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ค�ำน�ำ
เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมโลกในยุ ค ดิ จิทั ล ซึ่ง ได้ รั บ ความสนใจและท� ำ การศึ ก ษากั น อย่ า ง
กว้างขวางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากเทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามา
ปฏิวัติโลกธุรกิจ และแวดวงการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับ
การบริหารงานภาครัฐเพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจิทลั (Digital Government) รวมถึง
การเปลีย่ นวิถชี ีวิตของประชาชนไปสูค่ วามสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกับอิทธิพล
ของโลกออนไลน์ในขณะนี้ ดังนัน้ นักวางแผน นักกลยุทธ์ ตลอดจนผูก้ ำ� หนดนโยบาย
ภาครัฐ จึงควรตระหนักถึงอิทธิพล และผลกระทบของเทคโนโลยี Blockchain
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อโอกาสและความท้าทาย
ในอนาคตที่จะท�ำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เมื่อเทคโนโลยี Blockchain
ถูกน�ำมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีภารกิจหลัก
ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูล
ดิจิทลั ภาครัฐเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนและการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น Blockchain จึงเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส�ำคัญเหมาะสมในการ
น�ำมาใช้ในงานบริการภาครัฐ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ เนือ่ งจากมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity) ความโปร่งใสในการเข้าถึง
ข้อมูล (Data Transparency) และมีความสามารถในการท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ของระบบ (Availability) สามารถมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองอย่างแท้จริง รวมไปถึง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐต่าง ๆ ง่ายขึ้น ซึ่ง สพร. ได้มีการน�ำเทคโนโลยี
Blockchain มาพัฒนาเพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้

และเพือ่ ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนือ่ ง
สพร. จึงได้จัดท�ำหนังสือ การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับภาครัฐ
(Blockchain for Government Services) ฉบับภาษาไทยขึ้น เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงบทวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
Blockchain โดยเนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท�ำงาน
ของเทคโนโลยี Blockchain
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ทั้งภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถน�ำ ไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพบริการให้มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย ถูกใจประชาชน
มากยิ่งขึ้น ส�ำหรับหนังสือฉบับนี้ สพร. ได้จัดท�ำเป็น e-Magazine แจกฟรี สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th
คณะผูจ้ ดั ท�ำ
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อภิธานศัพท์
Blockchain

Block

Nonce

Previous Hash

Current Hash

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ
ทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “Distributed Ledger Technology (DLT)”
โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลทีร่ บั ประกันความปลอดภัยว่า
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไข ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด
โดยใช้ ห ลั ก การ Cryptography และความสามารถของ
Distributed Computing เพือ่ สร้างกลไกความน่าเชื่อถือ
ชุดบรรจุข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูล
ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการบรรจุลงใน Block เรียกว่า Block Data
เช่น ข้อมูลการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ และส่วนของ Block Header
ทีใ่ ช้เก็บข้อมูลประจ�ำ Block นัน้ ๆ ได้แก่ หมายเลข Block,
ค่า Nounce, ค่า Previous Hash และค่า Current Hash เป็นต้น
ค่าทีถ่ กู สุม่ ขึ้นมา เพือ่ ใช้ในการค้นหาค่า Hash ของ Block
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎของระบบทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ โดยค่า Hash
ที่ได้นั้นจะต้องมีค่าต�่ำกว่าค่า Target หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ
ค่า Difficulty นั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในการออกแบบ
โครงสร้าง Block ของ Bitcoin
ค่า Current Hash ของ Block ก่อนหน้า ซึ่งเปรียบได้กบั
ค่า Digital Signature ของ Block ก่อนหน้าโดยจะถูกจัดเก็บ
อยูใ่ นโครงสร้างของ Block ถัดไปเสมอ และหากมีการแก้ไข
ข้อมูลใน Block ก่อนหน้าจะท�ำให้คา่ Hash ของ Block ไม่เท่ากัน
ทัง้ นีใ้ นการออกแบบโครงสร้าง Block แต่ละแพลตฟอร์มอาจ
มีการใช้ชื่อเรียกทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ค่า Hash ของข้อมูลทัง้ หมดใน Block นัน้ ๆ รวมถึงค่า Previous
Hash ของ Block ก่อนหน้านั้นด้วย ทั้งนี้ในการออกแบบ
โครงสร้าง Block แต่ละแพลตฟอร์มอาจมีการใช้ชื่อเรียก
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป
บทน�ำ
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Hash Value

Consensus

Proof-of-Work

14

ค่าผลลัพธ์ทไี่ ด้จากกระบวนการท�ำ Hash Function โดยการท�ำ
Hash Function คือ การน�ำข้อมูลต้นฉบับทีต่ อ้ งการแปลงข้อมูล
มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นฟังก์ชนั ทางเดียว
ในการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของข้อมูล
และมีขนาดความยาวทีค่ งทีเ่ สมอโดยข้อมูลต้นฉบับทีผ่ า่ นการท�ำ
Hash Function แล้วจะไม่สามารถด�ำเนินการย้อนกลับเพือ่ ให้ได้
ซึ่งข้อมูลเดิม
การก�ำหนดข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสมาชิก
ในเครือข่าย Blockchain โดยสมาชิกต้องยอมรับกฎระเบียบ
ร่วมกัน ด้วยกลไกในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลใน
ทุก Node ผ่านอัลกอริทมึ ต่าง ๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง
เทีย่ งตรงและเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน รวมทัง้ ข้อมูลมีการจัดเก็บ
ที่สอดคล้องและมีล�ำดับการจัดเก็บตรงกัน ทั้งนี้ กระบวน
Consensus มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี โดยการเลือกใช้วิธีใดนัน้
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของ Blockchain ในแต่ละประเภท
เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหนึง่ โดยใช้การแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการ
แก้ปญ
ั หานัน้ ๆ จาก Nodes ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายหรือเรียกว่า
“Miner” เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะถูกบันทึก
เข้ามาในเครือข่าย โดย Miner จะได้รบั ค่าตอบแทนจากการท�ำ
Proof-of-Work และด้วยวิธีการดังกล่าวท�ำให้การแก้ไขข้อมูล
ทีถ่ กู บันทึกลงในระบบ Blockchain แล้วนัน้ ท�ำได้ยากโดยทีไ่ ม่
แก้ไขข้อมูลใน Block ถัด ๆ ไป ซึ่งจะต้องท�ำ Proof-of-Work
ในทุกBlock ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาในการค�ำนวณ
พอสมควร อีกทัง้ ยังจะต้องท�ำการแก้ไขทุก Block ในเวลาเดียวกัน
ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะเวลาทีจ่ ำ� กัดจึงเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยากมากด้วยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบนั ดังนัน้ เป้าหมายการท�ำ Proof-of-Work ในเทคโนโลยี
Blockchain จึงเป็นการป้องกันการโจมตีระบบด้วยการเพิ่ม
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ให้กบั ผูโ้ จมตี เพือ่ ให้เกิดความไม่คมุ้ ค่า
ทีจ่ ะท�ำการโจมตี
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Proof-of-Stake

เป็ น กระบวนการ Consensus วิธีห นึ่ ง โดยใช้ ห ลั ก การ
วาง “สินทรัพย์” ของผูต้ รวจสอบ (Validator) ในการยืนยันธุรกรรม
ผู้ตรวจสอบที่ท�ำการวางสินทรัพย์จ�ำนวนมากจึงมีโอกาสสูง
ทีจ่ ะได้รบั สิทธิ์ในการเขียนข้อมูลธุรกรรมบน Block ถัดไป โดยผูท้ ี่
ท�ำการเขียนข้อมูลบน Block ถัดไปจะได้รับค่าธรรมเนียม
การด�ำเนินงานเป็นรางวัลตอบแทน

Proof-of-Authority

เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหนึง่ โดยท�ำข้อตกลงร่วมกัน
ในการก�ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ ส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมด้วยวิธีการระบุชื่อผู้ใช้อย่างเป็นทางการให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ Node บนเครือข่าย Blockchain
ในการท�ำธุรกรรมจะได้รบั การตรวจสอบสิทธิ์จากบัญชีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ
หรือเรียกว่า ผูต้ รวจสอบ (Validator) ซึ่งท�ำหน้าทีใ่ นการรักษา
ความปลอดภัย โดยใช้รปู แบบการหมุนเวียนสิทธิเพือ่ กระจาย
ความรับผิดชอบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นธรรม

Practical Byzantine เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหนึง่ โดยใช้หลักการเสียงข้างมาก
ซึ่งต้องมีจำ� นวนผูต้ รวจสอบ (Validator) ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 3f+1
Fault Tolerance
Node เพือ่ รับประกันความถูกต้องของระบบ โดย f คือ จ�ำนวน
(PBFT)
ผูต้ รวจสอบทีไ่ ม่สามารถท�ำงานได้ในขณะนัน้
Public Blockchain/ Blockchain วงเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งาน
ไม่วา่ จะเป็นการอ่าน หรือการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
Permissionless
โดยไม่จำ� เป็นต้องขออนุญาต ตัวอย่างของระบบ Blockchain
Blockchain
แบบเปิดสาธารณะ เช่น Bitcoin, Ethereum
Private Blockchain/ Blockchain วงปิดที่เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
เท่านัน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างขึ้นเพือ่ ใช้งานภายในองค์กร
Permission
ดังนัน้ ข้อมูลการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะภายใน
Blockchain
เครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้
ตัวอย่างของระบบ Blockchain แบบปิด เช่น Hyperledger,
Corda, Tendermint
บทน�ำ
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Consortium
Blockchain

Blockchain ทีเ่ ปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุม่ เท่านัน้ ซึ่งส่วนมาก
จะเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกัน
และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
เครือข่ายระหว่างธนาคาร ทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลการท�ำ
ธุรกรรม หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายในกลุ่มของธนาคาร
เช่น Japanese Bank และ R3CEV

Merkle Root

ค่า Hash ทีอ่ ยูบ่ นสุดของ Hash Tree โดยค่าดังกล่าวจะถูกแสดง
ใน Block Information ซึ่ง Hash Tree จะใช้กบั การออกแบบ
Block ทีม่ กี ารรวบเอา Transaction ทีเ่ กิดขึ้นในเวลาไล่เลีย่ กัน
รวมเข้าไว้ใน Block เดียวกัน โดยท�ำการ Hash รายการ
Transaction ทัง้ หมดใน Block ซึ่งเป็นวิธีการ Hash ข้อมูล
ชุดใหญ่ โดยใช้รปู แบบ Hash Tree ซึ่งจะ Hash Transactions
ทัง้ หมดใน Block ให้กลายเป็น Hash Value ขนาด 32 ไบต์

Ethereum

เป็น Platform ของ Blockchain แบบเปิด (Public Blockchain)
โดย Ethereum มีความแตกต่างจาก Bitcoin เนือ่ งจาก Ethereum
ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่น
อีกทัง้ ยังเป็น Open Source โดยความสามารถของ Ethereum
ถือว่าทัดเทียมกับ Bitcoin แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ ขึ้นมา คือ ฟีเจอร์ทเี่ รียก
ว่า Smart Contract ทีอ่ นุญาตให้ผใู้ ช้ หรือนักพัฒนาโปรแกรม
สามารถเขียนโปรแกรมลงไปในข้อมูลของสกุลเงิน Ether ได้
เพื่ อ ให้ ท� ำ งานอั ต โนมั ติ เ มื่ อ เงื่อ นไขเป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนด
ในสัญญา ดังนัน้ จึงท�ำให้สามารถสร้าง Application ต่าง ๆ ขึ้นมา
บนเครือข่าย Ethereum อีกชั้นหนึ่งได้ ท�ำให้เกิดรูปแบบ
ทีห่ ลากหลายในการใช้งานซึ่งแตกต่างจาก Bitcoin ทีเ่ น้นการ
ท�ำธุรกรรมเพียงอย่างเดียว

Cryptocurrency

สกุลเงินดิจิทลั ซึ่งมีมลู ค่าเหมือนกับธนบัตรในสกุลเงินประเทศ
ต่าง ๆ และถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่ นแบบดิจิทัล
โดยการแลกเปลีย่ นรูปแบบดิจิทลั ได้เริ่มขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 2009
ซึ่ง Blockchain Application ในกลุม่ เงินดิจิทลั ได้ถกู พัฒนา
ขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจการให้บริการทางการเงินทั้งการโอนและ
การจ่ายเงิน ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin และ Ripple
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Ledger

บั ญ ชีป ระวั ติ ก ารท� ำ ธุ ร กรรมซึ่ง จะถู ก บั น ทึ ก และท� ำ ส� ำ เนา
แจกจ่ายให้กบั ทุก Node ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย Blockchain

Oracle

แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้จากภายนอกระบบ Blockchain (Trusted 3rd
Party Source) ซึ่ง Smart Contract จะน�ำมาอ้างอิงเพือ่ บังคับใช้
สัญญาตามที่เขียนโปรแกรมไว้ เช่น แหล่งข้อมูลระดับน�้ำ
ของแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้กรมธรรม์ประกันอุทกภัยทีเ่ ขียนด้วย Smart
Contract ใช้สำ� หรับอ้างอิงการเคลมประกันแบบอัตโนมัติ

Smart Contract

สัญญาอัจฉริยะโดยจะเก็บเงือ่ นไขหรือข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ
ไว้ในรูปแบบ Code คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในเครือข่าย
Blockchain

Node

อุ ป กรณ์ ใ นเครือ ข่ า ย Blockchain เปรีย บได้ กั บ เครือ่ ง
คอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์ หรือ อื่ น ๆ ที่ ส ามารถเชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตและประมวลผลได้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ส�ำคัญในการกระจายและเชื่อมโยงกันในเครือข่ายเพื่อให้
ระบบสามารถท�ำงานและประมวลผลได้ ทัง้ นีป้ ระเภทของ Node
ในเครือข่าย Blockchain สามารถจ�ำแนกได้เป็น
1. Node ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการจัดเก็บส�ำเนาข้อมูลเท่านัน้ ประกอบด้วย
Full Node และ Light Node
2. Node ทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องเท่านัน้ หรือทีร่ จู้ กั กัน
ในชื่อ Consensus Node
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เทคโนโลยี Blockchain
Blockchain คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ
ที่รู้จักกันในชือ่ “Distributed Ledger Technology (DLT)” โดยเป็นรูปแบบ
การบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้น
ไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขได้ ซึ่งทุกผูใ้ ช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกัน
ทั้งหมด โดยใช้หลักการ Cryptography และความสามารถของ Distributed
Computing เพื่อสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ (Yermack, 2017)
จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี Blockchain เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2008 โดยการ
น�ำเสนอของ “Satoshi Nakamoto” จากเอกสาร Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System เป็นการน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง Platform
ทีส่ ามารถสร้างความปลอดภัยในการแลกเปลีย่ นเงินสกุลดิจิทลั ทีม่ ชี ื่อว่า “Bitcoin”
โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการท�ำ Cryptography และ Distributed Computing
ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

Centralised

Decentralised

Distributed

รูปภาพที่ 1: ระบบแบบ Centralised, Decentralised และ Distributed
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Baran, 1964)
บทน�ำ
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ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายเงิน โดยได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง
ได้รบั การยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญทัว่ โลกว่าเป็นเทคโนโลยีทมี่ ศี กั ยภาพ และสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอืน่ ๆ ได้ไม่จำ� เพาะแค่ภาคธุรกิจการเงินและการธนาคาร
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงภาครัฐก็ได้มกี ารตืน่ ตัวและศึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยี Blockchain
กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน
การท�ำงานของเทคโนโลยี Blockchain อาศัยการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์
(Distributed Ledger Technology) โดยทุกข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
และเมื่อมีรายการธุรกรรมใหม่เกิดขึ้นจะต้องมีการประกาศบอกทุกเครื่องในระบบ
ให้รับรู้ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2

CENTRALISED LEDGER

รูปภาพที่ 2: การเชื่อมโยงข้อมูล
DISTRIBUTED
LEDGER
ของเทคโนโลยี
Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Belinky, Rennick,
& Veitch, 2015)

RALISED LEDGER
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DISTRIBUTED LEDGER

นอกจากนี้รายการธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบ (Consensus)
จากทั้ ง เครือ ข่ า ยเสี ย ก่ อ น จึง จะสามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า Block ได้ ดั ง นั้ น
เทคโนโลยี Blockchain จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีตัวกลางคอยท�ำหน้าที่ในการจัดเก็บ
รายการธุรกรรม แต่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ภายใต้โครงสร้างของเทคโนโลยี
Blockchain และถูกกระจายไปยังเครื่องของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย และถ้ามีคน
พยายามสร้างรายการธุรกรรมปลอมขึ้นมา ข้อมูลก็จะขัดแย้งกับข้อมูลในเครื่อง
ของสมาชิกอืน่ ๆ ในเครือข่าย เนือ่ งจากทุกเครื่องจะต้องมีขอ้ มูลเหมือนกันทัง้ หมด
ดังนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้สร้างรายการดังกล่าว โดยจะมีแต่รายการที่ทุกคน
ในเครือข่ายยอมรับเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถบันทึกเข้าสูร่ ะบบ Blockchain ได้ และข้อมูล
ที่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ Blockchain ไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ย้อนหลังได้ จึงท�ำให้เทคโนโลยี Blockchain ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยี
การจัดเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง
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หลักการท�ำงานของเทคโนโลยี Blockchain
หลักการท�ำงานของเทคโนโลยี Blockchain คือ ฐานข้อมูลจะถูกแชร์ให้กับ
ทุก Node1 ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายและการท�ำงานของเทคโนโลยี Blockchain จะไม่มเี ครื่อง
ใดเครื่องหนึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเครื่องแม่ข่าย ซึ่งการท�ำงานแบบกระจายศูนย์นี้
จะไม่ถกู ควบคุมโดยคนเพียงคนเดียว แต่ทกุ Node จะได้รบั ส�ำเนาฐานข้อมูลเก็บไว้
และจะมีการอัปเดตฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ส�ำเนา
ฐานข้อมูลของทุกคนในเครือข่ายจะต้องถูกต้อง และตรงกันกับของสมาชิกคนอื่น
ในเครือข่าย อีกทัง้ การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ Block ยังอาศัยหลักการท�ำ Cryptography
และการท�ำ Consensus2 จากสมาชิกในเครือข่ายด้วยกันก่อนท�ำการบรรจุขอ้ มูลลง

Node คือ อุปกรณ์ในเครือข่าย Blockchain เปรียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
หรืออื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและประมวลผลได้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ทีส่ ำ� คัญในการกระจายและเชื่อมโยงกันในเครือข่ายเพือ่ ให้ระบบสามารถท�ำงานและประมวลผลได้
ทั้งนี้ประเภทของ Node ในเครือข่าย Blockchain สามารถจ�ำแนกได้เป็น
1) Node ที่ท�ำหน้าที่ในการจัดเก็บส�ำเนาข้อมูลเท่านั้น ประกอบด้วย Full Node และ
Light Node
2) Node ทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องเท่านัน้ หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อ Consensus Node
2
Consensus คือ การก�ำหนดข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
Blockchain โดยสมาชิกต้องยอมรับกฎระเบียบร่วมกัน ด้วยกลไกในการควบคุมความถูกต้อง
ของข้อมูลในทุก Node ผ่านอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลมีการจัดเก็บที่สอดคล้องและมีล�ำดับการจัดเก็บตรงกัน ทั้งนี้
กระบวน Consensus มีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธี โดยการเลือกใช้วิธีใดนัน้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ของ Blockchain ในแต่ละประเภท
1
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Block และเพิ่มเข้าสู่ระบบ Blockchain เพื่อเป็นการป้องกัน และรับประกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดยแต่ละเครือข่าย Blockchain จะมีการก�ำหนดกฎเกณฑ์
ในการตรวจสอบหรือที่เรียกว่า “Consensus Protocol” หรือ “Consensus
Mechanism” ขึ้นมาเพื่อใช้ในเครือข่าย โดยหลักการท�ำงานพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ของเทคโนโลยี Blockchain อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3
HOW A BLOCKCHAIN WORKS

The transaction is represented
online as a “block”
CREATE
A wants to send
money to B

START

BROADCAST

The block is broadcast
every party in the network

The money moves
frome A to B

END

VALIDATION

Those in the network approve
the transaction is valid

ADD
TO CHAIN

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

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

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

CREATE

BROADCAST

คือ การสร้าง Block
คือ ท�ำการกระจาย Block ใหม่นี้ให้กับทุก Node
ที่บรรจุค�ำสั่งขอท�ำรายการ ในระบบ และบันทึกรายการธุรกรรมลง Ledger
ธุรกรรม
ให้กับทุก Node เพื่ออัปเดตว่ามี Block
ใหม่เกิดขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3

VALIDATION
คือ Node อื่น ๆ ในระบบท�ำการยืนยันและตรวจสอบข้อมูล
ของ Block นั้นว่าถูกต้องตามเงื่อนไข Validation โดยกระบวนการท�ำ
Consensus ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำ Validation

ขั้นตอนที่ 4

ADD TO CHAIN
คือ น�ำ Block ดังกล่าวมาเรียง
ต่อจาก Block ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี ในการออกแบบการ
ท�ำงานของระบบ Blockchain ใน
การท�ำงานจริง อาจจะมีการออกแบบ
ขัน้ ตอนการท�ำงานทีแ่ ตกต่างไปจากนีไ้ ด้
ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละผูผ้ ลิต
หรือแต่ละ Platform แต่อย่างน้อย
จะต้องมี 4 ขั้นตอนหลักนี้ซึ่งถือได้
ว่ า เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการท� ำ งาน
Blockchain นั่นเอง
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END

องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain
องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ
1) Block 2) Chain 3) Consensus และ 4) Validation ดังแสดงในรูปภาพที่ 4

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

การจัดเก็บข้อมูลของเทคโนโลยี Blockchain จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Block
โดยแต่ละ Block จะเชื่อมโยงเข้าหา Block ก่อนหน้าด้วยค่า Hash Function ของ Block
ก่อนหน้านี้เสมอ และจะเรียงร้อยต่อกันเป็น Chain ท�ำให้ยากต่อการปลอมแปลง
แก้ไข และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทกุ ๆ Block ตลอดทัง้ Chain
ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึง Block เริ่มต้น หรือ Genesis Block ได้
(Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018) ดังแสดงในรูปภาพที่ 5
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รูปภาพที่ 5: โครงสร้างการเชื่อมโยง Block
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018b)

ดังนั้น Block คือ ชุดบรรจุข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Block
Header เพือ่ ใช้บอกให้คนอืน่ ทราบว่าภายในบรรจุขอ้ มูลอะไรไว้ และส่วนของ Block
Data เพื่อใช้ในการบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจ�ำนวนเงิน ข้อมูล
การโอนเงิน ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยโครงสร้าง
ของแต่ละ Block จะประกอบไปด้วยข้อมูล 7 ส่วน ดังแสดงในรูปภาพที่ 6
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รูปภาพที่ 6: โครงสร้างภายใน Block ของ Bitcoin
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Nakamoto, 2008)

1 หมายเลข Block คือ ตัวเลขจ�ำนวนเต็มเรียงกันตัง้ แต่ 1, 2, 3, 4, 5 ไปเรื่อย ๆ
โดยมีความหมายแสดงถึงล�ำดับก่อนหลัง คือ Block หมายเลข 1 เกิดขึ้น
ก่อน Block หมายเลข 2 และ Block หมายเลข 1 อยู่ติดกับหมายเลข 2
เป็นต้น
2 Timestamp คือ เวลาที่ Block นั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นมา
3 Nonce คือ ค่าที่ใช้ในการค้นหาค่า Hash ของ Block ตามกฎของระบบ
ที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งกฎดังกล่าวคือ Proof-of-Work หมายความว่า หากเรา
ต้องการจะสร้าง Block ขึ้นมาสัก Block หนึ่งในระบบ Blockchain
เราจะต้องแสดงให้คนอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบเห็นว่า เราได้ท�ำการแก้ปัญหา
หรือท�ำงาน (Work) ตามกฎที่ก�ำหนดไว้แล้ว
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4 Difficulty Target คือ ค่าระดับความยากทีจ่ ะถูกใช้ในการค้นหาค่า Nonce
โดยค่า Hash ที่ได้นั้นจะต้องมีค่าต�่ำกว่าค่า Difficulty Target นั่นเอง
5 Previous Hash คือ ค่า Current Hash ของ Block ก่อนหน้า ซึ่งเปรียบได้กบั
ค่า Digital Signature ของ Block ก่อนหน้าโดยจะถูกจัดเก็บอยูใ่ นโครงสร้าง
ของ Block ถัดไปเสมอ และหากมีการแก้ไขข้อมูลใน Block ก่อนหน้าจะท�ำให้
ค่า Hash ของ Block ไม่เท่ากัน ทัง้ นีใ้ นการออกแบบโครงสร้าง Block
แต่ละแพลตฟอร์มอาจมีการใช้ชื่อเรียกทีแ่ ตกต่างกันออกไป
6 Data คือ ข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ใน Block ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นอะไรก็ได้ที่เรา
จะบันทึก เช่น ข้อมูล Transaction ต่าง ๆ เป็นต้น
7 Merkle Root คือ ค่า Hash ของ Transactions ทั้งหมดใน Block
ซึ่งเป็นวิธีการ Hash ข้อมูลชุดใหญ่ โดยใช้รปู แบบ Hash Tree ซึ่งจะ Hash
Transactions ทัง้ หมดใน Block ให้กลายเป็น Hash Value3 ขนาด 32 ไบต์

3
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Hash Value คือ ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการท�ำ Hash Function โดยการท�ำ Hash
Function คือ การน�ำข้อมูลต้นฉบับทีต่ อ้ งการแปลงข้อมูลมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ซึ่งเป็นฟังก์ชันทางเดียวในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของข้อมูลและ
มีขนาดความยาวทีค่ งทีเ่ สมอโดยข้อมูลต้นฉบับทีผ่ า่ นการท�ำ Hash Function แล้วจะไม่สามารถ
ด�ำเนินการย้อนกลับเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลเดิม
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วิธีการค�ำนวณหาค่า Nonce

Nonce คือ ค่าที่ใช้ในการค้นหาค่า Hash ของ Block ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามกฎของระบบที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยค่า Hash ที่ได้นั้นจะต้องมีค่าต�่ำกว่าค่า
Target หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ค่า Difficulty นั่นเอง โดยค�ำสั่งดังกล่าวก็คือ
“จงท�ำให้ Hash ของ Block_Header มีค่า <= Target” โดยค่า Nonce
จะถูกวางไว้ใน Block Header ดังแสดงในรูปภาพที่ 7 เพื่อให้เราวนหาค่า
ไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่า Hash จะต�ำ่ กว่าค่า Target ดังนั้นการหาค่า Nonce
ก็คือ การเปลี่ยนค่า Block Header จนกระทั่งได้ค่า Hash ที่ต�่ำกว่า
ค่า Target ให้ได้ ใครหาได้ก่อนคนนั้นชนะซึ่งก็คือ คนที่ได้เป็นคนยืนยัน
ความถูกต้องของ Block นั้น ๆ นั่นเอง ดังนั้นเมื่อได้ค่า Nonce แล้ว
ค่า Hash ที่ได้จากการหาค่า Nonce นั้นก็จะถูกใช้เป็นค่า Hash ของ Block
นั้นทันที ซึ่งก็คือ Current Hash ของ Block นั้น ๆ นั่นเอง
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ตัวอยางการแสดง BLOCK INFORMATION ของ BITCOIN

รูปภาพที่ 7: ตัวอย่างการแสดง Block Information ของ Bitcoin
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Nuuneoi, 2016)

ค่า Target หรือ Difficulty จะถูกก�ำหนดโดยระบบภายใต้สูตร

Difficulty =

0x00ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
CurrentTarget

นอกจากนีค้ า่ Target หรือ Difficulty จะถูกค�ำนวณค่าใหม่ในทุก 2016 Blocks
(ประมาณ 2 สัปดาห์) และถูกค�ำนวณตรง ๆ เลย ถ้า 2016 Blocks ที่ผ่านมาใช้
เวลาเกิน 2 สัปดาห์ ก็จะลดค่า Difficulty ลง แต่ถ้าใช้เวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์
ก็จะปรับค่า Difficulty ขึ้น
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จากตัวอย่างการแสดง Block Information ในรูปภาพที่ 7 ซึ่งเป็นตัวอย่าง
Block Information ของ Bitcoin จะเห็นค่า Merkle Root ซึ่งก็คือ ค่า Hash
ของ Transactions ทั้งหมดใน Block ซึ่งเป็นวิธีการ Hash ข้อมูลชุดใหญ่ โดยใช้
รูปแบบ Hash Tree ซึ่งจะ Hash Transactions ทั้งหมดใน Block ให้กลายเป็น
Hash Value ขนาด 32 ไบต์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 8
Top hash
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รูปภาพที่ 8: หลักการ Hash ข้อมูลชุดใหญ่โดยใช้รูปแบบ Hash Tree
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Futter, Hale, Elverston, & Waters, 2017)
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ดังนั้นค่า Merkle Root ก็คือ ค่า Hash ที่อยู่บนสุดของ Hash Tree นั่นเอง
โดยค่าดังกล่าวจะถูกแสดงใน Block Information ซึ่ง Hash Tree จะใช้กับ
การออกแบบ Block ที่มีการรวบ Transaction ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันรวม
เข้าไว้ใน Block เดียวกัน
เนื่องจากการก�ำหนดให้ทุก ๆ
Node จะต้องท�ำการแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ (A Mathematical
P u z z l e ) ห รือ ที่ รู ้ จั ก กั น ใ น ชื่อ
"Proof-of-Work" โดย Block ที่
ถูกยอมรับจะต้องมีค�ำตอบของการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว
รวมอยู่ใน Block ด้วยซึ่งก็คือการ
หาค่า Nonce นัน่ เอง ดังนัน้ จึงเป็นไป
ไม่ได้ที่ผู้โจมตีจะสร้าง Transaction
ปลอมขึ้น มาโดยที่ ไ ม่ ท� ำ การแก้ ไ ข
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ Block
นัน้ ๆ รวมไปถึง Block อืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ น
Chain ด้ ว ย อี ก ทั้ ง จะต้ อ งท� ำ
พร้อม ๆ กันในทุก ๆ Block เพื่อให้
ได้รับการยอมรับจาก Node อื่น ๆ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและแทบจะเป็นไป
ไม่ ไ ด้ เ ลยด้ ว ยความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จึง ท� ำ ให้ Blockchain ได้ รั บ การ
ยอมรับว่าเป็นรูปแบบของการบันทึก
ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
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Chain
Chain คือ หลักการจดจ�ำทุก ๆ ธุรกรรมของทุก ๆ คนในระบบและบันทึก
ข้อมูลพร้อมจัดท�ำเป็นส�ำเนาบัญชี Ledger แจกจ่ายให้กบั ทุกคนในระบบ ส�ำเนา
บัญชี Ledger ที่ว่านั้นจะถูกกระจายส่งต่อไปให้ทุกๆ Node ในระบบเพื่อให้
ทุกคนรับทราบว่ามีธุรกรรมอะไรเกิดขึ้นมาบ้างตั้งแต่เปิดระบบ Blockchain
นั้นขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะมี Node ใด Node หนึ่งเสียหายไปก็สามารถยืนยัน
หรือกูข้ อ้ มูล Ledger จาก Node อืน่ ๆ กลับมาอัปเดตให้ทงั้ ระบบได้เหมือนเดิม

Consensus
การก�ำหนดข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
Blockchain โดยสมาชิกต้องยอมรับกฎระเบียบร่วมกัน ด้วยกลไกในการ
ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในทุก Node ผ่านอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลมีการ
จัดเก็บที่สอดคล้องและมีล�ำดับการจัดเก็บตรงกัน ทั้งนี้ กระบวน Consensus
มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น
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Proof-of-Work คือ กระบวนการท�ำ Consensus โดยใช้การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการแก้ปญ
ั หานัน้ ๆ
จาก Nodes ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายหรือเรียกว่า “Miners” เพื่อยืนยัน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะถูกบันทึกเข้ามาในเครือข่าย โดย Miner
จะได้รบั ค่าตอบแทนจากการท�ำ Proof-of-Work และด้วยวิธีการดังกล่าว
ท�ำให้การแก้ไขข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในระบบ Blockchain แล้วนั้นท�ำได้
ยากโดยทีไ่ ม่แก้ไขข้อมูลใน Block ถัด ๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น Bitcoins ซึ่ง
เป็น Public Blockchain ใช้วิธีการยืนยันรายการแบบ Proof-of-Work
Proof-of-Stake คือ กระบวนการท�ำ Consensus โดยใช้หลักการวาง
“สินทรัพย์” ของผูต้ รวจสอบ (Validator) ในการยืนยันธุรกรรม ผูต้ รวจสอบ
ที่ ท� ำ การวางสิ น ทรั พ ย์ จ� ำ นวนมากจึง มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ์ใ น
การเขียนข้อมูลธุรกรรมบน Block ถัดไป โดยผู้ที่ท�ำการเขียนข้อมูล
บน Block ถัดไปจะได้รับค่าธรรมเนียมการด�ำเนินงานเป็นรางวัล
ตอบแทน ยกตัวอย่างเช่น Ethereum ซึ่งเป็น Public Blockchain
ใช้วิธีการยืนยันรายการแบบ Proof-of-Stake
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Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) คือ กระบวนการท�ำ
Consensus โดยใช้หลักการเสียงข้างมาก ซึ่งต้องมีจ�ำนวนผู้ตรวจสอบ
(Validator) ทั้งสิ้นจ�ำนวน 3f+1 node เพื่อรับประกันความถูกต้อง
ของระบบ โดย f คื อ จ� ำ นวนผู ้ ต รวจสอบที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ งานได้
ในขณะนัน้ ยกตัวอย่างเช่น HyperLedger ซึ่งเป็น Private Blockchain
ใช้วิธีการยืนยันรายการแบบ PBFT
Proof-of-Authority คือ กระบวนการ Consensus โดยใช้การท�ำ
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการก� ำ หนดสิ ท ธิผู ้ ใ ช้ ง านหรือ องค์ ก รที่ เ ชื่อ ถื อ ได้
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมด้วยวิธีการระบุชื่อผู้ใช้อย่างเป็นทางการให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ Node บนเครือข่าย Blockchain ในการท�ำ
ธุรกรรมจะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์จากบัญชีที่ได้รับอนุมัติหรือเรียกว่า
ผู ้ ต รวจสอบ (Validator) ซึ่ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย
โดยใช้รูปแบบการหมุนเวียนสิทธิเพื่อกระจายความรับผิดชอบ และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นธรรม
จากตัวอย่างทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็น Consensus
Mechanisms ที่ได้รับการยอมรับและถูกน�ำไปใช้
ในเครือข่าย Blockchain ทีม่ ชี ื่อเสียงหลาย ๆ เครือข่าย
ด้วยกัน แต่วิธีการดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของ Consensus Mechanisms เท่านัน้ ซึ่งในการ
ใช้งานจริงยังมีอกี หลายวิธี เช่น Ledger Based,
Proprietary Distributed Ledger Consensus,
Federated Consensus, N2N, Delegated Proof
of Stake และ Round Robin โดยการเลือกใช้
วิธีใดนัน้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของ Blockchain
ในแต่ละประเภท รวมถึงแนวทางการออกแบบ
ระบบ Blockchain
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Validation
Validation คือ การตรวจสอบความถูกต้องแบบทบทวนทั้งระบบและทุก
Node ในระบบ Blockchain เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะไม่มขี อ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นไม่วา่ จะมา
จากส่วนใดก็ตาม ซึ่งก็คอื ส่วนหนึง่ ของ Consensus ทีเ่ รียกว่า Proof-of-Work
ซึ่งในหลักการแล้วการท�ำ Validation นั้นมีจุดประสงค์อยู่ 3 ประการคือ
1 วิธีการในการยอมรับ/ปฏิเสธ รายการใน Block นั้น ๆ
2 วิธีการตรวจสอบที่ทุกคนในระบบยอมรับร่วมกัน
3 วิธีตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ Block ยกตัวอย่างเช่น
หมายเลข Block โดยตรวจสอบ Block ก่อนหน้าทีต่ ดิ กันก่อนว่าเป็น
Block ที่ถูกต้องหรือไม่โดยเวลาที่ Block ถูกสร้างขึ้นต้องมากกว่า
เวลาของ Block ก่อนหน้า
ค่า Nonce โดยการตรวจสอบค่า Nonce ซึง่ ก็คอื ค่า Hash ของ Block
ที่ได้มาจากการท�ำ Proof-of-Work นั่นเอง
ค่า Previous Hash และ ค่า Current Hash โดยการตรวจสอบสถานะ
เริ่มต้นใน Block ต้องมีข้อมูลตรงตามสถานะสุดท้ายของ Block
ก่อนหน้า
แต่อย่างไรก็ดีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ Block หรือการท�ำ
Validation นั้นอาจจะมีขั้นตอนมากกว่านี้ขนึ้ อยู่กับการออกแบบการเก็บข้อมูล
ใน Block ของแต่ละค่ายนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ค่าย Ethereum นั้นจะมีขั้นตอน
การ Validation ถึง 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กบั การเก็บข้อมูลใน Block
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ประเภทของ Blockchain
Blockchain สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาจากข้อก�ำหนด
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย คือ Blockchain แบบเปิดสาธารณะ (Public
Blockchain) Blockchain แบบปิด (Private Blockchain) และ Blockchain แบบ
เฉพาะกลุ่ม (Consortium Blockchain)
Public Blockchain
Public Blockchain คือ Blockchain วงเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถ
เข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หรือการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดย
ไม่จำ� เป็นต้องขออนุญาต หรือรูจ้ กั กันในอีกชื่อ คือ Permissionless Blockchain
ดังแสดงในรูปภาพที่ 9
PUBLIC BLOCKCHAIN

รูปภาพที่ 9: Public Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Kohut, 2018)
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โดยทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นข้อมูลรายการธุรกรรมได้ ซึ่งรายการธุรกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นใหม่จะต้องผ่านกระบวนการท�ำ Consensus จากสมาชิกในเครือข่ายเสียก่อน
ตัวอย่างของระบบ Blockchain แบบเปิดสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin,
Ethereum
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Private Blockchain
Private Blockchain คือ Blockchain วงปิดที่เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานภายในองค์กร ดังนั้น
ข้อมูลการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกจ�ำกัดอยู่เฉพาะภายในเครือข่ายซึ่งประกอบ
ไปด้วยสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 10

PRIVATE BLOCKCHAIN

รูปภาพที่ 10: Private Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Kohut, 2018)

โดยภายในเครือข่ายจะมี Node หลักคอยท�ำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเกณฑ์
ส�ำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการบันทึกและการท�ำธุรกรรมของทุก Node
ซึ่งผู้เข้าร่วมในกลุ่มสามารถตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ส�ำหรับตรวจสอบและ
บันทึกรายการได้ จึงเหมาะสมส�ำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
หรือข้อมูลที่ไม่ต้องการเผยแพร่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรทราบ อย่างไร
ก็ตามหน่วยงานที่มีการสร้าง Blockchain แบบปิดเป็นของตนเอง จ�ำเป็นต้องมี
บทน�ำ
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การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุ ป กรณ์ ระบบเครือ ข่ า ยใน
การเชื่อ มต่ อ องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ระบบ Blockchain ที่น�ำมาใช้งาน
รวมทั้งการดูแลรักษา เพื่อให้ระบบ
สามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนมากมักใช้
ในงานระหว่ า งองค์ ก รธุ ร กิ จ หรือ
ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ ตั ว อย่ า ง
ของระบบ Blockchain แบบปิด
ยกตั ว อย่ า งเช่ น Hyperledger,
Corda, Tendermint

Consortium Blockchain
Consortium Blockchain คือ Blockchain ที่เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม
เท่านัน้ โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่าง Public Blockchain และ Private
Blockchain ซึ่งส่วนมากเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่มีลักษณะธุรกิจ
เหมือนกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างสม�่ำเสมออยู่แล้ว
มารวมตัวกันตั้งวง Blockchain ขึ้นมา ทั้งนี้เนื่องจากธุรกรรมและข้อมูล
ที่จัดเก็บ เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กร ส่งผลให้
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดแก่สาธารณชนได้ ดังนั้นผู้เข้าร่วม
Blockchain เฉพาะกลุ่ม จ�ำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนเสียก่อน
จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายระหว่างธนาคาร ทีใ่ ช้ในการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การท� ำ ธุ ร กรรม หรือ แลกเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ ภ ายในกลุ ่ ม
ของธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น Japanese Bank และ R3CEV (Buterin, 2014)
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ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเทคโนโลยี Blockchain
ในแต่ละประเภท
Private
Public
Public
คุณลักษณะ Permissioned Permissioned:
Permissioned:
(Characteristic) (Private
Blockchain) Single Industry Multi-Industry
ผู้มีอ�ำนาจ
การบริหาร
การจัดการบัญชี การจัดการบัญชี
(Authority), จัดการบัญชี
แยกประเภท
แยกประเภท
การควบคุม
แยกประเภท
โดยมีประโยชน์ โดยมีประโยชน์
(Control) และ ภายในเพียง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ความน่าเชื่อถือ องค์กรเดียว
เป็นส�ำคัญ
เป็นส�ำคัญ และ
(Trust)
และเปิดใช้
เปิดการใช้แบบ
(Centralized
กับรูปแบบ
สาธารณะ
Trust)
สาธารณะอย่าง (Semiจ�ำกัดภายใน
Centralized
อุตสาหกรรม
Trust)
(SemiCentralized
Trust)
บริบททางธุรกิจ การใช้งาน
การใช้งาน
การใช้งาน
(Business
ภายในองค์กร ระหว่างบริษัท ระหว่างบริษัท
Context)
เท่านั้น
หรือภายใน
หรือข้าม
(Intraอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
Company)
(Inter(InterCompany)
Company)
สิทธิ์การเข้าถึง การอนุญาต
(Access
สิทธิ์การใช้งาน
Rights)
วัตถุประสงค์
เดียวของหนึ่ง
องค์กร

การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ์ใน
อุตสาหกรรม
เดี่ยว

การก�ำหนด
สิทธิ์ใน
อุตสาหกรรม/
วัตถุประสงค์
หลายแบบ

Permissionless
(Public
Blockchain)
การจัดการบัญชี
แยกประเภท
โดยเครือข่าย
แบบกระจาย
ศูนย์ไม่มรี ะบบ
ข้อมูลกลาง
(Distributed
Consensus)

บริษัทและ
บุคคลทั่วไป
สาธารณะที่
อยู่ระหว่าง
เครือข่ายหรือ
ระบบนิเวศของ
Blockchain
(Inter-Entity)
อนุญาตให้
ผู้เข้าร่วมหลาย
อุตสาหกรรม/
ผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาค้นคว้า
และผู้ที่ต้องการ
ใช้งานหลาย
ประเภท
บทน�ำ
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Private
Public
Public
คุณลักษณะ Permissioned Permissioned:
Permissioned:
(Characteristic) (Private
Blockchain) Single Industry Multi-Industry
การเป็นสมาชิก
Static
Static
Semi-Static
(Membership)
ความรับผิด
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่รับผิดชอบ ผู้ที่รับผิดชอบ
ชอบ
ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย
(Accountability),
และอาจได้รบั
และอาจได้รบั
สถานะทาง
การควบคุม
การควบคุม
กฎหมาย
(Legal
Standing)
รูปแบบการน�ำ อาจแก้ไขได้
กึ่งสามารถ
กึ่งสามารถ
ไปใช้
แก้ไขได้
แก้ไขได้
(Deployment
Style)
รูปแบบการ
อาจแก้ไขได้
กึ่งสามารถ
กึ่งสามารถ
บันทึก
แก้ไขได้
แก้ไขได้
ความไม่
เปลีย่ นแปลง
(Record
Immutability)
Consensus Proof of Stake, Proof of Stake, Proof of Stake,
Mechanism Federated
Practical
Practical
Byzantine Fault Byzantine Fault Byzantine Fault
Tolerance
Tolerance,
Tolerance,
Agreement,
Deposit-Based, Deposit-Based,
Proof of
Federated
Federated
Authority, Proof Byzantine
Byzantine
of Identity
Agreement
Agreement
(Ethereum Kovan Testnet, POA Chain,
R3 (Banks), EWF
(Energy), B3i (Insurance), Corda)
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Permissionless
(Public
Blockchain)
Fluid
ผู้ที่รับผิดชอบ
จ�ำกัด/ไม่มี
กฎหมายรับรอง
และผู้ใช้
ไม่ได้รับ
การควบคุม
ส่วนใหญ่
ไม่สามารถ
แก้ไขได้
ส่วนใหญ่
ไม่สามารถ
แก้ไขได้

Proof of
Work

(Bitcoin,
Ethereum,
etc..)

Private
Public
Public
คุณลักษณะ Permissioned Permissioned:
Permissioned:
(Characteristic) (Private
Blockchain) Single Industry Multi-Industry
ข้อดี
1. การรับรองความถูกต้องและการรักษา
(Advantages)
ความปลอดภัยด้วยสิทธิของผู้ใช้ที่ไว้วางใจ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
2. การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของโปรโตคอล
และเครือข่ายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบเครือข่ายและ
การจัดการใช้งานร่วมกัน
4. การก�ำกับดูแลและการบังคับใช้นโยบาย
5. การก�ำกับดูแลกฎระเบียบ
6. การพัฒนามาตรฐานและการควบคุม
7. ความสามารถในการท�ำงานที่รวดเร็วขึ้น
8. การปกป้องข้อมูล สินค้า บริการ หรือกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ให้มีเสถียรภาพมั่นคงและปลอดภัย

Permissionless
(Public
Blockchain)
1. ข้อมูล
ทั้งหมด
จะเป็นข้อมูล
สาธารณะ
2. ความสามารถ
ในการ
ป้องกัน
การถูกโจมตี
3. ไม่มี
ศูนย์กลาง
ในการ
ควบคุม
(No
Centralized)
4. ไม่มีการ
แยกผู้ใช้
ออกจาก
นักพัฒนา
Application
5. การเติบโต
ของระบบ
นิเวศ
ผ่านทาง
เครือข่าย
6. โอเพ่นซอร์ส
(Opensource)
7. การมี
นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์
ร่วมกัน
พัฒนา

บทน�ำ
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Private
Public
Public
Permissionless
คุณลักษณะ Permissioned Permissioned:
Permissioned:
(Public
(Characteristic) (Private
Single
Industry
Multi-Industry
Blockchain)
Blockchain)
ข้อเสีย
1. จุดเดียวของความล้มเหลว
1. ปัญหา
(Disadvantages) (Single Point of Failure)
ความสามารถ
2. อาจไม่สามารถเปิดแหล่งที่มาได้
ในการรองรับ
3. การเสริมสร้างรูปแบบธุรกิจ
การปรับ
และชุดกระบวนการที่มีอยู่
ขยายขนาด
4. การที่ต้องดูแลระบบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ธุรกรรม
5. ผู้จัดหาเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ท�ำให้เกิด
(ในกรณีผู้ซื้อหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)
ความล่าช้า
6. การจัดหาทรัพยากรบุคคลส�ำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์
ในการท�ำ
ที่มีอยู่จ�ำกัด
ธุรกรรม
7. การใช้งานต้องมีมติหรือข้อตกลงเป็นเอกฉันท์
2. การก�ำกับ
ขององค์กร
ดูแลที่
ซับซ้อน
3. การมีสว่ นร่วม
ของผูเ้ กีย่ วข้อง
ที่ไม่น่า
เชื่อถือ
4. ศักยภาพ
ในการ
ตรวจสอบ
ธุรกรรม
(Minner)
5. ศักยภาพ
บางประการ
ที่อาจ
ผิดกฎหมาย
6. สิ่งจูงใจ
ทางการเงิน
ที่ต้องใช้
เพื่อรักษา
เครือข่าย
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Zheng, Xie, Dai, & Wang, 2016)
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คุณลักษณะพื้นฐานที่ส�ำคัญของเทคโนโลยี Blockchain
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Block โดยเชื่อมต่อแต่ละ Block ด้วย
Hash Function และกระจายให้ทุก ๆ Node เก็บ ท�ำให้เกิดคุณสมบัติที่ส�ำคัญ
ของ Blockchain 3 ประการ คือ ความถูกต้องเทีย่ งตรงของข้อมูล (Data Integrity)
ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล (Data Transparency) และความสามารถในการ
ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องของระบบ (Availability) (Serrano, 2017)
ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity)
เนื่องจากการเชื่อมโยง Block ปัจจุบันและ Block ก่อนหน้าด้วย Hash
Function และท�ำการกระจายให้ทุก Node เก็บ ท�ำให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงใน
Blockchain แล้วไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (Immutability)
ดังนัน้ หากมีความพยายามในการแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีถ่ กู บันทึกลงใน
Block แล้วจะท�ำให้ทราบได้ทันทีเนื่องจากข้อมูลใน Node ดังกล่าวจะมีข้อมูล
ที่ต่างออกไปจาก Node อื่น ๆ ในระบบ และไม่สามารถสร้าง Consensus
กับ Node อื่นได้ ท�ำให้ถูกแยกออกจาก Chain หลักไปในที่สุด

ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล (Data Transparency)
เนือ่ งจากทุก Node ในระบบ Blockchain จะเก็บข้อมูลเดียวกันทัง้ หมด
โดยไม่มี Node ใด Node หนึง่ เป็นตัวกลางที่มีอ�ำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการ
เก็บข้อมูล ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จึงท�ำได้จาก Node ตัวเองทันที
โดยไม่จ�ำเป็นต้องร้องขอข้อมูลจากตัวกลาง จึงเรียกว่าเป็นระบบที่มีความ
โปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลสูงมาก
บทน�ำ

45

ความสามารถในการท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องของระบบ (Availability)
เนือ่ งจากทุก Node ในระบบ Blockchain จะเก็บข้อมูลเดียวกันทัง้ หมด
จึงสามารถท�ำงานทดแทนกันได้เมือ่ มี Node ทีไ่ ม่สามารถให้บริการได้ในขณะนัน้
โดยระบบจะท�ำการคัดลอกส�ำเนาข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันเมื่อ Node
กลับขึ้นมาให้บริการได้อกี ครัง้

46

BLOCKCHAIN
for GOVERNMENT SERVICES

เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
และความจ�ำเป็นในมิติต่าง ๆ ตามข้อค�ำถามทั้ง 6 ค�ำถาม ส�ำหรับใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อให้องค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังสามารถน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการท�ำงานในอดีต
และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การวางแผนการท�ำงานในอนาคตได้ ดังแสดงในรูปภาพที่ 11
เร��ม

6 คำถามกอนตัดสินใจใช เทคโนโลยี Blockchain
ไมใช

คุณไมจําเปนตองใชเทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก Blockchain
จะชวยใหคุณสามารถเก็บขอมูลที่มีความถูกตองตรงกันได
โดยรับประกันวาขอมูลจะไมถกู เปลีย่ นแปลง/ ถูกแกไขเมือ่ เวลาผานไป

ไมใช

ถาขอมูลของคุณถูกสรางข�้นโดยคน /องคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น
คุณไมจำเปนตองใชเทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก Blockchain
ถูกสรางข�้นมาเพ�่อแกปญหาความไมไววางใจระหวางกัน (Trustless)

คุณตองการบันทึกรายการขอมูลที่ไมสามารถเปลีย่ นแปลง ไมใช
แก ไข หร�อลบไดนอกจากเพ��มรายการขอมูลใหม
(Immutability) ใชหร�อไม?

ถาขอมูลของคุณเปนขอมูลที่ตองมีการอัพเดต / เปลี่ยนแปลงแก ไข
รายการอยูเสมอๆ คุณไมควรใชเทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก
ขอมูลทีถ่ กู เก็บบน Blockchain แลวไมสามารถเปลีย่ นแปลงหร�อแกไขได

คุณตองการแชรขอมูลชุดเดียวกัน
ใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง ระบบใชหร�อไม?

ใช
การสรางรายการขอมูลของคุณ
มีผูเกี่ยวของมากกวา 1 ราย ใชหร�อไม?

ใช

ใช
ขอมูลของคุณที่ตองการบันทึกเขาสูระบบนั้นตองไมเปน
ขอมูลที่มีความละเอียดออน / ขอมูลที่สามารถระบุ
ตัวบุคคลไดใชหร�อไม?

ไมใช

ใช
คุณตองการระบบที่สามารถสรางความเชื่อใจระหวาง
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางขอมูลโดยไมจำเปน
ตองมีคนกลางมาคอยควบคุมใชหร�อไม?

ไมใช

ใช
คุณตองการระบบที่รับประกันไดวาขอมูลที่ผาน
การอนุมัติรวมกันแลวจะไมสามารถถูกปลอมแปลง
หร�อแก ไขไดใชหร�อไม?

ไมใช

ถาขอมูลของคุณเปนขอมูลที่มีความละเอียดออน / ขอมูลที่สามารถ
ระบุตวั บุคคลได (Personally Identifiable Information: Pll) คุณไมควร
ใชเทคโนโลยี Blockchain ถึงแมขอมูลดังกลาวจะถูกเขารหัสก็ตาม
ถาคุณเชื่อถือ / ไวใจ คนที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางขอมูลของคุณ
อยูแลว คุณไมจำเปนตองใชเทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก
Blockchain ถูกออกแบบมาเพ�อ่ แกปญ
 หาความไมเชือ่ ใจกัน (Trustless)
โดยไมจำเปนตองมีคนกลางมาคอยสรางความนาเชื่อถือ
ถาคุณไมตอ งการพ�สจู นทราบวามีอะไรเกิดข�น้ กับขอมูลของคุณบาง /
ขอมูลมีการถูกแกไข (Data Provenance) หร�อไม คุณไมจำเปนตองใช
เทคโนโลยี Blockchain

ควรใชเทคโนโลยี Blockchain

รูปภาพที่ 11: กระบวนการตัดสินใจก่อนการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018a)
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รูปแบบการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain

ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี Blockchain ถื อ ได้ ว ่ า อยู ่ ใ นช่ ว งเริ่ม ต้ น ของการ
น�ำไปใช้งาน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก World Economic Forum Survey (2015) พบว่า
มูลค่ารวมของธุรกรรมที่มีการใช้งานอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain รวมไปถึง
Bitcoin นัน้ ยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยเมือ่ เทียบกับ GDP ของโลก โดยมีปริมาณเพียง
0.025% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนั่นเอง (Global
GDP มีมูลค่า 80 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) แต่จากรายงาน ได้แสดงให้เห็นว่า
การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain มีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดภายใน
10 ปีนี้ เนื่องจากภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้เห็นถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการ
น�ำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้งาน โดยในปี 2015 มีตัวเลขการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain สูงถึง 474 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโตขึ้น
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ถึง 59% จากปีก่อนหน้านี้ โดยในปัจจุบันได้มีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นไม่จำ� เพาะแค่เพียงภาคการเงินและการธนาคาร
เท่านั้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 12 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Supply Chain ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่ธุรกิจเพลงออนไลน์ รวมไปถึง
ภาครัฐก็ได้ให้ความสนใจเกีย่ วกับการท�ำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ในการบริหาร
งานภาครัฐกันมากขึ้นเช่นกัน
สถาบันการศึกษา
(EDUCATION)

งานว�จัยและคาดการณ
(RESEARCH AND FORECASTING)
การออกเสียง (VOTING)
ธุรกิจออนไลนเพลง
(MUSIC ONLINE)
ธุรกิจการแชรรถรวมกัน
(RIDE SHARING)
การเชาและซื้อขายรถ
(CAR RENTAL AND
TRADING SYSTEM)

การชำระและโอนเง�น
(PAYMENT AND TRANSFER SYSTEM)
ความปลอดภัยทางไซเบอร
(CYBERSECURITY)

เคร�อขายและอินเตอรเน็ตในทุกสิ�ง
(NETWORKING AND
INTERNET OF THING: IOT)

ภาครัฐ
(GOVERNMENT SECTOR)
การเง�นการธนาคาร
(FINANCE AND BANKING)

บัตรกํานัลและโปรแกรม
สรางความภักดี
(GIFT CARDS AND
LOYALTY PROGRAMS)

การซื้อขายหุน
(STOCK TRADING)
อสังหาร�มทรัพย
(REAL ESTATE)

ธุรกิจพลังงาน (ENERGY
BUSINESS)
แหลงเก็บขอมูลแบบออนไลน
(CLOUD STORAGE)

การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
ธุรกิจประกันภัย
(INSURANCE)

ธุรกิจกีฬา
(SPORT BUSINESS)
ธุรกิจสุขภาพ
(HEALTHCARE)

รูปภาพที่ 12: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วนต่าง ๆ
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ดังนั้นจากข้อมูลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วนต่าง ๆ
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท�ำให้สามารถจัดกลุ่มการพัฒนา Application ที่ท�ำงาน
อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain ได้เป็น 4 กลุ่มดังแสดงในรูปภาพที่ 13
Key Blockchain Application Groupings

Transfers
Payments
Tips
Crowd Funding

Identity
Ownership
Membership
Voting

Wagers
Bounties
Family trust
Escrows

Transportation
Healthcare
Online Storage
Mesh Networks

Examples:
Bitcoin,
Coinbase,
etc,

Examples:
OneName,
Mine, Streamium
OpenBazaar,
Swarm

Examples:
(Ethereum) Mist,
SmartContract,
Secure Asset
Exchange

Examples:
Lo Zooz, Storj,
MaidSafe,
OpenGarden,
Bitnation

Increasing complexity and time-to-delivery

รูปภาพที่ 13: การจ�ำแนกกลุ่ม Blockchain Application
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Umeh, 2016)
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เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
สกุลเงินดิจิทลั ซึ่งมีมลู ค่าเหมือนกับธนบัตรในสกุลเงินประเทศต่าง ๆ และ
ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบดิจิทัล โดยการแลกเปลี่ยนรูปแบบ
ดิจิทัลได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 ซึ่ง Blockchain Application ในกลุม่ เงิน
ดิจิทัลได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจการให้บริการทางการเงินทั้งการโอนและ
การจ่ายเงิน ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin และ Ripple

บริการพิสูจน์ทราบ (Proof of Services)
การบริการพิสจู น์ทราบ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการ
บรรจุข้อมูลแบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ (Identity)
กรรมสิทธิ์ (Ownership) และสมาชิกภาพ (Membership) ซึ่งส่วนใหญ่
Application ดั ง กล่ า วมั ก จะถู ก น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ซึ่งท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริการประชาชน ยกตัวอย่างเช่น MIT Digital Currency
Initiative ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนรวมไปถึงภาครัฐเพื่อสร้างโครงการ
น�ำร่องเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ในการออกใบสูติบัตร
ใบมรณะบัตร ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบการ รวมไปถึง
วุฒิการศึกษา ซึ่งในหลาย ๆ โครงการได้มีการพัฒนาจนเป็นรูปธรรม และ
ได้มีการน�ำไปใช้จริงแล้ว ยกตัวอย่างเช่น บริการยืนยันเอกลักษณ์ (Identity
Based Service) โดย BitNation มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายการอ�ำนาจ
การก�ำกับดูแลในระดับโลก ได้ท�ำการพัฒนา A World Citizenship ID
บน Blockchain Protocol (Umeh, 2016)
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นอกจากนี้ ยั ง มี Proof of Service อี ก ประเภทหนึ่ ง หรือ ที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่อ
Proof of Existence คือการพิสูจน์การมีอยู่จริงของเอกสารต่างๆ โดยหลักการ
คือ การเก็บข้อมูลโดยสรุปของเอกสารทีส่ ามารถยืนยันการมีอยูจ่ ริงของข้อมูลภายใน
เอกสารต้นฉบับได้ หรือที่เรียกว่า Cryptographic Digest รวมไปถึงเวลาที่จัดส่ง
เอกสารไปยังผู้รับซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บลงใน Blockchain ดังนั้นผู้ใช้งาน
มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อีกทั้งไม่จ�ำเป็น
ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บลงใน Blockchain
เป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปของเอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่จริงของข้อมูลภายใน
เอกสารต้นฉบับได้ และเวลาที่จัดส่งเอกสารไปยังผู้รับเท่านั้นไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
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สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
สัญญาอัจฉริยะ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถด�ำเนินการตามข้อตกลง
โดยอัตโนมัติทันทีที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งได้มีการระบุถึง
เงื่อนไข หรือเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้องมีคนกลาง นั่นคือ
หลักการส�ำคัญของสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งได้ถกู คิดค้นขึ้นในปี 1994 โดย Nick Szabo
(Crosby, Pattanayak, Verma, & Kalyanaraman, 2016) ยกตัวอย่างเช่น
การโอนเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ทันทีที่จ�ำนวนผู้ใช้ถึงระดับที่
ตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไว้ลว่ งหน้า การโอนเงินจ่ายค่าโฆษณาบนเว็บไซต์
โดยอัตโนมัติ ทันทีที่จ�ำนวนคนดูถึงระดับที่ตกลงกับเจ้าของเว็บไว้ล่วงหน้า
การโอนคูปองส่วนลดราคาสินค้ามาให้ลูกค้าอัตโนมัติ ทันทีที่ถึงวันที่ใช้คูปอง
นั้นได้ หรือแม้แต่การโอนเงินจ่ายค่าบทความ ทันทีและทุกครั้งที่จ�ำนวนผู้อ่าน
บทความถึงระดับที่ตกลงกับนักเขียนไว้ล่วงหน้า ตราบใดที่คู่สัญญาทุกฝ่าย
ตกลงกันได้ เมือ่ นัน้ สัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract ก็จะถูกโปรแกรมและ
บริหารจัดการอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยี Blockchain
ซึ่งในปัจจุบันบริษัท Ethereum และ Codius ได้เปิดใช้งาน Smart Contract
บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain โดย The Ethereum Project
เป็นหนึ่งตัวอย่างของการท�ำ Smart Contract เต็มรูปแบบซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของ Public Blockchain ส่วนตัวอย่างอื่น ๆ นั้นเป็นการท�ำ Smart Contract
ในรูปแบบของ Private หรือ Permissioned Blockchain ซึ่งจะท�ำการติดต่อ
เฉพาะ Node ทีร่ จู้ กั และเชื่อถือได้เท่านัน้ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย การน�ำสัญญา
อัจฉริยะ หรือ Smart Contract มาใช้งานนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่ไว้
วางใจกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา การฉ้อโกง และการบิดเบือนสัญญา อีกทัง้ ยังสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาการตีความเนื้อหาในสัญญา ซึ่งมักจะเป็นข้อพิพาทระหว่าง
คู่สัญญาเสมอ ๆ เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตีความสัญญาคนละแบบ
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ทั้งนี้ในการประยุกต์ใช้งาน Smart Contract ร่วมกับกระบวนการต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำเป็นต้องทราบจุดเด่น และข้อจ�ำกัดของ Smart Contract ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้สามารถน�ำ Smart Contract ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยจุดเด่น
ของ Smart Contract ประกอบไปด้วย
ความปลอดภัย (Security) เนื่องจาก Smart Contract ที่ถูกพัฒนา
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain นั้นจะถูกกระจายไปยังสมาชิกอื่น ๆ
ที่อยู่ในเครือข่าย จึงมั่นใจได้ว่า Smart Contract ดังกล่าวจะไม่สูญหาย
หรือถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) เนื่องจาก Smart Contract
จะด� ำ เนิ น การตามข้ อ ตกลงโดยอั ต โนมั ติ ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งได้มีการระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้อง
มีคนกลางมาเกี่ยวข้อง
ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) เนื่องจาก การน�ำ Smart
Contract มาใช้งานในระบบใด ๆ นั้น หมายความว่าระบบนั้นจะต้อง
ท�ำงานภายใต้เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ระบบ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน Smart Contract
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ดังนั้นจากจุดเด่นของ Smart Contract ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นลักษณะงาน
ที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำ Smart Contract ไปประยุกต์ใช้ ประกอบไปด้วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งการให้แก้ไขได้ หรือสามารเปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติมได้จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูล
ส�ำหรับใช้ยืนยันบุคคล การเก็บข้อมูลสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่าง ๆ
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งานที่ต้องการให้ธุรกรรมสามารถด�ำเนินการได้อย่างอัตโนมัติตาม
เงือ่ นไขที่ก�ำหนด โดยปราศจากตัวกลางในการควบคุม หรือก�ำหนด
การตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น งานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
งานที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเก็ บ ประวั ติ ก ารท� ำ ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ น
การสืบข้อมูลย้อนกลับ หรือตรวจสอบความถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น
งานเก็ บ ประวั ติ ก ารรั ก ษาทางการแพทย์ งานเก็ บ ประวั ติ ข ้ อ มู ล
การถ่ายโอนสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
งานทีต่ อ้ งการลดค่าใช้จา่ ยกรณีมตี วั กลางร่วมในการบริหารจัดการระบบ
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั หลายหน่วยงานทีม่ กี ารใช้บคุ ลากร หรือสาขา
ของส�ำนักงานในการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนมาก
ถึงแม้ Smart Contract จะมีจดุ เด่น
และความเหมาะสมกับการน�ำไปใช้
ในงานประเภทต่าง ๆ ดังได้กล่าวมา
แล้ ว ข้ า งต้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ห ากมี
การน�ำ Smart Contract ไปใช้งาน
ก็ยงั จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณาข้อจ�ำกัด
ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย
ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) เนื่องจากการสร้าง
Smart Contract คือ การเขียนโปรแกรม และก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงาน
ดังนัน้ หากมีการทดสอบไม่เพียงพอ Smart Contract ทีส่ ร้างขึ้นสามารถ
ท�ำงานผิดพลาดได้ โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหาย
และส่งผลกระทบในวงกว้าง
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ความยากต่อการเปลี่ยนแปลง (Immutable) หรือปรับปรุงเวอร์ชัน
ของ Smart Contract เนือ่ งจาก Smart Contract และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ท�ำการลงทะเบียน และมีการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลง Smart Contract ส่งผลให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมด
ความเชื่อมั่น (Confidence) เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดการรับรอง
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรมผ่าน Smart Contract
ค่าใช้จา่ ย (Cost) เนือ่ งจากการพัฒนา Smart Contract และส่วนเชื่อมต่อ
กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง จ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง
ในการด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการส�ำหรับ
กระบวนการดังกล่าวสูงขึ้นตามไปด้วย
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ระบบ/บริการอัตโนมัติ
(Decentralized Autonomous Systems/Services)
ระบบ/บริการอัตโนมัติ ถูกมองว่าเป็นพัฒนาการขัน้ สูงสุดส�ำหรับการพัฒนา
Application บนเทคโนโลยี Blockchain คือ การท�ำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
คุยกันเองเพือ่ บริหารกิจการได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งอาศัยการตัดสินใจ
ของมนุษย์ หรือไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เรียกว่า “องค์กรอัตโนมัติ
กระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organization: DAO)
โดยการแปลงสั ญ ญาและข้อตกลงทั้งหมดขององค์ก รหรืออะไรก็ตาม
ให้อยู่ในรูปแบบของ “สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts)” แต่อย่างไรก็ดี
สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) ก็เป็นเพียงแค่ชุดค�ำสั่งทางคอมพิวเตอร์
เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้มีศักยภาพใด ๆ ที่จะท�ำหน้าที่ในการผลิตสินค้า
เขียนโค้ด หรือกวาดถนน ดังนัน้ การทีอ่ งค์กรอัตโนมัตกิ ระจายศูนย์ (Decentralized
Autonomous Organization: DAO) จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงปฏิบัติได้นั้น
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จึงจ�ำเป็นต้องมี “ผู้รับเหมา (Contractor)” โดย DAO จะเปิดให้ใครก็ได้ส่ง
“ข้อเสนอ” (Proposal) ที่จะพัฒนา/ผลิตสินค้าหรือบริการเข้ามา ข้อเสนอ
เหล่านี้ต้องอยู่ในรูปของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) แนบด้วยข้อเสนอ
ในรูปภาษาธรรมดา จากนั้นข้อเสนอต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบว่าขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ DAO หรือไม่ และมีคุณสมบัติครบตามที่ DAO ระบุหรือไม่
จากนัน้ ข้อเสนอของผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการพิจารณาจะถูกเติมเข้าไปในรายชื่อบัญชี
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินจาก DAO ทัง้ นีอ้ งค์กรอัตโนมัตกิ ระจายศูนย์ (Decentralized
Autonomous Organization: DAO) เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ
เมื่อเป็นการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยี Blockchain และปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (สฤณี อาชวานันทกุล (2016))
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การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ
กรณีศึกษาต่างประเทศ

การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ

ปัจจุบันการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างมาก โดยพบว่ามีมากกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ยกตัวอย่างเช่น เอสโตเนีย
แคนาดา อังกฤษ บราซิล จีน และอินเดีย เริ่มมีการศึกษา ทดลอง รวมไปถึง
การพัฒนา จนน�ำไปสู่การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�ำหรับงานบริการ
ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมดังแสดงในรูปภาพที่ 14 (โดยรายละเอียดการน�ำเทคโนโลยี
Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐแยกตามประเทศ ดังปรากฎในเอกสาร
แนบท้ายที่ 1)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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Canada

Illinois

Peru

Brazil

HHS, FDA

South Africa

Dubai

Ukrain
Georgia

Kenya, Nigeria,
Uganda,
Tanzania

Digital Currency/Payment
Land Registration
Voting (Elections)
Identity Management
Supply Chain Traceability

Ghana

Luxembourg

Malta

Switzerland
Tunisia,
Senegal

UK

Denmark

Estonia

UAE

Russia

Singapore

Hong Kong

ที่มา: ปรับปรุงจาก (Deloitte, 2018)

Australia

Indonesia

Cambodia

South Korea
Taiwan

Japan

Health Care
Voting (Proxy)
Corporate Registration
Taxation
Entitlements Management

India

China

รูปภาพที่ 14: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับงานบริการภาครัฐของประเทศต่าง ๆ

Texas

Nasdaq

Delaware

New York

Finland
Sweden

ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานผลการส�ำรวจความคิดเห็นของ CIO ส่วนใหญ่
ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 พบว่าความเห็นของ CIO ส่วนใหญ่ตระหนักและให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ใ นงานบริก ารภาครั ฐ
เป็นอย่างมาก โดยพบว่า 22% ของหน่วยงานภาครัฐได้มกี ารวางแผนทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวในการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน รวมถึงมีความสนใจ
ในการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งาน และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
สูงถึง 42%

On the Radar but No Action Plan
In Short-Term Planning/
Actively Experimenting
In Medium or Long-Term Planning
No Interest
Have Already interested and Deployed

รูปภาพที่ 15: ผลการส�ำรวจความคาดหวังในการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในภาครัฐ
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Holgate, 2018)

ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการน� ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้สำ� หรับ
งานบริก ารภาครั ฐ ในต่ า งประเทศ
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้สำ� หรับงานบริการภาครัฐ

1
การให้ความช่วยเหลือ
และการบริการประชาชน
Social Welfare
ในการเข้าถึงสวัสดิการ และบริการต่าง ๆ
ของภาครัฐ ด้วยคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยี
Blockchain สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ระบบการลงทะเบียน (Registration
System) เพือ่ แจกจ่ายสวัสดิการภาครัฐ
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น อีกทัง้ การท�ำงานร่วมกับระบบ
พิสูจน์ตัวตน (Identity Management)
บนเทคโนโลยี Blockchain สามารถช่วย
ลดขั้นตอน และการใช้ส�ำเนาเอกสารใน
การพิสูจน์ตัวตนได้ ท�ำให้ประชาชนได้
รับความสะดวกและรวดเร็วในการได้รบั
บริการ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ
ได้นำ� เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน
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การจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐต่าง ๆ โดย
ประชาชนจะได้รับเงินโดยตรงผ่านทาง
Digital Wallet ของพวกเขา ซึ่งช่วยลด
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และลดโอกาส
ในการทุจริตจากหน่วยงานท้องถิน่ ลงได้
ท�ำให้เกิดความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของภาครัฐได้

2

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานภาครัฐ
e-Government
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ หรือ
ทีร่ จู้ กั กันในชื่อระบบ e-Government ซึ่งเป็นแนวคิดทีร่ ฐั บาลทัว่ โลก
ก�ำลังให้ความส�ำคัญอยู่ในขณะนี้ สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการช่วยลดต้นทุน ความยุ่งยาก
ซับซ้อน และช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง
บริการภาครัฐ อีกทั้งยังท�ำให้เกิดกระบวนการที่น่าเชื่อถือส�ำหรับ
การแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลภาครัฐ ท�ำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
ลดการทุจริตคอร์รัปชัน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเอสโตเนีย ซึ่ง
ได้ชื่อว่ามีระบบ e-Government ทีด่ ที สี่ ดุ
ในโลก อีกทัง้ ยังเป็นประเทศแรก ๆ ทีไ่ ด้
น�ำเทคโนโลยี Blockchain และบริการ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารประเทศแบบ
เต็มตัว เพือ่ น�ำประเทศไปสูส่ ังคมดิจิทัล
โดยการบริการภาครัฐเกือบทุกประเภท
อยูบ่ นระบบออนไลน์ทมี่ ชี ื่อว่า e-Estonia
ซึ่งประกอบไปด้วย e-Service ต่าง ๆ
มากมาย เช่น e-Residency, e-Court,
Electronic Land Register, Electronic
Health Care Record และ i-Voting
ประเทศเอสโตเนียมีการลงทุนด้านระบบ
e-Government มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000
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โดยเริ่มจากระบบภาษีออนไลน์ (e-Tax
Board) และระบบบริการจอดรถผ่าน
ออนไลน์ (e-Parking) จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 2001 เริ่มท�ำโครงการ X-Road
หรือทางเชื่อมข้อมูลภาครัฐ โดยท�ำการ
เชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ในประเทศเอสโตเนียเข้าด้วยกัน และ
พัฒนาระบบดังกล่าวเรื่อยมาจน X-Road
กลายเป็นกระดูกสันหลังส�ำคัญของงาน
บริการภาครัฐของประเทศเอสโตเนีย

3

การสร้างความโปร่งใส
Transparency

ในยุคปัจจุบันรัฐบาลของหลายประเทศ
ทั่วโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิ จิทั ล โดยการน� ำ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารประเทศ
กันมากขึ้น จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
น�ำ มาซึ่งความคาดหวังจากประชาชน
ที่ต้องการได้รับการบริการที่ดีขึ้น ทั้งใน
เรื่องของความสะดวกรวดเร็ว รวมถึง
ความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้
ดังนัน้ นอกจากเทคโนโลยี Blockchain
จะสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ
และการให้ความช่วยเหลือและการให้
บริการประชาชน ในการเข้าถึงสวัสดิการ
และบริก ารของภาครั ฐ ดั ง ได้ ก ล่ า วมา
แล้วนั้น เทคโนโลยี Blockchain ยังได้

ถูกน�ำมาใช้เพือ่ สร้างความโปร่งใสให้กบั
การด� ำ เนิ น งานของภาครั ฐ อี ก ด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้น�ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�ำหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนงาน
จั ด ซื้อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ เพื่ อ สร้ า ง
ความปลอดภัยในการแชร์ข้อมูลภาครัฐ
รวมถึ ง เป็ น การสร้ า งความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบการใช้ จ ่ า ยเงิน ภาครั ฐ ได้
(Chase, 2017)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ

67

4
การรักษาความมั่นคง
National Security

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือได้ว่า
เป็ น ภั ย คุ กคามในรู ปแบบใหม่ที่ส ร้า ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
และหนึ่งในเป้าหมายของการถูกโจมตี
ก็คอื ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของ
ประเทศ แต่ดว้ ยคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยี
Blockchain ที่ยากต่อการถูกโจมตีโดย
แฮกเกอร์
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จึง ท� ำ ให้ รั ฐ บาลหลายประเทศสนใจ
ท�ำการศึกษาการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้เพือ่ การรักษาความปลอดภัยระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่สำ� คัญของประเทศ

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษได้มี
การพัฒนาโครงการ Blockchain-Based
Cybersecurity Services for Critical
British โดยน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น ระบบโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานส�ำคัญของประเทศ เพือ่ ประโยชน์
ในการรั ก ษาความมั่ น คงของชาติ

สร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ
น่าเชื่อถือให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทีส่ ำ� คัญของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ
ป้องกันน�้ำท่วม ระบบควบคุมพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมถึงระบบการจ่ายกระแส
ไฟฟ้า เป็นต้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ประโยชน์ของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในงานบริการภาครัฐ
ประโยชน์ของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ในงานบริการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ การจัดเก็บ
ข้อมูลนัน้ สามารถสร้าง

1
ความโปร่งใส
Transparency
โดยการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิเป็น
เจ้าของข้อมูลของตนเองอย่างแท้จริง
รวมไปถึ ง โอกาสในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ภาครัฐต่าง ๆ ได้งา่ ยขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศสหรั ฐ อเมริก าได้ มี ก ฎหมาย
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร (Freedom
of Information Act: FOIA) โดยก�ำหนด
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้ อ งเปิ ด เผย
ข้อมูลภาครัฐให้กับประชาชนตามที่มี
การร้องขอโดยไม่รีรอ รวมไปถึงยุโรป
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ก็มีกฎหมายในท�ำนองนี้ด้วยเช่นกัน แต่
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีกฎหมายดังกล่าว
แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่

ข้อมูลทีถ่ กู ร้องขอนัน้ ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่
รัฐในการพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวควร
เปิดเผยหรือไม่ รวมถึงการท�ำให้ข้อมูล
ดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นรู ป แบบที่ เ หมาะสมต่ อ
การเปิ ด เผย ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ
ให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย FOIA
จึงท�ำให้เกิดความล่าช้าขึ้น ทั้งนี้การน�ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้

สามารถท�ำให้เกิดความโปร่งใส และ
เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
“เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร (FOIA)” โดย
มีข้อแม้ว่าการเปิดให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลภารัฐได้นนั้ จะต้องไม่ละเมิด
ความเป็นส่วนตัว หรือไม่ละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยจะต้องมีการออกแบบ
ระบบที่ ดี เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารปกปิ ด
ตัวตน หรือข้อมูลต้องไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ (Anonymous) อีกทั้งยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการที่จะต้อง
บันทึก และจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง
ส� ำ หรั บ แต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยข้ อ มู ล
ดั ง กล่ า วสามารถถู ก บั น ทึ ก อั ต โนมั ติ
โดยใช้ ฟ อร์ ม ที่ มี ก ารออกแบบไว้ ซึ่ง
แบบฟอร์มดังกล่าวจะต้องมีการปกปิด
หรือซ่อนข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเอาไว้
ซึ่งในปี ค.ศ.2016 รัฐบาลประเทศอังกฤษ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ได้จดั ท�ำรายงานขึ้นมาฉบับหนึง่ เกีย่ วกับ
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เงิน บ� ำ นาญ (State
Pensions) ข้อมูลความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ (Foreign Aid) ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของรัฐบาล (General
Government Expenditure) โดย
หน่วยงานภาครัฐสามารถเขียนข้อมูล
เกีย่ วกับการใช้จา่ ยต่าง ๆ ลงบน Ledger
และ Ledger ดังกล่าวสามารถถูกกระจาย
ไปยังทุกคนได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบเนื่องจาก
การหลอกลวง หรือการปลอมแปลงใด ๆ
จะถูกตรวจสอบโดยประชาชนได้

2
การป้องกันการปลอมแปลง
Tamper-Proof
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ สามารถ
ช่วยสร้างความมัน่ ใจ และความน่าเชื่อถือ
ให้กบั ข้อมูลหรือเอกสารทีถ่ กู บันทึกเข้าสู่
ระบบ Blockchain แล้วจะไม่สามารถ
ถูกเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนัน้ ถึงแม้
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน
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การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐจะสามารถช่วย
สร้างความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสิทธิเป็นเจ้าของข้อมูล
ของตนเองอย่ า งแท้ จ ริง รวมไปถึ ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐต่าง ๆ
ได้ ง ่ า ยขึ้น แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ก ารจะน� ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�ำหรับ
การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐนั้น นอกจาก
เรื่องของการสร้างความโปร่งใส และ
ความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว ยังจ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงเรื่องของต้นทุน รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการบริหารจัดการ ควบคู่
ไปกับเรื่องของความปลอดภัยร่วมด้วย
ในการตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ข้อจ�ำกัดของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในงานบริการภาครัฐ
ถึงแม้เทคโนโลยี Blockchain จะมีประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยสูง
และยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากน�ำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ แต่ก็มี
ข้อควรระวังหากจะน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐดังต่อไปนี้

1

สิทธิส่วนบุคคล
The Right to Privacy
การทีข่ อ้ มูลใด ๆ เมือ่ ถูกบันทึกเข้าสูร่ ะบบ
Blockchain แล้วจะไม่สามารถลบออก
หรือแก้ไขได้ จึงอาจเป็นข้อจ�ำกัดของ
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน
เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ
(Government Record Keeping)
ซึ่งเกีย่ วข้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว
(The Right to Privacy) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อ EU ได้มีการออกกฎหมาย
The General Data Protection
Regulation: GDPR ว่ า ด้ ว ยเรื่อ ง
สิ ท ธิใ นการเป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล โดย
ประชาชนมี สิ ท ธิร ้ อ งขอให้ ล บข้ อ มู ล
ของตนเองออกจากระบบใด ๆ ได้
(Right to be Forgotten) ดังนัน้ การทีไ่ ม่
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สามารถลบข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ
Blockchain ไปแล้วนั้น อาจจะเป็นได้
ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคอื เหมาะแก่
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ใน
เรื่อ งของการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Record
Keeping) ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการ
ความถูกต้องสูง และไม่ต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น ข้อมูลการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่หากน�ำไป
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยเฉพาะ
ในยุ โ รปที่ มี ก ารใช้ ก ฎหมาย GDPR
ว่าด้วยเรื่องของสิทธิในการร้องขอให้
ลบข้อมูลของตนเองออกจากระบบได้
(Right to be Forgotten) จึงอาจเป็น
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป

2
ลิขสิทธิ์
Copyright
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลอาจจะมองได้ 2 มุม คือ
ในมุมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ซึ่งหากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่
ละเมิดลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Blockchain
แล้วจะไม่สามารถลบออกจากระบบได้
ดั ง นั้ น จึง ต้ อ งมี ค วามระมั ด ระวั ง ใน
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ นอกจาก
ประเด็ น ดั ง กล่ า วแล้ ว หากมี ก าร
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ มี ก ารละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
เข้าสู่ระบบ Blockchain แล้วจะท�ำให้
เจ้าของลิขสิทธิ์ยากต่อการตรวจสอบ

ผูก้ ระท�ำผิด เนือ่ งจากหลักการปกปิดตัวตน
(Anonymous) ยกตัวอย่างเช่น ในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ISP (Internet Service
Provider) ส่ ว นใหญ่ พบกั บ ปั ญ หา
การน�ำเข้าข้อมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยผู้ใช้งานของตน ดังนั้นจึงได้มีการ
ออกกฎหมายขึ้นมา 2 ฉบับ เพือ่ คุม้ ครอง
ISP ดังนี้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act

ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกฎหมาย
DMCA ได้ปกป้องสิทธิ์ของ ISP และ
Webhost ต่าง ๆ ไว้ โดยมีการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการ
ตรวจพบ ISP สามารถที่ จ ะลบหรือ
ระงับการเข้าถึงข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่
ได้รับการยืนยันว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์
จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีความระมัดระวัง
ในการน� ำ เทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ เ พื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์
เนื่ อ งจากหากมี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Blockchain
จะไม่ ส ามารถลบออกจากระบบได้
รวมถึ ง ความยากต่ อ การตรวจสอบ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิดเนื่ อ งจากหลั ก การปกปิ ด
ตัวตน (Anonymous) หากมีการเผยแพร่
ข้อมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบ
Blockchain
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3

การเซ็นเซอร์ข้อมูล
Censorship
ประเด็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ข้อมูล โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ทำ�
หน้าที่ก�ำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย จะท�ำให้
ตรวจสอบได้ยากขึ้นหากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยี
Blockchain ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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จากข้ อ จ� ำ กั ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของต่ า งประเทศ
ส่วนใหญ่จึงน�ำ Private Blockchain
มาใช้ส�ำหรับการเก็บข้อมูล (Record
Keeping) ของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า
Public Blockchain อีกทัง้ ด้วยข้อจ�ำกัด
ของ Public Blockchain ที่จ�ำเป็น
ต้องใช้ Node จ�ำนวนมากเพื่อท�ำหน้าที่
เป็ น Miner ในการช่ ว ย Validate
Transaction จึง ท� ำ ให้ ก ารประมาณ
การต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริง ในการลงทุ น
โดยเฉพาะด้าน Hardware นั้นเป็นไป
ได้ยาก แต่อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการ
Maintenance Blockchain โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ Public Blockchain เช่น Bitcoin
ถือได้ว่ามีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับระบบ
แบบรวมศูนย์ (Centralized System)
ที่ลงทุนเพียงแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ
เครื่องแบ็กอัพหรือเครื่องส�ำรองข้อมูล
เท่านั้น แต่ใน Public Blockchain
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นอกจากเรื่อง Hardware แล้ว ยังจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารให้ ผ ลตอบแทนกั บ Miner
ในการท�ำการตรวจสอบ (Validation)
เพื่อให้ระบบ Blockchain นั้นสามารถ
ด�ำเนินการต่อไปได้ อีกทัง้ ในการด�ำเนิน
การของระบบ Blockchain โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Public Blockchain จ�ำเป็น
ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลเทียบเท่า
กับการใช้พลังงานในเมืองที่มีประชากร
1.5 แสน ถึง 10 ล้านคน ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
และกระบวนการในการท�ำ Consensus
รวมถึงการกระจาย Ledger แต่อย่างไร
ก็ดหี ากจะมีการน�ำ Private Blockchain
มาใช้ในงานบริการภาครัฐนัน้ หากสามารถ
ควบคุมขนาดของเครือข่าย Blockchain
ไม่ให้ใหญ่เท่า Public Blockchain
ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนดังกล่าวลงได้
ถึงกระนั้นต้นทุนของการบริหารจัดการ
และการลงทุนในเทคโนโลยี Blockchain
ก็ยังมีมูลค่าสูงกว่าระบบแบบรวมศูนย์
(Centralized System) ที่ใช้ในปัจจุบัน
อยู่ดี นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนข้อมูล
ที่ เ คยจั ด เก็ บ อยู ่ บ นระบบเดิ ม ขึ้น สู ่
ระบบ Blockchain ยังต้องมีขนาดที่
เพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ จ� ำ นวนประชากร
ทั้งหมดได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุน

จ� ำ นวนมหาศาล ถึ ง แม้ จ ะปรั บ มาใช้ แง่ของการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
Private Blockchain ที่อาจมีความ บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ
รวมศูนย์ (Centralized Database)
น่าเชื่อถือน้อยกว่าแล้วก็ตาม
อาจมี ค วามสมเหตุ ส มผลมากกว่ า ใน
ดังนัน้ การจะน�ำเทคโนโลยี Blockchain การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ แต่อย่างไรก็ดี
มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ นอกจาก หากพิจารณาในแง่ของความปลอดภัย
เรื่อ งของการลงทุ น ที่ สู ง แล้ ว อาจยั ง การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ต้องค�ำนึงถึงประเด็นเกีย่ วกับความยาก ส�ำหรับการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐอาจมี
ต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเมื่อถูก ความเหมาะสมมากกว่า ดังนัน้ การจะน�ำ
จัดเก็บเข้าสู่ระบบ Blockchain แล้ว เทคโนโลยี Blockchain มาใช้สำ� หรับการ
โดยข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับการจัดเก็บโดย จัดเก็บข้อมูลภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึง
เทคโนโลยี Blockchain จึงไม่ควรเป็น ถึ ง เรื่อ งของต้ น ทุ น รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข ส�ำหรับการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับ
บ่อย ๆ แต่เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการ เรื่องของความปลอดภัยร่วมด้วยในการ
ความปลอดภัยสูง ซึ่งหากพิจารณาใน ตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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รูปแบบการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ
แนวคิดของรัฐบาลดิจิทัล คือ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ รวมถึงการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการด�ำเนิน
การดังกล่าวนั้นจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ดังนัน้ ด้วยคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยี Blockchain สามารถตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวได้ ด้วยหลักการท�ำงานแบบ Distributed Ledger Technology และ
Cryptography จึงท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีไ่ ด้ถกู จัดเก็บด้วยเทคโนโลยี Blockchain
นัน้ มีความมัน่ คงปลอดภัย ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐ
ของหลาย ๆ ประเทศจึงได้หันมาให้ความสนใจศึกษาถึงหลักการ และแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ จนน�ำไปสูก่ ารน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้สำ� หรับงานบริการภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรมกันมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ตารางที่ 2: ตารางแสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับงานบริการภาครัฐในต่างประเทศ

Peru

จากข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการสรุปตัวอย่างเพียงบางส่วนของการน�ำเทคโนโลยี
Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเมื่อท�ำการจัดกลุ่ม
จะสามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันดังแสดงในรูปภาพที่ 16

การติดตามธุรกรรม
(The Transaction
Traceability)

Government
Blockchain
การบร�หารจัดการ
การจัดเก็บขอมูล
(Data Record
Management)

การพ�สูจนตัวตน
(Identity
Management)

รูปภาพที่ 16: การจัดกลุ่มการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้กับงานบริการภาครัฐ

การพิสูจน์ตัวตน Identity Management
การยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตน (Identity Management) นั้น
เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
ไม่วา่ จะเป็นการท�ำธุรกรรมกับทางธนาคาร การเข้ารับบริการ และสวัสดิการต่าง ๆ
ของภาครัฐ รวมไปถึงการด�ำเนินการทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ตอ้ งมีความ
เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตนทั้งสิ้น ยิ่งในยุคปัจจุบัน
ที่เป็นยุคของเทคโนโลยีด้วยแล้วนั้น การยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตน
นั้นยิ่งมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น การยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตนใน
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่ยงั เป็น การใช้รหัสผ่าน (Password-Based Systems) เป็นหลัก
อีกทั้งยังเป็นระบบที่ต้องอาศัยคนกลางคอยท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการ
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ข้อมูลดังกล่าว โดยท�ำการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งระบบดังกล่าวมี
ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเข้าระบบเพื่อจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity
Theft) และน�ำข้อมูลดังกล่าวไปขายให้กบั อาชญากรเพือ่ สวมรอยเป็นบุคคลนัน้ ๆ
หรือน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อกระท�ำความผิดอื่นใดได้ แต่ด้วยคุณสมบัติการ
ท�ำงานของเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นระบบแบบกระจายศูนย์ (Distributed
Computing) และมีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ
การบันทึกข้อมูลทีร่ บั ประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลทีถ่ กู บันทึกไปก่อนหน้านัน้
ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยทุก ๆ ผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูล
ชุดเดียวกันทั้งหมด จึงท�ำให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ และบริหาร
จั ด การการยื น ยั น ตัว บุคคลหรือการพิสูจน์ อีกทั้ง ยัง มีค วามปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพอีกด้วย
การท� ำ งานของระบบยื น ยั น หรือ พิ สู จ น์ ตั ว ตนบนเทคโนโลยี Blockchain
ดังแสดงในรูปภาพที่ 17 ใช้หลักการ “Self-Sovereign Identity” คือ การทีป่ ระชาชน
หรือองค์กรสามารถที่จะสร้างและจัดเก็บข้อมูลประจ�ำตัวของตนไว้บนอุปกรณ์
ของตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งมีคนกลางมาท�ำหน้าทีใ่ นการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบส�ำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง
ยังสามารถช่วยลดการใช้กระดาษลงได้โดยไม่จำ� เป็นต้องถ่ายเอกสารหลักฐานส�ำคัญ
เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ยกตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
สูติบัตร หรือเอกสารส�ำคัญทางราชการอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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รูปภาพที่ 17: ระบบยืนยันและพิสูจน์ตัวตนบนเทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Parker, 2017)

กรณีศึกษาที่ 1
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์
Citizen Identification
รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รั ฐ อิ ล ลิ น อยส์ แ ห่ ง ประเทศสหรั ฐ
อเมริกาได้นำ� ระบบ Identity Management
บนเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการ
เก็บสูตบิ ตั รของเด็กทารกแรกเกิด (Birth
Registration) รวมถึงระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen
Identification) โดยทางรัฐบาลได้ทำ� งาน
ร่ ว มกั บ บริษั ท สตาร์ ท อั พ Evernym
โดยแพทย์และผู้ปกครองของเด็กทารก
เกิดใหม่สามารถลงทะเบียนสูติบัตรบน
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ระบบ Blockchain ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ของประชาชนในระยะยาว ท�ำให้รัฐบาล
สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดของประชาชน รวมไปถึงข้อมูล
ทางชีวภาพ (Biometric) อืน่ ๆ ได้ เช่น
กรุ๊ปเลือด ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา
และดีเอ็นเอ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูก
เข้ า รหั ส พร้ อ มทั้ ง ใช้ ล ายเซ็ น ดิ จิทั ล
(Digital Signature) เซ็นก�ำกับและ
หลั ง จากนั้ น ข้ อ มู ล ก็ จ ะถู ก เก็ บ ไว้ ใ น
Distributed Ledger ที่สามารถเข้าถึง
ได้ เ ฉพาะผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเท่ า นั้ น
ซึ่ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความน่ า เชือ่ ถื อ ให้ กั บ
ระบบพิ สู จ น์ ตั ว ตน และป้ อ งกั น การ
โจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity
Theft) ได้ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้น
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล เด็ ก ทารกแรกเกิ ด
และเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของประชาชน
ในล�ำดับถัดมา การน�ำระบบ Identity
Management บนเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในการเก็บสูติบัตรของเด็กทารก
แรกเกิด (Birth Registration) นั้น
เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ โครงการของ
รัฐบาลรัฐอิลลินอยส์ที่ต้องการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี Blockchain เพื่อน�ำ
มาใช้ ใ นชีวิต ประจ� ำ วั น ของประชาชน
ให้มากขึ้น

กรณีศึกษาที่ 2
ระบบการยืนยันตัวตนผู้ประสบภัย
Refugees Identity Management
องค์การสหประชาชาติ
(The United Nation: UN)
นอกจากนีร้ ะบบ Identity Management
บนเทคโนโลยี Blockchain ยั ง ได้
ถู ก น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
UN ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท
Accenture และ Microsoft ในการ
สร้างระบบการยืนยันตัวตนโดยใช้วิธี
ตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric)
ผ่านลายนิว้ มือและม่านตา โดย UN ได้เริ่ม
ใช้ ง านระบบดั ง กั บ ผู ้ อ พยพในเอเชีย
29 ประเทศจ�ำนวน 1.3 ล้านคน และจะขยาย
เป็น 7 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 รวมไปถึง
โครงการอาหารโลก (World Food
Program: WFP) แห่งสหประชาชาติ
ยังได้น�ำระบบ Identity Management
บนเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ในการ
ยืนยันตัวตนของผูอ้ พยพ หรือผูป้ ระสบภัย
เพือ่ รับคูปองแทนเงินสดส�ำหรับช่วยเหลือ
ผู้อพยพ หรือประสบภัย โดยผู้รับคูปอง
สามารถทีจ่ ะสแกนม่านตาของผูใ้ ช้คปู อง
ท�ำให้ทางเจ้าของร้านที่เข้าร่วมรายการ
สามารถแจกจ่ า ยอาหารให้ กั บ ทาง
ผู ้ อ พยพ ทั้ ง นี้ ก ารยกเลิ ก เงิน สดแล้ ว
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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หั น มาใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วในการ
เยี ย วยาผู ้ อ พยพหรือ ผู ้ ป ระสบภั ย นั้ น
จะช่วยอุดรอยรั่วทางด้านการแจกจ่าย
อาหาร และท�ำให้อาหารเหล่านั้นถึงมือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างครบถ้วน
การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล Data Record Management
หัวใจของการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ คือ การบริหารจัดการความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ บุคคล องค์กร สินทรัพย์ และกิจกรรมต่าง ๆ
ของภาครัฐ นอกจากนี้ในการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
การเกิด การตาย สถานภาพการสมรส การออกใบอนุญาตเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ
และการโอนสินทรัพย์ตา่ ง ๆ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรม เป็นต้น
ล้วนแล้วแต่มีต้นทุน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการรวมถึงการน�ำไป
ใช้งานทัง้ สิน้ อีกทัง้ ข้อมูลบางอย่างยังไม่ถกู จัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มบนกระดาษ หากประชาชน
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลก็จ�ำเป็นต้องไปด�ำเนินการด้วยตนเอง
ณ สถานทีร่ าชการทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ๆ แต่ดว้ ยคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยี Blockchain
ทีใ่ ช้หลักการของ Distributed Ledger Technology (DLT) และ Cryptography
ซึ่งช่วยให้การเข้าถึง และการเข้าใช้ข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลภาครัฐท�ำได้งา่ ยขึ้น ดังนัน้ รัฐบาล
ในหลายประเทศจึงมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนเอกสารส�ำคัญที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ยกตัวอย่าง เช่น
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ข้อมูลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (e-Voting)
ข้อมูลประวัติการศึกษา (Educational Record)
ข้อมูลประวัติการเกิด (Birth Record)
ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล (Medical Record)
ข้อมูลการลงทะเบียนสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Register)

กรณีศึกษาที่ 1
การขอจดทะเบียนที่ดิน
Land Registry ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียได้มกี ารน�ำเทคโนโลยี
Blockchain มาใช้ในการขอจดทะเบียน
ที่ดิน (Land Registration) โดยที่ดิน
ถือเป็นสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าสูง ซึ่งบ่อยครัง้
มักเป็นสาเหตุของการเกิดกรณีพิพาท
ปั ญ หาอาชญากรรม และการฉ้ อ โกง
ดังนัน้ การคุม้ ครองสิทธิเหนือทีด่ นิ และ
การถือครองกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ ส�ำหรับผูซ้ ื้อ
จึง เป็ น เรือ่ งส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากประเด็ น
ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหา
กรณี พิ พ าทเรื่อ งที่ ดิ น มั ก เป็ น ปั ญ หา
ที่ เ กิ ด ขึน้ กั บ ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาเป็ น
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศอิ น เดี ย

จึงได้นำ� เทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ในการขอจดทะเบี ย น/โอนกรรมสิ ท ธิ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องต�ำ่ ยกตัวอย่างเช่น ทีด่ นิ ซึ่งช่วยลด
กระบวนการทางด้านเอกสารได้ อีกทั้ง
ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการท�ำ
ธุรกรรมต่าง ๆ เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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Blockchain สัญชาติเอสโตเนีย ในการ
น� ำ ระบบเวชระเบี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Health Records: EHR)
บนเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ซึ่งการใช้งานระบบดังกล่าวช่วยให้ขอ้ มูล
มีความถู กต้องปลอดภัย และเชื่อถือ
ได้ตลอดกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพและผูป้ ว่ ย ท�ำให้
มั่ น ใจได้ ถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ที่ได้รับ ส�ำหรับผู้ป่วยที่มาปรึกษาแพทย์
ของ NMC Healthcare ก็สามารถได้รับ
การบริการอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

กรณีศึกษาที่ 2
การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล
ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
นอกจากนี้ ก ารเริ่ม ต้ น โครงการ
นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐ
ดังกล่าวของ NMC Healthcare สามารถ
อาหรับเอมิเรตส์
น ค ร รั ฐ ดู ไ บ ไ ด ้ น� ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บและ
ส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล
ของผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ ให้ ผู ้ ท่ี มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
กับกระบวนการรักษาพยาบาลสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย โดย
นครรั ฐ ดู ไ บซึ่ง เป็ น หุ ้ น ส่ ว นกั บ NMC
Healthcare ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(United Arab Emirates: UAE) ได้มองเห็น
ถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือ
กับบริษัท Guardtime ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้พัฒนาโซลูชันต่าง ๆ บนเทคโนโลยี
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ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานโดย
การสร้างกระบวนการทีม่ คี วามปลอดภัย
ในการบันทึก จัดเก็บ และได้รับข้อมูล
ประวัติการรักษาของคนไข้ นอกจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วนัน้ กระบวนการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการก�ำหนดแผนการ
และตารางนัดหมายของคนไข้ อีกทั้ง
ยังง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของ
ทั้ ง คนไข้ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์
อี ก ด้ ว ย ซึ่ง ปั จ จุ บั น ประวั ติ ก ารรั ก ษา
คนไข้ตา่ ง ๆ นัน้ มักจะอยูใ่ นรูปแบบของ

กระดาษเป็นหลัก เช่น ผลการตรวจเลือด
ผล X-Ray และอืน่ ๆ อีกทัง้ โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่กไ็ ม่ได้มกี ารแชร์ขอ้ มูลดังกล่าว
ร่ ว มกั น ดั ง นั้ น การน� ำ เทคโนโลยี
Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ประวัตกิ ารรักษาของคนไข้ทำ� ให้สามารถ
แชร์ขอ้ มูลดังกล่าวระหว่างโรงพยาบาลได้
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถเชื่อ มั่ น ได้ ถึ ง ความ
ถูกต้อง และปลอดภัยของข้อมูล ด้วย
เทคโนโลยี Blockchain ที่มีรูปแบบ
ของการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความ
ปลอดภั ย ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไปก่ อ น
หน้ า นั้ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
หรือแก้ไข โดยทุก ๆ ผู้ใช้งานจะได้เห็น
ข้อมูลชุดเดียวกันทัง้ หมด การท�ำงานของ
Blockchain ใช้หลักการ Cryptography
และความสามารถของ Distributed

Computing เพื่ อ สร้ า งกลไกความ
น่ า เชื่อ ถื อ ส� ำ หรั บ การแชร์ ข ้ อ มู ล เวช
ระเบี ย นของผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า งหน่ ว ย
งานให้ บ ริก ารด้ า นสุ ข ภาพ ซึ่ง ข้ อ มู ล
เวชระเบียนของผู้ป่วยนั้นถือเป็นข้อมูล
ทีม่ คี วามละเอียดอ่อน นอกจากนีก้ ารน�ำ
เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานนั้นจะช่วย
ให้ ค นไข้ ส ามารถเข้ า รั บ การรั ก ษาได้
ในทุก ๆ คลินกิ และโรงพยาบาล โดยคนไข้
สามารถมัน่ ใจได้วา่ ทุก ๆ สถานพยาบาล
นัน้ จะมีขอ้ มูลประวัตกิ ารรักษาของคนไข้
รายนัน้ ๆ แล้ว ถึงแม้จะไม่เคยได้รบั การ
รักษาในสถานพยาบาลดังกล่าวมาก่อน
ซึ่งในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินข้อมูลดังกล่าว
จะมีประโยชน์ตอ่ การรักษาของคนไข้เป็น
อย่างมาก และอาจสามารถช่วยรักษา
ชีวิตของคนไข้เอาไว้ได้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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กรณีศึกษาที่ 3:
การออกใบ Certificate ให้กับเพชร นครรัฐดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
น ค ร รั ฐ ดู ไ บ ไ ด ้ น� ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
Blockchain มาใช้ ใ นการออกใบ
Certificate ให้กบั เพชร โดย The Dubai
Multi Commodities Centre ได้น�ำ
เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ใน
การออกใบ Certificate ให้กับเพชร
หรือ ที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่อ “Kimberley
Certificates5” เพื่อเป็นการลดปัญหา
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ข้อขัดแย้งเกีย่ วกับเพชร โดยกระบวนการ
คิมเบอร์ลยี ์ คือ การให้รฐั บาลของแต่ละ
ประเทศรับรองว่า เพชรส่งออกได้มา
จากเหมืองและธุรกิจทีถ่ กู กฎหมาย และ
ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ใ บรั บ รองเท่ า นั้ น
จึงจะสามารถน�ำเพชรเข้าสูต่ ลาดโลกได้
เนื่องจากใบรับรองนี้จะมีรายละเอียด
ของทุกขั้นตอนในการผลิตเพชร ตั้งแต่

ออกจากเหมืองถึงผู้ค้าปลีก ประเทศ
ที่ตกลงร่วมใน Kimberley Process
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้คา้ ขายกับประเทศ
อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส มาชิก จึง เป็น ที่เชื่อกัน ว่า
โครงการนี้มีส่วนช่วยลดการรั่วไหลของ
เพชรแห่งความขัดแย้งเข้าสูต่ ลาดอัญมณี
โลกได้อย่างมาก
ทั้งนี้นครรัฐดูไบได้ชื่อว่าเป็น “City
of Gold” หรือเมืองแห่งทองค�ำ ดังนั้น
การส่งเสริมการค้าขาย การส่งออกและ
น�ำเข้าทองค�ำรวมไปถึงอัญมณีอื่น ๆ
จึง เป็ น เรื่อ งส� ำ คั ญ จนกระทั่ ง ต้ อ งตั้ ง
เขตธุรกิจเสรีเพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะ สินค้า

5

ประเภททองค�ำ เพชร พลอยสีต่าง ๆ
และโลหะมี ค ่ า ประเภททองค� ำ ขาว
พัลลาเดียม เงิน เป็นสินค้าทีม่ กี ารส่งออก
และน�ำเข้าจากทวีปต่าง ๆ โดยมีนครรัฐ
ดูไบเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น The Dubai
Multi Commodities Centre จึงได้
น�ำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้
ในการออก “Kimberley Certificates”
เพื่ อ เป็ น การลดปั ญ หาการข้ อ ขั ด แย้ ง
เกีย่ วกับเพชร อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดของทุกขั้นตอนในการผลิต
เพชร ตั้ ง แต่ อ อกจากเหมื อ งถึ ง ผู ้ ค ้ า
ปลีกได้

Kimberley Certificates คือ การรับรองเพชรตามกระบวนการคิมเบอร์ลีย์เพื่อป้องกันไม่ให้
เพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamond) หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อเพชรสีเลือด (Blood Diamond)
ซึ่งเป็นเพชรทีไ่ ด้จากเหมืองในพืน้ ทีท่ ถี่ กู ควบคุมโดยกลุม่ กบฏในประเทศเซียร์รา ลีโอน ซึ่งต่อต้าน
รัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ กลุ่มกบฏขายเพชรนี้เพื่อได้เงินเป็นทุนซื้ออาวุธและ
เสริมสร้างให้กองทัพแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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กรณีศึกษาที่ 4
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
i-Voting ประเทศเอสโตเนีย
ประเทศเอสโตเนียได้น�ำเทคโนโลยี
Blockchain มาใช้กับการลงคะแนน
เสี ย งเลื อ กตั้ ง หรือ ที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่อ
i-Voting นัน่ เอง โดยประเทศเอสโตเนีย
มีการใช้ระบบการลงคะแนนแบบดิจิทัล
(Digital Voting) ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2005
และอนุญาตให้มกี ารลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบออนไลน์ในปี ค.ศ. 2007 ต่อมาในปี
ค.ศ. 2015 จึงได้มีการน�ำระบบการลง
คะแนนเสียงที่ท�ำงานอยู่บนเทคโนโลยี
Blockchain โดยหลักการพื้นฐานของ
ระบบ i-Voting ก็ คื อ บั ต รประชาชน
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital ID Card)
ซึ่งประชาชนทุกคนในประเทศเอสโตเนีย
จะต้ อ งมี โดยในบั ต รประชาชนจะ
บรรจุข้อมูลที่ใช้ส�ำหรับยืนยันตัวบุคคล
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสไว้ เพื่อ
ใช้ ใ นการท�ำธุ ร กรรมออนไลน์ต่า ง ๆ
รวมไปถึงการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
i-Voting ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain
จะถูกน�ำมาใช้ในขั้นตอนของการน�ำส่ง
บัตรลงคะแนน โดยทุก ๆ บัตรลงคะแนน
หลังจากได้รบั การตรวจความถูกต้องตาม
กระบวนการต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีการ
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ประทับเวลา (Time Stamp) และข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บบนระบบ Blockchain
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ พิ สู จ น์ ก ารมี อ ยู ่ จ ริง ของ
บั ต รลงคะแนนนั้ น ๆ หรือ ที่ เ รีย กว่ า
Proof of Existence คือการพิสูจน์การ
มีอยู่จริงของเอกสารต่าง ๆ
ประโยชน์ ข องการน� ำ เทคโนโลยี
Blockchain มาใช้กบั การลงคะแนนเสียง
เป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตการเลือกตั้ง จากการลงคะแนน
ด้วยกระดาษซึ่งมีช่องโหว่มากมายที่จะ
ท�ำให้เกิดการทุจริต แต่การใช้เทคโนโลยี
Blockchain ในการลงคะแนนเสี ย ง
สามารถช่วยลดโอกาสในการทุจริตลงได้
ท� ำ ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง มี ค วามเป็ น ธรรม
มากขึ้น โดยอย่างยิ่งในการนับคะแนน
เนือ่ งจากไม่สามารถท�ำการทุจริตในการ
เลือกตั้งได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ภายใต้

ระบบ Blockchain อีกทั้งยังช่วยท�ำให้การเลือกตั้งมีความสะดวกมากขึ้น และ
สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้มากขึ้นจึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในแง่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล เทคโนโลยี Blockchain สามารถออกแบบการเข้ารหัสเพื่อปกปิดตัวตน
รักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อีกด้วย ดังนั้น
เทคโนโลยี Blockchain จึงกลายเป็นเทคโนโลยีส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนนเสียงได้มากขึ้น

การติดตามธุรกรรม Transaction Traceability
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการตรวจสอบติดตามธุรกรรม
แบบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Transaction Traceability)
ซึ่ง สามารถช่ ว ยในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ กั บ สมาชิก ที่ มี
ความเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส (Transparency)
ความเป็นกลาง (Neutrality) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล (Security) โดยการกระจายข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได้ให้กบั ทุกคนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน ซึ่งแต่เดิมจะต้อง
อาศัยคนกลางทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือจากทุกฝ่าย คอยเป็นคนบริหารจัดการข้อมูล
ดังกล่าว โดยระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized System)
ดังกล่าวนั้นง่ายต่อการถูกปลอมแปลงและทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
หากมีการติดสินบนเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากให้อำ� นาจคนกลางในการบริหาร
จัดการข้อมูล รวมถึงการถูกเจาะระบบ (Hacking) ซึ่งจะท�ำ ให้ข้อมูลใน
ระบบไม่ ส ามารถเชื่อ ถื อ ได้ อี ก ต่ อ ไป ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในหลาย ๆ ประเทศจึงได้ให้ความสนใจและน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
กับการตรวจสอบติดตามธุรกรรมแบบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain Transaction Traceability) ในหลาย ๆ กรณีด้วยกัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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กรณีศึกษาที่ 1
Food Safety Traceability
ประเทศจีน
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
กั บ การตรวจสอบความปลอดภั ย ของ
อาหารทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน (Food Supply
Chain Traceability System) โดย
ในยุคปัจจุบนั ความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety) ก�ำลังเป็นประเด็นที่
ได้รับความสนใจทั้งในแวดวงวิชาการ
ภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
ถูกจัดอยู่ในแผนเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development
Goal: SDG) ซึ่งถูกพัฒนาโดยองค์การ
สหประชาชาติ (The United Nation)
ดังนั้นในทุก ๆ ภาคส่วนจึงได้มีความ
พยายามในการคิ ด ค้ น และพั ฒ นา
นวัตกรรมเพือ่ ตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety Traceability)
6
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บวกกับวิวัฒนาการของ IoT (Internet
of Things) และเทคโนโลยี Blockchain
ท�ำให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาหารได้ตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนไปถึงมือผูบ้ ริโภคได้ อีกทัง้ ยังสามารถ
ท�ำการตรวจสอบได้แบบ Real Time
และเป็ น ไปตามมาตรฐาน HACCP 6
(Hazard Analysis and Critical Control
Points) ยกตัวอย่างเช่น การปนเปื้อน
สารพิษในนมผง อันเนื่องมาจากระบบ
แบบรวมศูนย์ (Centralized System)
ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทุจริต (Corruption) และ
การถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ (Hacking)

ระบบ HACCP คือ การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม หรือระบบ HACCP
คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้
อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ โดยถือเป็น
มาตรฐานสากลตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO
(Codex Alimentarius Commission) ที่ประเทศต่าง ๆ สามารถน�ำ ไปเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค
ซึ่งถูกก�ำหนดโดย NASA ในปี 1960s
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กรณีศึกษาที่ 2
Pharmaceutical Supply Chain
Traceability ประเทศอินเดีย
ประเทศอิ น เดี ย ได้ น� ำ เทคโนโลยี
Blockchain มาใช้ในการท�ำ Supply
Chain Traceability ในอุตสาหกรรมยา
ในการติดตามค้นหายารักษาโรค ซึ่ง
ท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานยา
(Pharmaceutical Supply Chain) สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และแจ้งเตือน

เมือ่ มีการปลอมแปลงยา เนือ่ งจากข้อมูล
ได้รบั การพิสจู น์ทราบตามเอกสารต่าง ๆ
จึงท�ำให้สามารถระบุที่มาของยาแต่ละ
ชนิดว่ามาจากโรงงานใด และเป็นไปตาม
ที่ระบุเอาไว้หรือไม่นั่นเอง เพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงข้อมูล ท�ำให้เกิดความ
โปร่งใสและเชื่อถือได้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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กรณีศึกษาที่ 3:
Industrial Hemp Supply Chain
Traceability รัฐโคโลราโด
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
รั ฐ โคโลราโดแห่ ง ประเทศสหรั ฐ
อเมริกาได้ร่วมมือกับ The Institute of
Cannabis Research at Colorado State
University - Pueblo (Institute) ในการ
พั ฒ นาระบบตรวจสอบเส้ น ทางการ
ซื้อขายกัญชารวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมกัญชา (Industrial
Hemp) ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้ซื้อและ
ผู้ขาย โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
รวมไปถึงการออกใบอนุญาตในการด�ำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ทั้งนี้การซื้อขาย
กัญชาจะต้องเป็นการซื้อขายจากผู้ที่ได้
รับใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับ
กั ญ ชาเท่ า นั้ น ซึ่ง การน� ำ เทคโนโลยี
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Blockchain มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
กัญชานั้นช่วยให้รัฐโคโลราโดสามารถ
บังคับใช้กฎหมาย และการจัดเก็บรายได้
จากการท�ำอุตสาหกรรมกัญชาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถ
ช่ ว ยตรวจสอบการกระท� ำ ความผิ ด
อั น เนื่ อ งมาจากการซื้อ ขายกั ญ ชาที่
ผิ ด กฎหมายจากผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
นอกจากนี้ รั ฐ โคโลราโดได้ มี ก ารออก
กฎหมายที่ ส� ำ คั ญ ว่ า ด้ ว ยเรื่อ งการน� ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการ
ตรวจสอบการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมกัญชา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชาตั้งแต่
กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการ
ซื้อขาย

กรณีศึกษาที่ 4:
Tax Compliance for
EU-Cross Broader Trade
to Prevent Fraud and Detection
สหภาพยุโรป
(European Union: EU)
น อ ก จ า ก ก า ร น� ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
Blockchain เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ของการท� ำ ธุ ร กรรมต่ า ง ๆ
แล้วยังได้มกี ารประยุกต์ใช้การตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ของการท� ำ ธุ ร กรรมในเรื่อ ง
ของภาษี ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป
(European Union: EU) ได้นำ� เทคโนโลยี
Blockchain มาใช้ในการตรวจสอบเรื่อง
ระบบภาษี ในการท� ำ Tax Refund
ส� ำ หรั บ การค้ า ขายระหว่ า งประเทศ
สมาชิก EU ด้วยกัน (Tax Compliance for
EU-Cross Broader Trade to Prevent
Fraud and Detection) โดยสาระส�ำคัญ

ของระบบดั ง กล่ า วคื อ การติ ด ตาม
ธุรกรรมการซื้อขาย ตั้งแต่โรงงานผลิต
ไปจนถึงผูซ้ ื้อ โดยมัน่ ใจได้วา่ ทุก ๆ ธุรกรรม
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้
รวมไปถึงเอกสารใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้
(Invoice) ซึ่ง ถื อ เป็ น หลั ก ฐานส� ำ คั ญ
ในการขอท�ำ Tax Refund เมื่อมีการ
ซื้อขายหรือน�ำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
สมาชิก EU ด้วยกัน ดังนัน้ ด้วยคุณสมบัติ
ของเทคโนโลยี Blockchain ในเรื่อง
ของความยากต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(Immutability) จึงได้ถูกน�ำมาใช้ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับของการท�ำธุรกรรม
เพื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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กรณีศึกษาที่ 5:
Letter of Guarantee
on Blockchain : e-LG
on Blockchain ประเทศไทย
การน� ำ เทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ ใ นการออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น
(Letter of Guarantee) หรือตัวย่อ LG
โดยปัจจุบันธนาคารมีหน้าที่ให้บริการ
ออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ให้ แ ก่ บ ริษั ท
ลูกค้า ทีป่ ระสงค์จะยืน่ ประมูลงาน หรือ
ติดต่อท�ำสัญญากับหน่วยงานราชการ
หรือ บริษั ท ผู ้ รั บ ผลประโยชน์ โดยน� ำ
หนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารไปวางเป็น
ประกั น แทนการวางหลั ก ประกั น แทน
หลักทรัพย์อนื่ ๆ เช่น เงินสด พันธบัตร
ที่ดิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการค้า
ประกันสัญญาหรือข้อตกลง เพือ่ รับรองว่า
หากคู ่ สั ญ ญาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไข
ในสัญญา ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามสัญญาค�ำ้ ประกัน
โดยในการขอออกหนังสือค�ำ้ ประกัน
แบบกระดาษรูปแบบเดิม มีระยะเวลา
ที่ใช้ในการออกหนังสือค�้ำประกันตั้งแต่
ยืน่ ขอหนังสือค�ำ้ ประกันไปยังการตรวจสอบ
จากผูร้ บั ผลประโยชน์จะใช้เวลาประมาณ
3-7 วัน โดยเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการ
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รับส่งหนังสือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การสอบถามสถานะการออกหนั ง สื อ
การตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
อี ก ทั้ ง มี ต ้ น ทุ น ในการจั ด เก็ บ เอกสาร
เนื่องจากเป็นหนังสือส�ำคัญที่ต้องท�ำ
การจัดเก็บไปตลอดอายุสัญญาเพื่อใช้
ในกรณี มี ก ารฟ้ อ งร้ อ ง โดยเฉพาะ
หน่ ว ยงานรั ฐ และองค์ ก รขนาดใหญ่
ที่ มี ก ารท� ำ สั ญ ญาเป็ น จ� ำ นวนมาก
ต้ อ งมี ก ารสร้ า งห้ อ งจั ด เก็ บ เอกสาร
ซึ่งการค้นหานั้นใช้เวลานานจากจ�ำนวน
ปริม าณ ส่ ง ผลให้ มี ต ้ น ทุ น ทั้ ง ในด้ า น
การลงทุนและการดูแลรักษา
Traditional LG
3-7 Days
Ask for a Guarantee

1

4

APPLICANT

2

Request
LG

3

and Deliver

BENEFICIARY
Ask for
Confirm
LG

Pickup
LG

5
6

Confirm
LG

Issue LG (paper)

รูปภาพที่ 18: ภาพขั้นตอน
และกระบวนการของการขอออกหนังสือ
ค�้ำประกันแบบกระดาษรูปแบบเดิม

จากปัญหาดังกล่าว บริษัท บีซไี อ (ประเทศไทย) หรือ BCI ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชัน้ น�ำ หลายแห่งภายใต้
โครงการ Thailand Blockchain Community Initiative ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบบล็อกเชน (Letter of Guarantee on Blockchain : e-LG
on Blockchain) โดยได้ เ ริ่ม ให้ บ ริก ารจริง ตั้ ง เเต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2562
ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา (Pain point) ให้กับผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ดังนี้
1. ช่วยลดระยะเวลาในการออกหนังสือค�้ำประกัน
2. ใช้ ง านผ่ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 100% ท� ำ ให้ ล ดการใช้ ก ระดาษ
และต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร
3. เพิ่มความหน้าเชื่อถือของเอกสาร และลดกระบวนการตรวจสอบ
4. สร้างมาตรฐานเดียวของหนังสือค�้ำประกันกับทุกธนาคาร
5. ลดขัน้ ตอนการกรอกข้อมูลจากกระดาษเข้าระบบ และความผิดพลาด
ทีอ่ าจเกิดจากมนุษย์
6. สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รูปภาพที่ 19: ภาพการเปิดตัว บีซีไอ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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ด้วยเทคโนโลยี Blockchain จะช่วยลดระยะเวลาในการออกหนังสือค�้ำประกัน
เหลือเพียง ไม่เกิน 1 วัน ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์โดยสามารถบริหาร
และก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ ท�ำให้ขอ้ มูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนระบบ ช่วยลด
ขัน้ ตอนการน�ำส่งเอกสารกระดาษ และช่วยลดเวลาในการตรวจสอบทีม่ าของเอกสาร
เพราะผู้ให้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารดังกล่าวออกจากธนาคารจริง

LG on BLOCKCHAIN
Less than a day
1

Ask for a Guarantee

APPLICANT
Request
LG

2
BENEFICIARY

4

Inquire LG

3

Issue and
submit LG

รูปที่ 20: ภาพขั้นตอนและกระบวนการของการขอออกหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบบล็อกเชน

ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย บริการ e-LG on
Blockchain ดังกล่าวได้ผ่านมาตรฐานในระดับเดียวกับกับภาคธนาคาร
เช่น มีการบริหารจัดการช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability
Management and Penetration Testing) ทดสอบประสิทธิภาพ (performance
test) มีการทดสอบใน Regulatory Sandbox ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ระบบมีการดูแล
รักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล มีความถูกต้องเชื่อถือได้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์
และมี ก ารั ก ษาความลั บ และการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า
โดยมีกำ� หนดการออกจาก Regulatory Sandbox ภายในต้นปี พ.ศ.2564 นี้
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ในปัจจุบันบริการหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน
ให้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มบริษัทเอกชน โดยมีผู้เข้าใช้บริการ
แล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 17 ธนาคาร และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัท
ขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจเข้าร่วมใช้บริการจ�ำนวน 10 บริษัทฯ
Beneficiary

Beneficiary

PRIVATE
NODE

Beneficiary

PRIVATE
NODE WITH CLOUD

Beneficiary

PRIVATE NODE

Beneficiary
BCI Portal

COMMON
NODE

Beneficiary

for Broker,
please see
appendix

Broker
Beneficiary

Beneficiary

Blockchain Network Diagram

รูปที่ 21: รูปแสดงโครงสร้างไดอะแกรมของเน็ตเวิร์คบล็อกเชนและเชื่อมต่อ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ในส่วนของทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ปัจจุบนั ทาง BCI ได้มคี วามร่วมมือ
กั บ กรมบั ญ ชีก ลางซึ่ง เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า ง
ส� ำ หรั บ ภาครั ฐ และเอกชน พั ฒ นา
ระบบให้ บ ริก ารหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-LG ผ่านเทคโนโลยี
บล็ อ กเชน ส� ำ หรั บ การจั ด ซื้อ จั ด จ้ า ง
ภาครัฐบนระบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ
e-GP ซึ่งนับเป็นครัง้ แรกของหน่วยงาน
ราชการที่เปิดให้มีการใช้ e-LG ท�ำให้
การยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองกั บ ภาครั ฐ
มีความสะดวกมากขึ้น สามารถอนุมัติ
รายการได้ เ ร็ ว สุ ด ภายใน 10 นาที
จากเดิ ม ที่ ต ้ อ งใช้ เ วลากว่ า 3-7 วั น
ให้บริการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
มี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม ภายใต้
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มาตรฐานความปลอดภั ย ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรั บ ในระดั บ สากล ลดการใช้
กระดาษ ลดการคายก๊ า ซคาร์ บ อน
(Carbon Footprint) เพื่ อ สร้ า ง
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดความทั บ ซ้ อ น
ของการเชื่อมต่อกับธนาคารต่าง ๆ เดิม
กรมบั ญ ชีก ลางเชื่อ มต่ อ กั บ ธนาคาร
ในรูปแบบ Host2Host ส่งผลให้ต้อง
พั ฒ นาการเชื่อ มต่ อ ไปยั ง ทุ ก ธนาคาร
ก ร ณี มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ กิ ด ขึ้น
เช่ น กรมบั ญ ชีก ลางต้ อ งการแก้ ไ ข
ข้ อ มู ล ในฟิ ล ด์ โดยต้ อ งท� ำ การแก้ ไ ข
ทุ ก การเชื่อ มต่ อ แต่ เ มื่ อ อยู ่ บ นระบบ
e-LG การเชื่อมต่อเหลือเพียงแค่ระบบ
เดียวคือเชื่อมกับระบบ Blockchain
ทีม่ ธี นาคารต่าง ๆ ร่วมอยูแ่ ล้ว ท�ำให้แก้ไข
เพี ย งแค่ ค รั้ ง เดี ย วก็ ส ามารถรองรั บ
กับทุกธนาคารได้

รูปภาพที่ 22: ภาพการเปิดตัวบริการหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบ e-GP ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

จากปัจจุบันมีการใช้หนังสือค�้ำประกันอยู่ 500,000 ฉบับต่อปี มีวงเงิน
รวมกันกว่า 1.35 ล้านล้านบาท นอกจากบริการ e-LG on Blockchain
น�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ได้
เช่ น การขอหนั ง สื อ รั บ รองสิ น เชื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ขอจั ด ล� ำ ดั บ ชั้ น
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลาง โดยผู้ประกอบการสามารถ
ส่ ง เอกสารได้ ที่ ธ นาคารที่ ใ ห้ บ ริก าร และสามารถรอรั บ ผลการอนุ มั ติ
ผ่านทางระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางได้โดยตรง การขอหนังสือรับรอง
สิ น เชื่ออิ เล็ กทรอนิกส์จะช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล
และออกหนังสือรับรองได้เร็วขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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นอกจากนี้ได้มีการเปิดตัวโครงการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบบล็อกเชน หรือ Bank Confirmation on Blockchain ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ บริษั ท ผู ้ ส อบบั ญ ชี
และบริษัทชั้นน�ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดระยะเวลาในการขอหนังสือรับรอง
ทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ป้องกัน
การปลอมแปลงข้ อ มู ล ซึ่ง เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิน
และเป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ในการคุ ้ ม ครองผู ้ ล งทุ น และเสริม สร้ า งความน่ า เชื่อ ถื อ
ของตลาดทุนในประเทศ
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ปัจจัยความส�ำเร็จในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับงานบริการภาครัฐ
นอกจากการศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในงานบริการต่าง ๆ ของภาครัฐแล้ว แต่การจะผลักดันให้โครงการดังกล่าว
สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบดังแสดง
ในรูปภาพที่ 18

การจัดตั้ง
คณะทํางานแหงชาติ
(The National
Blockchain Council)

การพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี Blockchain
(Capacity Building)

การกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
Blockchain

การสรางระบบนิเวศน
ของเทคโนโลยี Blockchain
(Blockchain Ecosystem)

การสรางการกํากับดูแล
การใชงานเทคโนโลยี
Blockchain (Blockchain
Governance)

รูปภาพที่ 23: ปัจจัยความส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับงานบริการภาครัฐ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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การจัดตั้งคณะท�ำงานแห่งชาติ The National Blockchain Council
การจัดตัง้ คณะท�ำงานขึ้นมาเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการศึกษาวิจยั ข้อดี ข้อเสีย รวมถึง
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และข้อจ�ำกัดภายใต้บริบทของ
ประเทศนัน้ ๆ หากมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ เนือ่ งจากการน�ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐย่อมส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐไปจากเดิม ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีคณะท�ำงานในการศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น รวมถึงการ
วางแผนรับมือหากมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อสนับสนุนงาน
บริการภาครัฐ โดยหนึง่ ในกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจคือรูปแบบการจัดตัง้ คณะท�ำงาน
แห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) ได้มกี ารจัดตัง้ Dutch National
Blockchain Coalition ซึ่งถูกจัดตัง้ โดย The Ministry of Economy Affairs’
Information Technology เป็นการจัดตั้งคณะท�ำงานที่ผสานความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วนมากกว่า 20 หน่วยงานทัว่ ประเทศ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรด้าน
วิชาการ เช่นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชนทัง้ จากสถาบัน
การเงิน คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และพลังงาน โดยการประสานความร่วมมือ
ดังกล่าวมีเป้าหมายในการท�ำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ขึ้นไปอยูแ่ ถวหน้าในการ
เป็นประเทศผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology)
โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการสร้าง Digital Identity
ซึ่งคณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการศึกษาถึงความเป็นไปได้และข้อจ�ำกัด
ผลกระทบด้านสังคม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital) รวมถึง
มาตรการควบคุมต่าง ๆ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการรับรู้
จนน�ำไปสูก่ ารยอมรับจากประชาชนในสังคมถึงการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
ดังกล่าวมาใช้งาน (Krawiec et al., 2016)
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ประเทศไทยมี ก ารจั ด ตั้ ง บริษั ท
บีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ BCI
ภายใต้โครงการ Thailand Blockchain
Community Initiative ซึ่ง ได้มีการ
จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2019 โดยเกิดจาก
ความร่วมมือของธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
และองค์ ก รธุ ร กิ จ ชั้ น น� ำ ภายใต้ ก าร
ก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยมี ธ นาคารผู ้ ร ่ ว มลงทุ น ทั้ ง สิ้ น
6 ธนาคาร ประกอบด้วย ธ.กรุงศรีอยุธยา,
ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิ ช ย์ และ ธ.ทหารไทย
เพื่ อ ศึ ก ษาเทคโนโลยี Blockchain
และน�ำมาพัฒนาเป็นบริการที่จับต้อง
ได้ จ ริง ในภาคการเงิน และภาคธุ ร กิ จ
โดยมี เ ป้ า หมาย สร้ า งความร่ ว มมื อ
และขยายชุมชน Blockchain ของไทย

ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สามารถ
รองรับบริการที่หลากหลายในอนาคต
และช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ จากการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (shared
infrastructure) และเทคโนโลยี
Blockchain ร่ ว มกั น โดยเริ่ม ต้ น
ใ ห ้ บ ริก า ร ห นั ง สื อ ค�้ ำ ป ร ะ กั น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า นระบบบล็ อ กเชน
(Letter of Guarantee on Blockchain
: e-LG on Blockchain) ถื อ เป็ น
องค์ ก รแรกที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ
จากธนาคารพาณิ ช ย์ รั ฐ วิส าหกิ จ
และธุรกิจขนาดใหญ่ ของประเทศไทย
ในการก� ำ หนดมาตรฐานการใช้ ง าน
e-LG on Blockchain

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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นอกจากนีย้ งั มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จดั ตัง้ The Global Blockchain
Council (GBC) โดยมีนครรัฐดูไบเป็นหนึ่งในสมาชิก ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี
ค.ศ. 2016 ท�ำหน้าที่ทดสอบและผลักดันโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและ
การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ภายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการผลักดันให้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็น Smart
Future ให้ทนั ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยนครรัฐดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(United Arab Emirates) ถือได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
(Tech-Savvy) ในอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab
Emirates) ถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 2 ของโลก โดย The World Economic Forum 2016
ว่าเป็นรัฐบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รวมไปถึงการท�ำธุรกรรมผ่านออนไลน์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชน (Breene, 2016)
นครรัฐดูไบได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการเป็นเมืองหลวงของเทคโนโลยี
Blockchain “The Global Capital of Blockchain” ประกอบไปด้วยเป้าหมาย
3 ด้านด้วยกันคือ
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การเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของภาครัฐ (Government Efficiency)
โดยตั้ ง เป้ า หมายในการน� ำ เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ส� ำ หรั บ
การให้บริการภาครัฐแบบเต็มรูปแบบทั้งระบบ
การสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Blockchain (Industries Creation)
โดยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา Blockchain Ecosystem
ขึ้นภายในประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ รวมถึงบริษัท
สตาร์ทอัพต่าง ๆ
การเป็นผูน้ ำ� ทางด้านเทคโนโลยี Blockchain (International Leadership)
โดยจัดท�ำโครงการน�ำร่องเกีย่ วกับการพัฒนา และการใช้งานเทคโนโลยี
Blockchain ทั้งภายในนครรัฐดูไบ และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภายใต้การก�ำกับดูแลของ The Global Blockchain Council (GBC)
ซึ่งประกอบไปด้วย 7 โครงการส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 2
โครงการที่ 1
การน� ำ เทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ ใ นการจั ด เก็ บ และส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
ประวัตกิ ารรักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยเพือ่
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
รักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างปลอดภัย

การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ในการออกใบ Certificate ให้กับเพชร
โดย The Dubai Multi Commodities
Centre ได้นำ� เทคโนโลยี Blockchain
เข้ า มาใช้ ใ นการออกใบ Certificate
ให้กบั เพชร หรือทีร่ จ้ ู กั กันในชื่อ “Kimberley
Certificates”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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โครงการที่ 3

โครงการที่ 6

การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
การน� ำ เทคโนโลยี Blockchain
ในการโอนกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาใช้ในการสร้างโปรแกรมสะสมแต้ม
สินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องต�ำ่ ยกตัวอย่าง เพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ วภายในประเทศ
เช่น ทีด่ นิ โดยเทคโนโลยี Blockchain สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สามารถเข้ามาช่วยลดขัน้ ตอนด้านเอกสาร
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�ำ โครงการที่ 7
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ธุรกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
โครงการที่ 4
การน� ำ เข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า ระหว่ า ง
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ประเทศ โดยเฉพาะพิธีการทางเอกสาร
ในกระบวนการพิสูจน์ตัวตน (Identity เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว
Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดส่งและช�ำระเงินระหว่างประเทศ
ลดระยะเวลาในการด� ำ เนิ น การทาง
รวมถึ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริก า
ธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐ
โดยพบว่าในหลายรัฐ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการที่ 5
รัฐนิวยอร์ก รัฐเวอร์จิเนีย รัฐฮาวายรัฐเมน
การน� ำ เทคโนโลยี Blockchain และรัฐไวโอมิง ต่างก็มีการจัดตั้งคณะ
มาใช้ในการท�ำพินยั กรรมดิจิทลั เพือ่ โอน ท�ำงานเกีย่ วกับเทคโนโลยี Blockchain
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ให้แก่ทายาท ขึ้นมา โดยคณะท�ำงานดังกล่าวได้ถูก
จัดตัง้ ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และถูกต้อง
ตามกฎหมาย มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการ
ศึ ก ษาผลกระทบต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น
หากมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ส�ำหรับงานบริการในภาครัฐ
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การสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Blockchain
Blockchain Ecosystem
ในการขับเคลือ่ น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
Blockchain ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั้นมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Blockchain ที่เอื้อต่อ
การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น นครรัฐดูไบที่ได้มีการวางนโยบายของประเทศ
ในการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ
อีกทัง้ ยังมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ

การสร้างการก�ำกับดูแลการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain
Blockchain Governance
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Blockchain โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ
มักพบปัญหาในด้านความเชื่อมัน่ และการยอมรับจากสังคม ซึ่งสามารถพบเห็น
ได้จากหลาย ๆ โครงการน�ำร่องเมื่อถูกขยายผลไปสู่การใช้งานจริงในระดับ
ประเทศ ดังนัน้ ในการขับเคลือ่ นการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain มีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างกรอบ หรือมาตรการในการก�ำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี Blockchain เพือ่ ให้เกิด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ความสงบเรียบร้อยในการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญกับ
การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐ นอกจากการให้
ความส�ำคัญในเรื่องของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งานแล้ว ประเทศ
สหรัฐอเมริกายังให้ความส�ำคัญกับการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
Blockchain ทั้งในระดับรัฐ (State Action) และรัฐบาลกลาง (Federal
Action) โดยการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สามารถจ�ำแนกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกันดังต่อไปนี้

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ / คณะท�ำงานเพื่อศึกษาข้อดี
ข้อเสีย ข้อจ�ำกัด รวมถึงความเป็นไปได้ของการน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น รัฐนิวยอร์ก รัฐเวอร์จิเนีย รัฐฮาวาย รัฐเมน
รัฐไวโอมิง และรัฐเวอร์มอนต์
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กฎหมายว่าด้วยการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี
Blockchain ยกตัวอย่างเช่น รัฐแคลิฟอเนียร์ รัฐเดลาแวร์ รัฐอิลลินอยส์
รัฐเทนเนสซี และรัฐเนวาดา
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ ในรู ป แบบดิ จิทั ล โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain ยกตัวอย่างเช่น รัฐแคลิฟอเนียร์ รัฐโคโรราโด
รั ฐ แมริแ ลนด์ รั ฐ มิ ชิแ กน รั ฐ นิ ว เจอร์ ซีย ์ รั ฐ นิ ว ยอร์ ก รั ฐ โอไฮโอ
รัฐแอริโซนา และรัฐอิลลินอยส์
กฎหมายว่าด้วยเงินสกุลดิจิทัล (Digital Currency) ยกตัวอย่างเช่น
รัฐคอนเนตทิคัต รัฐมิชิแกน รัฐเนแบรสกา และรัฐเวอร์มอนต์
กฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ยกตัวอย่างเช่น
รัฐคอนเนตทิคัต รัฐฟลอริดารัฐเนแบรสกา รัฐนิวยอร์ก และรัฐโอไฮโอ

การก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain
ถึงแม้เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการข้อมูลและขัน้ ตอนการท�ำธุรกรรมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ด้วยลักษณะเด่นคือการจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจายตัวไปยังผู้ท่ีอยู่ในระบบ
ทุกคน (Nodes) แทนที่การใช้ตัวกลาง และเมื่อมีข้อมูลใหม่ก็จะอัปเดตพร้อม
กันตลอดเวลา ท�ำให้ชว่ ยลดระยะเวลาการท�ำธุรกรรมและลดต้นทุนการด�ำเนิน
งานลงได้ อีกทั้งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ธุรกรรมแรกจนถึงธุรกรรมสุดท้าย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ท�ำให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกฎระเบียบ
และแนวทางการพัฒนาที่มีความหลากหลาย ขาดการก�ำกับดูแล และรูปแบบ
การพัฒนาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังคงเป็นความท้าทายส�ำคัญในการขยาย
ขีดความสามารถของเทคโนโลยี Blockchain ดังนั้นในปัจจุบันพบว่ารูปแบบ
การพัฒนารวมไปถึงกระบวนการทางเทคนิคที่จำ� เป็นส�ำหรับการใช้เทคโนโลยี
Blockchain นัน้ มีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั การออกแบบ
ของผู้ให้บริการนั้น ๆ ซึ่งยังไม่ได้มีการก�ำหนดมาตรฐานออกมาในรูปแบบ
ที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�ำ หนดมาตรฐาน
(International Organization for Standardization: ISO) ได้มคี วามพยายาม
ในการก�ำหนดกรอบมาตรฐานส�ำหรับเทคโนโลยี Blockchain คือ ISO/TC 307
Blockchain and Distributed Ledger Technologies ซึ่งประกอบไปด้วย
7 หมวดด้วยกันดังต่อไปนี้

ISO/TC 307/SG 1
Reference Architecture, Taxonomy and Ontology
ISO/TC 307/SG 2
Use Cases
ISO/TC 307/SG 3
Security and Privacy
ISO/TC 307/SG 4
Identity
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ISO/TC 307/SG 5
Smart Contracts
ISO/TC 307/SG 6
Governance of Blockchain and Distributed Ledger
Technology Systems
ISO/TC 307/SG 7
Interoperability of Blockchain and Distributed Ledger
Technology Systems

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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แต่ ค วามพยายามในการก� ำ หนด
มาตรฐานดังกล่าวนั้นยังอยู่ในขั้นตอน
ของการเตรียมการ และการจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการยกร่างมาตรฐาน
โดยคาดการณ์ ว ่ า จะมีการประกาศใช้
อย่างเป็นทางการภายในปี ค.ศ. 2021
(Morris, 2018) ทั้งนี้พบว่าในหลาย
ประเทศผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยี Blockchain
ต่ า งก็ เ ริ่ม ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนด
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี Blockchain
ของตนเองเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO/TC 307 Blockchain and
Distributed Ledger Technologies
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ได้มีการ
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จัดท�ำมาตรฐานเทคโนโลยี Blockchain
เพือ่ ประกาศใช้ภายในประเทศ เพือ่ รองรับ
การขยายตัวของเทคโนโลยี Blockchain
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การยกระดับมาตรฐาน
เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งถูกพัฒนาเพือ่
ใช้งานในระดับประเทศ ไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Blockchain
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น
การก�ำกับดูแล และรูปแบบการพัฒนา
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงยังคงเป็น
ความท้าทายส�ำคัญในการขยายขีดความ
สามารถของเทคโนโลยี Blockchain
ต่อไปในอนาคตกา

การพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยี Blockchain
(Capacity Building)
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกิดใหม่ให้
ประสบความส�ำร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยีนั้น ๆ ส�ำหรับเทคโนโลยี Blockchain ก็เช่น
เดียวกัน โดยสถานการณ์ดา้ นบุคลากรของเทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบนั
ถือว่ายังขาดแคลนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
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ทั้ ง นี้ พ บว่ า หลายประเทศที่ มี แ นว
นโยบายในการเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยี
Blockchain ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
ดังกล่าว โดย 27 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ทั่ ว โลกมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รการเรีย น
การสอน และหลักสูตรอบรม เพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี Blockchain ให้กับประเทศ
ต่อไป โดย 8 มหาวิทยาลัยจากจ�ำนวน
ดั ง กล่ า ว คื อ มหาวิท ยาลั ย ที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศจีน ยกตัวอย่างเช่น The Tsinghua
University, Zhejiang University,
and Central University of Finance
and Economics ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ยกตัวอย่างเช่น Princeton University,
Stanford University, and
Massachusetts Institute of
T e c h n o l o g y ( M I T ) แ ล ะ อี ก
5 มหาวิท ยาลั ย จากประเทศอั ง กฤษ
ยกตัวอย่างเช่น University of Oxford
และ University of Cambridge
ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น มหาวิท ยาลั ย จาก
ประเทศไซปรัส เดนมาร์ก ไอร์แลนด์
ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย ซึ่ง
หลั ก สู ต รการเรีย นการสอนส่ ว นใหญ่
ที่ เ กิ ด ขึ้น นั้ น เป็ น การสอนเกี่ ย วกั บ
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
Blockchain เงินสกุลดิจิทลั การวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิคของ Platform
เทคโนโลยี Blockchain ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ปัจจุบนั ยกตัวอย่างเช่น Ethereum และ
Hyperledger กรณีศึกษาการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วน
ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม
การพัฒนาของเทคโนโลยี Blockchain

นอกจากการสร้างหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยี Blockchain ให้กับประเทศ
แล้ว ประเด็นทีน่ า่ สนใจ คือ มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศจีนยังให้ความส�ำคัญ
ด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ในการสร้ า งสถาบั น การวิจั ย เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผลงานวิจยั ต่าง ๆ สามารถทีจ่ ะน�ำไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต่อไป

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
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ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาจากแนวปฏิบตั ขิ องต่างประเทศทีเ่ ป็น
ผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยี Blockchain ดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดังนั้นในบทถัดไปเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้
รวมถึงแนวทางในการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้
ในการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งจะได้อธิบาย
ในล�ำดับถัดไป
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03

แนวคิดและหลักการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับภาครัฐ
ภายใต้บริบทของประเทศไทย

หลักการและเหตุผลการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับภาครัฐไทย

แนวคิดในการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้สำ� หรับภาครัฐไทยนั้น
เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ ต ้ อ งการ “ยกระดั บ ภาครั ฐ ไทยสู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิทั ล ที่ มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท�ำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวเป็นวิสยั ทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย ตาม (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการยกระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลั ของภาครัฐไทยสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจิทลั ดังวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้นนั้ ต้องอยู่
บนพื้นฐานการด�ำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government
Integration) การด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลือ่ นไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง (Driven Transformation) ดังแสดงในรูปภาพที่ 19
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ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจ�ทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน
มีการทำงานแบบอัจฉร�ยะ ใหบร�การโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจร�ง
Government Integration

Smart Operations

การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ
ทั้งการเชื่อมโยง ขอมูลและการดําเนินงาน
เพ�่อสามารถ
เห็นขอมูลประชาชนเปนภาพเดียวที่สมบูรณ
ใชบร�การทางเทคโนโลยีรวมกัน
ใหบร�การภาครัฐแบบครบวงจร ณ จ�ดเดียว

Driven Transformation

การนําเทคโนโลยีและอุปกรณติจ�ทัลมา
สนับสนุน การปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารใชเทคโนโลยี
ดิจท� ลั ทีเ่ หมาะสม
มีการเชื่อมตอระหวางเคร�่องมืออุปกรณ
มีระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
มีเคร�่องมือว�เคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics)

Digital
Government

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจ�ทัล
ในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงองคกรในดานขั้นตอน
การทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

Citizen-centric Services

การยกระดับงานบร�การภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการ ของประชาชนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยูต ลอดเวลา โดยภาครัฐจะตองรักษาสมดุล
ระหวางความปลอดภัยในชีว�ต ทรัพยสิน ขอมูล
ของประชาชน และการอํานวยความ สะดวก
แกผูรับบร�การ

รูปภาพที่ 24: วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล
ที่มา: ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), (2560)

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล

1
การบูรณาการภาครัฐ
Government Integration
การบูรณาการภาครัฐ (Government
Integration) คือ การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานรัฐต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยง
ข้อมูล บริการ ไปจนถึงการด�ำเนินงาน
เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริก ารของรั ฐ
ทัง้ ในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับ
124

BLOCKCHAIN
for GOVERNMENT SERVICES

กระทรวง ซึ่ง การเกิ ด การบู ร ณาการ
ภาครัฐดังกล่าวจะท�ำให้รัฐบาลตระหนัก
ถึงความต้องการและความจ�ำเป็นในการ
น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลด
ความซ�้ ำ ซ้ อ นในด้ า นการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ระยะเวลาการด�ำเนินการ
หรือแม้แต่การดูแลรักษาระบบต่าง ๆ
อี ก ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพจากการใช้
บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share
Services) และการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) ในการลงทุน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานกลาง นอกจากนี้
การบูรณาการภาครัฐยังน�ำไปสู่การให้
บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว
(One stop Service) ที่ ส ามารถ
ตอบโจทย์ด้านการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

2
การด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ
Smart Operation
การด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart
Operation) คือ การน�ำเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลที่เหมาะสมมาสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐไทย
เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง
แม่ น ย� ำ รวดเร็ ว และตรงจุ ด มากขึ้น
โดยมี ก ารเชื่อ มต่ อ ระหว่ า งเครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ (Internet of Things) ต่างๆ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง ท� ำ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถ
สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ได้ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจมีการเชื่อมต่อเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติ
โดยไม่ ต ้ อ งอาศั ย การควบคุ ม ของ
เจ้าหน้าทีต่ ลอดเวลา ซึ่งเมือ่ น�ำระบบการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มา
ช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับ
น� ำ เครื่อ งมื อ วิเ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิง ลึ ก

(Analytics) มาช่ ว ยท� ำ ความเข้ า ใจ
ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จะช่วยท�ำให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ไทยสามารถจัดท�ำ บริก ารแบบ
เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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3

การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
Citizen-centric Services

การให้ บ ริก ารโดยมี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง (Citizen-centric Services)
คื อ การยกระดั บ งานบริก ารภาครั ฐ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา โดย
ภาครัฐไทยจะต้องรักษาสมดุลระหว่าง
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สนิ ข้อมูลของ
ประชาชน และการอ�ำนวยความสะดวก
(Rebalancing between Security &
Facilitation) ตลอดจนก�ำหนดระดับ
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การรักษาความปลอดภัยและระดับความ
เข้ ม งวดของการยื น ยั น พิ สู จ น์ ตั ว ตน
ให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงาน
บริการ ประเภทของงานบริการ และกลุม่
ผู้รับบริการต่าง ๆ

4

การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
Driven Transformation

การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลือ่ นไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลง (Driven Transformation)
คื อ การวางแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
ภาครั ฐ ไทยสู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิทั ล ใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัย
กระบวนทั ศ น์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven
Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยน
องค์ ก รแบบครบวงจร (End-to-End
Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากร
มนุษย์ (People) ขั้นตอนการท�ำงาน
(Process) เทคโนโลยี (Technology)

และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้ง
มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการ
โครงการและการก�ำกับดูแล (Project
Management and Governance)
ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น�ำ
ระดับประเทศทีม่ คี วามมุง่ มัน่ มีวิสยั ทัศน์
และเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการน� ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง (Change Leadership)
อันจะส่ง ผลให้ภาครัฐสามารถด�ำ เนิน
งานตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบกระบวนการได้
อย่างไร้รอยต่อ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การขับเคลือ่ นสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจิทลั ได้อย่างเป็นรูปธรรมนัน้ จ�ำเป็น
ต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยใน (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการกล่าวถึงแนวโน้มของ
เทคโนโลยีส�ำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ส�ำคัญไว้ 9
เทคโนโลยีด้วยกัน ดังแสดงในรูปภาพที่ 20
Virtual Reality /
Augmented Reality

การนําเทคโนโลยี Virtual Reality (VR)
และ Augmented Reality (AR) มา
ปรับใช้ในการจําลองภาพหรือสถานการณ์
เหมือนจริง เพือ่ บริหารจัตการ ความปลอดภัย
สาธารณะ การขยายพื้นที่การรักษาสุขภาพ
ไปยังพืน้ ทีห่ า่ งไกล (Telemedicine) รวมถึง
การเพิม่ รูปแบบใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน
และการท่องเที่ยว

Smart Machine /
Artificial Intelligence

การนําเทคโนโลยี Smart Machine มาปรับใช้
เพือ่ ให้เกิดการบริหารจัดการ และตอบสนอง
การให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart
Machine จะพั ฒ นาขึ้น และสามารถ
ประเมิ น ปั ญ หา และจั ด การ สมดุ ล
ตลอดห่วงโซ่การบริการ

Cyber Security

การคํานึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) โดยจัดทํามาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
และมีความ ยืดหยุ่น อีกทั้งปรับเปลี่ยน
Mindset ในการจัดการประเด็นด้าน ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์

Advanced
Geographic
Information
System

การนํ า เทคโนโลยี Advanced
Geographic Information System
มาใช้ ใ นการบริห ารจั ด การข้ อมู ล
ในเชิงพื้นที่ โดยสามารถประยุกต์
ใช้ สํ า หรั บ การจั ด สรรทรั พ ยากร
ด้านการเกษตร การบริหารจัดการ
ระบบคมนาคมขนส่ง และด้านอืน่ ๆ

Technology
Recommendation for
Digital Gevernment
2017-2021

Cloud
Computing

การนําเทคโนโลยีด้าน Cloud
Computing มาปรับใช้ในการ
เก็บข้อมูล เพื่อลด ความยุ่งยาก
ในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนใน
การดูแลระบบ และต้นทุนสาํ หรับ
การสร้างเครือข่าย ด้วยตนเอง

Big Data

การนาํ ข้อมูล Big Data มาประมวลผล
และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์
และประเมินสภาพธุรกิจการให้บริการ
โดยอาศัยเทคโนโลยี loT และ Smart
Machine เพื่ อ ให้ ก ารวิเ คราะห์ แ ละ
ตอบสนองต่ อ ผู ้ รั บ บริก ารเป็ น แบบ
real-time

Open Any Data

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ และ
ฐานข้อมูล เพื่อสร้างการเข้าถึงจาก
สาธารณะมากขึ้น และผลักดันให้เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านั้น
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน

Internet of Things

การอาศั ย เทคโนโลยี IoT สร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้ ภาครัฐปรับเปลี่ยน
รู ป แบบบริก ารเป็ น ดิ จิทั ล มากยิ่ ง ขึ้น
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยัง
สนับสนุนภาครัฐในด้านต่าง ๆ อาทิ
การสื่อสาร การใช้โมบายเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ Big Data รวมไปถึงการ
ประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน

BlockChain / Distributed LedgerTechnology

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการ จัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการทําธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ

รูปภาพที่ 25: แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ที่มา: ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), (2560)
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โดยส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับส�ำนัก กรม หรือกระทรวง สามารถที่จะน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้เข้ามาปรับใช้กับการท�ำงานของภาครัฐ ตลอดจน
ใช้พัฒนาบริการ หรือกระบวนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้ โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology ถือเป็น 1 ใน 9 เทคโนโลยี
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี
Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการท�ำธุรกรรม ภายใต้ความ
ปลอดภัยทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ นอกจากการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ เทคโนโลยี Blockchain ยังสามารถ
น�ำมาใช้เพือ่ บูรณาการบริการและการแลกเปลีย่ นข้อมูลภาครัฐได้อกี ด้วย ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 ซึ่งเป็นการสรุปความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับงานบริการภาครัฐของประเทศตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ตามขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1. สวัสดิการ
ประชาชน

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แรงงาน

3. การศึกษา
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บูรณาการข้อมูล
ประชาชนจาก
ทุกหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถก�ำหนดสิทธิ
รายบุคคลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถให้บริการ
เชิงรุกได้
บูรณาการข้อมูลตลาด
แรงงานอย่างครบวงจร
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทุกภาคส่วน
เช่น การจัดหางาน
การพัฒนาทักษะ
การทราบภาพรวมตลาด

ระบบบริหารจัดการข้อมูลตัวตน ระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Identity) ด้วยเทคโนโลยี
Blockchain และระบบเบิกจ่ายสวัสดิการ
แบบรายบุคคลด้วย Smart Contract

ระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงาน รวมถึงการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Identity) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ
เชื่อมโยงกับการผลิตห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain) การน�ำเข้า-ส่งออกของทัง้ ภาคการผลิต
ภาคบริการ และภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดหางานและ
การพัฒนาทักษะแรงงานได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงการต่อยอดระบบ Digital Identity
ด้วยการบันทึกประวัติการท�ำงานที่ผ่านมาของ
แรงงาน รวมถึงความสามารถที่มีเพื่อน�ำไปสู่
การออกใบรับรอง (Certificate) การท�ำงาน
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
สร้างระบบบันทึกใบรับรอง (Certificate)
มีระบบกลางเพื่อ
เชื่อมโยงงานบริการ ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain
ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในระบบ
ด้านการศึกษาแบบ
ข้ามหน่วยงาน เพือ่ เพิม่ และนอกระบบ รวมถึงการศึกษาแบบออนไลน์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทาง
ความเป็นอัตโนมัติ
ส�ำหรับงานบริการ
ของ Open Education เพื่อสร้างความ
ด้านการศึกษา
น่าเชื่อถือให้กับเอกสารในการใช้เป็นหลักฐาน
ส�ำหรับการเรียนต่อหรือสมัครงานได้
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ขีดความสามารถ

รายละเอียด

4. การสาธารณสุข มีระบบกลางเพื่อ
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบ
ข้ามหน่วยงาน เพื่อให้
การด�ำเนินงานด้าน
สาธารณสุขมีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติ (National Health
Information Exchange Platform) โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain ทีเ่ ชื่อมต่อทุกหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
หน่วยงานประกันสุขภาพภาครัฐ ประกัน
สุขภาพเอกชน หน่วยงานควบคุมคุณภาพ
หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานก�ำกับดูแล
ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้แบบ Realtime ภายใต้
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพเดียวกัน มีส่วนติดต่อ
Service ของ Application (API) ที่ครบถ้วน
ยืดหยุ่น และมีความปลอดภัยสูง รวมถึง
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษา
พยาบาลของตนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
5. การเพิ่ม
บูรณาการข้อมูล
ประสิทธิภาพ การเกษตรระหว่าง
ภาคการเกษตร หน่วยงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรแบบ
รายบุคคล

พัฒนาระบบ Blockchain ส�ำหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT
ที่น่าเชื่อถือ และน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
เศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างเป็นข้อมูลและ
ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมกับเกษตรกรแบบ
รายบุคคล รวมถึงการสร้างบริการทางการ
เกษตรภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Smart
Contract เพื่อให้เกษตรกร หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย
เช่น สัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วย
Smart Contract, Letter of Credit, Letter
of Guarantee หรือกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

6. การท่องเที่ยว

ยกระดับประสบการณ์
นักท่องเที่ยวใน
ยุคดิจิทัล
(Digital Tourism)

สร้างระบบ Loyalty Token ด้วยเทคโนโลยี
Blockchain เพื่อใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริการของประเทศ ในการสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล อีกทั้ง
ยังสามารถน�ำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการหาความ
ต้องการที่แท้จริง (Unmet Need) เพื่อน�ำไป
ปรับปรุงการให้บริการ และวิเคราะห์หาข้อมูล
เชิงลึก (Insight) เพื่อน�ำไปสร้างบริการ
รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง รวมถึง
การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Identity) ข้อมูล
สุขภาพของนักท่องเที่ยว ผ่านสายการบินและ
ระบบตรวจคนเข้าเมือง โดยใช้เทคโนโลยี
Blockchain เพื่อยกระดับการให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การลงทุน

มีระบบกลางเพื่อ
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการลงทุนระหว่าง
หน่วยงานผู้มีอำ� นาจ
ในการอนุมัติเพื่อขอ
ใบอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หน่วยงานด้านการลงทุน ภายในประเทศจาก
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน
ยังต่างประเทศ โดยใช้ Smart Contract ใน
กระบวนการขออนุญาตและอนุมัติ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส่และตรวจสอบได้

8. การค้า
มีระบบบูรณาการ
(น�ำเข้า/ส่งออก) น�ำเข้า/ส่งออก แบบ
ครบวงจร เพื่อให้ผู้
ประกอบการสามารถ
ท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการน�ำเข้า/ส่งออกได้

พัฒนาระบบ Blockchain โดยใช้ Smart
Contract ในการสร้างบริการภาครัฐเกี่ยวกับ
การน�ำเข้า/ส่งออก เช่น บริการช�ำระเงิน,
บริการ Escrow, การออกใบรับรองแหล่ง
ก�ำเนิดของสินค้า (Certificate of Origin),
ตราสารเครดิต (Letter of Credit: LC),
หนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG),
สินเชื่อ Factoring, Trade Finance
โดยร่วมมือกับธนาคารรัฐและเอกชน
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ขีดความสามารถ

รายละเอียด

9. วิสาหกิจ
มีระบบบูรณาการ
ขนาดกลางและ เชิงรุกเพื่อให้ข้อมูล
ขนาดย่อม
ความรูแ้ ละค�ำปรึกษา
ส�ำหรับการประกอบ
ธุรกิจ แก่ SME
แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว โดยมีภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุน
ระบบ ICT
10. ภาษีและรายได้ มีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในงาน
บริการด้านภาษี
11. การคมนาคม มีการบูรณาการ
ข้อมูลด้านคมนาคม
ในการอ�ำนวยความ
สะดวกและเพิ่มความ
ปลอดภัยต่อภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน
12. สาธารณูปโภค มีระบบกลางเพือ่
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
ระหว่างหน่วยงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้
พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หน่วยงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยใช้ Smart Contract ในการ
สร้างบริการภาครัฐเกีย่ วกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เช่น การติดตามผลการให้ทุน
สนับสนุน ระบบสิทธิบัตร และการต่อยอด
นวัตกรรม
พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลด้านภาษี และการ
ฟอกเงิน โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการช�ำระ
ภาษีจากแบบยื่นรายเดือนหรือรายปี เป็น
การเก็บแบบอัตโนมัติด้วย Smart Contract
เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษี และการ
ตรวจสอบบัญชี
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขับขี่ ประวัติ
ผู้ขับขี่ และข้อมูลพาหนะ และต�ำแหน่ง
โดยผสานการท�ำงานระหว่างเทคโนโลยี
Blockchain และ IoT

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยงงาน
บริการด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน
โดยน�ำ Smart Contract มาใช้ในขั้นตอน
การขอรับบริการและการช�ำระเงิน เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ
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การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและความปลอดภัย
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13. ความปลอดภัย บูรณาการข้อมูลจาก
สาธารณะ
กล้องวงจรปิดเพื่อ
เฝ้าระวังและตรวจจับ
ความเสี่ยงก่อน
เกิดเหตุ โดยบริหาร
จัดการผ่านระบบ
ศูนย์บัญชาการ

พัฒนาระบบ Identity และ Authentication
ของกล้องวงจรปิดภาครัฐ รวมถึงการอนุญาต
ให้กล้องวงจรปิดของภาคเอกชนสามารถ
เข้าร่วมได้ โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
อีกทั้งยังสามารถน�ำเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้กับร่วมกับระบบ Preventive
Maintenance ในการก�ำหนดการซ่อมบ�ำรุง
โดยใช้ Smart Contract

14. การบริหาร
ขยายผลจากระบบ
จัดการชายแดน พิสูจน์ตัวตนด้วย
ลายนิ้วมือให้
ครอบคลุมทุกด้าน
สามารถรองรับพลเมือง
และชาวต่างชาติที่มี
การลงทะเบียน
15. การป้องกัน ระบบวิเคราะห์และ
ภัยธรรมชาติ คาดการณ์ภยั ธรรมชาติ
จากข้อมูลและระบบ
จำ�ลองสถานการณ์
เพือ่ ติดตามและบริหาร
จัดการภัยธรรมชาติ

การเชือ่ มโยงข้อมูล Identity ข้อมูล Biometric
และข้อมูลสุขภาพของผู้ผ่านแดน จากระบบ
ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ควบคุมโรค
หน่วยงานป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
ผ่านเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการทำ�งานของเจ้าหน้าที่

16. การจัดการใน บูรณาการข้อมูลจาก
ภาวะวิกฤต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามและ
บริหารจัดการวิกฤต

การเชื่อมโยงข้อมูล Identity ข้อมูล
Biometric ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเส้นทาง
ทางการเงิน ข้อมูลกล้องวงจรปิด เข้ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและ
บริหารจัดการภาวะวิกฤต
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พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อใช้ในการแลก
เปลี่ยนข้อมูลจากหลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่น่าเชื่อถือ
และนำ�มาวิเคราะห์รว่ มกับโมเดลการพยากรณ์
โดยสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Oracle) สำ�หรับ
การจัดทำ�ระบบจำ�ลองสถานการณ์
เพื่อติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ
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การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
17. การจัดซื้อ
จัดจ้าง

มีระบบกลางในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพือ่ ให้สามารถควบคุม
ความโปร่งใสและ
เพิ่มประสิทธิภาพได้

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อใช้ในการ
เชื่อมโยงระบบ Identity ของบุคคลและ
นิติบุคคล เข้ากับข้อมูลคู่สัญญาที่ถูกขึ้น
บัญชีดำ� (Blacklist) เพื่อใช้ในกระบวนงาน
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น
วิธีการประกวดราคา Bidding การประมูล
จัดซื้อจัดจ้าง (Auction) การตรวจรับงาน
และการติดตามผลการดำ�เนินงาน และออก
รายงานประจำ�ปีของแต่ละหน่วยงานด้วย
Smart Contract

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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ดังนั้นหากมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อสนับสนุนการบูรณาการ
บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐจริง จะสามารถช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
ที่สำ� นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ได้ ยกตัวอย่างเช่น

1
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง
e-Authentication Service
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication
Service) เพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของรัฐ ทัง้ ทีเ่ ป็นระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service)
และระบบงานภายในของภาครัฐ (Back
Office) ได้ โดยมีการควบคุมและรักษา
ความปลอดภัยด้วยมาตรการอันเหมาะสม
นอกจากนี้ระบบยืนยันตัวบุคคลดังกล่าว
ยังรองรับการเข้าถึงระบบงานแบบรวมศูนย์
(Single Sign-On: SSO) เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถลงชื่อ เข้ า ใช้ ง านระบบบริก าร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) ต่าง ๆ
ได้ด้วยการ Log in ครั้งเดียวโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ�ำ้ อีก ทัง้ นีร้ ะบบยืนยัน
136
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ตัวบุคคลกลางเป็นก้าวส�ำคัญไปสูก่ าร
ให้และรับบริการภาครัฐแบบครบวงจร
ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ในลักษณะ Single Window Entry
อันจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้อย่างบูรณาการ

2
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
Government Data Exchange Center : GDX
ศู น ย์ ก ลางแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ภาครั ฐ “โครงการยกเลิกส�ำเนาเอกสาร” และ
(Government Data Exchange Center : ขยายผลไปสูบ่ ริการยกเลิกเรียกขอเอกสาร
GDX ) เป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลีย่ น ทะเบียนดิจิทัล/ใบอนุญาตอื่น ๆ ต่อไป
ข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทลั ระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ อ� ำ นวยความ
สะดวกแก่ ป ระชาชนและภาคเอกชน
เมือ่ ใช้บริการจากภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ สามารถแลกเปลี่ ย นเชื่อ มโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และเมื่อภาครัฐ
สามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในรู ป แบบ
ดิ จิทั ล ได้ จึง ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ส� ำ เนา
เอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไป โดยใน
ระยะแรกจะเริ่มน�ำร่องกับบริการภาครัฐ
ที่ มี ก ารเรีย กขอส� ำ เนาบั ต รประจ� ำ ตั ว
ประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ภายใต้
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain
เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่
ยังขาดการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ของหน่วยงานอื่น ๆ ท�ำให้ประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าที่ควร อีกทั้งยังจ�ำเป็นต้องใช้ส�ำเนาหลักฐานในการเข้ารับบริการ
ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้จัดท�ำ กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เวอร์ชนั 2.0 เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการร่วม e-Service ให้สามารถให้บริการ
ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service)
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โดยใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบเชิงบริการ Services Oriented Architecture
(SOA) เป็นแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน พัฒนา Web Service ส�ำหรับระบบงานภายใน
ของหน่วยงาน และใช้ช่องทางการสื่อสารท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง Web
Service ต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานรัฐทีจ่ ดั ท�ำขึ้น ทัง้ ฝ่ายให้บริการ (Service Provisioning)
และฝ่ายรับบริการ(Service Consumption) โดยใช้ API ในการส่งข้อมูลผ่าน
Enterprise Service Bus (ESB) เป็นเครื่องมือช่วยลดอุปสรรคของความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลในการเปิดช่องทางบริการให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการสื่อสารกับระหว่าง Web Service ของหน่วยงานภาครัฐดังแสดง
ในรูปภาพที่ 21
รูปภาพที่ 26: ระบบบูรณาการการให้บริการ
ภาครัฐโดยใช้ Enterprise Service Bus (ESB)
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Marchionni, 2018)

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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139

ข้อควรพิจารณาการออกแบบสถาปัตยกรรมการส่งข้อมูลผ่าน
Enterprise Service Bus (ESB) มีดังนี้
1 การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงจากกระบวนการท�ำงานของ e-Service
ทีใ่ ห้บริการ (และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง) อาจมีผลต่อหน่วยงานทีใ่ ช้ e-Service นัน้
ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ ผูใ้ ห้บริการด�ำเนินการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ที่ใช้ภายในตัวบริการหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ Firewall
2 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ e-Service กับบริการอื่น ๆ ต้องท�ำการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการป้อนข้อมูลหรือทุกพารามิเตอร์ทเี่ กิดขึ้น ท�ำให้ตอ้ งใช้
เวลาเพิม่ ขึ้น และเครื่องแม่ขา่ ยท�ำงานหนักขึ้นท�ำให้ลดประสิทธิภาพโดยรวม
3 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอาจกลายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
เนื่องจากความแตกต่างของระบบรักษาความปลอดภัยและข้อก�ำหนด
(แม้ว่า Enterprise Service Bus จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง)
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4 ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นใบรั บ รอง เช่ น Certificate Authority (CA)
เพื่อรับรองว่าได้ให้ไว้ซึ่งเอกสารที่น่าเชื่อถือ
5 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพงส�ำหรับการจัดเตรียมการ
ให้บริการและความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
6 แต่ละหน่วยงานต้องมีการตัง้ ทีมสนับสนุน (ตาม SLA ทีต่ กลง) เพือ่ รองรับ
ความล้มเหลวในการให้บริการ
7 กระบวนการพัฒนา Service ทีต่ อ้ งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
มีขนั้ ตอนและใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานมาก เช่น การท�ำบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) การศึกษากระบวนการหรืออาจต้องท�ำการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�ำงานของหน่วยงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล การรับส่งข้อมูล
การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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ดังนั้นการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเชื่อมโยงงานบริการภาครัฐ
แทนการใช้ Enterprise Service Bus (ESB) ดังแสดงในรูปภาพที่ 22

Government Blockchain Network

รูปภาพที่ 27: การเชื่อมโยงบูรณาการการให้บริการภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Marchionni, 2018)
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โดยเป็นการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย
แบบ Peer-to-Peer และใช้ APIs ของ
Node แต่ละตัวเชื่อมกับ Web Service
ทีห่ น่วยงานจัดเตรียมไว้ในการเชื่อมโยง
กั บ ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นของหน่ ว ยงาน
ในเครือข่าย Blockchain โดยแต่ละ
Node จะท�ำการจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกัน
และใช้กระบวนการ Consensus ในการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ก่ อ นท� ำ การ
จัดเก็บข้อมูลลง Block ทั้งนี้รูปแบบ
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลงใน Blockchain
อาจอยู ่ ใ นรู ป แบบ On Chain 7 หรือ
Off Chain ตามความเหมาะสมในการ
ออกแบบ และมี CA (Certification

7

Authority) ในการรั บ รองรายการ
ธุรกรรมว่าเป็นธุรกรรมของหน่วยงาน
นั้นจริง ทั้งนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
จะต้องมี Node ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ
Light Node หรือ Full Node ติดตั้ง
อยู ่ ใ นเครือ ข่ า ย Blockchain เมื่ อ มี
การเรีย กใช้ บ ริก ารระบบจะท� ำ การ
แจกจ่าย Smart Contract ตามการ

ในระดับของ Transaction Layer สามารถแบ่งประเภทของการจัดเก็บข้อมูลบน Blockchain
ได้เป็น 2 ชนิดคือ 1) “On Chain” คือการที่ข้อมูล ถูกบันทึกลง Blockchain โดยตรง 2) “Off
Chain” คือการบันทึกต�ำแหน่งหรือตัวชี้ตำ� แหน่ง (Pointer) ของข้อมูลลงบน Blockchain ข้อดี
ของการบันทึกข้อมูลลงบน Blockchain โดยตรงนั้นคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัย
อันเนื่องมาจากคุณสมบัติการท�ำงานของ Blockchain และข้อมูลดังกล่าวสามารถมองเห็นได้
ทันทีสำ� หรับผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล แต่ในเวลาเดียวกันการบันทึกข้อมูลทีไ่ ฟล์ขอ้ มูลมี
ขนาดใหญ่นนั้ ย่อมส่งผลต่อเวลาทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการสร้าง Block อย่างแน่นอน อีกทัง้ อาจจะ
ส่งผลต่อการวางแผนเรื่องของขนาดระบบเพือ่ รองรับข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลดังกล่าว ในทางตรง
กันข้ามการเข้ารหัสลิงก์ หรือตัวชี้ตำ� แหน่งทีข่ อ้ มูลถูกจัดเก็บอยูแ่ ทนทีข่ อ้ มูลจริง โดยผูใ้ ช้งานจะ
ใช้ Private Key เพื่ออ่านข้อมูลใน Block ซึ่งก็คือลิงค์ หรือต�ำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลจริงเพื่อน�ำ
ไปสู่การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดขนาดของข้อมูลที่ จะถูกบันทึกลงใน
Block ได้ ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์ม X-Ray และ MRI ซึ่งเป็นไฟล์รูปที่มีขนาดใหญ่จึงจ�ำเป็นต้อง
เก็บเป็นลิงก์ หรือตัวชี้ต�ำแหน่งของข้อมูลแทน ดังนั้นองค์กรควรจะต้องพิจารณาถึงประเภท
ของข้อมูลด้วยในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลบน Blockchain
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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บริการที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในบริการนั้น ๆ
ไปยัง Node ต่าง ๆ บนเครือข่าย โดย
Smart Contract จะเป็นตัวก�ำหนด
หน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงานระบุไว้ ซึ่งอาจ
มากกว่าหนึง่ หน่วยงานก็ได้ ในการด�ำเนิน
การตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ เมือ่ หน่วยงานได้
ด�ำเนินการครบตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้

กรณี ด� ำ เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ตามสั ญ ญา
และระบบได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
(Consensus) ก่อนท�ำการส�ำเนารายการ
การท� ำ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วไปยั ง Node
ต่าง ๆ บนเครือข่าย Blockchain

หนวยงาน 1

หนวยงาน 2

Service/Micro services

Service/Micro services

CA

CA

CA

CA

หนวยงาน 3

หนวยงาน 4

Service/Micro services

Service/Micro services

รูปภาพที่ 28: องค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการงานบริการภาครัฐ
บนเทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Jamsrandorj, 2017)
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จากรูปภาพที่ 23 เป็นการแสดงองค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการงาน
บริการภาครัฐบนเทคโนโลยี Blockchain ระหว่างหน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงาน
ขึ้นไป เพื่อเห็นถึงองค์ประกอบและการเชื่อมต่อทางเทคนิค หลักการนี้สนับสนุนให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ โดยใช้การควบคุมการเข้าถึง
(Access Control System) หรือ Smart Contract ทีก่ ระจายอยูต่ าม Node ต่าง ๆ
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมี Microservices, Local Storage และ Node บนเครือข่าย
Blockchain ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานบนเครือข่าย โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1 Access Control Application ใช้ Smart Contract เป็นตัวก�ำหนดสิทธิ์
ในการเข้าใช้บริการ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถก�ำหนดสิทธิ์ในการขอเข้าใช้
บริการของหน่วยงานได้ด้วยตัวเองผ่าน Smart Contract และเรียกใช้
Services ต่าง ๆ ผ่าน APIs ได้แก่
การก�ำหนด Service หรือ Microservices
การให้สิทธิการเข้าถึงส�ำหรับ Service หรือ Microservices
การโอนสิทธิ์การเข้าถึง
การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง
การให้สิทธิ์การเข้าถึงส�ำหรับ Service หรือ Microservices
เรียกใช้ Service หรือ Microservices

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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2 Local Database ทุก Node จะมีฐานข้อมูลภายในใช้เป็นแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลทีเ่ กิดขึ้นบนเครือข่าย Blockchain เพือ่ รับประกันว่าข้อมูลทีถ่ กู จัดเก็บ
เป็นส�ำเนาเดียวกัน
3 Services หรือ Microservices เป็นช่องทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
โดยผ่านตัว Access Control เรียกใช้
4 Blockchain Cluster กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบ Private และ
Permission-Based Blockchain ใช้ในการแชร์ขอ้ มูลทีต่ อ้ งใช้รวมกันและเก็บ
ประวัตริ ายการข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก Access Control สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ถูกบันทึกในระบบได้
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จากหลักการที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ท�ำให้สามารถออกแบบภาพรวมการใช้
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ดังแสดงในรูปภาพที่ 24
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานบร�การตามกลไกภายในหนวยงาน
และรับขอมูลที่จำเปนตองใชในการใหบร�การแกประชาชนตามสิทธิ์ที่พวกเขา
ไดรับอนุญาติในการเขาถึงขอมูลของหนวยงานอื่น

ผูใชงานสามารถเขาถึง เฉพาะไดรับสิทธิ์
าถึง
ขอมูลพ�้นฐานของพวกเขา การเข
(Permission)
ที่หนวยงานภาครัฐจัดเก็บไว
(ขอมูลทะเบียนตาง ๆ)
ประชาชน

อาน
(Rand)

อาน
(Rand)

เข�ยน
(Write)

เฉพาะไดรับสิทธิ์
การเขาถึง
(Permission)

การยืนยันการทำธุรกรรม
- PKI
การยืนยันตัวตน
- เลขที่บัตรประชาชน
- เลขที่นิติบุคคล

ประชาชนสามารถเลือกใชบร�การตาง ๆ
จาก Smart Contract ที่ถูกกำหนดขั้นตอน
การดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
ของบร�การนั้น ๆ

ประชาชนสามารถใหสิทธิ์
การเขาขอมูลพ�้นฐานที่จำเปน
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่ตอง
ดำเนินการตามที่กำหนดไว
ใน Smart Contract
ในธุรกรรมนั้นๆ

Smart Contract
- ธุรกรรมทะเบียนราษฎร
- ธุรกรรมทะเบียนสมรส

กฎระเบียบ
ขอกำหนด
ตางๆ

ขอกำหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การเผยแพรขอมูล
จะถูกกำหนดไวใน Smart Contract

รูปภาพที่ 29: แสดงระบบนิเวศการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Cheng, Daub, Domeyer, & Lundqvist, 2017)
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การให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ ของตนหรือการให้
หน่วยงานรัฐสามารถแชร์ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นระหว่างการท�ำธุรกรรม รายการข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกเข้ารหัสเก็บในฐานข้อมูลเฉพาะใน Blockchain ในรูปแบบ
Private หรือ Permissioned Blockchain ทีป่ ระชาชนต้องท�ำการยืนยันตัวตนผ่าน
เลขที่บัตรประชาชน เลขที่นิติบุคคล รหัสผ่านของผู้ใช้บริการของหน่วยงานนั้น ๆ
การก�ำหนดสิทธิเ์ ข้าถึงข้อมูลเพือ่ เรียกดู (อ่าน) และการเพิม่ รายการธุรกรรมใหม่ (เขียน)
หรือให้หน่วยงานมีสิทธิ์ในการอ่านหรือเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลธุรกรรมของ
ประชาชนโดยใช้กญ
ุ แจสาธารณะ (Public Key) ในการแชร์ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต้องตรวจ
สอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดท�ำธุรกรรมให้บริการแก่ประชาชนและ
กุญแจส่วนตัว (Private Key) ส�ำหรับแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล ผ่าน Smart Contract
ซึ่งเป็นข้อตกลงส�ำหรับการควบคุมการด�ำเนินการจัดท�ำธุรกรรมตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
Smart Contract ของธุรกรรมนั้น ๆ เป็นกลไกในการควบคุมล�ำดับขั้นตอน
การด�ำเนินการ ว่าใครจะเป็นผู้เห็น เห็นอะไรได้บ้าง เมื่อไร และด�ำเนินการอย่างไร
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ตัวอย่างการบูรณาการงานบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Blockchain
(Government Service Blockchain)
กรณีการด�ำเนินการขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวเพือ่ เข้ารับ
การรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวของเจ้าหน้าที่ประจ�ำด่านตรวจคนเข้าเมือง
ที่ประจ�ำอยู่ตามแนวชายแดน ดังแสดงในรูปภาพที่ 25
การด�ำเนินงานกอง
บังคับการตรวจคน
เข้าเมือง
ตรวจสอบข้อมูลคน
ต่างด้าวขอเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

หน่วยงานรับการด�ำเนินงาน

ระบบงานอ้างอิง

สนง.ตรวจคนเข้าเมือง

ระบบบัญชีเฝ้าดู

สนง.ต�ำรวจแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
โรงพยาบาล

- ระบบบัญชีเฝ้าดูขอหมายจับสากล
- ทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสอบประวัติการท�ำงาน
คนต่างด้าว
ระบบเวชระเบียนหรือระบบนัดหมาย

สถานกงสุล

NON-IMMIGRANT VISA

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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เร��มตนการทํางาน
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง
รับเร�่องขอ โดยสราง Smart
Contract กระจายไปยัง
หนวยงานตางๆ

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง

สํานักงานตํารวจ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
รองขอขอมูลที่จําเปนที่ระบุไว
ตามกลไกของ Smart Contract

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
เพ��มหร�อปรับปรุง
ระบบงานทะเบียนคนเขาเมือง

Read only

Government
Blockchain Network

โรงพยาบาล

แตละหนวยงาน
ตรวจสอบระบบทะเบียน
และสงผลดำเนินการ
เมื่อดำเนินการครบตามเง�่อนไข
ใน Smart Contract ระบบ
จะทำสำเนารายการธุรกรรม
และแจกจายไปยังทุก Node
บนเคร�อขาย

Read & Write

กองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง

สถานกงสุล
Read only

Read only
การด�ำเนินงานกอง
บังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าว
ขอเข้ามาในราชอาณาจักร

สิ�นสุดการทำงาน

หน่วยงาน
รับการด�ำเนินงาน

หน่วยงานอ้างอิง

แจ้งผล
การด�ำเนิน

ตรวจคนเข้าเมือง

ระบบบัญชีเฝ้าดู

มีหรือไม่มี

สนง.ต�ำรวจแห่งชาติ

มีหรือไม่มี

กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน

- ระบบบัญชีเฝ้าดูขอหมายจับสากล
- ทะเบียนประวัติอาชญากร
ตรวจสอบประวัติการท�ำงาน
คนต่างด้าว

โรงพยาบาล

ระบบเวชระเบียนหรือระบบนัดหมาย

มีหรือไม่มี

สถานกงสุล

NON-IMMIGRANT VISA

มีหรือไม่มี

มีหรือไม่มี

รูปภาพที่ 30: แผนภาพจ�ำลองขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว
เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการเชื่อมโยงงานบริการภาครัฐ
สามารถจ�ำแนกได้ตามผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้
หน่วยงานผู้ให้บริการ
การเผยแพร่ขอ้ มูล (Shared Data) การเปิดข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นใช้งานร่วมกัน
การท�ำงานร่วมกัน (Multiple Parties) การบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลในการด�ำเนินการจัดท�ำรายการธุรกรรม เพือ่ ให้บริการเรื่องใดเรื่องหนึง่
อาจมีหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหนึ่งร่วมด�ำเนิน การโดยก�ำหนดพื้นที่
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบ Permissionless (Public Blockchain),
Permissioned (Private หรือ Consortium Blockchain)
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ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
สามารถตรวจสอบ (Auditability) การบันทึกรายการธุรกรรม (จากการ
ให้บริการ) ภายในเครือข่าย Blockchain ได้ เมือ่ เขียนแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือลบได้
มี Access Control การก�ำหนดกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในการอนุญาตหรือปฏิเสธ
เช่น รายการการร้องขอต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในระบบว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธ
เช่น สิทธิ์การเข้าใช้ทะเบียนข้อมูล การอ่าน การเขียน การแชร์ข้อมูล
ของกลไกการด�ำเนินทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริการ
กับหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
การด�ำรงอยูข่ องหลักฐาน (Proof of Existence) สามารถพิสจู น์ความเป็น
เจ้าของจากหลักฐานที่ได้รับการท�ำธุรกรรม

ผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ)
ประชาชนผูย้ นื่ ค�ำขอไม่จำ� เป็นต้องจัดเตรียมหลักฐานด้านเอกสารต่าง ๆ
ที่มีการเก็บอยู่ระบบงานทะเบียน ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ต้องรับรองส�ำเนาเอกสารช่วยลดโอกาสในการทุจริต
หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งด�ำเนินการตามกระบวนการภายในของตนเอง
หากมีหน่วยงานรัฐหนึ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรืออุปกรณ์ภายใน
หน่วยงานจะไม่มีผลกระทบหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจาก Node แยกกัน
เป็นอิสระ
ไม่มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดยตรง เนื่องจากได้รับการรับรอง
โดยพื้นฐานโปรโตคอลการแจกจ่ายของโปรโตคอล Blockchain และ
APIs แบบมาตรฐาน
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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กรณีศึกษาการจัดท�ำระบบต้นแบบ e-Referral
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

การพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เกิดจาก
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาระบบเชื่อ มโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
(National Health Information Exchange
Platform) ที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงานด้าน
Healthcare เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานประกัน
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สุขภาพ หน่วยงานวิจยั และหน่วยงานอืน่ ๆ
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ ส ามารถเชื่อ มโยงและแลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น ได้ แ บบเรีย ลไทม์
ภายใต้มาตรฐานข้อมูลสุขภาพเดียวกัน
อีกทั้งยังจะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย
เป็นส�ำคัญ

โดยแนวคิ ด ดั ง กล่ า วอ้ า งอิ ง และ
สอดคล้ อ งกั บ รายงานการวิเ คราะห์
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุ ข ภาพ (eHealth) จั ด ท� ำ โดยศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ประจ�ำปี 2558 ในกลยุทธ์ที่ 2: ว่าด้วยการ
พัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย
ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ ต้ อ งการให้ผู้ป ่วยที่ต ้อง
ส่งต่อไปรับการรักษายังสถานบริการอื่น
จะต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยสถานบริก ารต้ น ทางมี ข ้ อ มู ล ด้ า น
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพรายบุ ค คลเพื่ อ
การก�ำกับติดตาม เฝ้าระวัง และดูแล
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ดังนัน้ ส่วนหนึง่ ของมาตรการ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ก็ คื อ การพั ฒ นาระบบการแลกเปลี่ ย น
และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการ
ทุกระดับจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางการแพทย์ เ พื่ อ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
(Medical Record Exchange) ทั้งแบบ
ผู้ป่วยทั่วไปและเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถไปรับบริการจากสถานบริการ
ใดก็ได้
ร ว ม ถึ ง ร า ย ง า น ก า ร วิเ ค ร า ะ ห ์
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุ ข ภาพ (eHealth) จั ด ท� ำ โดยศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ประจ�ำปี 2560-2569 ในยุทธศาสตร์ที่ 3:
ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งมาตรฐานของระบบ
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ การบู ร ณาการข้ อ มู ล
สารสนเทศ และการเชื่อ มโยงแลก
เปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดย
เฉพาะในกลยุทธ์ที่ 1: ว่าด้วยการสร้าง
มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพที่สามารถ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง (Standards
and Interoperability) กั น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงยุทธศาสตร์
ที่ 4: ว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนา
นวั ต กรรมระบบบริก ารและโปรแกรม
ประยุกต์ด้าน eHealth ที่เป็นประโยชน์
ต่อระบบบริการสุขภาพ (Healthcare
Service Delivery) และประชาชน
โดยสนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการต้ น แบบที่
ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล เป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อน eHealth ที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบกั บ การขั บ เคลื่ อ นการ
ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องอาศัยการแลก
เปลีย่ นข้อมูลสุขภาพ (Health Information
Exchange) ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว และ
ปลอดภั ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพื่ อ การตรวจ
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รักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย การเข้าถึง
ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน
การเบิกจ่ายประกันสุขภาพ การป้องกัน
โรคระบาด ไปจนถึงการตัดสินใจวางแผน
แ ล ะ พั ฒ น า น โ ย บ า ย ด ้ า น สุ ข ภ า พ
โดยเฉพาะในเรื่อ งการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
(Patient Referral) การขาดประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่าง
โรงพยาบาลได้ ส ร้ า งปั ญ หาตามมา
มากมาย ทัง้ กับแพทย์ทไี่ ม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วยได้ก่อนรับการ
ส่งต่อ ทัง้ กับผูป้ ว่ ย และโรงพยาบาลหรือ
คลินกิ ทีม่ คี วามไม่สะดวกในการเบิกจ่าย
รวมไปถึ ง หน่ ว ยงานประกั น สุ ข ภาพที่
ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ส่งต่อเพื่อน�ำไปปรับปรุงนโยบายและ
กฎระเบียบให้ดียิ่งขึ้นได้
ปั ญ หาหลั ก ในปั จ จุ บั น ของระบบ
ข้อมูลสุขภาพของประเทศซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่ อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สุ ข ภาพเกิ ด
จากการท�ำ งานเก็บข้อ มูล ซ�้ำ ซ้อ นของ
บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข การไม่ มี

มาตรฐานของข้อมูล การไม่มรี ะบบกลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศ ปัญหา
ความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ ข องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามองค์กร ปัญหา
เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ไ ม่ ชั ด เจน
ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับ
หน่วยงานผู้ให้บริการทางสาธารณสุข
เท่านั้น ตัวประชาชนเจ้าของข้อมูลเอง
ก็ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย โดย
ปั ญ หาการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ดว้ ยเทคโนโลยี
Blockchain ซึ่ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ มี
ศักยภาพส�ำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างระบบ (Interoperability)
ที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถ
เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาด้าน
ข้อมูลสุขภาพของประเทศได้

ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
องค์การมหาชน (สพร.) จึงได้ร่วมมือกับ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนา
ระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลยี
Blockchain โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการน� ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ เ พื่ อ
ต่อยอดนวัตกรรมการบริการของหน่วย
งานภาครัฐ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
Blockchain จนน�ำไปสู่ก ารยกระดับ
ภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่
การเชื่อมโยงข้อมูล การบริการ ไปจนถึง
การด�ำเนินงานได้

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลยี Blockchain
ภาพรวมของระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลยี Blockchain ประกอบไปด้วย
Blockchain Node จ�ำนวน 4 Node เพื่อแทน Node ของโรงพยาบาลปฐมภูมิ
โรงพยาบาลทุตยิ ภูมิ โรงพยาบาลตติยภูมิ และผูบ้ ริหารระบบ ดังแสดงในรูปภาพที่ 26

Virtual Hospital #1
(รพ.ตติยภูมิ) + HIS

V Node
With document
storage

V Node

HYPERLEDGER

Virtual Hospital #2
(รพ.ทุติยภูมิ) + HIS

V Node
With document
storage

eRefer Portal
Dashboard & Report

Patient

Using web-based eRefer
with NHSO's document
storage
Virtual NHSO

V Node
With document
storage

Virtual Hospital #3
(รพ.ปฐมภูมิ) + no HIS

รูปภาพที่ 31: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบต้นแบบ e-Referral
บนเทคโนโลยี Blockchain
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การออกแบบระบบต้นแบบดังกล่าว
จะไม่ เ ชื่อ มต่ อ กั บ ระบบบริห ารข้ อ มู ล
โรงพยาบาล (Hospital Information
System: HIS) โดยตรง แต่จะเชื่อมต่อ
กั บ ฐานข้ อ มู ล เสมื อ น เพื่ อ จ� ำ ลอง
สถานการณ์การเชื่อมต่อผ่าน Database
View ทีโ่ รงพยาบาลสร้างขึ้นไว้บนระบบ
Cloud ส่วนตัว ส�ำหรับงานระบบแลกเปลีย่ น
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพโดยเฉพาะ (ซึ่ง ปั จ จุ บั น
ติดตัง้ อยูบ่ นระบบ G-Cloud ของ สพร.)

รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
สิทธิประกันสุขภาพทีไ่ ด้สมมติขึ้นด้วย ทัง้ นี้
ในการจัดท�ำระบบต้นแบบ e-Referral
ได้คำ� นึงถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูล
ของผูป้ ว่ ยเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ ข้อมูลทีถ่ กู ใช้
ในการทดสอบระบบต้นแบบ e-Referral
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย ข้ อ มู ล
โรงพยาบาล จึงเป็นข้อมูลสมมติเพื่อใช้
ในการทดสอบระบบต้นแบบ e-Referral
เท่านั้น

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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ทัง้ นีใ้ นการจัดท�ำระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลยี Blockchain ได้เลือก
โครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล ด้ า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพเพื่ อ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย OPD,
IPD และ AE/ER ส�ำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อระบบ 13 แฟ้ม มาเป็นมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพในโครงการนี้ โดยมาตรฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้ป่วย (PID- Patient Identification)
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง (NK1- Contact Person)
ข้อมูลการแพ้ (AL1- Patient Allergy)
ข้อมูลการส่งต่อ (RF1- Referral Information)
ข้อมูลการวินิจฉัยโรค (DG1- Diagnosis)
ข้อมูลอาการเจ็บป่วย (Vital Signs)
ข้อมูลการเข้ามารับการรักษา (PV1- Patient Visit)
ข้อมูลท�ำหัตถการและผ่าตัด (PR1- Procedure)
ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(OBL- Observation LAB Result)
ข้อมูลผลตรวจจากภาพถ่ายทางการแพทย์
(OXB- Observation X-Ray Result)
ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์
(RXO- Pharmacy/ Treatment Order)
ข้อมูลผู้ให้บริการ (PRD- Provider Data)
ข้อมูลการนัดหมายต่อเนื่อง
(APP- Appointment Information)
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โดยเลือกใช้ Hyperledger Fabric
เวอร์ชนั 1.0 ซึ่งเป็น Open Source ในการ
พั ฒ นาระบบต้ น แบบดั ง กล่ า ว โดย
Hyperledger Fabric คือ Blockchain
Platform ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ
Hyperledger ของ Linux Foundation
และเป็นเทคโนโลยี Blockchain ประเภท
Private หรือ Permissioned Blockchain
ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Modular และ
สามารถเขียน Smart Contract เพือ่ ให้
ท�ำงานตามเงื่อนไขได้ โดยบรรจุขนั้ ตอน
การตรวจสอบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
การเรีย กดู ข ้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย ประวั ติ ก าร
รั ก ษา การนั ด หมาย รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการส่งต่อผู้ป่วยของโรง
พยาบาลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ Smart
Contract ในการควบคุ ม ขั้ น ตอน
Frontend

API Server

PIN code

Hospital
Create, Update,
Get Hospital By ID,
Get Hospital List

REST
Server

React
Library/
Runtime

Patient
Create, Update,
Get Hospital By ID,
Get Hospital List

Refer,
Approve,
Reject,
Defer

HTML

Refer
Refer, Approve,
Reject Defer,
Get Refer Order

CSS

System
Login, Get Patient View,
Get Patient History,
Get Hospital Report

การตรวจสอบต่าง ๆ ซึ่งใช้ Chaincode
เป็นเครื่องมือในการจัดท�ำ Smart Contract
ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาระบบต้นแบบดังกล่าว
ได้น�ำเอา Business Logic มาเป็น
เงื่อนไขในการสร้าง Smart Contract และ
Deploy ลง Hyperledger Fabric ผ่าน
Composer และสร้าง API ด้วย REST
Sever ของ Composer เพื่อเป็นส่วน
ติดต่อกับระบบ ดังแสดงในรูปภาพที่ 27
Hyperledger Composter

Request Profile,
Approve Request,
Clear Profile,
Reject request

Hyperledger Fabric 1.0
MEMBERSHIP
Membership
Services
Registration
Identity
Management
Auditability
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TRANSACTIONS

Blockchain Services

CHAINCODE
Chaincode
Service

Consensus
Manager

Distributed
Ledger

Secure
Cortianner

P2P
Protocol

Ledger
Storage

Secure
Registry

Event Stream

Services

รูปภาพที่ 32: รายละเอียดการออกแบบระบบต้นแบบ e-Referral
บนเทคโนโลยี Blockchain
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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ทั้งนี้ REST Server ของ Hyperledger Composer จะสร้าง REST API
ขึ้นมาให้อตั โนมัตจิ าก Composer Model ซึ่ง API ของระบบต้นแบบ e-Referral บน
REST Sever ประกอบไปด้วย 8 API ดังต่อไปนี้
Refer: ใช้เพื่อเริ่มการขอส่งต่อผู้ป่วย
Approve: รับการส่งต่อผู้ป่วย
Reject: ปฎิเสธการส่งต่อผู้ป่วย
CancelReject: ยกเลิกการปฎิเสธการส่งต่อ
Defer: ขอเลื่อนเวลาส่งต่อ
RequestProfile: ขอดูข้อมูลผู้ป่วย
ApproveRequest: ผู้ป่วยเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้ดูข้อมูลของตนเอง
ClearProfile: ปิดการเข้าถึงข้อมูลเมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าดูข้อมูล
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แต่เนือ่ งจาก API บน REST Server ที่
ถูกสร้างโดยอัตโนมัตจิ าก Hyperledger
Composer นั้ น เป็ น API ทั้ ง หมด
ของระบบดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น
ซึ่งหลายตัวเป็น API ที่ไม่ต้องการเปิด
ให้ระบบภายนอกเรียกใช้ หรือมี Data
Format ที่เข้าใจยากส�ำหรับผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบ Blockchain ดังนั้น
การพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain จึงสร้าง
API Server ขึ้นมาเป็น Middle Tier
โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นจุดเชื่อมต่อ API ส�ำหรับ
การเรียกใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 API
ดังต่อไปนี้

Hospital: API เกีย่ วกับโรงพยาบาล
End point: /v1/api/hospital
Method: POST Create Hospital
PUT Update Hospital
GET Get Hospital List
GET Get Hospital By ID
DEL Delete Hospital

Patient: API เกีย่ วกับผูป้ ว่ ย
End point: /v1/api/patient
Method: POST Create Patient
PUT Update Patient
GET Get Patient List
GET Get Patient By ID
DEL Delete Patient

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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Transaction: API
เกีย่ วกับการส่งต่อผูป้ ว่ ย
End point: /v1/api/transaction/refer
Method: GET Get Refer
POST Refer
POST Approve
GET Get Refer Order
POST Cancel Reject
POST Reject
POST Defer
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End point: /v1/api/queries/
selectpatient/
Method: GET Select Patient
GET Select Refer Order
GET Select Refer Order copy
Other
Method: POST Login
GET Get Refer Incoming List
GET Get Refer Outgoing List
POST Hospital Refer
GET Get Patient View

ในส่ ว นสุ ด ท้ า ยของการออกแบบ
ระบบต้นแบบ e-Referral คือ การพัฒนา
ส่วนของ Front End เพื่อใช้โต้ตอบกับ
ผู้ใช้งาน โดยการพัฒนาในส่วนดังกล่าว
ใช้ ReactJS เป็น Framework และ
Cascading Style Sheet หรือ CSS
ในการจั ด รู ป แบบการแสดงผลของ
เอกสาร HTML
โดยในล� ำ ดั บ ถั ด ไปเป็ น การแสดง
ตั ว อย่ า งเพี ย งบางส่ ว นของ ขั้ น ตอน
การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยระหว่ า งโรงพยาบาล
Trusted Execution
โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain ดังแสดง
Environment (TEE)
ในรูปภาพที่ 28

1. refer to Hospital C
Hospital A

Referral
Refer
2. get patient
historic data

3. Got Patient data

4. notify patient
referral
5. accept/reject
Hospital C

Hospital B

Collect

Hospital B

รูปภาพที่ 33: แผนภาพแสดงขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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การส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างโรงพยาบาล
ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดขึ้นจากการประเมิน
ของแพทย์จำ� เป็นต้องส่งต่อการรักษาโดย
ส่งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปฐมภูมิ
(โรงพยาบาล A) เป็นผู้คีย์ข้อมูลการ
ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยให้ โ รงพยาบาลที่ มี ค วาม
พร้อมมากกว่า เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล A เข้าใช้ระบบ e-Referral
จาก Username Password ของ
โรงพยาบาล A เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ
ด�ำเนินงานซึ่งเทียบได้กับ Wallet ของ
Blockchain และได้รบั Public Key และ
Private Key เพื่อใช้ส�ำหรับการเข้ารหัส
รายการธุรกรรม โดยรายการธุรกรรม
ดังกล่าว คือ การขอส่งต่อผู้ป่วย เมื่อ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล A กดปุ่ม
เพื่ อ ส่ ง รายการขอส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยไปยั ง
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โรงพยาบาลทุติยภูมิ (โรงพยาบาล C)
ระบบ e-Referal จะท�ำการส่งรายการขอ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยซึ่งถูกเข้ารหัสด้วย Public Key
พร้อม Smart Contract ว่าด้วยข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วย ไปยัง
Node อื่น ๆ บนเครือข่าย Blockchain
ของระบบ e-Referral และในกรณีที่
โรงพยาบาล C ตอบรับการส่งต่อเพือ่ รับ
เข้าเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล C ดังนั้น
โรงพยาบาล C จะสามารถเรียกดูประวัติ
การรักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยทีเ่ คยเข้ารับ
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอืน่ ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย Blockchain ของระบบ
e-Referral ได้จากข้อก�ำหนดที่เขียน
ไว้ใน Smart Contract ว่าด้วยเรื่อง
ข้อก�ำหนดในการส่งต่อผู้ป่วย

ในล�ำดับถัดไปเป็นการแสดงตัวอย่าง
หน้าจอการท�ำงานเพียงบางส่วนของระบบ
e-Referral

ตัวอย่างที่ 1 การบริหารสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลผูป้ ว่ ย โดยใช้ Smart Contract
โรงพยาบาลตนทางสามารถสงตอผูปวยผานหนาจอระบบ e-Referral

รูปภาพที่ 34: ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมของการบริหารสิทธิในการเข้าถึง
และใช้งานข้อมูลผู้ป่วย โดยใช้ Smart Contract
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลปฐมภูมิ
โรงพยาบาลทุติยภูมิ และโรงพยาบาลตติยภูมิ
โรงพยาบาลตนทางสามารถสงตอผูปวยผานหนาจอระบบ e-Referral

รูปภาพที่ 35: โรงพยาบาลต้นทางสามารถส่งต่อผู้ป่วยผ่านหน้าจอระบบ e-Referral
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โรงพยาบาลปลายทางสามารถสงคำขอสงตอผูปวยผานหนาจอระบบ e-Referral

รูปภาพที่ 36: โรงพยาบาลปลายทางสามารถส่งค�ำขอส่งต่อผูป้ ว่ ยผ่านหน้าจอระบบ e-Referral
โรงพยาบาลปลายทางสามารถเขาดูขอมูลผูปวยในระบบ 13 แฟมได

รูปภาพที่ 37: โรงพยาบาลปลายทางสามารถเข้าดูขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในระบบ 13 แฟ้มได้
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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โรงพยาบาลปลายทางสามารถตอบรับ ปฏิเสธ หร�อขอเลื่อนเวลาการสงตอผูปวยได

รูปภาพที่ 38: โรงพยาบาลปลายทางสามารถตอบรับ ปฏิเสธ
หรือขอเลื่อนเวลาการส่งต่อผู้ป่วยได้
โรงพยาบาลปลายทางสามารถตอบรับ ปฏิเสธ หร�อขอเลื่อนเวลาการสงตอผูปวยได

รูปภาพที่ 39: ตัวอย่าง Log การส่งต่อผู้ป่วยของระบบ e-Referral
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ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงาน
หนาจอ Dashboard แสดงรายงานตาง ๆ ของระบบ e-Referral

รูปภาพที่ 40: หน้าจอ Dashboard แสดงรายงานต่าง ๆ ของระบบ e-Referral
หนาจอสำหรับการ Performance Monitoring , Report และ Throughput ใน Component ตาง ๆ
ของระบบ Hyperledger Blockchain

รูปภาพที่ 41: หน้าจอส�ำหรับการ Performance Monitoring , Report และ Throughput
ใน Component ต่าง ๆ ของระบบ Hyperledger Blockchain
แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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ทั้งนี้ผลจากการศึกษาการพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral พบว่าปัจจัย
ความส�ำเร็จในการพัฒนาต่อยอดระบบต้นแบบ e-Referral เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกระดับ
การให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

1

การก�ำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
Health Data Standard
การก� ำ หนดมาตรฐานข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
(Health Data Standard) เนื่องจาก
ระบบสุขภาพของไทยได้รบั การพัฒนาขึ้น
จากหลายหน่วยงาน จึงมีความแตกต่าง
และหลากหลาย โดยแต่ละระบบจะมีการ
ออกแบบฐานข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง จึงท�ำให้มีความแตกต่าง
และหลากหลายของโครงสร้าง ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นต้องมีการออกแบบมาตรฐาน
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพขึ้น มา เพื่ อ ให้ ส ามารถ
แลกเปลีย่ นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
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2
การประสานความร่วมมือ
Cooperation
การประสานความร่วมมือ (Cooperation)
ระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชื่อมต่อ
กับระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงพยาบาล
(Hospital Information System: HIS)
ยกตั ว อย่ า งเช่ น HosXP, HosOS,
Trackcare รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ

หลักประกันสุขภาพ ดังนั้นหากสามารถ
เชื่อ มโยงระบบ e-Referral เข้ า กั บ
ฐานข้อมูลของระบบเหล่านี้ได้ จะช่วย
ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล
การท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน รวมถึงต้นทุนใน
การท�ำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลได้ อีกทัง้
ยัง สามารถท�ำ ให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากข้ อ มู ล ทางการแพทย์ ใ นการสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การแพทย์ต่อไปในอนาคตได้

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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3

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
IT Infrastructure

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอที (IT Infrastructure)
โครงสร้างพืน้ ฐานทางไอทีเป็นอีกปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ให้การน�ำระบบ e-Referral บนเทคโนโลยี
Blockchain มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถ
จ�ำแนกออกได้เป็น 3 กลุม่ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ส่วนต่อเชื่อมกับระบบไอที
ของโรงพยาบาล
Hospital Interface
เนื่องจากระบบ e-Referral ต้องอ้างอิง
ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของ
โรงพยาบาล ดังนัน้ ส่วนต่อเชื่อมกับระบบ
ไอทีของโรงพยาบาลจึงเป็นโครงสร้าง
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
Storage
พื้ น ฐานหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ ร ะบบ
เป็ น อุ ป กรณ์ พื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ สามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ได้ แ บบ
เทคโนโลยี Blockchain โดยท�ำหน้าทีใ่ น Real-Time และมีความถูกต้อง
การเก็บข้อมูลร่วมกัน รวมถึงเก็บข้อมูล
ที่มีมูลค่า ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ
ประวัติการเข้ารับการตรวจรักษา
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ระบบการสื่อสาร
เนื่องจากผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกในระบบ
Blockchain จ�ำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ
สื่ อ สารถึ ง กั น ตลอด ดั ง นั้ น ระบบการ
สื่ อ สารจึง เป็ น โครงสร้ า งที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ
ให้เกิดการสื่อสารกันภายในเครือข่าย
ยกตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลสถานะ
ทั่วไป การยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วมระบบ
ไปจนถึงข้อมูลการถ่ายโอนสินทรัพย์ที่มี
มูลค่าภายในเครือข่าย

เนื่ อ งจากเทคโนโลยี Blockchain
มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบกระจาย
(Distributed Architecture) ดังนั้น
หน่ ว ยงานหรือ สมาชิก ที่ เ ข้ า มาร่ ว ม
ภายในเครือข่าย จ�ำเป็นต้องเตรียมความ
พร้ อ มของอุ ป กรณ์ ทั้ ง ฝั ่ ง องค์ ก รเอง
และระบบการสื่อสาร เพื่อให้ระบบโดย
รวมสามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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4

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
Human Resource Management

ก�ำลังคนและศักยภาพของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขทัง้ ในส่วนของภาครัฐ และภาค
เอกชน เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
ความส� ำ เร็ จ ของการประยุ ก ต์ ร ะบบ
e-Referral บนเทคโนโลยี Blockchain
โดยสามารถจ�ำแนกกลุ่มของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตามการด�ำเนินงานออกเป็น
4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ดูแลระบบ
System Administrators
มีหน้าทีใ่ นการดูแลระบบ กิจกรรมภายใน
ผูบ้ ริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม ระบบ การสื่อสารของระบบให้สามารถ
สาธารณสุข
ด�ำเนินการได้ปกติ รวมทัง้ ท�ำหน้าทีใ่ นการน�ำ
มีหน้าที่ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ ระบบขึ้นใช้งาน (Deployment) การต่อเชื่อม
รองรับการใช้งานเทคโนโลยี วางนโยบาย และการปรับตั้งค่า (Configuration)
และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการด�ำเนินการ ระบบของหน่วยงานให้เชื่อมต่อกับระบบ
สั่ ง การ มอบหมายงาน และประเมิน e-Referral ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการท�ำงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
Auditors

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
System Operators
มีหน้าทีใ่ นการดูแล ตรวจสอบการท�ำงาน
(Monitoring) เพือ่ ให้การเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบ e-Referral และ Application
ที่เกี่ยวข้องสามารถท�ำงานได้อย่างปกติ
และต่อเนื่อง

มีหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงานของ
ระบบ ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมตาม
ข้อตกลงที่ก�ำหนดหรือไม่ เริ่มตั้งแต่การ
ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบ
สิ ท ธิก ารเข้ า ถึ ง ของผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทัง้ หมด รวมถึงตรวจสอบความเทีย่ งตรง
(Integrity) ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นและ
บั ญ ชีที่ จั ด เก็ บ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎระเบียบที่มีการก�ำหนดขึ้น

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�ำหรับ
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เอกสารแนบท้าย 1

ตารางสรุปตัวอย่างการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain
ส�ำหรับงานบริการภาครัฐในต่างประเทศ
ประเทศ

โครงการ

ประเทศไทย

บริการหนังสือค้�ำ ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-LG ผ่าน
เทคโนโลยีบล็อกเชน

ประเทศ
ออสเตรเลีย

วุฒิสมาชิกประเทศออสเตรเลียได้มี
การจัดตัง้ คณะทำ�งานขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าที่
ขับเคลือ่ นการนำ�เทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX)
ได้ประกาศจะนำ�เทคโนโลยี Blockchain
มาใช้เพื่อแทนที่ระบบการหักบัญชี
และการชำ�ระบัญชีปัจจุบัน ซึ่งก็คือ
ระบบ CHESS (The Clearing House
Electronic Sub- Register System)
ระบบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
(Social Security Funds Management
System)
การประเมินมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
(Mortgage Valuations on
Blockchain)
ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
(Blockchain-Based Asset Custody
System (PSBC))

ประเทศจีน

สถานะ
อ้างอิง
โครงการ
โดยใช้งานจริง https://www.
แล้ว ตั้งแต่ปี cgd.go.th,
ค.ศ.2019
https://www.
bci.network
ประกาศในปี
2017

(Martinovic,
Kello, &
Sluganovic,
2017)

ประกาศในปี
2017 และเริ่ม
ใช้จริงในปี
2018

(Martinovic
et al., 2017)

ประกาศในปี
2016

(Martinovic
et al., 2017)

ประกาศในปี
2016

(Martinovic
et al., 2017)

ประสบความ (Martinovic
สำ�เร็จในการ et al., 2017)
ใช้งาน โดยใช้
งานจริงตั้งแต่ปี
2016
เอกสารแนบท้าย
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ประเทศ

นครรัฐดูไบ
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรต
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โครงการ
การพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรม
ด้านพลังงาน (The Smart City
Project of Energy Innovation)
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain รวมกับ
เทคโนโลยีดา้ นอืน่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น
Cloud Computing, Big Data, IoT
และ AI ขึ้นที่เมือง Hangzhou
ระบบการจัดเก็บภาษี (Intelligent Tax
System) โดยทำ�งานร่วมกับระบบ
ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Invoice System) ซึ่งทำ�งานอยู่บน
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษี โดยใช้เอกสาร
ใบแจ้งหนี้ปลอม
ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาหารทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Food
Supply Chain Traceability System)
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
ระบบบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร
ภาครัฐ (Government Documents
Management System)
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Passport) โดยใช้เทคโนโลยี
Blockchain
ระบบข้อมูลการขนส่งสินค้าแบบ
เรียลไทม์ (Real-time Shipment
Information System)
ระบบจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล
ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
(Electronic Health Record
System: EHRs)

BLOCKCHAIN
for GOVERNMENT SERVICES

สถานะ
โครงการ
ประกาศในปี
2016

อ้างอิง
(Buterin,
Mccaleb,
Shen, & Bai,
2018)

ประกาศในปี
2018

(Sundararajan,
2018)

ประกาศในปี
2016

(Mao, Wang,
Hao, & Li,
2018)

อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ

(Martinovic
et al., 2017)

ประกาศในปี
2017

(Martinovic
et al., 2017)

ประกาศในปี
2017

(Martinovic
et al., 2017)

ประกาศในปี
2017

(Kong, 2018)

ประเทศ

ประเทศ
เอสโตเนีย

สถานะ
โครงการ
ประกาศในปี
ระบบการออกใบรับรองเพชร
(Diamond Certificate) โดย The Dubai 2017
Multi Commodities Centre ได้น�ำ
เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ใน
การออกใบ Certificate ให้กับเพชร
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Kimberley
Certificates”
การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ประกาศในปี
ที่ดิน (Land Title Registry) ภายใต้ 2017
ชื่อโครงการ “Dubai Real-Estate
Blockchain”
eID (electronic ID management ใช้งานจริง
system)
แล้ว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง
การอัพเกรด
เวอร์ชัน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ
ใช้งานจริงแล้ว
หรือ e-Health (Medical Information ปัจจุบนั อยู่
Management System)
ระหว่างการ
อัพเกรดเวอร์ชนั
ระบบเอกลักษณ์ดิจิทัลข้ามชาติ หรือ ใช้งานจริงแล้ว
e-Residency (A First-of-a-Kind ตั้งแต่ปี 2015
A Transnational Digital Identity)
ระบบศาลดิจิทัล (Digital Court
ใช้งานจริงแล้ว
System: e-Court) โดยใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2015
KSI Blockchain มาช่วยในเรื่องของ
การป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
หรือที่เรียกว่าระบบ e-File
ระบบ Document Registries ต่าง ๆ ใช้งานจริงแล้ว
เช่น Business Registry, Property ตั้งแต่ปี 2015
Registry, Succession Registry
และ Healthcare Registry
โครงการ

อ้างอิง
(Ngo, 2017)

(Journo,
2018)
(Shen, 2016)

(Basu, 2018)

(Sullivan
& Burger,
2017)
(Jun, 2018)

(Martinovic
et al., 2017)
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สถานะ
อ้างอิง
โครงการ
ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใช้งานจริงแล้ว (Electronic
(i-Voting) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ตั้งแต่ปี 2015 Voting
Committee,
2016)
ประเทศฝรั่งเศส ระบบการการซื้อขายหลักทรัพย์
ประกาศในปี (Martinovic
ที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2017
et al., 2017)
ประเทศกานา
(Aitken,
การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
2016)
ที่ดิน (Land Title Registry) โดย
NGO “Bitland”
ประเทศจอร์เจีย การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
(Jardine,
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
2018)
ที่ดิน (Land Title Registry)
ประเทศฮอนดูรัส การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ประกาศในปี
ที่ดิน (Land Title Registry)
2015
แต่โครงการ
ล้มเหลว
ประเทศรัสเซีย ระบบบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร ประกาศในปี (Higgins,
ภาครัฐ (Government Documents 2016
2016)
Management System)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ
ประกาศในปี (Jun, 2018)
หรือ e-Health (Medical Information 2017
Management System)
ประเทศสิงคโปร์ ระบบการชำ�ระเงินระหว่างธนาคาร ประกาศในปี (Jun, 2018)
ข้ามพรมแดน (Cross-Border
2016 และอยู่
Interbank Payments)
ระหว่างการทำ�
Proof-ofConcept
ระบบการออกตราสาร การชำ�ระและ อยู่ระหว่าง
(Jun, 2018)
แลกเปลี่ยนเงินตราและหลักทรัพย์ ดำ�เนินการ
ระหว่างธนาคาร และทดลองใช้งาน
เงินสกุลแห่งชาติในรูปแบบ
Cryptocurrency
ประเทศ
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ประเทศ
ประเทศสวีเดน

ประเทศสวิต
เซอร์แลนด์

ประเทศยูเครน

ประเทศอังกฤษ

สถานะ
อ้างอิง
โครงการ
ระบบการจดทะเบียนถือครอง
อยู่ระหว่างการ (Verhulst &
กรรมสิทธิท์ ด่ี นิ (Land Title Registry) ทดสอบระบบ Young, 2018)
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และ ในปี 2017
Smart Contract
ระบบการชำ�ระค่าธรรมเนียมโดยใช้ ใช้งานจริงแล้ว (Jun, 2018)
เงินสกุลดิจิทัล เช่น Bitcoin
ตั้งแต่ปี 2016
ระบบการจัดเก็บอัตลักษณ์ทางดิจิทัล ประกาศในปี (Verhulst &
(Digital Identity) โดยใช้หลักการ
2017
Young, 2018)
ของ Self-Sovereign Identity
บนเทคโนโลยี Blockchain
ระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง e-Vox ประกาศในปี (Abouzeid,
(Ethereum Blockchain-Based
2016
2016)
Election Platform)
ระบบการประมูลแบบดิจิทัลโดยใช้ ประกาศในปี (Ngo, 2016)
เทคโนโลยี Blockchain
2016
(Blockchain-Based Auction
System)
การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ประกาศในปี (Graglia
ที่ดิน (Land Title Registry)
2017
& Mellon,
2018)
ระบบการจ่ายสวัสดิการภาครัฐโดยใช้ ประกาศในปี (Hebblethwaite,
เทคโนโลยี Blockchain
2016 และ
2017)
ประสบความ
สำ�เร็จในการ
ทดสอบการใช้
งานระบบ
ระบบการบริการภาครัฐต่าง ๆ
ใช้งานจริง
(Jun, 2018)
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
ตั้งแต่ปี 2016
ระบบการชำ�ระเงินระหว่างธนาคาร ประกาศในปี (Jun, 2018)
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
2017
โครงการ
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ประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

โครงการ
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านสุขภาพ

อนุญาตให้สามารถทำ�การซื้อขายหุ้น
Bitcoin
อนุญาตให้ Blockchain Smart
Contract มีผลบังคับใช้ได้ทาง
กฎหมาย
อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Blockchain
กับตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้น
และจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ได้
และถูกต้องตามกฎหมาย

ประเทศไต้หวัน
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศ
ยิบรอลตาร์

182

ระบบ Identity Management
บนเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน
การเก็บสูตบิ ตั รของเด็กทารกแรกเกิด
(Birth Registration) ของรัฐอิลลินอยส์
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Citizen Identification)
อนุญาตให้ Bitcoin และ
Cryptocurrency สามารถใช้ช�ำ ระหนี้
ได้ตามกฎหมาย
อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Blockchain
กับตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้น
และจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ได้
และถูกต้องตามกฎหมาย
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สถานะ
โครงการ
ประกาศในปี
2016 และ
อยู่ระหว่าง
การทดสอบ
ระบบซึ่งเป็น
โครงการนำ�ร่อง
ประกาศในปี
2015
ประกาศเป็น
กฎหมายแห่ง
รัฐอริโซนา และ
มีผลบังคับใช้
ในปี 2017
ประกาศเป็น
กฎหมายแห่ง
รัฐเดลาแวร์
และมีผลบังคับ
ใช้ในปี 2017
ประกาศในปี
2017

อ้างอิง
(Jun, 2018)

(Jun, 2018)
(De, 2018)

(Jun, 2018)

(Verhulst &
Young, 2018)

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
ประกาศในปี
2016

(Rueter,
2018)

ประกาศในปี
2017

(Khatri, 2018)

ประเทศ

โครงการ

ประเทศบราซิล

การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

ประเทศ
เซียร์ราลีโอน

ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ประเทศอินเดีย

การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

สถานะ
โครงการ
ประกาศในปี
2016

อ้างอิง
(Graglia
& Mellon,
2018)
(Verhulst &
Young, 2018)

ประกาศในปี
2018 และอยู่
ระหว่างการทำ�
Proof-ofConcept
ประกาศในปี (Graglia
2017
& Mellon,
2018)
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