
1 

 

แอปพลิเคชนัลอ็ตเตอรี่แบบกระจายศนูยโ์ดยใช้เทคโนโลยีบลอ็คเชน 
A Decentralized Lottery Application : Using Blockchain Technology 

 
อษัฎางค ์ข ามะโน1* และ เอกรฐั รฐักาญจน์2 

 
บทคดัยอ่ 

 
อเีธอร์เลยีมบลอ็คเชนเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามโปร่งใส และความปลอดภยัสูง โดยมสีญัญาอจัฉรยิะที่สามารถ

ออกแบบการด าเนินการไดห้ลากหลายตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ในงานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์น าเทคโนโลยบีลอ็คเชนมา
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ความโปร่งใส และแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบลอ็ตเตอรี่ในประเทศไทยอย่างปัญหาหวยเกนิราคา และปัญหาในการระบุ
เจา้ของลอ็ตเตอรี ่และยงัสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ผ่านเวบ็ไซตอ์เีธอรส์แกน 
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1. บทน ำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึง

อนิเทอร์เน็ต ธุรกรรมส่วนใหญ่เกดิขึน้บนโลกออนไลน์ ดงันัน้ความโปร่งใส ความปลอดภยัของขอ้มูลจงึเป็นสิง่ส าคญั 
ประกอบกบัการเขา้มาของเทคโนโลยบีลอ็คเชน ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีโ่ปร่งใสสามารถตรวจสอบไดอ้กีทัง้ยงัเป็นเทคโนยทีี่
มคีวามปลอดภยัสงู ดงันัน้เทคโนโลยบีลอ็คเชนจงึเป็นเทคโนโลยทีีค่วรน ามาปรบัใชก้บัธุรกจิในปัจจุบนั 

ส าหรบังานวจิยัชิ้นนี้ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาเทคโนโลยบีลอ็คเชน (Blockchain) น ามาประยุกต์ใชก้บัระบบลอ็
ตเตอรี่เพื่อสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยจะด าเนินการโดยสัญญาอัจฉริยะ  (Smart Contract) บนแพลตฟอร์ม 
(Ethereum) เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ความปลอดภยัในการเก็บขอ้มูลของระบบ และเพื่อความโปร่งใส ซึ่งผู้ใช้สามารถ
ตรวจสอบธุรกรรมตลอดจนถงึโคด้โปรแกรมทีเ่ขยีนลงบนสญัญาอจัฉรยิะไดท้ัง้หมด อกีทัง้ยงัสามารถแกปั้ญหาลอ็ตเตอ
รีเ่กนิราคาทีส่ านักงานสลากฯพบในปัจจุบนั [4] และปัญหาการระบุความเป็นเจา้ของของลอ็ตเตอรีอ่ย่างกรณีขา่วของครู
ปรชีา คดหีวย 30 ลา้น [5] 

 
2.วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อสรา้งแอปพลเิคชนัลอ็ตเตอรีท่ีม่คีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
2.2 เพื่อแกปั้ญหาหวยเกนิราคา และปัญหาการระบุเจา้ลอ็ตเตอรี ่
 

3.ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตของการศกึษางานวจิยันี้ตามวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งแอปพลเิคชนัจากเทคโนโลยบีลอ็คเชนโดยใช้
สญัญาอจัฉรยิะบนอเีธอรเ์ลยีม 
 
4.กำรทบทวนวรรณกรรม 

4.1 เทคโนโลยบีลอ็คเชน 
บล็อคเชนเป็นฐานขอ้มูลประเภทหนึ่งที่เก็บขอ้มูลรวมเขา้ไว้ด้วยกันบนเครือข่ายลกัษณะกระจายอ านาจที่

เรียกว่าบล็อคโดยบล็อคจะมีความจุที่แน่นอน [1] แต่ละบล็อคจะเก็บธุรกรรมเป็นแบบเมิร์กเกอร์ทรี (Merkle tree) 
หลงัจากทีธุ่รกรรมเกดิขึน้ระบบจะท าการแฮช (hash) และท าการพสิูจน์การท างาน (proof-of-work) ตราบใดทีก่ าลงัใน
การค านวณทัง้หมดของสมาชกิมากกว่าก าลงัในการค านวณของผูโ้จมต ีระบบจะยงัคงเสถยีรและธุรกรรมทีถู่กต้ องจะ
เกดิขึน้ และเมื่อตรวจสอบว่าถูกตอ้งแลว้บลอ็คแต่ละบลอ็คจะเกบ็แฮช (hash) ของบลอ็คก่อนหน้า และจะถูกโยงเขา้กบั
บลอ็คก่อนหน้าเป็นบลอ็คเชน [2] 

 
แผนภาพ 1 แผนภาพบลอ็คเชน 

4.2 อีเธอรเ์ลียม (Ethereum) 
อเิธอร์เลยีมเป็นแพลตฟอร์มทีม่คีวามสมบูรณ์ของทวัรงิ (Turing-completeness) ของภาษาคอมพวิเตอร์ ซึ่ง

หมายความว่าอธิเีลยีมจะสนับสนุนทุกประภทของการค านวณ และใหอ้สิระในการสรา้งรปูแบบธุรกรรมของตวัเองโดยใช้
สญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) [2] และมเีครอืขา่ยกระจายอยู่บนบลอ็คเชน (Blockchain) [3]  
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4.3 สญัญำอจัฉริยะ (Smart Contract) 
สญัญาอจัฉรยิะใชเ้ทคโนโลยบีลอ็คเชนโดยแพลดฟอร์มอเิธอร์เลยีมเป็นสญัญาแบบดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพใน

เรื่องของภาษาคอมพวิเตอร ์สญัญาอจัฉรยิะใชเ้พื่อป้องกนัการสญูเสยีขอ้มูลและเร่งกระบวนการท าสญัญา ธุรกรรมทีใ่ช้
ในสัญญาอัจฉริยะจะอยู่ในรูปของสกุลเงินดิจิทัลอีเธอร์ (Ether) ในภาษาไบต์โค้ดเครื่องจักรเสมือนอีเธอร์เลียม 
(Ethereum Virtual Machine) ซึ่งเป็นภาษาที่เขยีนบนสญัญาอจัฉรยิะ [3] แต่ผู้พฒันาที่จะสร้างสญัญาจะใช้ภาษาโซ
ลดิติี ้(Solidity) ซึง่เป็นภาษาทีม่คีวามนิยมมากทีสุ่ด [2] 

 

5.ระเบียบวิธีวิจยั 
5.1แผนภำพแสดงกำรด ำเนินงำน 

 
แผนภาพ 2 แผนภาพแสดงการด าเนินงาน 

 
5.2 กำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

5.2.1 บญัชีอีเธอรเ์ลียม (Ethereum Account) 
การที่จะใช้อีเธอร์เลยีมบล็อคเชน (Ethereum Blockchain) ทางผู้วจิยัเลอืกใช้เมต้ามาร์ก (MetaMask) เป็น

กระเป๋าเงนิดจิติอล (Cryptocurrency wallet) ซึ่งเป็นกระเป๋าเงนิทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถตอบโต้กบัระบบอีเธอร์เลยีม 
และใชเ้ซริฟ์เวอรโ์คเวน็ (Koven server) ซึง่เป็นเซริฟ์เวอรส์ าหรบัทดสอบ 

5.2.2 สญัญำอจัฉริยะ (Smart Contract) 
การสร้างสญัญาณอจัฉริยะทางผู้วิจยัใช้แพลตฟอร์มรีมิกต์ (Remix) เป็นแพลตฟอร์มส าหรบัสร้างสญัญา

อจัฉรยิะโดยใชภ้าษาคอมพวิเตอรโ์ซลดิติี ้(Solidity) สญัญาอจัฉรยิะม ี2 ส่วนดงันี้ 
ระบบสุ่มเลขลอ็ตเตอรี่ 
ฟังกช์นั random() วตัถุประสงคข์องฟังกช์นัน้ีเพื่อทีจ่ะสุ่มตวัเลขบนช่วงระหว่าง 0 ถงึ 9 หนึ่งตวัเลข 

 
ภาพที ่1 ฟังกช์นั random() 

โดยในสญัญาอจัฉรยิะส่วนแรก ฟังกช์นั random() จะมจี านวนทัง้หมด 6 ฟังกช์นั random1() ถงึ random6() 
เพื่อสุ่มตวัเลขทัง้หมด 6 หลกั  
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ระบบซื้อขำยลอ็ตเตอรี่ 
สญัญาอจัฉรยิะในระบบซื้อขายจะประกอบไปดว้ย 6 ฟังกช์นัดงันี้ 
ฟังกช์นั buyTicket() เป็นฟังกช์นัทีร่บัขอ้มลูจากผูใ้ชง้านเป็นตวัเลขลอ็ตเตอรีท่ีผู่ใ้ชง้านตอ้งการจ านวน 6 หลกั 

พร้อมกบัเพิม่จ านวนของล็อตเตอรี่ทีถ่ือครองในขณะนัน้ และลดจ านวนล็อตเตอรี่ที่สามารถซื้อได้ในระบบ และช าระ
ค่าใชจ้่ายในขณะเดยีวกนั 

 
ภาพที ่2 ฟังกช์นั buyTicket() 

ฟังก์ชัน yourNumber() เป็นฟังก์ชันที่เรียกค่าจากฟังก์ชัน buyTicket() ที่บันทึกไว้เป็นตัวเลขแล้วคืนค่า
ออกมาเป็นตวัเลขลอ็ตเตอรี ่6 หลกัทีผู่ใ้ชง้านถอืครองอยู่ 

 
ภาพที ่3 ฟังกช์นั yourNumber() 

ฟังกช์นั ticketCount() เป็นฟังกช์นัทีเ่มื่อเรยีกใชจ้ะคนืค่าเป็นจ านวนลอ็ตเตอรีท่ีผู่ใ้ชง้านถอืครองอยู่ 

 
ภาพที ่4 ฟังกช์นั ticketCount() 

ฟังก์ชนั getTicketPrice() เป็นฟังก์ชนัส าหรบัการค านวณราคาของลอ็ตเตอรีเ่พื่อจดัการกบัราคาของสกุลเงนิ
ดจิทิลัอเีธอร ์(Ether) ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

 
ภาพที ่5 ฟังกช์นั getTicketPrice() 

ฟังก์ชนั yourID() เป็นฟังก์ชนัที่รบัขอ้มูลจากผู้ใช้โดยรบัขอ้มูลเป็นเลขประจ าตวัประชาชนเพื่อระบุผูใ้ชง้าน
และเขา้รหสัเพื่อความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 

 
ภาพที ่6 ฟังกช์นั yourID() 

ฟังกช์นั checkID() เป็นฟังกช์นัทีจ่ะแสดงเลขประจ าตวัประชาชนทีเ่ขา้รหสัไวแ้ลว้ของผูใ้ชง้าน 

 
ภาพที ่7 ฟังกช์นั checkID() 
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6. ผลกำรด ำเนินกำร 

จากทีร่ะบุขา้งไวก้่อนหน้านี้ผูว้จิยัสรา้งสญัญาอจัฉรยิะบนเครอืขา่ยทดสอบโคเวน็ (Koven server) จากนัน้จงึ
ด าเนินการและประเมนิผลบนอเีธอรเ์ลยีม ตามทีอ่ยู่ของสญัญาอจัฉรยิะต่อไปนี้ 

1. สญัญาอจัฉรยิะระบบสุ่มเลขลอ็ตเตอรี ่ 
0x79b08E889056035c2Ef868A2a56879c7e530C48e 

2. สญัญาอจัฉรยิะระบบซื้อขายลอ็ตเตอรี ่
0xA11ac965dF9DaC4D412aB0744f82d286c43b88A5 

ธุรกรรมทัง้หมดทีด่ าเนินการโดยใชส้ญัญาอจัฉรยิะทีเ่สนอไวจ้ะถูกบนัทกึไวใ้นทีอ่ยู่ดงักล่าวและเผยแพร่ต่อ
สาธารณะบนอีเธอร์สแกน (Etherscan) ซึ่งอีเธอร์สแกนเป็นแพลตฟอร์มทีไ่ม่ว่าใครก็ตามสามารถตรวจสอบธุรกรรม 
และสญัญาอจัฉรยิะทีเ่กดิขึน้บนบลอ็คเชนได ้ 

การสรา้งสญัญาอจัฉรยิะและการเรยีกใชฟั้งก์ชนัจะมขีดีจ ากดัก๊าซและราคาก๊าซซึ่งจะมผีลกบัการด าเนินการ 
ก๊าซเป็นตน้ทุนส าหรบัใชด้ าเนินการฟังกช์นั และขดีจ ากดัก๊าซคอืจ านวนก๊าซสงูสุดทีผู่ใ้ชย้นิดจี่ายส าหรบัการท าธุรกรรม 
ก๊าซจะอยู่ในหน่วยกิกะเวย (Gwei) ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 การเรยีกใช้ฟังก์ชนัแต่ละครัง้อีเธอร์เลยีมจะเสนอ
ขดีจ ากดัก๊าซจ านวนหนึ่งที่จ าเป็นในการด าเนินการซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนได ้การด าเนินการจะไม่เกิดขึน้ถ้าหากใช้
ขดีจ ากดัก๊าซทีต่ ่ากว่าทีอ่เีธอรเ์ลยีมก าหนดไว ้และในส่วนของราคาของก๊าซกส็ามารถปรบัได ้และค่านี้ส่งผลต่อเวลาใน
การด าเนินการ ยิง่ค่าราคาก๊าซสงูยิง่ไดร้บัการยนืยนับนบลอ็คเชนเรว็ขึน้ 
 
ตารางที ่1 ก๊าสทีใ่ชส้ าหรบัปรบัใชส้ญัญาอจัฉรยิะ 

 ขดีจ ากดัก๊าส ราคาก๊าส(Gwei) 

สญัญาอจัฉรยิะสุ่มเลขลอ็ตเตอรี ่ 710503 5 

สญัญาอจัฉรยิะซื้อขายลอ็ตเตอรี ่ 877994 5 

 
ตารางที ่2 ก๊าสทีใ่ชส้ าหรบัเรยีกใชฟั้งกช์นั 

ฟังกช์นั ขดีจ ากดัก๊าส ราคาก๊าส(Gwei) 

random() 49010 5 

buyTicket() 175864 5 

yourID() 67893 5 

 
ถ้าหากคูณขดีจ ากัดก๊าซด้วยราคาก๊าซจะได้ผลลพัธ์เป็นค่าธรรมเนียมสูงสุดที่เป็นราคาที่ผู้ใชจะต้องจ่าย

ส าหรบัด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมบนบลอ็คเชน ยิง่ค่าใชจ้่ายสงูเวลาทีใ่ชใ้นการตรวสธุรกรรมบนบลอ็คเชนยิง่น้อยลง 
ดงันัน้ตารางที ่3 จะแสดงระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบธุรกรรมจากค่าธรรมเนียมทีจ่่าย 
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ตารางที ่3 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบธุรกรรมจากค่าธรรมเนียมทีจ่่าย 
 ค่าธรรมเนียม(ETH) ค่าธรรมเนียม(THB) เวลาด าเนินการ

(วนิาท)ี 

สญัญาอจัฉรยิะสุ่มเลขลอ็ตเตอรี ่ 0.003553 206.61 <2 

สญัญาอจัฉรยิะซื้อขายลอ็ตเตอรี ่ 0.004317 251.47 <5 

random() 0.000146 8.49 <5 

buyTicket() 0.000879 51.39 <1 

yourID() 0.000228 13.33 <2 

 

7. สรปุและอภิปรำยผล 
จากการด าเนินงานตามบทวจิยัขา้งตน้ เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่อย่างบลอ็คเชนสามารถน าไปประยุกตแ์ละเพิม่

ประสทิธภิาพใหก้บัระบบลอ็ตเตอรีไ่ด ้ผลลพัธ์ทีไ่ดค้อืแอปพลเิคชนัลอตเตอรีท่ีโ่ปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ธุรกรรมที่
เกดิขึน้ในระบบจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ข สามารถก าหนดราคาลอ็ตเตอรีท่ีแ่น่นอนตลอดจนถงึสามารถระบุผู้
ทีถ่อืครองลอ็ตเตอรีไ่ด ้ 

ในส่วนของงานในอนาคต เนื่องจากธุรกรรมทีเ่กดิขึน้บนสญัญาอจัฉรยิะไม่สามารถดดัแปลงหรอืแก้ไขได ้อกี
ทัง้ไม่ว่าใครก็สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้จากเว็บไซต์อีเธอร์แสกน (Etherscan) ในภาพที่ 8  ขอ้มูลธุรกรรมทีเ่กิดขึน้บน
แอปพลเิคชนัลอ็ตเตอรีจ่ะเป็นขอ้มูลการซื้อขาย ซึ่งในแต่ละธุรกรรมทีเ่กดิขึน้จะแสดงประเภทของธุรกรรม(1) วนัที(่2) 
บญัชผีูโ้อน(3) และจ านวนเงนิทีโ่อน(4) และสามารถโหลดเป็นไฟล(์5) เพื่อใชส้ าหรบัการวเิคราะห์ 

 

 
ภาพที ่8 ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้จากแอปพลเิคชนัลอ็ตเตอรีบ่นเวบ็ไซตอ์เีธอรส์แกน 

ทีม่า: https://etherscan.io/  
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ยกตวัอย่างการวเิคราะหเ์ช่น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในงานโฆษณาโดยการวเิคราะหจ์ดักลุ่ม  (Segmentation) 
ของผูซ้ื้อตามพฤตกิรรมการซื้อลอ็ตเตอรีจ่ากความถี่ในการซื้อใน 1 รอบ ( 1 รอบเท่ากบั 15 วนั ) ยกตวัอย่างสามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ซื้อล็อตเตอรี่เป็นจ านวนมากกว่า 20 ใบขึ้นไป กลุ่มที่ซื้อล็อตเตอรี่เป็นจ านวนน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 20 ใบแต่ไม่น้อยกว่า 6 ใบ และกลุ่มทีซ่ื้อลอ็ตเตอรีเ่ป็นจ านวนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ใบ ซึง่ผลจากการวเิคราะห์
สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจส าหรบัวิธกีารโฆษณาของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทัง้ยงั
สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ซื้อหลังจากที่ได้รับโฆษณาซึ่งสามารถน าไปท าการวิเคราะห์จัดหมวดหมู่
(Classification) ของลูกคา้ทีซ่ื้อหรอืไม่ซื้อหลงัจากไดร้บัการโฆษณาไปแล้วเพื่อน าไปประกอบการตดัสนิใจและจดัการ
ทรพัยากรส าหรบัการโฆษณาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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