbol. Please feel free to change it 

mapping (address => uint) balances; // a key-value pair to store addresses and their account balances

event Transfer(address _from, address _to, uint256 _value); 
// declaration of an event. Event will not do anything but add a record to the log

constructor() public { //when the contract is created, the constructor will be called automatically

balances[msg.sender] = 10000; //set the balances of creator account to be 10000. change it to your 
need.

}

function sendCoin(address _receiver, uint _amount) 

public returns(bool sufficient) {

if (balances[msg.sender] < _amount) return false;  // validate transfer

balances[msg.sender] -= _amount;

balances[_receiver] += _amount;

emit Transfer(msg.sender, _receiver, _amount); 

// complete coin transfer and call event to record the log

return true;}

function getBalance(address _addr) public view returns(uint) { //balance check

return balances[_addr];}}

โปรแกรมซอลิดิตีสร้างเงินดิจิทัล

https://techbeacon.com/app-dev-testing/23-blockchain-languages-driving-future-programming



ซอลิดิตี (Solidity): ภาษาท่ีใช้ในการเขียนสัญญาอัจฉริยะ

•ภาษาโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุส าหรับการเขียนสัญญาอัจฉริยะ
ซึ่งได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างและจัดการท าสัญญาอัจฉริยะ
• ในหลายแพลตฟอร์มบล็อกเชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นอีเธอร์เรียม
•ซอลิดิตีพัฒนาโดย คริสเตียน ไรต์วิสเนอร์ (Reitwiessner) และ แอเล็กซ์ 
แบเรจส์ซัสซี (Alex Beregszaszi) พร้อมกับนักพัฒนาอีเธอร์เรียม
•ตัวโปรแกรมคอมไพล์และท างานบนเครื่องจักรเสมือนของอีเธอร์เรียม

https://th.wikipedia.org/wiki/ซอลิดิตี



การเขียนโปรแกรมซอลิดิตี (Solidity) เพื่อสัญญาอัจฉริยะ

https://www.youtube.com/watch?v=YjbIrNRqiYU

Solidity Tutorial | Solidity For Beginners | Blockchain 
Tutorial For Beginners | Simplilearn

May 25, 2020 



การเสนอเหรียญดิจิทัลครั้งแรก
Initial Coin Offering - ICO

• พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
• การระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

ผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน (พ.ศ. ๒๕๖๑)
• ผู้ระดมทุนต้องเป็น บจก. บมจ.
• ผู้ระดมทุนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
• ขายผ่าน ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
• มีหนังสือชี้ชวน
• รับคริปโทเคอร์เรนซี่จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาติ
• ผู้ลงทุนมีคุณสมบัติและวงเงินลงทุนได้ตามที่ก าหนด
• การเสนอขายโทเคนดิจิทัลทุกกรณีหลัง พ.ร.ก.
• มีผลบังคับใช้ ต้องมายื่อนขออนุญาติกับ ก.ล.ต.
• และหาจะให้มีโทเคนดิจิทัลมีการซื้อขายเปลี่ยนมือต้องม า

ผ่านศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต

https://www.sec.or.th/th/pages/lawandregulations/initialcoinoffering.aspx

The Securities and Exchange Commission, Thailand



สกุลเงินคริปโตเรียงตามมูลค่าราคาตลาด ๒๐ สกุลแรก
ชือ่ สญัลกัษณ์ มลูคา่ตามราคาตลาด ราคา

Bitcoin BTC ฿29,605,495,991,683 ฿1,574,696.60

Ethereum ETH ฿12,195,311,862,009 ฿103,963.30

Cardano ADA ฿3,019,747,546,003 ฿93.94

Binance Coin BNB ฿2,655,095,194,226 ฿15,791.26

Tether USDT ฿2,132,392,127,293 ฿32.56

Ripple XRP XRP ฿1,722,281,743,104 ฿37.03

Dogecoin DOGE ฿1,194,359,244,962 ฿9.11

USD Coin USDC ฿884,916,305,207 ฿32.54

Solana SOL ฿880,991,676,882 ฿3,028.04

Polkadot DOT ฿830,283,644,137 ฿840.73

Uniswap UNI ฿528,286,079,266 ฿863.75

Terra LUNA ฿455,252,784,142 ฿1,129.60

Bitcoin Cash BCH ฿404,937,057,853 ฿21,503.55

Binance USD BUSD ฿396,189,771,485 ฿32.54

Litecoin LTC ฿383,097,149,074 ฿5,739.06

Chainlink LINK ฿373,750,492,782 ฿834.25

Internet Computer ICP ฿353,341,957,649 ฿2,248.58

Wrapped Bitcoin WBTC ฿311,350,045,251 ฿1,574,274.86

Polygon MATIC ฿300,348,736,035 ฿46.37

Avalanche AVAX ฿271,178,851,852 ฿1,553.55

สกุลเงินคริปโต:  11,468
กระดานซื้อขาย:  397
มูลค่าตามราคาตลาด:  ฿67,934,288,495,620
ปริมาณ 24 ชม.:  ฿3,034,845,267,749
Dominance:  
BTC: 43.8% 
ETH: 18.0%
ETH Gas:  97 Gwei
Bitcoin blockchain size from 01/2009 to 15/8/2021

349.15 G bytes
บิตคอยน์ ๒๑ ล้านถูกขุดออกมาแล้ว ๑๗ ล้านเหรียญ
Bitcoin whale
มีคนเพียง ๑,๐๐๐ คนเท่านั้นที่ถึง ๔๐% ของมูลค่าบิตคอยน์ 
(คนเหล่านี้ เรียกว่า ปลาวาฬ) จ านวน Wallet ของ Bitcoin ที่
ถือมากกว่า ๑,๐๐๐ BTC (ประมาณ 200 ล้านบาท 
(ณ เมษายน ๒๕๖๓) เพิ่มสูงขึ้นในรอบสองปี

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔Survive Rate only 10%

https://coinmarketcap.com/th/https://workpointtoday.com/cryptocurrency-102/

https://coinmarketcap.com/th/currencies/bitcoin/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/bitcoin/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/ethereum/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/ethereum/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/cardano/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/cardano/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/binance-coin/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/binance-coin/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/tether/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/tether/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/xrp/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/xrp/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/dogecoin/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/dogecoin/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/usd-coin/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/usd-coin/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/solana/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/solana/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/polkadot-new/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/polkadot-new/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/uniswap/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/uniswap/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/terra-luna/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/terra-luna/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/bitcoin-cash/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/bitcoin-cash/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/binance-usd/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/binance-usd/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/litecoin/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/litecoin/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/chainlink/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/chainlink/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/internet-computer/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/internet-computer/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/wrapped-bitcoin/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/wrapped-bitcoin/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/polygon/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/polygon/markets/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/avalanche/
https://coinmarketcap.com/th/currencies/avalanche/markets/
https://bitcoinaddict.org/2019/10/19/what-is-bitcoin/


https://insights.glassnode.com/bitcoin-supply-distribution/

https://www.facebook.com/cryptohindi.in/posts/visit-httpswwwcryptohindiin/125934832548950/



ราคาเหรียญคริปโต แผนภูมิและมูลค่าตลาด (CoinMarketCap)
https://coinmarketcap.com/th/

1 Bitcoin = 1,577,087 บาท
1 Ethereum = 103,651 บาท



ซื้อบิทคอยน์ในไทย https://zipmex.com/th/btc/buy/



ซื้ออีเธอร์เลียมในไทย https://www.bitkub.com/buy-ethereum



สกุลเงินคริปโต/เหรียญดิจิทัล สัญญาณไทย (๑)
• zCoin (XZC) : ซีคอยน์→ Firo ($7.60)

ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมพัฒนาเหรียญเป็นคนไทย ชื่อนายปรมินทร์ อินโสม (หนึ่ง) แต่ ZCoin ไม่ได้ระดมทุนด้วยการเสนอขายไอซีโอ 
จุดเริ่มต้นของการระดมทุนอยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) ศูนย์กลางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลก โดยเหรียญนี้เกิดมาตั้งแต่
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

• OmiseGO (OMG) : โอมิเซะโก ($6.57)
ผู้ก่อตั้งเป็นคนไทยชื่อ นายอิศราดร หะริณสุต (ดอน) ได้ต้ังบริษัท Omise ร่วมกับเพ่ือนชาวญี่ปุ่นชื่อ นายจุน ฮาเซกาวา เริ่มแรกระดมทุน
จากเวนเจอร์แคปปิตอลอยู่หลายครั้ง ก่อนจะมาเปิดระดมทุนด้วยการเสนอขายไอซีโอในกลางปี ๒๕๖๐ ด้วยโทเคนที่ชื่อ OmiseGO (OMG) 

• Happycoin (HPC) : แฮปปี้คอยน์ ($0.000000004153)
ก่อตั้งโดย นายภัชภูมิ วิตติยากร วรรณพฤกษ์ ซึ่งมีประสบการณ์สายงานไอทีมากกว่า ๑๐ ปี และนาย Lee Cham Sarm ชาวเกาหลี ที่คลุก
คลีอยู่ในวงการคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า ๕ ปี 

• JFinCoin (JFIN) : เจฟินคอยน์ ($0.2779)
ผู้ออกเสนอขาย JFinCoin คือ บริษัท เจเวนเจอร์ส โดยมีนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (ทาโร่) เป็นซีอีโอและทีมงานหลัก และเจเวนเจอร์ส
ยังเป็นบริษัทย่อยของ "เจมาร์ท" (JMART) ภายใต้ร่มเงาของนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเจมาร์ท เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหุ้นไทย 

http://www.efinancethai.com/advertorial/AdvertorialMain.aspx?release=y&name=ad_201907261201

ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔



สกุลเงินคริปโต/เหรียญดิจิทัล สัญญาณไทย (2)
• Carboneum token (C8) : คาร์บอเนียม (Market data is untracked)

ผู้ก่อตั้งคือ นายธีระชาติ ก่อตระกูล ชื่อเล่น “แม็กซ์” เขายังเป็นเจ้าของและผู้พัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์หุ้น 
"StockRadars" โดยเสนอขายไอซีโอด้วยโทเคนที่ชื่อ Carboneum (คาร์บอเนียม) 

• SixNetwork (SIX) : ซิกซ์เน็ตเวิร์ค ($0.06503)
SixNetwork เกิดจากการรวมตัวของ ๓ กลุ่มเพ่ือท าการออกขายไอซีโอ โดยหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มคนไทยและยังด ารง
ต าแหน่ง Co-founder,Co-CEO เหมือนกันคือ นายวัชระ เอมวัฒน์ (กั๊ก) และ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หม)ู โดย
เสนอขายไอซีโอด้วย SIX Token (SIX) 

• AFIN Coin (AFIN) : เอฟิน คอยน์ ($0.087333)
ออกและเสนอขายโดย บริษัท Asian Fintech (Afin) ซึ่งมีนายสิทธิศักด์ิ มหาสิทธิวัฒน์ เป็นผู้อ านวยการและผู้ก่อตั้ง 
เสนอขายไอซีโอด้วยเหรียญ Afincoin (AFIN) 

• Zmine Token (ZMN) : ซีมายน์ ($0.00798045)
ออกและเสนอขายโดยบริษัท ซีมายน์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (ZMINE Holdings Limited) ของนายกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา ผู้
ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีราคาขายไอซีโอ ๑ ZMN ประมาณ ๑.๗๘ บาท

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

http://www.efinancethai.com/advertorial/AdvertorialMain.aspx?release=y&name=ad_201907261201



การขุดบิทคอยน์คืออะไร (การหาฉันทามิต)ิ
• แค่เปิดคอมทิ้งไว้ ก็ได้เงิน
• ในช่วงเวลาที่ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นสูงแบบนี้ ผู้สนใจในการ

เข้ามาสร้างก าไรจากบิทคอยน์ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น วิธีหนึ่งที่ดู
จะเป็นที่น่าจับตามองและเป็นที่นิยมมากรองลงมาจากการ
ซื้อเพื่อเก็งก าไรที่สุด คือ “การขุด” ซึ่งสังเกตได้จากราคา
การ์ดจอที่สูงขึ้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดตอนนี้
แทบจะหมดเกลี้ยงไปจากตลาดแทบทุกที่ในโลกแล้ว แม้แต่
ในประเทศไทยเองก็เริ่มหายากแล้ว 

• จากการที่เคยพุ่งทะยานไปจนถึงจุดสูงสุดของมูลค่า Bitcoin 
ที่เป็น Crypto Currency ที่มีมูลค่าสูงสุด ซึ่งท าให้มีผู้คน
ร่ ารวยไปเป็นจ านวนมาก และในขณะเดียวกันก็มีอีกหลาย
คนที่ขาดทุน จนหมดตัว กับการซื้อขายสกุลเงิน ดิจิตอล
อย่าง Bitcoin

https://www.investopedia.com/tech/how-does-bitcoin-mining-work/

https://siamblockchain.com/การ-ขดุ-bitcoin-คืออะไร/



อาชีพขุด Bitcoin หน้าตาอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=em2RdmAZvqA

การขุดบิทคอยน์คืออะไร? พบกับนักขุดในเกาหลีใต้
Jan 10, 2018, BBC News ไทย



ธุรกรรมซ้ ากันสองครั้ง (Double-Spending)
• ปัญหา Double-Spending กับการก่อก าเนิดขึ้นของ Blockchain

• Satoshi Nakamoto นั้น ได้ท าการสร้าง Bitcoin และท าการ design ส่วนของ reference ส าหรับการให้
คนอื่นมา implement ต่อ  ซึ่งเค้าได้ท าการสร้าง database ตัวแรกของ blockchain รวมถึงได้ท าการ
แก้ปัญหาส าคัญของ digital currency คือ การแก้ปัญหาในเรื่อง double-spending

• ปัญหา double spending นั้นเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี blockchain ซึ่งเงินใน
รูปแบบ digital นั้น เราสามารถที่จะใช้ token เดียวกันในการจ่ายเงินได้มากกว่า ๑ ครั้ง ซึ่งเนื่องจาก 
digital token นั้นอยู่ในรูปแบบของ file digital ซึ่งสามารถที่จะท าซ้ าหรือปลอมแปลงขึ้นมาได้ง่าย 
เช่นเดียวกับรูปแบบของเงินปลอม ซึ่งปัญหาของ Double-Spending นั้นหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจน ามา
ซึ่งอัตราเงินเฟ้อได้ในระยะยาว และอาจจะท าให้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในที่สุด

• ตัวอย่างง่าย ๆ ให้เห็นภาพของปัญหา Double-Spending
• สมมติว่าเรามีนาฬิกา ๑ เรือน หากเราอยากจะมอบให้ใคร เราก็จะมอบนาฬิกาเรือนนั้น ให้คนๆนั้นได้คนเดียว แต่เมื่อการส่งนาฬิกาให้กันอยู่ใน

รูปแบบดิจิตอล เช่น ไฟล์ภาพนาฬิกา เราก็สามารถส่งภาพนาฬิกาได้ ทาง facebook , Line หรือ email ให้มีหลายคนได้ในเวลาพร้อมกัน  
ด้วยเหตุนี้ Blockchain จึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ผู้ตรวจสอบการท าธุรกรรมซ้อน” หรือ Miner ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเลือกข้ึนมาในเครือขา่ยของ 
Blockchain นั้นๆ นั่นเอง

https://www.blockdit.com/posts/5ec0ca982ea0a20cc2be092f
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-spending



ธุรกรรมซ้ ากันสองครั้ง (Double-Spending)
• ธุรกรรมซ้ ากันสองครั้ง/ธุรกรรมไม่ตรงกัน สามารถแก้ไขโดยมีผู้ตรวจสอบ
• ระบบบล็อกเชนจะกระจายบล็อกธุรกรรมให้นักขดุหลายคนไปสุ่มเดาหา

ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน่ที่สร้างค่าแฮชที่มีลกัษณะจ าเพาะ เช่น ขึ้นต้น 
ด้วย ๐๐๐๐๐๐๐ เป็นต้น (Proof of Work)
• สุดท้ายจะมีนักขุดเพียงคนเดียวที่จะมีสทิธิ์สร้างบล็อกเพิ่มเข้าไปในระบบ
• เนื่องจากเป็นระบบแบบกระจาย (distributed) ก็มีโอกาสที่นักขุดหลาย

คนเจอในเวลาใกล้กัน ท าให้อาจมีบล็อกเชนที่แยกสาขา แต่การแยกสาขา 
จะมีการต่อสายไปเรื่อยๆ ถ้าสายไหนถึง ๖ บล็อกก่อน สายอื่นๆ จะเป็น
โฆฆะไป ซึ่งบล็อกที่ก่อนจะตัดสินใจ จะถึอว่าเป็นบล็อกชั่วคราว

๖ บล็อก
ทุกครั้งที่สร้างบล็อก นักขุดจะต้องตรวจสอบพร้อมหาค่าพารามิเตอร์
ให้ได้ก่อนคนอื่น จึงจะมีสิทธิ์เป็นคนรับรองบล็อกนั้นและทุกคนก็จะ
ยอมรับบล็อกนั้นผ่านการแจ้งแบบกระจายเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer)

https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900



สัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทร็กต์ (Smart Contract)
• Smart Contract หมายถึง กระบวนการทางดิจิทัล ที่ก าหนดขั้นตอนการท าธุรกรรม

โดยอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง อย่างเช่น ธนาคาร ซึ่งการสร้าง 
Smart Contract ที่เป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมี
การตกลงกันก่อนหน้านี้ ถึงขั้นตอน กลไก ในการท ารายการธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งการ
พัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของธนาคาร

• Smart Contract เกิดมาจาก Nick Szabo ที่เป็นผู้เสนอไอเดียว่า Blockchain 
สามารถใช้ในการบันทึกข้อตกลงของสัญญาที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง ไม่
จ าเป็นต้องมีคนกลาง หรือใช้พนักงานในการมานั่งตรวจสอบเอกสาร โดยทุกอย่างให้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการ และการ Hack ข้อมูลท าได้ยาก

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/knowledge-sharing/articles/index-article-other-p1/SMART-CONTRACT--
คออะไร.aspx?feed=590fb9ad-c550-4bc5-9a56-459ad4891d74



สัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทร็กต์ (Smart Contract)
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการด าเนินงานอัตโนมัติ ตามสัญญาหรือข้อก าหนดที่ระบุไว้ 

โดยเป้าหมายของสัญญาอัจฉริยะคือการลดการมีคนกลางของสัญญา ลดค่าใช้จ่ายของ
คนกลาง เพิ่มความโปร่งใส และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการท างานผ่านบล็อกเชน
• เครื่องขายของอัตโนมัติเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีเก่าเทียบเท่ากับการด าเนินการของสัญญา

อัจฉริยะ โดยการท างานของคริปโทเคอร์เรนซีของบิตคอยน์เป็นตัวอย่างของสัญญา
อัจฉริยะคร่าวๆ ส าหรับการท าสัญญาระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน และ หลังจากการพัฒนา
อีเธอร์เรียม ท าให้มีการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะมากขึ้น และมีการเริ่มใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน อาทิการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคริปโทเคอร์เรนซี 
การซื้อขายของ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านการเงินแบบไม่รวมศูนย์ หรือการ
แลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลที่ทดแทนกันไม่ได้

https://th.wikipedia.org/wiki/สญัญาอจัฉรยิะ



ตัวอย่างการใช้สัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทร็กต์ 
o การเงินเพื่อการค้า (Trade finance)
o การประกันภัยแบบเพียร์ทูเพียร์

(P2P insurance)
o ความภักดีและผลตอบแทน

(Loyalty and rewards)
o การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล

(Digital rights management)
o ไมโครเพย์เมนต์ (Micropayments)
o ทะเบียนที่ดิน (Land registry)
o หลักทรัพย์ค้ าประกัน

(Securities insurance)
o เงินให้กู้ยืมร่วม (Syndicated loans)
o ประกันตามเหตุการณ์

(Event-driven insurance)
o บริการหลังการค้า

(Post-trade services)
o โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแบบกระจาย

(Distributed smart power grid)https://www.everestgrp.com/2016-10-smart-contracts-use-cases-market-insights-36265.html/



อีกตัวอย่าง NFT: การสร้างมูลค่าของ Digital Asset บนโลกดิจิทัล
• Non-Fungible Token (NFT) คือโทเคนที่ไม่สามารถใช้ซ้ า ไม่สามารถทดแทนกันได้ หรือจะเรียก

อีกอย่างมันคือโทเคนที่เราสามารถระบุตัวตน หรือความเป็นเจ้าของ รวมถึงจ านวนจ ากัด ลงไปได้ 
ด้วยคุณสมบัตินี้ท าให้เราสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ Digital Asset ได้ เพราะดั้งเดิมแล้วสินทรัพย์
ดิจิทัลที่สามารถคัดลอกได้นั้นจะแทบไม่มีค่าอะไรเลย
• ตัวอย่างเช่นงานศิลป์, เพลง, ของสะสม, Item ในเกม หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ ล้วนสามารถใช้ NFT แสดง

ความเป็นเจ้าของได้ทั้งสิ้น แตกต่างจากสกุลเงินคริปโทอย่าง Bitcoin หรือเงิน Fiat อย่างเงิน

• คงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่า คลิปวิดีโอ ที่พ่อได้ถ่ายลูกๆ เล่นไว้โดยไม่ต้ังใจ แล้วเกิดจับภาพ “แฮร์รี่”
ที่เป็นพี่ชาย อายุสามขวบโดน "ชาร์ล"ี ผู้เป็นน้องชายอายุ ๑ ขวบ กัดนิ้ว จนเกิดเป็นภาพความ
น่ารักน่าชังของสองพี่นอ้ง“ฮาวเวิร์ด เดวีส์ คาร์” ผู้เป็นพ่อจึงได้น า คลิปวิดีโอความยาว ๕๕ วินาที 
อัพโหลดลงยูทูบเมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว โดยต้องการให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ดู แต่มันก็เกิดเป็นกระแส
ไวรัสวิดีโอจนมียอดรับชมถึงปัจจุบันมากกว่า ๘๘๑ ล้านครั้ง
https://www.dailynews.co.th/it/846440/



https://www.dailynews.co.th/it/846440/

คลิปวิดีโอที่ว่านี้ ชื่อ “ชาร์ลีบิตมายฟิงเกอร์”(Charlie Bit My Finger) และได้ถูกน าไปประมูลขายในรูปแบบ NFT เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๔ ปีของการอัพโหลดคลิปนี้ในยูทูบ จนสามารถท าเงินได้ถึง ๗๖๐,๙๙๙ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ ๒๓.๘๖ ล้านบาท โดยผู้ประมูลที่กล้าทุ่มเงินหลักสิบล้านใช้ชื่อว่า 3fmusic และ ต่อไป
ต้นฉบับคลิปนี้ก็จะถูกลบออกจากยูทูบอย่างถาวร



https://www.dailynews.co.th/it/846440/

o นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการน าผลงานแบบนี้มาขายท าเงิน ก่อนหน้านี้ ภาพถ่าย Disaster Girl หรือเด็กเผาบ้าน ที่ถูกนิยมน ามาใช้เป็นมีม 
หรือภาพแสดงความรู้สึกเวลานั้นๆ ซึ่งภาพเป็นเด็กหญิงยืนหน้ากองเพลิงที่ก าลังเผาบ้านอยู่ ซึ่งเจ้าของภาพ ก็คือ Zoe Roth 
นักศึกษาอายุ ๒๑ ปี เมื่อตัวเธอต้องประสบปัญหาโควิด-19 จึงตัดสินใจน าออกมา ประมูลขายแบบ NFT เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
ไดเ้งิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ หรือประมาณ ๑๕.๕ ล้านบาท ซึ่งรูปนี้ ถ่ายไว้เมื่อปี ๒๕๔๘ โดย David Roth ผู้เป็นพ่อของเธอ ซึ่งเงินที่
ได้ก็จะน าไปใช้ในการศึกษา

o นอกจากนี้ Chris Torres ศิลปินผู้สร้าง Nyan Cat ที่เป็นผลงานอนิเมชั่นตัวแมว และได้ อัพโหลดลง ยูทูบ เมื่อปี ๒๕๕๔ ถูกประมูล
ขายแบบ NFT ได้ในราคาสูงถึง ๕๙๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๑๘ ล้านบาท

o หรืออย่างที่เป็นข่าวดังหน่อย ก็คือ กรณีของ Jack Dorsey ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โซเชียล มีเดียชื่อดังอย่าง “ทวิตเตอร์” ได้แคปภาพที่
เป็นโพสต์แรกของเขาบน ทวิตเตอร์ ซึ่งมีข้อความว่า "just setting up my twttr" ระบุวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ มาขาย
แบบ NFT เช่นกัน โดยผู้ชนะการประมูลในครั้งนีค้ือ Sina Estavi ที่มีต าแหน่ง ซีอีโอ ของบริษัท Bridge Oracle ซึ่งเป็นบริษัทด้าน 
บล็อกเชน จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเขาซื้อทวีตดังกล่าวด้วย Cryptocerrency สกุล Ethereum มูลค่า ๑,๖๓๐.๕๘ อีเธอร์ (ETH) 
ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ ๒.๙ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า ๘๙ ล้านบาท



เหตุการณ์เร็วๆนี้เกี่ยวกับบล็อกเชนกับเงินดิจิทัล (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
• นักขุดบิทคอยน์ในมณฑลเสฉวนเริ่มชักปลั๊กแล้ว สิ้นสุดยุคสมัยจีนครองแรงขุดอย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ QKL123 พลัง

ประมวลผลเฉลี่ยของเครือข่าย Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ ๑๒๙.๕๒ EH/s ซึ่งต่ ากว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ ๑๙๗.๖๑ EH/s 
(๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ถึง ๓๔% (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔, https://siamblockchain.com/2021/06/20/lights-go-off-in-sichuan/)

• เหตุใดจีนจึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น?
• ตลาดกระทิง (ตลาดขาขึ้น) ของ Bitcoin ในปีนี้ได้ฟ้ืนคืนชีพการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในประเทศจีน ท าให้หน่วยงานก ากับดูแล

เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินและการฟอกเงินต้องออกมาเตือนในทันที
• เมื่อการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตในท้องถ่ินปดิตัวลง นักลงทุนชาวจีนจ านวนมากได้เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่เป็นของจีนแต่ย้ายไป

ต่างประเทศ รวมถึง Huobi และ OKEx หรือท าการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และห้องสนทนาการซื้อขายโซเชียลมีเดีย
• บริษัทแลกเปลี่ยนเงินที่เนน้ประเทศจีนซึ่งรวมถึง Binance และ MXC เปิดช่องให้บุคคลชาวจีนสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อย่าง

ง่ายดาย พวกเขายังอ านวยความสะดวกในข้อตกลงแบบ peer-to-peer ในตลาด Over-the-counter (OTC) ที่ช่วยแปลงหยวนจีน
เป็นคริปโต ผู้ค้าท าธุรกรรมดังกล่าวผ่านธนาคารหรือช่องทางการช าระเงินออนไลน์ เช่น Alipay หรือ WeChat Pay

• นักลงทุนรายย่อยยังสามารถซื้อ "ก าลังประมวลผล" (computing power) จากผู้ขุดคริปโตผู้ออกแบบแผนการลงทุนต่างๆ ที่ให้
ผลตอบแทนที่รวดเร็วและมีก าไรงาม

• ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นของคริปโตต่อสกุลเงินทางการของจีนคือเงินหยวน ยังกระตุ้นให้ธนาคาร
ประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองด้วย

https://www.posttoday.com/world/656183
วันที่ ๒๒ มิถูนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๖ น.

ค าแถลงของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนส่งผลให้ Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบสองสัปดาห์และ 
Ether ลงมาสู่ระดับต่ าสดุในรอบ 5 สัปดาห์ ในวันอังคารที่ราคาของคริปโตหลักๆ จึงค่อยมีเสถียรภาพขึ้นมาบ้าง



เหตุการณ์เร็วๆนี้เกี่ยวกับบล็อกเชนกับเงินดิจิทัล (แ)
• จีนจ่อจ ากัดการถือครองคริปโตของคนในประเทศ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑:๒๙, ผู้จัดการออนไลน์)

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000073199
• จีนฮึ่ม!!! หลังประกาศเดินหน้ากวาดล้างเหมืองขุดคริปโตทั่วประเทศ กูรูคริปโตคาดแนวโน้มอนาคตอาจออกกฏหมายห้าม

ประชาชนในประเทศถือครองเหรียญคริปโต
• รายงานจาก u.today ระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลจนีไดอ้อกมาตรการปราบปรามอุตสาหกรรมขุดเหมืองคริปโต ฯ ในประเทศจีน 

จนท าให้ผู้ประกอบการหลายรายปดิกจิการ และย้ายแทน่ขุดออกไปยงัตา่งประเทศที่มีราคาค่าไฟฟา้ในอัตราทีถู่กลง ซึ่งล่าสุด 
Bobby Lee ผู้ก่อตั้ง BTCC แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเจ้าแรก ๆ ในประเทศจีน แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลจีนอาจจะไม่
หยุดอยู่แค่การแบนการขดุเหมืองคริปโตในประเทศ มีโอกาสมากถึง ๕๐% ที่ประเทศจีนจะแบนการถอืครองบิทคอยน์ในประเทศ

• “สิ่งต่อไปที่รัฐบาลจะท า มองว่าน่าจะเป็นฟางเส้นสดุท้ายของธุรกจิคริปโต คือการแบนคริปโตฯ อย่างสิ้นเชิง โดยคาดการณ์ไว้
ว่ามันมีความเป็นไปได้ถึง ๕๐-๕๐”

• ทั้งนี้ Lee เชื่อว่าประเทศจีนจะแบน Bitcoin อย่างเด็ดขาดเมื่อราคาดีดตัวพุ่งถงึ ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ซึ่งตัวเขายังเชื่อม่ันว่าค
ริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งจะมีมูลค่าการซื้อขายเพิม่ขึ้นอีกมากในสิ้นปีนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่หลายรอบ
แล้ว

ค าแถลงของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนส่งผลให้ Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบสองสัปดาห์และ 
Ether ลงมาสู่ระดับต่ าสดุในรอบ 5 สัปดาห์ ในวันอังคารที่ราคาของคริปโตหลักๆ จึงค่อยมีเสถียรภาพขึ้นมาบ้าง

https://www.posttoday.com/world/656183
วันที่ ๒๒ มิถูนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๖ น.

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000073199


เงินดิจิตอล: ดิจิทัลหยวน (เงินหยวนในรูปแบบใหม่)
• เมื่อเดือนต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานี้ ได้มีข่าวว่าธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้เริ่มมีการ

ทดสอบเงินหยวนดิจิทัลแล้วใน ๔ เมืองหลัก คือ ซูโจว เซินเจิ้น สงอัน และเฉิงตู. 
• ความพยายามของจีนในการผลักดันสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นเมื่อช่วงราวๆ ปี ๒๕๕๗ เมื่อรัฐบาลจีน

ต้องการที่จะลดการพึ่งพาเงนิดอลลารส์หรฐั. 
• แม้ทางการจีนในช่วงแรก ของยุคของรัฐบาลสีจิ้นผิงจะไม่ยอมรับเงินคริปโตเคอรเ์รนซี 

(Cryptocurrency) แบบส าเร็จรูป. 
• แต่จีนได้ให้ความสนใจและศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาตลอด โดยมีการทดลองใช้งานมาเรือ่ยๆ 

จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ธนาคารกลางของจีน (PBOC) ได้ประกาศจะเริ่ม
ทดลองใช้เงินหยวนในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ชื่อเรียกว่า Digital Currency Electronic Payment 
(DCEP) เป็นครั้งแรก. 



ตัวอย่างการการใช้บล็อกเชนในประเทศไทย
• กสิกรไทยเปิดบริการหนังสือค้ า

ประกันบนบล็อกเชนครัง้แรก
ของโลก จับมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
และบมจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์
เก็ตติ้ง

• ร่องใช้บริการหนังสอืค้ าประกัน
บนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมี
ไอบีเอ็มร่วมสนับสนุนการน า
บล็อกเชนสร้างระบบต้นแบบ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๘:๒๒ น.https://www.facebook.com/IBMThailand/posts/10154561426701987/
https://thestandard.co/news-business-kasikorn-bank-ibm-blockchain/



ตัวอย่างการการใช้บล็อกเชนในประเทศไทย
• ไทยพาณิชย์ ขานรับ ธปท. ผนึก

สมาคมธนาคารไทย รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรธุรกิจใหญ่ ร่วมสร้าง 
Thailand Blockchain 
Community Initiative แห่งแรก
ในไทย (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

• น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับ
ประสิทธิภาพและความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจของ
ประเทศ เริ่มต้นด้วยโครงการบริการ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์บน
ระบบบล็อกเชน สร้างโครงข่าย
หนังสือค้ าประกันที่สะดวกปลอดภัย
บนบล็อกเชนเป็นครั้งแรกของไทย 

น าระบบหนังสือค้ าประกันวงเงิน ๑.๓๕ ล้านล้านบาทสู่ยุคเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๐%
ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง ๒ เท่า โดยอยู่ในระหว่างทดสอบภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.terrabkk.com/news/192729

https://www.terrabkk.com/news/192729


จุดเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบบล็อกเชน
• งานที่น าสมาร์ทคอนแทร็กต์หรือบล็อกเชนมาใช้ได้

• การบริหารจัดการระบบทะเบียนทีด่ินของภาครัฐ
• การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
• การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ
• การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• ปัจจุบันภาครัฐทั่วโลกต่างเริ่มตื่นตัวกับการน าระบบบล็อกเชนมาใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐกันอย่างมาก เนื่องจากระบบบล็อกเชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้หลากหลายด้าน ทั้งการน าพาภาครัฐไปสู่ ภาครัฐดิจิทัลที่มีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การลดขั้นตอนในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
ท าให้ประหยัดเวลาและต้นทุน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง รวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการ
ให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนขึ้นไปอีกขั้น

• ศึกษาให้รอบคอบ ระมัดระวัง จัดระบบ และมีแผนการด าเนินการที่เหมาะสม โดย
ภาครัฐอาจจะท าโครงการน าร่องหรือการทดลองด าเนินการก่อน เพื่อไม่ให้ล้มเหลว

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=52151&filename=house2558_2

สิงหาคม ๒๕๖๑



ใครคือซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto, サトシ・ナカモト) 
ผู้สร้างบล็อกเชน
• ยังไม่แน่ชัด อาจจะเป็นบุคคลเหล่านี้หรืออาจเป็นกลุ่มบุคคล

• Vili Lehdonvirta
• Shinichi Mochizuki 
• Dorian Nakamoto
• Nick Szabo
• Hal Finney

• สาเหตุที่ไม่เปิดเผยตัวตน อาจจะเป็นดังนี้
• เหตุผลที่ ๑ อาจเป็นเพราะความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในเครือข่าย และการพัฒนาของสกุลเงินในอนาคต หาก

บุคคลหรือกลุ่มคนทีอ่ยู่เบื้องหลังถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน รัฐบาลและ ธนาคารทั่วโลกอาจกดดันให้พวกเขาก าหนดข้อบังคับ
บางอย่างในการท าธุรกรรม ซึ่งขณะเดียวกันการท างานของ Bitcoin คือเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer และไม่มีตัวกลางใดๆ 
ควบคุม การออกข้อบังคับจะเป็นปัญหากับระบบอย่างมาก รวมถึงผู้ใช้ในเครือข่ายจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหากกฏระเบียบต่างๆ ถูกออก
โดยบุคคลหรือกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว

• เหตุผลที่ ๒ ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของ Satoshi Nakamoto จะถูกละเมิดโดยแหล่งข่าวจากหลายแห่งที่ต้องการ
สัมภาษณ์เขา ซึ่งเหตุการณ์คล้ายกับแบบที่เกิดขึ้นกับ Dorian Satoshi Nakamoto หนึ่งในบุคคลต้องสงสัยว่าเป็น Satoshi 
Nakamoto เนื่องจากมีชื่อและความชอบบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน โดยมีคนเชื่อว่าพวกเขาอาจเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องคดี
จ านวนมาก (แม้ว่าตัว Satoshi จะไม่ผิดกฏหมายอะไรก็ตามในทางเทคนิค)
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บทสรุป
• ระบบบล็อกเชนเป็นระบบที่จะมาเปลีย่นโลก หรือป่วนโลก ทั้งด้าน การค้า การลงทุน การบริหารราชการ 

การศึกษา การใช้ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเราไม่ต้องมีตัวกลาง แต่ทุกคนจะเป็นตรวจสอบไปพร้อม ๆ กัน
• อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนไม่ใช่ยาสรรพัดประโยชน์ บางเรื่องเราใช้ดี บางอย่างไม่จ าเป็น. แต่ถ้าต้องการ

การยืนยันการกระท า เราจะใช้บลอ็กเชน ถ้าไม่ต้องการการยืนยันการกระท า ก็ไม่ต้องใช้บล็อกเชน. 
• ระบบบล็อกเชนจะชว่ยลดขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการยืนยันการกระท า ท าให้

ประหยัดเวลาและต้นทุน ท าให้การด าเนินงานหรอืการให้บริการท าได้รวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
• ส าหรับภาครัฐ ระบบบล็อกเชนจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะชว่ยสนับสนนุนโยบายของรัฐบาล ในการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
หลาย ๆ ด้านที่เกิดขึ้นในภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ การแก้ปัญหาการเขา้ถึงบริการ ไปจนถึง การ
แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในภาครฐั
• แต่ระบบบล็อกเชนยังถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ อาจยังเป็นสิ่งทีเ่ขา้ใจยาก และจะต้องวาง

กฎระเบียบเพื่อการควบคมุและก ากับดูแล ในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะต้องไม่ปิดกั้นระบบบล็อกเชน



บทสรุป
• ประชาชนคนไทย องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ในประเทศไทยคงไม่สามารถ

หลีกหนีเทคโนโลยีบลอ็กเชนนี ้ที่ก าลังจะมาเปลี่ยนองค์กร ประเทศ และโลกได้ 
• การศึกษา การสร้างการรบัรู้ การเตรียมความพร้อม และการสร้าง ความเข้าใจในระบบบล็อกเชนจะ

กลายเป็นข้อได้เปรียบของประชาชนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้สรา้ง มูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและธุรกิจได้
อย่างทันยุคสมัยและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ 
• บล็อกเชนจะเปน็กลไกส าคญั ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ด้เปรียบทั้งภาคเศรษฐกิจ

หรือภาคสังคมในเวทีโลก หรืออย่างน้อย ก็อยู่รอดได้ในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สะดวกสบาย และรวดเร็ว. 



เว็บที่ค่อนข้างอธิบายบล็อกเชนได้เข้าใจง่าย
• https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900
• https://th.wikipedia.org/wiki/บล็อกเชน
• https://www.youtube.com/watch?v=2oaLjzx6tZY
• https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Public/PublicHearing/Documents/Hearing_

Blockchain.pdf
• https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce140/
• https://www.dailynews.co.th/it/846440/
• EP.1 สารคดี #Bitcoin และเงิน Crypto เป็นอนาคตโลกหรือฟองสบู่ดิจิตอล? ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=6ZtA3KWn8nM (๒๖ มกราคม ๒๕๖๑)
• EP.2 สารคดี #BitCoin และเงิน Crypto เป็นอนาคตโลกหรือฟองสบู่ดิจิตอล? ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=Cd9ZWy8I5ws (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
• EP.3 สารคดี Bitcoin และเงิน Crypto เป็นอนาคตโลกหรือฟองสบู่ดิจิตอล? ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=V8ga71GQRu0 (๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)

https://www.youtube.com/watch?v=6ZtA3KWn8nM
https://www.youtube.com/watch?v=Cd9ZWy8I5ws
https://www.youtube.com/watch?v=V8ga71GQRu0
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