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ค�ำน�ำ
เทคโนโลย ีBlockchain เป็นเทคโนโลยท่ีีเข้ามาขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมโลกในยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจและท�าการศึกษากันอย่าง 

กว้างขวางท้ังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากเทคโนโลย ีBlockchain จะเข้ามา 

ปฏิวัติโลกธุรกิจ และแวดวงการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับ 

การบริหารงานภาครฐัเพ่ือเข้าสูก่ารเป็นรฐับาลดิจิทัล (Digital Government) รวมถึง

การเปล่ียนวิถีชีวิตของประชาชนไปสูค่วามสะดวกสบายมากข้ึนเช่นเดียวกับอิทธิพล

ของโลกออนไลน์ในขณะน้ี ดังน้ันนักวางแผน นักกลยทุธ์ ตลอดจนผู้ก�าหนดนโยบาย

ภาครัฐ จึงควรตระหนักถึงอิทธิพล และผลกระทบของเทคโนโลยี Blockchain  

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้น้ี เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อโอกาสและความท้าทาย

ในอนาคตท่ีจะท�าให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เมื่อเทคโนโลยี Blockchain  

ถูกน�ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ      

ส�านักงานพัฒนารฐับาลดิจทิลั (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มภีารกิจหลัก

ท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 

การบูรณาการและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูล 

ภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนทะเบียนข้อมูล

ดิจิทัลภาครฐัเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนและการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ดังน้ัน Blockchain จึงเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส�าคัญเหมาะสมในการ 

น�ามาใช้ในงานบริการภาครฐั ในด้านการจดัเก็บข้อมลูภาครฐั เน่ืองจากมคุีณลักษณะ

ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity) ความโปร่งใสในการเข้าถึง

ข้อมูล (Data Transparency) และมีความสามารถในการท�างานได้อย่างต่อเนื่อง 

ของระบบ (Availability) สามารถมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ เป็นการ 

เปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองอย่างแท้จริง รวมไปถึง

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐต่าง ๆ ง่ายขึ้น ซึ่ง สพร. ได้มีการน�าเทคโนโลยี 

Blockchain มาพัฒนาเพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้



คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ท้ังภาคเอกชน และประชาชนท่ีสนใจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถน�าไป 

ประยกุต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการให้มปีระสทิธิภาพและทันสมยั ถูกใจประชาชน 

มากยิ่งขึ้น ส�าหรับหนังสือฉบับนี้ สพร. ได้จัดท�าเป็น e-Magazine แจกฟรี สามารถ

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th

และเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน “รู ้รบั ปรบัใช้” เทคโนโลยใีหม่ได้อย่างต่อเน่ือง  

สพร. จึงได้จัดท�าหนังสือ การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับภาครัฐ  

(Blockchain for Government Services) ฉบับภาษาไทยข้ึน เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู ้

เก่ียวกับเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงบทวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

Blockchain โดยเนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้

การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท�างาน 
ของเทคโนโลยี Blockchain

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
ส�าหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย

คณะผู้จดัท�ำ
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อภิธานศัพท์

Blockchain เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ
ท่ีรูจ้กักันในชื่อ “Distributed Ledger Technology (DLT)” 
โดยเป็นรปูแบบการบันทึกข้อมลูท่ีรบัประกันความปลอดภยัว่า
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไข ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันท้ังหมด  
โดยใช้หลักการ Cryptography และความสามารถของ  
Distributed Computing เพ่ือสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ

Block ชุดบรรจุข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูล 
ต่าง ๆ ท่ีต้องการบรรจลุงใน Block เรียกว่า Block Data  
เช่น ข้อมลูการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  และส่วนของ Block Header 
ท่ีใช้เก็บข้อมลูประจ�า Block น้ัน ๆ ได้แก่ หมายเลข Block,  
ค่า Nounce, ค่า Previous Hash และค่า Current Hash เป็นต้น

Nonce ค่าท่ีถูกสุม่ขึ้นมา เพ่ือใช้ในการค้นหาค่า Hash ของ Block  
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎของระบบท่ีได้ก�าหนดไว้ โดยค่า Hash 
ท่ีได้น้ันจะต้องมีค่าต�่ากว่าค่า Target หรืออีกชื่อหน่ึง คือ  
ค่า Difficulty น่ันเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในการออกแบบ
โครงสร้าง Block ของ Bitcoin

Previous Hash ค่า Current Hash ของ Block ก่อนหน้า ซึ่งเปรียบได้กับ 
ค่า Digital Signature ของ Block ก่อนหน้าโดยจะถูกจดัเก็บ 
อยูใ่นโครงสร้างของ Block ถัดไปเสมอ และหากมกีารแก้ไข
ข้อมลูใน Block ก่อนหน้าจะท�าให้ค่า Hash ของ Block ไม่เท่ากัน  
ท้ังน้ีในการออกแบบโครงสร้าง Block แต่ละแพลตฟอร์มอาจ
มกีารใช้ชื่อเรียกทีแ่ตกต่างกันออกไป

Current Hash ค่า Hash ของข้อมลูท้ังหมดใน Block น้ันๆ รวมถึงค่า Previous  
Hash ของ Block ก่อนหน้าน้ันด้วย ท้ังน้ีในการออกแบบ
โครงสร้าง Block แต่ละแพลตฟอร์มอาจมีการใช้ชื่อเรียก 
ท่ีแตกต่างกันออกไป
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Hash Value ค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการท�า Hash Function โดยการท�า  
Hash Function คือ การน�าข้อมลูต้นฉบับท่ีต้องการแปลงข้อมลู
มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นฟังก์ชนัทางเดียว
ในการแปลงข้อมูลให้อยูใ่นรปูแบบท่ีมลัีกษณะเฉพาะของข้อมลู
และมขีนาดความยาวท่ีคงท่ีเสมอโดยข้อมลูต้นฉบับท่ีผ่านการท�า 
Hash Function แล้วจะไม่สามารถด�าเนนิการย้อนกลับเพ่ือให้ได้ 
ซึ่งข้อมลูเดิม

Consensus การก�าหนดข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสมาชิก
ในเครือข่าย Blockchain โดยสมาชิกต้องยอมรบักฎระเบียบ
ร่วมกัน ด้วยกลไกในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลใน
ทุก Node ผ่านอัลกอริทึมต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมลูมคีวามถูกต้อง 
เท่ียงตรงและเป็นข้อมลูชดุเดียวกัน รวมท้ังข้อมลูมกีารจดัเก็บ 
ท่ีสอดคล้องและมีล�าดับการจัดเก็บตรงกัน ท้ังน้ี กระบวน 
Consensus มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี โดยการเลือกใช้วิธีใดนัน้ 
ข้ึนอยูกั่บความเหมาะสมของ Blockchain ในแต่ละประเภท

Proof-of-Work เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหน่ึง โดยใช้การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการ 
แก้ปัญหาน้ัน ๆ  จาก Nodes ต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นเครือข่ายหรือเรียกว่า  
“Miner” เพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจะถูกบันทึก 
เข้ามาในเครือข่าย โดย Miner จะได้รบัค่าตอบแทนจากการท�า  
Proof-of-Work และด้วยวิธีการดังกล่าวท�าให้การแก้ไขข้อมลู
ท่ีถูกบันทึกลงในระบบ Blockchain แล้วน้ันท�าได้ยากโดยท่ีไม่
แก้ไขข้อมลูใน Block ถัด ๆ  ไป ซึ่งจะต้องท�า Proof-of-Work 
ในทุกBlock ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาในการค�านวณ 
พอสมควร อีกท้ังยงัจะต้องท�าการแก้ไขทุก Block ในเวลาเดียวกัน  
ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะเวลาท่ีจ�ากัดจึงเป็นเรื่องที ่
เป็นไปได้ยากมากด้วยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร ์
ในปัจจบัุน ดังน้ันเป้าหมายการท�า Proof-of-Work ในเทคโนโลยี 
Blockchain จึงเป็นการป้องกันการโจมตีระบบด้วยการเพ่ิม
ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผู้โจมตี เพ่ือให้เกิดความไม่คุ้มค่า 
ท่ีจะท�าการโจมตี
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Proof-of-Stake เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหน่ึง โดยใช้หลักการ 
วาง “สนิทรพัย์” ของผู้ตรวจสอบ (Validator) ในการยนืยนัธุรกรรม 
ผู้ตรวจสอบท่ีท�าการวางสินทรัพย์จ�านวนมากจึงมีโอกาสสูง 
ท่ีจะได้รบัสทิธ์ิในการเขียนข้อมลูธุรกรรมบน Block ถัดไป โดยผู้ท่ี 
ท�าการเขียนข้อมูลบน Block ถัดไปจะได้รับค่าธรรมเนียม 
การด�าเนินงานเป็นรางวลัตอบแทน

Proof-of-Authority เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหน่ึง โดยท�าข้อตกลงร่วมกัน 
ในการก�าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานหรือองค์กรท่ีเชื่อถือได้ ส�าหรับ 
การท�าธุรกรรมด้วยวิธีการระบุชื่อผู้ใช้อย่างเป็นทางการให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ Node บนเครือข่าย Blockchain  
ในการท�าธุรกรรมจะได้รบัการตรวจสอบสทิธ์ิจากบัญชีท่ีได้รบัอนุมติั 
หรือเรียกว่า ผู้ตรวจสอบ (Validator) ซึ่งท�าหน้าท่ีในการรกัษา
ความปลอดภัย โดยใช้รปูแบบการหมนุเวียนสทิธิเพ่ือกระจาย 
ความรบัผิดชอบ และเป็นการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นธรรม 

Practical Byzantine 

Fault Tolerance 

(PBFT)

เป็นกระบวนการ Consensus วิธีหน่ึง โดยใช้หลักการเสยีงข้างมาก 
ซึ่งต้องมจี�านวนผู้ตรวจสอบ (Validator) ท้ังสิน้จ�านวน 3f+1  
Node เพ่ือรบัประกันความถูกต้องของระบบ โดย f คือ จ�านวน
ผู้ตรวจสอบท่ีไม่สามารถท�างานได้ในขณะน้ัน

Public Blockchain/ 

Permissionless 

Blockchain 

Blockchain วงเปิดท่ีอนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งาน  
ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หรือการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างอิสระ 
โดยไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาต ตัวอย่างของระบบ Blockchain 
แบบเปิดสาธารณะ เช่น Bitcoin, Ethereum 

Private Blockchain/ 

Permission 

Blockchain

Blockchain วงปิดท่ีเข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาต
เท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างข้ึนเพ่ือใช้งานภายในองค์กร 
ดังน้ันข้อมูลการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  จะถูกจ�ากดัอยูเ่ฉพาะภายใน
เครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 
ตัวอย่างของระบบ Blockchain แบบปิด เช่น Hyperledger, 
Corda, Tendermint
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Consortium 

Blockchain

Blockchain ท่ีเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน ซึ่งส่วนมาก
จะเป็นการรวมตัวกันขององค์กรท่ีมีลักษณะธุรกิจเหมือนกัน 
และต้องมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 
เครือข่ายระหว่างธนาคาร ท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมลูการท�า 
ธุรกรรม หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ภายในกลุ่มของธนาคาร  
เช่น Japanese Bank และ R3CEV 

Merkle Root ค่า Hash ท่ีอยูบ่นสดุของ Hash Tree โดยค่าดังกล่าวจะถูกแสดง 
ใน Block Information ซึ่ง Hash Tree จะใช้กับการออกแบบ 
Block ท่ีมกีารรวบเอา Transaction ท่ีเกิดข้ึนในเวลาไล่เล่ียกัน 
รวมเข้าไว้ใน Block เดียวกัน โดยท�าการ Hash รายการ 
Transaction ท้ังหมดใน Block ซึ่งเป็นวิธีการ Hash ข้อมลู 
ชดุใหญ่ โดยใช้รปูแบบ Hash Tree ซ่ึงจะ Hash Transactions 
ท้ังหมดใน Block ให้กลายเป็น Hash Value ขนาด 32 ไบต์ 

Ethereum เป็น Platform ของ Blockchain แบบเปิด (Public Blockchain)
โดย Ethereum มคีวามแตกต่างจาก Bitcoin เน่ืองจาก Ethereum 
ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่น 
อีกท้ังยงัเป็น Open Source โดยความสามารถของ Ethereum 
ถือว่าทัดเทียมกับ Bitcoin แต่สิง่ท่ีเพ่ิมข้ึนมา คือ ฟีเจอร์ท่ีเรียก
ว่า Smart Contract ท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้ หรือนักพัฒนาโปรแกรม
สามารถเขียนโปรแกรมลงไปในข้อมลูของสกุลเงิน Ether ได้  
เพ่ือให้ท�างานอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเป็นไปตามท่ีก�าหนด 
ในสญัญา ดังน้ันจงึท�าให้สามารถสร้าง Application ต่าง ๆ  ข้ึนมา 
บนเครือข่าย Ethereum อีกชั้นหน่ึงได้ ท�าให้เกิดรูปแบบ 
ท่ีหลากหลายในการใช้งานซึ่งแตกต่างจาก Bitcoin ท่ีเน้นการ
ท�าธุรกรรมเพยีงอย่างเดียว

Cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีมลูค่าเหมอืนกับธนบัตรในสกุลเงินประเทศ
ต่าง ๆ และถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นแบบดจิิทัล 
โดยการแลกเปล่ียนรปูแบบดิจิทัลได้เริ่มข้ึนเมือ่ปี ค.ศ. 2009 
ซึ่ง Blockchain Application ในกลุ่มเงินดิจิทัลได้ถูกพัฒนา
ข้ึนเพ่ือใช้ในธุรกิจการให้บริการทางการเงินท้ังการโอนและ 
การจ่ายเงิน ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin และ Ripple  
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Ledger บัญชีประวัติการท�าธุรกรรมซึ่งจะถูกบันทึกและท�าส�าเนา 
แจกจ่ายให้กับทกุ Node ท่ีอยูใ่นเครือข่าย Blockchain  

Oracle แหล่งข้อมลูท่ีเชื่อถือได้จากภายนอกระบบ Blockchain (Trusted 3rd 
Party Source) ซึ่ง Smart Contract จะน�ามาอ้างอิงเพ่ือบังคับใช้ 
สัญญาตามท่ีเขียนโปรแกรมไว้ เช่น แหล่งข้อมูลระดับน�้า 
ของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้กรมธรรม์ประกันอุทกภยัท่ีเขียนด้วย Smart  
Contract ใช้ส�าหรบัอ้างอิงการเคลมประกันแบบอัตโนมติั

Smart Contract สญัญาอัจฉริยะโดยจะเก็บเงือ่นไขหรือข้อตกลงของสญัญาต่าง ๆ   
ไว้ในรปูแบบ Code คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในเครือข่าย 
Blockchain

Node อุปกรณ์ในเครือข่าย Blockchain เปรียบได้กับเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตและประมวลผลได้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีส�าคัญในการกระจายและเชื่อมโยงกันในเครือข่ายเพ่ือให้
ระบบสามารถท�างานและประมวลผลได้ ท้ังน้ีประเภทของ Node  
ในเครือข่าย Blockchain สามารถจ�าแนกได้เป็น 

1. Node ท่ีท�าหน้าท่ีในการจดัเก็บส�าเนาข้อมลูเท่าน้ัน ประกอบด้วย 
Full Node และ Light Node 

2. Node ท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องเท่าน้ัน หรือท่ีรูจ้กักัน 
ในชื่อ Consensus Node
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รูปภาพที่ 1: ระบบแบบ Centralised, Decentralised และ Distributed
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Baran, 1964)

Centralised Decentralised Distributed

Blockchain คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรอื 

ท่ีรู้จักกันในชือ่ “Distributed Ledger Technology (DLT)” โดยเป็นรูปแบบ

การบันทึกข้อมูลท่ีรับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลท่ีถูกบันทึกไปก่อนหน้าน้ัน 

ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขได้ ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมลูชดุเดียวกัน

ท้ังหมด โดยใช้หลักการ Cryptography และความสามารถของ Distributed  

Computing เพื่อสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ (Yermack, 2017) 

จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี Blockchain เกิดข้ึนครั้งแรกในปี 2008 โดยการ 

น�าเสนอของ “Satoshi Nakamoto” จากเอกสาร Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System เป็นการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง Platform  

ท่ีสามารถสร้างความปลอดภัยในการแลกเปล่ียนเงินสกุลดิจิทัลท่ีมชีื่อว่า “Bitcoin” 

โดยใช้ทฤษฎีเก่ียวกับการท�า Cryptography และ Distributed Computing  

ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

เทคโนโลยี Blockchain
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รูปภาพที่ 2: การเชื่อมโยงข้อมูล 
ของเทคโนโลยี Blockchain

ที่มา: ปรับปรุงจาก (Belinky, Rennick,  
& Veitch, 2015)

CENTRALISED LEDGER DISTRIBUTED LEDGER

CENTRALISED LEDGER DISTRIBUTED LEDGER

ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจ่ายเงิน โดยได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย รวมท้ัง 

ได้รบัการยอมรบัจากผู้เชี่ยวชาญท่ัวโลกว่าเป็นเทคโนโลยท่ีีมศีกัยภาพ และสามารถ 

น�ามาประยกุต์ใช้ในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ  ได้ไม่จ�าเพาะแค่ภาคธุรกิจการเงินและการธนาคาร 

เท่าน้ัน แต่ยงัรวมถึงภาครฐัก็ได้มกีารต่ืนตัวและศกึษาเก่ียวกับเทคโนโลย ีBlockchain 

กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน

การท�างานของเทคโนโลย ีBlockchain อาศยัการจดัเก็บข้อมลูแบบกระจายศนูย์  

(Distributed Ledger Technology) โดยทุกข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงกันท้ังระบบ  

และเมื่อมีรายการธุรกรรมใหม่เกิดข้ึนจะต้องมีการประกาศบอกทุกเครื่องในระบบ

ให้รับรู้ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2
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นอกจากน้ีรายการธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบ (Consensus)  

จากท้ังเครือข่ายเสียก่อน จงึจะสามารถบันทึกข้อมูลเข้า Block ได้ ดังน้ัน 

เทคโนโลยี Blockchain จึงไม่จ�าเป็นต้องมีตัวกลางคอยท�าหน้าท่ีในการจัดเก็บ 

รายการธุรกรรม แต่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ภายใต้โครงสร้างของเทคโนโลยี 

Blockchain และถูกกระจายไปยงัเครื่องของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย และถ้ามคีน 

พยายามสร้างรายการธุรกรรมปลอมข้ึนมา ข้อมูลก็จะขัดแย้งกับข้อมูลในเครื่อง 

ของสมาชิกอ่ืน ๆ  ในเครือข่าย เน่ืองจากทุกเครื่องจะต้องมข้ีอมลูเหมอืนกันท้ังหมด  

ดังน้ันระบบจะไม่อนุญาตให้สร้างรายการดังกล่าว โดยจะมีแต่รายการท่ีทุกคน 

ในเครือข่ายยอมรบัเท่าน้ันท่ีจะสามารถบันทึกเข้าสูร่ะบบ Blockchain ได้ และข้อมลู

ท่ีถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ Blockchain ไปแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 

ย้อนหลังได้ จึงท�าให้เทคโนโลยี Blockchain ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยี

การจัดเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง
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หลักการท�างานของเทคโนโลยี Blockchain คือ ฐานข้อมูลจะถูกแชร์ให้กับ 

ทกุ Node1 ท่ีอยูใ่นเครือข่ายและการท�างานของเทคโนโลย ีBlockchain จะไม่มเีครื่อง

ใดเครื่องหน่ึงเป็นศูนย์กลางหรือเครื่องแม่ข่าย ซึ่งการท�างานแบบกระจายศูนย์น้ี 

จะไม่ถูกควบคุมโดยคนเพียงคนเดียว แต่ทุก Node จะได้รบัส�าเนาฐานข้อมลูเก็บไว้  

และจะมีการอัปเดตฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดข้ึน ท้ังน้ีส�าเนา 

ฐานข้อมูลของทุกคนในเครือข่ายจะต้องถูกต้อง และตรงกันกับของสมาชิกคนอ่ืน 

ในเครือข่าย อีกท้ังการบันทึกข้อมลูเข้าสู ่Block ยงัอาศยัหลักการท�า Cryptography

และการท�า Consensus2 จากสมาชิกในเครือข่ายด้วยกันก่อนท�าการบรรจขุ้อมลูลง 

หลักการท�างานของเทคโนโลยี Blockchain 

1  Node คือ อุปกรณ์ในเครือข่าย Blockchain เปรียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์  
หรืออื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและประมวลผลได้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีส�าคัญในการกระจายและเชื่อมโยงกันในเครือข่ายเพ่ือให้ระบบสามารถท�างานและประมวลผลได้  
ทั้งนี้ประเภทของ Node ในเครือข่าย Blockchain สามารถจ�าแนกได้เป็น 

1) Node ท่ีท�าหน้าท่ีในการจัดเก็บส�าเนาข้อมูลเท่าน้ัน ประกอบด้วย Full Node และ 
Light Node

2) Node ท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องเท่าน้ัน หรือท่ีรูจ้กักันในชื่อ Consensus Node
2  Consensus คือ การก�าหนดข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครอืข่าย 
Blockchain โดยสมาชิกต้องยอมรบักฎระเบียบร่วมกัน ด้วยกลไกในการควบคุมความถูกต้อง
ของข้อมูลในทุก Node ผ่านอัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกัน รวมท้ังข้อมูลมีการจัดเก็บท่ีสอดคล้องและมีล�าดับการจัดเก็บตรงกัน ท้ังน้ี 
กระบวน Consensus มอียูด้่วยกันหลายวิธี โดยการเลือกใช้วิธีใดน้ัน ข้ึนอยูกั่บความเหมาะสม 
ของ Blockchain ในแต่ละประเภท
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Block และเพิ่มเข้าสู่ระบบ Blockchain เพื่อเป็นการป้องกัน และรับประกันความ

ปลอดภัยของข้อมูล โดยแต่ละเครือข่าย Blockchain จะมีการก�าหนดกฎเกณฑ ์

ในการตรวจสอบหรือท่ีเรียกว่า “Consensus Protocol” หรือ “Consensus 

Mechanism” ข้ึนมาเพ่ือใช้ในเครือข่าย โดยหลักการท�างานพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ 

ของเทคโนโลยี Blockchain อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ  

ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 

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

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

record of transactions

The block is broadcast
every party in the network

The transaction is represented
online as a “block”

A wants to send
money to B

The money moves
frome A to B

Those in the network approve
the transaction is valid

HOW A BLOCKCHAIN WORKS

END

ADD 
TO CHAIN

VALIDATION

BROADCAST

CREATE

START
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อย่างไรก็ดี ในการออกแบบการ

ท�างานของระบบ Blockchain ใน

การท�างานจริง อาจจะมกีารออกแบบ 

ข้ันตอนการท�างานท่ีแตกต่างไปจากน้ีได้  

ข้ึนอยูกั่บการออกแบบของแต่ละผู้ผลิต  

หรือแต่ละ Platform แต่อย่างน้อย

จะต้องมี 4 ข้ันตอนหลักน้ีซึ่งถือได้

ว่าเป็นหัวใจส�าคัญของการท�างาน 

Blockchain นั่นเอง

START

END

CREATE 

ADD TO CHAIN

คือ กำรสร้ำง Block  
ที่บรรจุค�ำสั่งขอท�ำรำยกำร 

ธุรกรรม

BROADCAST 

VALIDATION 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

คือ ท�ำกำรกระจำย Block ใหม่นี้ให้กับทุก Node  
ในระบบ และบันทึกรำยกำรธุรกรรมลง Ledger  

ให้กับทุก Node เพื่ออัปเดตวำ่มี Block  
ใหม่เกิดขึ้นมำ 

คือ Node อื่น ๆ ในระบบท�ำกำรยืนยันและตรวจสอบข้อมูล 
ของ Block นั้นวำ่ถูกต้องตำมเงื่อนไข Validation โดยกระบวนกำรท�ำ  

Consensus ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท�ำ Validation

คือ น�ำ Block ดังกล่ำวมำเรียง 
ต่อจำก Block ก่อนหนำ้นี้
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องค์ประกอบของเทคโนโลย ีBlockchain ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ  

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

องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain

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

การจดัเก็บข้อมลูของเทคโนโลย ีBlockchain จะถูกจดัเก็บในรปูแบบของ Block 

โดยแต่ละ Block จะเชื่อมโยงเข้าหา Block ก่อนหน้าด้วยค่า Hash Function ของ Block 

ก่อนหน้านี้เสมอ และจะเรียงร้อยต่อกันเป็น Chain ท�าให้ยากต่อการปลอมแปลง 

แก้ไข และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูได้ทุกๆ Block ตลอดท้ัง Chain 

ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึง Block เริ่มต้น หรือ Genesis Block ได้ 

(Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018) ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5: โครงสร้างการเชื่อมโยง Block
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018b)

ดังนั้น Block คือ ชุดบรรจุข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Block 

Header เพ่ือใช้บอกให้คนอ่ืนทราบว่าภายในบรรจขุ้อมลูอะไรไว้ และส่วนของ Block 

Data เพื่อใช้ในการบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจ�านวนเงิน ข้อมูล 

การโอนเงิน ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล หรือข้อมูลอ่ืน 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�านวนเต็มเรียงกันต้ังแต่ 1, 2, 3, 4, 5 ไปเรื่อย ๆ   

โดยมีความหมายแสดงถึงล�าดับก่อนหลัง 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�าหนดไว้ ซึ่งกฎดังกล่าวคือ Proof-of-Work หมายความว่า หากเรา 

ต้องการจะสร้าง Block ข้ึนมาสัก Block หน่ึงในระบบ Blockchain  

เราจะต้องแสดงให้คนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในระบบเห็นว่า เราได้ท�าการแก้ปัญหา 

หรือท�างาน (Work) ตามกฎที่ก�าหนดไว้แล้ว
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4 Difficulty Target คือ ค่าระดับความยากท่ีจะถูกใช้ในการค้นหาค่า Nonce 

โดยค่า Hash ที่ได้นั้นจะต้องมีค่าต�า่กว่าค่า Difficulty Target นั่นเอง

5 Previous Hash คือ ค่า Current Hash ของ Block ก่อนหน้า ซึ่งเปรียบได้กับ 

ค่า Digital Signature ของ Block ก่อนหน้าโดยจะถูกจดัเก็บอยูใ่นโครงสร้าง

ของ Block ถัดไปเสมอ และหากมกีารแก้ไขข้อมลูใน Block ก่อนหน้าจะท�าให้ 

ค่า Hash ของ Block ไม่เท่ากัน ท้ังน้ีในการออกแบบโครงสร้าง Block  

แต่ละแพลตฟอร์มอาจมีการใช้ชื่อเรียกท่ีแตกต่างกันออกไป

6 Data คือ ข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ใน Block ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นอะไรก็ได้ที่เรา

จะบันทึก เช่น ข้อมูล Transaction ต่าง ๆ เป็นต้น

7 Merkle Root คือ ค่า Hash ของ Transactions ท้ังหมดใน Block  

ซึ่งเป็นวิธีการ Hash ข้อมลูชดุใหญ่ โดยใช้รปูแบบ Hash Tree ซึ่งจะ Hash 

Transactions ท้ังหมดใน Block ให้กลายเป็น Hash Value3 ขนาด 32 ไบต์

3 Hash Value คือ ค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการท�า Hash Function โดยการท�า Hash 
Function คือ การน�าข้อมลูต้นฉบับท่ีต้องการแปลงข้อมลูมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นฟังก์ชันทางเดียวในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของข้อมูลและ 
มขีนาดความยาวท่ีคงท่ีเสมอโดยข้อมลูต้นฉบับท่ีผ่านการท�า Hash Function แล้วจะไม่สามารถ
ด�าเนินการย้อนกลับเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลเดิม
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วิธีกำรค�ำนวณหำคำ่ Nonce
Nonce คือ ค่าที่ใช้ในการค้นหาค่า Hash ของ Block ซึ่งจะต้องเป็นไป

ตามกฎของระบบที่ได้ก�าหนดไว้ โดยค่า Hash ที่ได้นั้นจะต้องมีค่าต�่ากว่าค่า 

Target หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ค่า Difficulty นั่นเอง โดยค�าสั่งดังกล่าวก็คือ  

“จงท�าให้ Hash ของ Block_Header มีค่า <= Target” โดยค่า Nonce 

จะถูกวางไว้ใน Block Header ดังแสดงในรูปภาพที่ 7 เพื่อให้เราวนหาค่า 

ไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่า Hash จะต�่ากว่าค่า Target ดังนั้นการหาค่า Nonce 

ก็คือ การเปล่ียนค่า Block Header จนกระท่ังได้ค่า Hash ท่ีต�่ากว่า 

ค่า Target ให้ได้ ใครหาได้ก่อนคนน้ันชนะซึ่งก็คือ คนท่ีได้เป็นคนยืนยัน 

ความถูกต้องของ Block น้ัน ๆ น่ันเอง ดังน้ันเมื่อได้ค่า Nonce แล้ว  

ค่า Hash ที่ได้จากการหาค่า Nonce นั้นก็จะถูกใช้เป็นค่า Hash ของ Block 

นั้นทันที ซึ่งก็คือ Current Hash ของ Block นั้น ๆ นั่นเอง
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ตัวอย�างการแสดง BLOCK INFORMATION ของ BITCOIN

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

ค่า Target หรือ Difficulty จะถูกก�าหนดโดยระบบภายใต้สูตร

Difficulty =
0x00ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000

CurrentTarget

นอกจากน้ีค่า Target หรือ Difficulty จะถูกค�านวณค่าใหม่ในทุก 2016 Blocks 

(ประมาณ 2 สัปดาห์) และถูกค�านวณตรง ๆ เลย ถ้า 2016 Blocks ที่ผ่านมาใช้

เวลาเกิน 2 สัปดาห์ ก็จะลดค่า Difficulty ลง แต่ถ้าใช้เวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ 

ก็จะปรับค่า Difficulty ขึ้น 
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รูปภาพที่ 8: หลักการ Hash ข้อมูลชุดใหญ่โดยใช้รูปแบบ Hash Tree
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Futter, Hale, Elverston, & Waters, 2017) 

จากตัวอย่างการแสดง Block Information ในรูปภาพท่ี 7 ซ่ึงเป็นตัวอย่าง 

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
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ดังนั้นค่า Merkle Root ก็คือ ค่า Hash ที่อยู่บนสุดของ Hash Tree นั่นเอง 

โดยค่าดังกล่าวจะถูกแสดงใน Block Information ซ่ึง Hash Tree จะใช้กับ 

การออกแบบ Block ท่ีมีการรวบ Transaction ท่ีเกิดข้ึนในเวลาไล่เล่ียกันรวม 

เข้าไว้ใน Block เดียวกัน

เน่ืองจากการก�าหนดให้ทุก ๆ 

Node จะต้องท�าการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ (A Mathematical  

Pu z z l e )  ห รือ ท่ี รู ้ จั ก กั น ใ น ชื่อ  

"Proof-of-Work" โดย Block ท่ี

ถูกยอมรับจะต้องมีค�าตอบของการ 

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว

รวมอยู่ใน Block ด้วยซ่ึงก็คือการ 

หาค่า Nonce น่ันเอง ดังน้ันจงึเป็นไป

ไม่ได้ที่ผู้โจมตีจะสร้าง Transaction 

ปลอมข้ึนมาโดยท่ีไม่ท�าการแก้ไข

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ Block 

น้ัน ๆ  รวมไปถึง Block อ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่น  

Chain ด ้ วย อีก ทั้ งจะต ้องท� า 

พร้อม ๆ กันในทุก ๆ Block เพื่อให้

ได้รับการยอมรับจาก Node อ่ืน ๆ 

ซึ่งเป็นสิ่งท่ียากและแทบจะเป็นไป 

ไม่ได ้เลยด้วยความสามารถของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

จงึท�าให้ Blockchain ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นรูปแบบของการบันทึก

ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
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Consensus

การก�าหนดข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย  

Blockchain โดยสมาชิกต้องยอมรับกฎระเบียบร่วมกัน ด้วยกลไกในการ

ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในทุก Node ผ่านอัลกอริทึมต่าง ๆ เพ่ือให้

ข้อมูลมีความถูกต้องเท่ียงตรงและเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน รวมท้ังข้อมูลมีการ

จัดเก็บที่สอดคล้องและมีล�าดับการจัดเก็บตรงกัน ทั้งนี้ กระบวน Consensus 

มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น

Chain

Chain คือ หลักการจดจ�าทุก ๆ  ธุรกรรมของทุก ๆ  คนในระบบและบันทึก

ข้อมลูพร้อมจดัท�าเป็นส�าเนาบัญชี Ledger แจกจ่ายให้กับทุกคนในระบบ ส�าเนา

บัญชี Ledger ท่ีว่าน้ันจะถูกกระจายส่งต่อไปให้ทุกๆ Node ในระบบเพ่ือให ้

ทุกคนรับทราบว่ามีธุรกรรมอะไรเกิดข้ึนมาบ้างต้ังแต่เปิดระบบ Blockchain 

น้ันข้ึนมา ถึงแม้ว่าจะมี Node ใด Node หน่ึงเสียหายไปก็สามารถยืนยัน 

หรือกู้ข้อมลู Ledger จาก Node อ่ืน ๆ  กลับมาอัปเดตให้ท้ังระบบได้เหมอืนเดิม
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Proof-of-Work คือ กระบวนการท�า Consensus โดยใช้การแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความซบัซ้อนและต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาน้ัน ๆ  

จาก Nodes ต่าง ๆ  ที่อยู่ในเครือข่ายหรือเรียกว่า “Miners” เพื่อยืนยัน

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจะถูกบันทึกเข้ามาในเครือข่าย โดย Miner  

จะได้รบัค่าตอบแทนจากการท�า Proof-of-Work และด้วยวิธีการดังกล่าว

ท�าให้การแก้ไขข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในระบบ Blockchain แล้วนั้นท�าได้

ยากโดยท่ีไม่แก้ไขข้อมลูใน Block ถัด ๆ  ไป ยกตัวอย่างเช่น Bitcoins ซึ่ง

เป็น Public Blockchain ใช้วิธีการยืนยันรายการแบบ Proof-of-Work

Proof-of-Stake คือ กระบวนการท�า Consensus โดยใช้หลักการวาง 

“สนิทรพัย์” ของผู้ตรวจสอบ (Validator) ในการยนืยนัธุรกรรม ผู้ตรวจสอบ 

ท่ีท�าการวางสินทรัพย์จ�านวนมากจงึมีโอกาสสูงท่ีจะได้รับสิทธ์ิใน

การเขียนข้อมูลธุรกรรมบน Block ถัดไป โดยผู้ท่ีท�าการเขียนข้อมูล 

บน Block ถัดไปจะได้รับค่าธรรมเนียมการด�าเนินงานเป็นรางวัล

ตอบแทน ยกตัวอย่างเช่น Ethereum ซึ่งเป็น Public Blockchain  

ใช้วิธีการยืนยันรายการแบบ Proof-of-Stake  
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Proof-of-Authority คือ กระบวนการ Consensus โดยใช้การท�า 

ข้อตกลงร่วมกันในการก�าหนดสิทธิผู้ใช้งานหรอืองค์กรท่ีเชื่อถือได้ 

ส�าหรับการท�าธุรกรรมด้วยวิธีการระบุชื่อผู้ใช้อย่างเป็นทางการให้กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ Node บนเครือข่าย Blockchain ในการท�า

ธุรกรรมจะได้รับการตรวจสอบสิทธ์ิจากบัญชีท่ีได้รับอนุมัติหรือเรียกว่า  

ผู้ตรวจสอบ (Validator) ซึ่งท�าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัย  

โดยใช้รูปแบบการหมุนเวียนสิทธิเพ่ือกระจายความรับผิดชอบ และ 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นธรรม

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) คือ กระบวนการท�า  

Consensus โดยใช้หลักการเสียงข้างมาก ซึ่งต้องมีจ�านวนผู้ตรวจสอบ 

(Validator) ท้ังสิ้นจ�านวน 3f+1 node เพ่ือรับประกันความถูกต้อง 

ของระบบ โดย f คือ จ�านวนผู้ตรวจสอบท่ีไม่สามารถท�างานได้ 

ในขณะน้ัน ยกตัวอย่างเช่น HyperLedger ซึ่งเป็น Private Blockchain 

ใช้วิธีการยืนยันรายการแบบ PBFT

จากตัวอย่างท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน้ันเป็น Consensus 
Mechanisms ท่ีได้รับการยอมรับและถูกน�าไปใช ้
ในเครือข่าย Blockchain ท่ีมชีื่อเสยีงหลาย ๆ  เครือข่าย 
ด้วยกัน แต่วิธีการดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนหน่ึง 
ของ Consensus Mechanisms เท่าน้ัน ซึ่งในการ 
ใช้งานจริงยงัมอีีกหลายวิธี เช่น Ledger Based,  
Proprietary Distributed Ledger Consensus, 
Federated Consensus, N2N, Delegated Proof 
of Stake และ Round Robin โดยการเลือกใช ้
วิธีใดน้ันข้ึนอยูกั่บความเหมาะสมของ Blockchain  
ในแต่ละประเภท รวมถึงแนวทางการออกแบบ
ระบบ Blockchain
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Validation

Validation คือ การตรวจสอบความถูกต้องแบบทบทวนท้ังระบบและทุก 

Node ในระบบ Blockchain เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มข้ีอผิดพลาดเกิดข้ึนไม่ว่าจะมา

จากส่วนใดก็ตาม ซึ่งก็คือส่วนหน่ึงของ Consensus ท่ีเรียกว่า Proof-of-Work  

ซึ่งในหลักการแล้วการท�า Validation นั้นมีจุดประสงค์อยู่ 3 ประการคือ

1 วิธีการในการยอมรับ/ปฏิเสธ รายการใน Block นั้น ๆ

2 วิธีการตรวจสอบที่ทุกคนในระบบยอมรับร่วมกัน

3 วิธีตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ Block ยกตัวอย่างเช่น 

หมายเลข Block โดยตรวจสอบ Block ก่อนหน้าท่ีติดกันก่อนว่าเป็น 

Block ที่ถูกต้องหรือไม่โดยเวลาที่ Block ถูกสร้างขึ้นต้องมากกว่า

เวลาของ Block ก่อนหน้า

ค่า Nonce โดยการตรวจสอบค่า Nonce ซึง่ก็คือค่า Hash ของ Block  

ที่ได้มาจากการท�า Proof-of-Work นั่นเอง

ค่า Previous Hash และ ค่า Current Hash โดยการตรวจสอบสถานะ

เริ่มต้นใน Block ต้องมีข้อมูลตรงตามสถานะสุดท้ายของ Block  

ก่อนหน้า

แต่อย่างไรก็ดีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ Block หรือการท�า 

Validation น้ันอาจจะมีข้ันตอนมากกว่าน้ีข้ึนอยู่กับการออกแบบการเก็บข้อมูล 

ใน Block ของแต่ละค่ายนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ค่าย Ethereum นั้นจะมีขั้นตอน

การ Validation ถึง 5 ข้ันตอนด้วยกัน ซึ่งจะต้องสมัพันธ์กับการเก็บข้อมลูใน Block 
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ประเภทของ Blockchain

รูปภาพที่ 9: Public Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Kohut, 2018)

Blockchain สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาจากข้อก�าหนด 

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�าธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดย 

ไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาต หรือรูจ้กักันในอีกชื่อ คือ Permissionless Blockchain  

ดังแสดงในรูปภาพที่ 9 

PUBLIC BLOCKCHAIN
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โดยทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นข้อมลูรายการธุรกรรมได้ ซึ่งรายการธุรกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนใหม่จะต้องผ่านกระบวนการท�า Consensus จากสมาชิกในเครือข่ายเสยีก่อน  

ตัวอย่างของระบบ Blockchain แบบเปิดสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin, 

Ethereum 
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Private Blockchain 

Private Blockchain คือ Blockchain วงปิดท่ีเข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ท่ี 

ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานภายในองค์กร ดังนั้น

ข้อมูลการท�าธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกจ�ากัดอยู่เฉพาะภายในเครือข่ายซึ่งประกอบ

ไปด้วยสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 10

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

PRIVATE BLOCKCHAIN

โดยภายในเครือข่ายจะมี Node หลักคอยท�าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเกณฑ์

ส�าหรบัการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการบันทึกและการท�าธุรกรรมของทุก Node 

ซึ่งผู้เข้าร่วมในกลุ่มสามารถตกลงท่ีจะเปล่ียนแปลงเกณฑ์ส�าหรับตรวจสอบและ

บันทึกรายการได้ จึงเหมาะสมส�าหรับการประยุกต์ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับ 

หรือข้อมูลท่ีไม่ต้องการเผยแพร่ให้ผู้ไม่เก่ียวข้องภายนอกองค์กรทราบ อย่างไร

ก็ตามหน่วยงานท่ีมีการสร้าง Blockchain แบบปิดเป็นของตนเอง จ�าเป็นต้องมี
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Consortium Blockchain 

Consortium Blockchain คือ Blockchain ที่เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม

เท่าน้ัน โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่าง Public Blockchain และ Private  

Blockchain ซึ่งส่วนมากเป็นการรวมตัวกันขององค์กรท่ีมีลักษณะธุรกิจ 

เหมือนกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างสม�่าเสมออยู่แล้ว 

มารวมตัวกันต้ังวง Blockchain ข้ึนมา ท้ังน้ีเน่ืองจากธุรกรรมและข้อมูล 

ที่จัดเก็บ เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กร ส่งผลให้

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวท้ังหมดแก่สาธารณชนได้ ดังน้ันผู้เข้าร่วม 

Blockchain เฉพาะกลุ่ม จ�าเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนเสียก่อน  

จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายระหว่างธนาคาร ท่ีใช้ในการ 

แลกเปล่ียนข้อมูลการท�าธุรกรรม หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ภายในกลุ่ม 

ของธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น Japanese Bank และ R3CEV (Buterin, 2014) 

การลงทุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของอุปกรณ์ ระบบเครือข ่ายใน

การเชื่อมต่อองค์ความรู ้เก่ียวกับ

ระบบ Blockchain ท่ีน�ามาใช้งาน 

รวมท้ังการดูแลรักษา เพ่ือให้ระบบ

สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนมากมักใช้ 

ในงานระหว่างองค์กรธุรกิจหรือ

ระหว่างองค์กรภาครัฐ ตัวอย่าง 

ของระบบ Blockchain แบบปิด  

ยกตัวอย่างเช่น Hyperledger,  

Corda, Tendermint
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ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเทคโนโลยี Blockchain  

       ในแต่ละประเภท 

คุณลักษณะ
(Characteristic)

Private  
Permissioned

(Private  
Blockchain)

Public  
Permissioned:
Single Industry

Public  
Permissioned: 
Multi-Industry 

Permissionless 
(Public  

Blockchain)

ผู้มีอ�ำนำจ  
(Authority),  
กำรควบคุม  
(Control) และ
ควำมน่ำเชื่อถือ 
(Trust)

การบริหาร
จัดการบัญชี
แยกประเภท 
ภายในเพียง
องค์กรเดียว 
(Centralized 
Trust)

การจัดการบัญชี
แยกประเภท
โดยมีประโยชน์
อุตสาหกรรม
เป็นส�าคัญ
และเปิดใช้
กับรูปแบบ
สาธารณะอย่าง
จ�ากัดภายใน
อุตสาหกรรม
(Semi- 
Centralized 
Trust)

การจัดการบัญชี
แยกประเภท
โดยมีประโยชน์
อุตสาหกรรม
เป็นส�าคัญ และ
เปิดการใช้แบบ
สาธารณะ
(Semi- 
Centralized 
Trust)

การจัดการบัญชี
แยกประเภท
โดยเครือข่าย 
แบบกระจาย
ศูนยไ์ม่มรีะบบ
ข้อมลูกลาง  
(Distributed  
Consensus) 

บริบททำงธุรกิจ 
(Business 
Context)

การใช้งาน
ภายในองค์กร
เท่านั้น 
(Intra- 
Company)

การใช้งาน
ระหว่างบริษัท
หรือภายใน
อุตสาหกรรม
(Inter- 
Company)

การใช้งาน
ระหว่างบริษัท
หรือข้าม
อุตสาหกรรม
(Inter- 
Company)

บริษัทและ
บุคคลทั่วไป
สาธารณะที่
อยู่ระหว่าง
เครือข่ายหรือ
ระบบนิเวศของ 
Blockchain 
(Inter-Entity)

สิทธิ์กำรเขำ้ถึง  
(Access 
Rights)

การอนุญาต
สิทธิ์การใช้งาน
วัตถุประสงค์
เดียวของหนึ่ง
องค์กร

การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ์ใน
อุตสาหกรรม
เดี่ยว

การก�าหนด
สิทธิ์ใน
อุตสาหกรรม/ 
วัตถุประสงค์
หลายแบบ

อนุญาตให้ 
ผู้เข้าร่วมหลาย
อุตสาหกรรม/ 
ผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาค้นคว้า
และผู้ที่ต้องการ
ใช้งานหลาย
ประเภท
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คุณลักษณะ
(Characteristic)

Private  
Permissioned

(Private  
Blockchain)

Public  
Permissioned:
Single Industry

Public  
Permissioned: 
Multi-Industry 

Permissionless 
(Public  

Blockchain)

กำรเป็นสมำชิก 
(Membership) 

Static Static Semi-Static Fluid

ควำมรับผิด
ชอบ  
(Accountability),  
สถำนะทำง
กฎหมำย  
(Legal  
Standing)

ผู้รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย

ผู้ที่รับผิดชอบ 
ตามกฎหมาย
และอาจได้รบั 
การควบคุม

ผู้ที่รับผิดชอบ 
ตามกฎหมาย
และอาจได้รบั
การควบคุม

ผู้ที่รับผิดชอบ
จ�ากัด/ไม่มี
กฎหมายรับรอง 
และผู้ใช้ 
ไม่ได้รับ 
การควบคุม

รูปแบบกำรน�ำ
ไปใช้
(Deployment 
Style) 

อาจแก้ไขได้ กึ่งสามารถ
แก้ไขได้

กึ่งสามารถ
แก้ไขได้

ส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถ
แก้ไขได้

รูปแบบกำร
บันทึก 
ควำมไม่
เปลีย่นแปลง
(Record  
Immutability) 

อาจแก้ไขได้ กึ่งสามารถ
แก้ไขได้

กึ่งสามารถ
แก้ไขได้

ส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถ
แก้ไขได้

Consensus 
Mechanism

Proof of Stake,  
Federated  
Byzantine Fault  
Tolerance  
Agreement,  
Proof of  
Authority, Proof 
of Identity 

Proof of Stake, 
Practical  
Byzantine Fault 
Tolerance,  
Deposit-Based, 
Federated 
Byzantine 
Agreement

Proof of Stake, 
Practical  
Byzantine Fault 
Tolerance,  
Deposit-Based, 
Federated 
Byzantine 
Agreement 

Proof of 
Work 

(Ethereum Kovan Testnet, POA Chain,  
R3 (Banks), EWF 
(Energy), B3i (Insurance), Corda)

(Bitcoin,  
Ethereum, 
etc..)
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คุณลักษณะ
(Characteristic)

Private  
Permissioned

(Private  
Blockchain)

Public  
Permissioned:
Single Industry

Public  
Permissioned: 
Multi-Industry 

Permissionless 
(Public  

Blockchain)

ข้อดี  
(Advantages)

1. การรับรองความถูกต้องและการรักษา 
   ความปลอดภัยด้วยสิทธิของผู้ใช้ที่ไว้วางใจ 
   ได้อย่างน่าเชื่อถือ
2. การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของโปรโตคอล 
   และเครือข่ายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบเครือข่ายและ 
   การจัดการใช้งานร่วมกัน
4. การก�ากับดูแลและการบังคับใช้นโยบาย
5. การก�ากับดูแลกฎระเบียบ
6. การพัฒนามาตรฐานและการควบคุม
7. ความสามารถในการท�างานที่รวดเร็วขึ้น
8. การปกป้องข้อมูล สินค้า บริการ หรือกลยุทธ์ 
   ทางธุรกิจ ให้มีเสถียรภาพมั่นคงและปลอดภัย

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
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คุณลักษณะ
(Characteristic)

Private  
Permissioned

(Private  
Blockchain)

Public  
Permissioned:
Single Industry

Public  
Permissioned: 
Multi-Industry 

Permissionless 
(Public  

Blockchain)

ข้อเสีย  
(Disadvantages)

1. จุดเดียวของความล้มเหลว  
   (Single Point of Failure)
2. อาจไม่สามารถเปิดแหล่งที่มาได้
3. การเสริมสร้างรูปแบบธุรกิจ 
   และชุดกระบวนการที่มีอยู่
4. การที่ต้องดูแลระบบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
5. ผู้จัดหาเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง  
   (ในกรณีผู้ซื้อหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)
6. การจัดหาทรัพยากรบุคคลส�าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ 
   ที่มีอยู่จ�ากัด
7. การใช้งานต้องมีมติหรือข้อตกลงเป็นเอกฉันท ์
   ขององค์กร

1. ปัญหา 
   ความสามารถ 
   ในการรองรบั 
   การปรับ 
   ขยายขนาด  
   ธุรกรรม  
   ท�าให้เกิด 
   ความล่าช้า 
   ในการท�า 
   ธุรกรรม
2. การก�ากับ 
   ดูแลที ่
   ซับซ้อน
3. การมส่ีวนร่วม 
   ของผู้เก่ียวข้อง 
   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�าคัญของเทคโนโลยี Blockchain

การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Block โดยเชื่อมต่อแต่ละ Block ด้วย 

Hash Function และกระจายให้ทุก ๆ Node เก็บ ท�าให้เกิดคุณสมบัติท่ีส�าคัญ 

ของ Blockchain 3 ประการ คือ ความถูกต้องเท่ียงตรงของข้อมลู (Data Integrity) 

ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล (Data Transparency) และความสามารถในการ

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องของระบบ (Availability) (Serrano, 2017)

ควำมถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity)

เนื่องจากการเชื่อมโยง Block ปัจจุบันและ Block ก่อนหน้าด้วย Hash 

Function และท�าการกระจายให้ทุก Node เก็บ ท�าให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงใน 

Blockchain แล้วไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (Immutability) 

ดังน้ันหากมคีวามพยายามในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีถูกบันทึกลงใน 

Block แล้วจะท�าให้ทราบได้ทันทีเนื่องจากข้อมูลใน Node ดังกล่าวจะมีข้อมูล 

ที่ต่างออกไปจาก Node อื่น ๆ ในระบบ และไม่สามารถสร้าง Consensus  

กับ Node อื่นได้ ท�าให้ถูกแยกออกจาก Chain หลักไปในที่สุด

ควำมโปร่งใสในกำรเข้ำถึงข้อมูล (Data Transparency)

เน่ืองจากทุก Node ในระบบ Blockchain จะเก็บข้อมลูเดียวกันท้ังหมด 

โดยไม่ม ี Node ใด Node หนึง่เป็นตัวกลางที่มีอ�านาจแต่เพียงผู้เดียวในการ 

เก็บข้อมูล ดังน้ันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จึงท�าได้จาก Node ตัวเองทันที  

โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอข้อมูลจากตัวกลาง จึงเรียกว่าเป็นระบบท่ีมีความ

โปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลสูงมาก
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ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องของระบบ (Availability)

เนือ่งจากทุก Node ในระบบ Blockchain จะเก็บข้อมลูเดียวกันท้ังหมด  

จึงสามารถท�างานทดแทนกันได้เมือ่ม ีNode ท่ีไม่สามารถให้บริการได้ในขณะน้ัน  

โดยระบบจะท�าการคัดลอกส�าเนาข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันเมื่อ Node  

กลับข้ึนมาให้บริการได้อีกครัง้
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รูปภาพที่ 11: กระบวนการตัดสินใจก่อนการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018a)

เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain

เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลย ีBlockchain เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

และความจ�าเป็นในมิติต่าง ๆ ตามข้อค�าถามท้ัง 6 ค�าถาม ส�าหรับใช้ในการ 

ตัดสินใจเพื่อให้องค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ได้อย่างเหมาะสม  

อีกทั้งยังสามารถน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการท�างานในอดีต 

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการท�างานในอนาคตได้ ดังแสดงในรปูภาพท่ี 11

6 คำถามก�อนตัดสินใจใช� เทคโนโลยี Blockchain

คุณต�องการแชร�ข�อมูลชุดเดียวกัน
ให�กับผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องทั้ง ระบบใช�หร�อไม�?

คุณไม�จําเป�นต�องใช�เทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก Blockchain 
จะช�วยให�คุณสามารถเก็บข�อมูลที่มีความถูกต�องตรงกันได� 
โดยรับประกันว�าข�อมูลจะไม�ถูกเปล่ียนแปลง/ ถูกแก�ไขเม่ือเวลาผ�านไป

ถ�าข�อมูลของคุณถูกสร�างข�้นโดยคน /องค�กรใดองค�กรหนึ่งเท�านั้น
คุณไม�จำเป�นต�องใช�เทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก Blockchain 
ถูกสร�างข�้นมาเพ�่อแก�ป�ญหาความไม�ไว�วางใจระหว�างกัน (Trustless)

ถ�าข�อมูลของคุณเป�นข�อมูลที่ต�องมีการอัพเดต / เปลี่ยนแปลงแก�ไข
รายการอยู�เสมอๆ คุณไม�ควรใช�เทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก
ข�อมูลท่ีถูกเก็บบน Blockchain แล�วไม�สามารถเปล่ียนแปลงหร�อแก�ไขได�

ถ�าข�อมูลของคุณเป�นข�อมูลที่มีความละเอียดอ�อน / ข�อมูลที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลได� (Personally Identifiable Information: Pll) คุณไม�ควร
ใช�เทคโนโลยี Blockchain ถึงแม�ข�อมูลดังกล�าวจะถูกเข�ารหัสก็ตาม

ถ�าคุณไม�ต�องการพ�สูจน�ทราบว�ามีอะไรเกิดข�น้กับข�อมูลของคุณบ�าง / 
ข�อมูลมีการถูกแก�ไข (Data Provenance) หร�อไม� คุณไม�จำเป�นต�องใช�
เทคโนโลยี Blockchain

ถ�าคุณเชื่อถือ / ไว�ใจ คนที่มีส�วนเกี่ยวข�องในการสร�างข�อมูลของคุณ
อยู�แล�ว คุณไม�จำเป�นต�องใช�เทคโนโลยี Blockchain เนื่องจาก 
Blockchain ถูกออกแบบมาเพ�อ่แก�ป�ญหาความไม�เช่ือใจกัน (Trustless) 
โดยไม�จำเป�นต�องมีคนกลางมาคอยสร�างความน�าเชื่อถือ

การสร�างรายการข�อมูลของคุณ
มีผู�เกี่ยวข�องมากกว�า 1 ราย ใช�หร�อไม�?

คุณต�องการบันทึกรายการข�อมูลท่ีไม�สามารถเปล่ียนแปลง
แก�ไข หร�อลบได�นอกจากเพ��มรายการข�อมูลใหม� 
(Immutability) ใช�หร�อไม�?

ข�อมูลของคุณที่ต�องการบันทึกเข�าสู�ระบบนั้นต�องไม�เป�น
ข�อมูลที่มีความละเอียดอ�อน / ข�อมูลที่สามารถระบุ
ตัวบุคคลได�ใช�หร�อไม�? 

คุณต�องการระบบที่สามารถสร�างความเชื่อใจระหว�าง
ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องในการสร�างข�อมูลโดยไม�จำเป�น
ต�องมีคนกลางมาคอยควบคุมใช�หร�อไม�?

คุณต�องการระบบที่รับประกันได�ว�าข�อมูลที่ผ�าน
การอนุมัติร�วมกันแล�วจะไม�สามารถถูกปลอมแปลง
หร�อแก�ไขได�ใช�หร�อไม�?

ควรใช�เทคโนโลยี Blockchain

เร��ม

ใช�

ไม�ใช�

ไม�ใช�

ไม�ใช�

ไม�ใช�

ไม�ใช�

ไม�ใช�

ใช�

ใช�

ใช�

ใช�
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รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Blockchain ถือได้ว ่าอยู ่ในช่วงเริ่มต้นของการ 

น�าไปใช้งาน โดยอ้างอิงข้อมลูจาก World Economic Forum Survey (2015) พบว่า 

มูลค่ารวมของธุรกรรมท่ีมีการใช้งานอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain รวมไปถึง  

Bitcoin น้ันยงัมปีริมาณค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับ GDP ของโลก โดยมปีริมาณเพียง  

0.025% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐน่ันเอง (Global  

GDP มีมูลค่า 80 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) แต่จากรายงาน ได้แสดงให้เห็นว่า 

การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain มีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดภายใน 

10 ปีน้ี เน่ืองจากภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้เห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญของการ 

น�าเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้งาน โดยในปี 2015 มีตัวเลขการลงทุนในธุรกิจ 

ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain สูงถึง 474 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโตข้ึน 
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ภาครัฐ 
(GOVERNMENT SECTOR)

การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน 
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

ธุรกิจประกันภัย 
(INSURANCE)

ธุรกิจพลังงาน (ENERGY 
BUSINESS)

การชำระและโอนเง�น 
(PAYMENT AND TRANSFER SYSTEM)

สถาบันการศึกษา 
(EDUCATION)

ธุรกิจออนไลน�เพลง 
(MUSIC ONLINE)

ธุรกิจการแชร�รถร�วมกัน 
(RIDE SHARING)

การเช�าและซื้อขายรถ 
(CAR RENTAL AND 
TRADING SYSTEM)

เคร�อข�ายและอินเตอร�เน็ตในทุกสิ�ง 
(NETWORKING AND 
INTERNET OF THING: IOT)

งานว�จัยและคาดการณ� 
(RESEARCH AND FORECASTING)

การออกเสียง (VOTING)

บัตรกํานัลและโปรแกรม
สร�างความภักดี 
(GIFT CARDS AND 
LOYALTY PROGRAMS)

แหล�งเก็บข�อมูลแบบออนไลน� 
(CLOUD STORAGE)

ธุรกิจสุขภาพ 
(HEALTHCARE)

ธุรกิจกีฬา 
(SPORT BUSINESS)

การซื้อขายหุ�น 
(STOCK TRADING)

อสังหาร�มทรัพย� 
(REAL ESTATE)

ความปลอดภัยทางไซเบอร�
(CYBERSECURITY)

การเง�นการธนาคาร 
(FINANCE AND BANKING)

รูปภาพที่ 12: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วนต่าง ๆ

ถึง 59% จากปีก่อนหน้าน้ี โดยในปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช้งานกนัอย่างกว้างขวางมากข้ึนไม่จ�าเพาะแค่เพียงภาคการเงินและการธนาคาร

เท่านั้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 12 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Supply Chain ธุรกิจประกันภัย  

ธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่ธุรกิจเพลงออนไลน์ รวมไปถึง

ภาครฐัก็ได้ให้ความสนใจเก่ียวกับการท�าเทคโนโลย ีBlockchain ไปใช้ในการบริหาร

งานภาครัฐกันมากขึ้นเช่นกัน
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ดังน้ันจากข้อมูลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วนต่าง ๆ 

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท�าให้สามารถจัดกลุ่มการพัฒนา Application ท่ีท�างาน

อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain ได้เป็น 4 กลุ่มดังแสดงในรูปภาพที่ 13

Transportation 
Healthcare 
Online Storage 
Mesh Networks

Wagers
Bounties
Family trust 
Escrows

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

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

Identity
Ownership 
Membership
Voting 

Examples: 
OneName, 
Mine, Streamium 
OpenBazaar, 
Swarm

Examples:  
Bitcoin, 
Coinbase, 
etc,

Key Blockchain Application Groupings

Increasing complexity and time-to-delivery

Transfers
Payments
Tips
Crowd Funding 

รูปภาพที่ 13: การจ�าแนกกลุ่ม Blockchain Application
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Umeh, 2016)
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เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

สกุลเงินดิจิทัลซึ่งมมีลูค่าเหมอืนกับธนบัตรในสกุลเงินประเทศต่าง ๆ  และ

ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียนแบบดิจิทัล โดยการแลกเปล่ียนรูปแบบ

ดิจิทัลได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 ซึ่ง Blockchain Application ในกลุม่เงิน

ดิจิทัลได้ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในธุรกิจการให้บริการทางการเงินท้ังการโอนและ

การจ่ายเงิน ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin และ Ripple

บริกำรพิสูจน์ทรำบ (Proof of Services)

การบริการพิสจูน์ทราบ คือ การประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีBlockchain ในการ 

บรรจุข้อมูลแบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลเอกลักษณ์ (Identity)  

กรรมสิทธ์ิ (Ownership) และสมาชิกภาพ (Membership) ซึ่งส่วนใหญ่ 

Application ดังกล่าวมักจะถูกน�าไปประยุกต์ใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ 

ซึ่งท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการบริการประชาชน ยกตัวอย่างเช่น MIT Digital Currency  

Initiative ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนรวมไปถึงภาครัฐเพ่ือสร้างโครงการ

น�าร่องเก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ในการออกใบสูติบัตร  

ใบมรณะบัตร ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบการ รวมไปถึง 

วุฒิการศึกษา ซึ่งในหลาย ๆ โครงการได้มีการพัฒนาจนเป็นรูปธรรม และ

ได้มีการน�าไปใช้จริงแล้ว ยกตัวอย่างเช่น บริการยืนยันเอกลักษณ์ (Identity  

Based Service) โดย BitNation มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระจายการอ�านาจ

การก�ากับดูแลในระดับโลก ได้ท�าการพัฒนา A World Citizenship ID  

บน Blockchain Protocol (Umeh, 2016)
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นอกจากน้ียังมี Proof of Service อีกประเภทหน่ึงหรือท่ีรู ้จักกันในชื่อ  

Proof of Existence คือการพิสูจน์การมีอยู่จริงของเอกสารต่างๆ โดยหลักการ 

คือ การเก็บข้อมลูโดยสรปุของเอกสารท่ีสามารถยนืยนัการมอียูจ่ริงของข้อมลูภายใน

เอกสารต้นฉบับได้ หรือที่เรียกว่า Cryptographic Digest รวมไปถึงเวลาที่จัดส่ง

เอกสารไปยังผู้รับซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บลงใน Blockchain ดังนั้นผู้ใช้งาน

มั่นใจได้ว่าเอกสารท่ีได้รับน้ันเป็นเอกสารท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ อีกท้ังไม่จ�าเป็น

ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บลงใน Blockchain 

เป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปของเอกสารท่ีสามารถยืนยันการมีอยู่จริงของข้อมูลภายใน

เอกสารต้นฉบับได้ และเวลาที่จัดส่งเอกสารไปยังผู้รับเท่านั้นไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
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สัญญำอัจฉริยะ (Smart Contract) 

สญัญาอัจฉริยะ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถด�าเนนิการตามข้อตกลง 

โดยอัตโนมัติทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งได้มีการระบุถึง 

เงื่อนไข หรือเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้องมีคนกลาง นั่นคือ 

หลักการส�าคัญของสญัญาอัจฉริยะ ซึ่งได้ถูกคิดค้นข้ึนในปี 1994 โดย Nick Szabo  

(Crosby, Pattanayak, Verma, & Kalyanaraman, 2016) ยกตัวอย่างเช่น 

การโอนเงินจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ทันทีท่ีจ�านวนผู้ใช้ถึงระดับท่ี 

ตกลงกับเจ้าของลิขสทิธ์ิซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้า การโอนเงินจ่ายค่าโฆษณาบนเวบ็ไซต์ 

โดยอัตโนมัติ ทันทีท่ีจ�านวนคนดูถึงระดับท่ีตกลงกับเจ้าของเว็บไว้ล่วงหน้า  

การโอนคูปองส่วนลดราคาสินค้ามาให้ลูกค้าอัตโนมัติ ทันทีท่ีถึงวันท่ีใช้คูปอง

นั้นได้ หรือแม้แต่การโอนเงินจ่ายค่าบทความ ทันทีและทุกครั้งที่จ�านวนผู้อ่าน

บทความถึงระดับที่ตกลงกับนักเขียนไว้ล่วงหน้า ตราบใดท่ีคู่สัญญาทุกฝ่าย

ตกลงกันได้ เมือ่น้ันสญัญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract ก็จะถูกโปรแกรมและ

บริหารจัดการอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยี Blockchain 

ซึ่งในปัจจุบันบริษัท Ethereum และ Codius ได้เปิดใช้งาน Smart Contract  

บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี Blockchain โดย The Ethereum Project  

เป็นหน่ึงตัวอย่างของการท�า Smart Contract เต็มรูปแบบซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

ของ Public Blockchain ส่วนตัวอย่างอื่น ๆ  นั้นเป็นการท�า Smart Contract 

ในรูปแบบของ Private หรือ Permissioned Blockchain ซึ่งจะท�าการติดต่อ

เฉพาะ Node ท่ีรูจ้กัและเชื่อถือได้เท่าน้ัน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย  การน�าสญัญา

อัจฉริยะ หรือ Smart Contract มาใช้งานนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่ไว้

วางใจกันระหว่างคู่สญัญา การฉ้อโกง และการบิดเบือนสญัญา อีกท้ังยงัสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาการตีความเน้ือหาในสัญญา ซึ่งมักจะเป็นข้อพิพาทระหว่าง 

คู่สัญญาเสมอ ๆ เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตีความสัญญาคนละแบบ
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ท้ังน้ีในการประยุกต์ใช้งาน Smart Contract ร่วมกับกระบวนการต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง จ�าเป็นต้องทราบจดุเด่น และข้อจ�ากัดของ Smart Contract ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้สามารถน�า Smart Contract ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยจุดเด่น 

ของ Smart Contract ประกอบไปด้วย

ความปลอดภัย (Security) เนื่องจาก Smart Contract ที่ถูกพัฒนา 

โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain น้ันจะถูกกระจายไปยังสมาชิกอ่ืน ๆ  

ที่อยู่ในเครือข่าย จึงมั่นใจได้ว่า Smart Contract ดังกล่าวจะไม่สูญหาย 

หรือถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) เน่ืองจาก Smart Contract  

จะด�าเนินการตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ  ์

ตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งได้มีการระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้อง 

มีคนกลางมาเกี่ยวข้อง

ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) เน่ืองจาก การน�า Smart 
Contract มาใช้งานในระบบใด ๆ นั้น หมายความว่าระบบนั้นจะต้อง

ท�างานภายใต้เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังระบบ

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน Smart Contract
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ดังนั้นจากจุดเด่นของ Smart Contract ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นลักษณะงาน

ที่เหมาะสมส�าหรับการน�า Smart Contract ไปประยุกต์ใช้ ประกอบไปด้วย

งานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูท่ีไม่ต้องการให้แก้ไขได้ หรือสามารเปล่ียนแปลง

เพิ่มเติมได้จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูล

ส�าหรับใช้ยืนยันบุคคล การเก็บข้อมูลสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่าง ๆ
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งานท่ีต้องการให้ธุรกรรมสามารถด�าเนินการได้อย่างอัตโนมัติตาม

เงือ่นไขท่ีก�าหนด โดยปราศจากตัวกลางในการควบคุม หรือก�าหนด 

การตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น งานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

งานท่ีจ�าเป็นต้องเก็บประวัติการท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ใน 

การสืบข้อมูลย้อนกลับ หรือตรวจสอบความถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น  

งานเก็บประวัติการรักษาทางการแพทย์ งานเก็บประวัติข ้อมูล 

การถ่ายโอนสินทรัพย์ที่มีมูลค่า

งานท่ีต้องการลดค่าใช้จ่ายกรณีมตัีวกลางร่วมในการบริหารจดัการระบบ 

ซึ่งสามารถประยกุต์ใช้ได้กับหลายหน่วยงานท่ีมกีารใช้บุคลากร หรือสาขา

ของส�านักงานในการด�าเนินงานเป็นจ�านวนมาก

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย์ (Human Error) เน่ืองจากการสร้าง 

Smart Contract คือ การเขียนโปรแกรม และก�าหนดขัน้ตอนการท�างาน 

ดังน้ันหากมกีารทดสอบไม่เพียงพอ Smart Contract ท่ีสร้างข้ึนสามารถ

ท�างานผิดพลาดได้ โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหาย

และส่งผลกระทบในวงกว้าง

ถึงแม้ Smart Contract จะมจีดุเด่น 

และความเหมาะสมกับการน�าไปใช้

ในงานประเภทต่าง ๆ  ดังได้กล่าวมา 

แล้วข้างต้น แต่อย่างไรก็ดีหากมี

การน�า Smart Contract ไปใช้งาน 

ก็ยงัจ�าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาข้อจ�ากัด

ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย
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ความยากต่อการเปล่ียนแปลง (Immutable) หรือปรับปรุงเวอร์ชัน 

ของ Smart Contract เน่ืองจาก Smart Contract และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

ได้ท�าการลงทะเบียน และมีการเชื่อมต่อกับระบบท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อย

แล้ว ดังน้ันหากมีการเปล่ียนแปลง Smart Contract ส่งผลให้ต้องมี 

การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมด

ความเชื่อมั่น (Confidence) เน่ืองจากในปัจจุบันยังขาดการรับรอง 

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรมผ่าน Smart Contract

ค่าใช้จ่าย (Cost) เน่ืองจากการพัฒนา Smart Contract และส่วนเชื่อมต่อ 

กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง จ�าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์สูง 

ในการด�าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการส�าหรับ

กระบวนการดังกล่าวสูงขึ้นตามไปด้วย
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ระบบ/บริกำรอัตโนมัติ  
(Decentralized Autonomous Systems/Services)

ระบบ/บริการอัตโนมติั ถูกมองว่าเป็นพัฒนาการข้ันสงูสดุส�าหรบัการพัฒนา  

Application บนเทคโนโลยี Blockchain คือ การท�าให้คอมพิวเตอร์สามารถ

คุยกันเองเพ่ือบริหารกิจการได้เองแบบอัตโนมติั โดยไม่ต้องอาศยัการตัดสนิใจ 

ของมนุษย์ หรือไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเก่ียวข้อง ท่ีเรียกว่า “องค์กรอัตโนมัติ

กระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organization: DAO)  

โดยการแปลงสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดขององค์กรหรืออะไรก็ตาม 

ให้อยู่ในรูปแบบของ “สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts)” แต่อย่างไรก็ดี 

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) ก็เป็นเพียงแค่ชุดค�าสั่งทางคอมพิวเตอร์

เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้มีศักยภาพใด ๆ ที่จะท�าหน้าที่ในการผลิตสินค้า  

เขียนโค้ด หรือกวาดถนน ดังน้ันการท่ีองค์กรอัตโนมติักระจายศนูย์ (Decentralized  

Autonomous Organization: DAO) จะเกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงปฏิบัติได้น้ัน 
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จึงจ�าเป็นต้องมี “ผู้รับเหมา (Contractor)” โดย DAO จะเปิดให้ใครก็ได้ส่ง 

“ข้อเสนอ” (Proposal) ท่ีจะพัฒนา/ผลิตสินค้าหรือบริการเข้ามา ข้อเสนอ

เหล่านี้ต้องอยู่ในรูปของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) แนบด้วยข้อเสนอ

ในรูปภาษาธรรมดา จากน้ันข้อเสนอต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบว่าขัดแย้งกับ 

ผลประโยชน์ของ DAO หรือไม่ และมีคุณสมบัติครบตามที่ DAO ระบุหรือไม่ 

จากน้ันข้อเสนอของผู้รบัเหมาท่ีผ่านการพิจารณาจะถูกเติมเข้าไปในรายชื่อบัญชี

ท่ีมีสทิธิได้รบัเงินจาก DAO ท้ังน้ีองค์กรอัตโนมติักระจายศนูย์ (Decentralized 

Autonomous Organization: DAO) เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ

เมื่อเป็นการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างเทคโนโลยี Blockchain และปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (สฤณี อาชวานันทกุล (2016))
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
Blockchain  

เพื่องานบริการภาครัฐ  
กรณีศึกษาต่างประเทศ 
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ปัจจุบันการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐมีแนวโน้ม 

สงูข้ึนอย่างมาก โดยพบว่ามมีากกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก ยกตัวอย่างเช่น เอสโตเนีย  

แคนาดา อังกฤษ บราซิล จีน และอินเดีย เริ่มมีการศึกษา ทดลอง รวมไปถึง 

การพัฒนา จนน�าไปสู่การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�าหรับงานบริการ 

ภาครฐัอย่างเป็นรปูธรรมดังแสดงในรปูภาพท่ี 14 (โดยรายละเอียดการน�าเทคโนโลยี  

Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐแยกตามประเทศ ดังปรากฎในเอกสาร 

แนบท้ายที่ 1)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain     
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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รปูภาพท่ี 15: ผลการส�ารวจความคาดหวงัในการน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในภาครฐั
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Holgate, 2018)

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 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของ CIO ส่วนใหญ่  

ดังแสดงในรูปภาพท่ี 15 พบว่าความเห็นของ CIO ส่วนใหญ่ตระหนักและให ้

ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐ 

เป็นอย่างมาก โดยพบว่า 22% ของหน่วยงานภาครฐัได้มกีารวางแผนท้ังในระยะสัน้ 

และระยะยาวในการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน รวมถึงมีความสนใจ 

ในการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งาน และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ 

สูงถึง 42%

ท้ังน้ีวัตถุประสงค์ของการน�า

เทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ส�าหรบั

งานบริการภาครัฐในต่างประเทศ 

เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ในการเข้าถึงสวสัดิการ และบริการต่าง ๆ   

ของภาครฐั ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี  

Blockchain สามารถช่วยปรบัปรงุคุณภาพ

ระบบการลงทะเบียน (Registration  

System) เพ่ือแจกจ่ายสวสัดิการภาครฐั

ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน อีกท้ังการท�างานร่วมกับระบบ

พิสูจน์ตัวตน (Identity Management) 

บนเทคโนโลย ีBlockchain สามารถช่วย

ลดขั้นตอน และการใช้ส�าเนาเอกสารใน

การพิสูจน์ตัวตนได้ ท�าให้ประชาชนได้

รบัความสะดวกและรวดเรว็ในการได้รบั

บริการ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ

ได้น�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน 

การให้ความช่วยเหลือ 
และการบริการประชาชน  
Social Welfare

1

การจ่ายเงินสวสัดิการภาครฐัต่าง ๆ  โดย 

ประชาชนจะได้รับเงินโดยตรงผ่านทาง  

Digital Wallet ของพวกเขา ซึ่งช่วยลด 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร และลดโอกาส 

ในการทุจริตจากหน่วยงานท้องถ่ินลงได้  

ท�าให้เกิดความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของภาครัฐได้ 

วัตถุประสงค์ของการน�าเทคโนโลยี Blockchain  
มาใช้ส�าหรับงานบริการภาครัฐ
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2

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ หรือ

ท่ีรูจ้กักันในชื่อระบบ e-Government ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีรฐับาลท่ัวโลก 

ก�าลังให้ความส�าคัญอยู่ในขณะน้ี สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา 

รฐับาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรปูธรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการช่วยลดต้นทุน ความยุ่งยาก

ซับซ้อน และช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง 

บริการภาครัฐ อีกท้ังยังท�าให้เกิดกระบวนการท่ีน่าเชื่อถือส�าหรับ 

การแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลภาครฐั ท�าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

ลดการทุจริตคอร์รัปชัน 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานภาครัฐ  
e-Government 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเอสโตเนีย ซึ่ง

ได้ชื่อว่ามรีะบบ e-Government ทีดี่ท่ีสดุ

ในโลก อีกท้ังยงัเป็นประเทศแรก ๆ  ท่ีได้

น�าเทคโนโลยี Blockchain และบริการ

ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารประเทศแบบ

เตม็ตวั เพือ่น�าประเทศไปสูส่ังคมดจิิทัล 

โดยการบริการภาครัฐเกือบทุกประเภท 

อยูบ่นระบบออนไลน์ท่ีมีชื่อว่า e-Estonia  

ซึ่งประกอบไปด้วย e-Service ต่าง ๆ 

มากมาย เช่น e-Residency, e-Court, 

Electronic Land Register, Electronic  

Health Care Record และ i-Voting  

ประเทศเอสโตเนียมกีารลงทุนด้านระบบ  

e-Government มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 

โดยเริ่มจากระบบภาษีออนไลน์ (e-Tax 

Board) และระบบบริการจอดรถผ่าน

ออนไลน์ (e-Parking) จนกระทั่งในปี 

ค.ศ. 2001 เริ่มท�าโครงการ X-Road 

หรือทางเชื่อมข้อมูลภาครัฐ โดยท�าการ

เชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

ในประเทศเอสโตเนียเข้าด้วยกัน และ 

พัฒนาระบบดังกล่าวเรื่อยมาจน X-Road  

กลายเป็นกระดูกสันหลังส�าคัญของงาน

บริการภาครัฐของประเทศเอสโตเนีย
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ในยุคปัจจุบันรัฐบาลของหลายประเทศ 

ท่ัวโลกก�าลังก้าวเข้าสู ่การเป็นรัฐบาล 

ดิจทัิล โดยการน�าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารประเทศ 

กันมากข้ึน จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

น�ามาซึ่งความคาดหวังจากประชาชน 

ที่ต้องการได้รับการบริการที่ดีขึ้น ทั้งใน 

เรื่องของความสะดวกรวดเร็ว รวมถึง

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

ดังน้ันนอกจากเทคโนโลย ี Blockchain 

จะสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ

และการให้ความช่วยเหลือและการให้

บริการประชาชน ในการเข้าถึงสวสัดิการ 

และบริการของภาครัฐดังได้กล่าวมา

แล้วนั้น เทคโนโลยี Blockchain ยังได้ 

การสร้างความโปร่งใส 
Transparency 3

ถูกน�ามาใช้เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้กับ 

การด�าเนินงานของภาครัฐอีกด ้วย 

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้น�า

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�าหรับ

การแลกเปล่ียนข้อมูลในกระบวนงาน

จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพ่ือสร้าง 

ความปลอดภัยในการแชร์ข้อมูลภาครัฐ  

รวมถึงเป ็นการสร ้างความโปร ่งใส  

ตรวจสอบการใช ้จ ่ายเงินภาครัฐได้ 

(Chase, 2017)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือได้ว่า 

เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ท่ีสร้าง

ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

และหน่ึงในเป้าหมายของการถูกโจมตี

ก็คือระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญของ 

ประเทศ แต่ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี  

Blockchain ที่ยากต่อการถูกโจมตีโดย

แฮกเกอร์ 

4

การรักษาความมั่นคง  
National Security
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จึงท�าให้รัฐบาลหลายประเทศสนใจ

ท�าการศึกษาการน�าเทคโนโลยีดังกล่าว

มาใช้เพ่ือการรกัษาความปลอดภัยระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศ 

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษได้มี 

การพัฒนาโครงการ Blockchain-Based  

Cybersecurity Services for Critical 

British โดยน�าเทคโนโลยี Blockchain 

มาใช้ในการป้องกันระบบโครงสร้าง 

พ้ืนฐานส�าคัญของประเทศ เพือ่ประโยชน์ 

ในการรักษาความมั่นคงของชาติ  

สร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ 

น่าเชื่อถือให้กับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ีส�าคัญของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ 

ป้องกันน�้าท่วม ระบบควบคุมพลังงาน

นิวเคลียร์ รวมถึงระบบการจ่ายกระแส

ไฟฟ้า เป็นต้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ประโยชน์ของการน�าเทคโนโลยี Blockchain  
มาใช้ในงานบริการภาครัฐ

ประโยชน์ของการน�าเทคโนโลย ี Blockchain มาใช้

ในงานบริการภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่เพ่ือการจดัเก็บ 

ข้อมลูน้ันสามารถสร้าง

ความโปร่งใส  
Transparency

โดยการน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ เป็น 

การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิเป็น 

เจ้าของข้อมูลของตนเองอย่างแท้จริง  

รวมไปถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล 

ภาครฐัต่าง ๆ  ได้ง่ายข้ึน ยกตัวอย่างเช่น  

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมาย

เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร (Freedom 

of Information Act: FOIA) โดยก�าหนด 

ให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐให้กับประชาชนตามที่มี 

การร้องขอโดยไม่รีรอ รวมไปถึงยุโรป 

ก็มีกฎหมายในท�านองนี้ด้วยเช่นกัน แต ่

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมกีฎหมายดังกล่าว 

แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่ค่อยมี 

ประสิทธิภาพมากนัก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ 

1
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ข้อมลูท่ีถูกร้องขอน้ันยงัต้องใช้เจ้าหน้าท่ี 

รฐัในการพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวควร 

เปิดเผยหรือไม่ รวมถึงการท�าให้ข้อมูล 

ดังกล่าวอยู ่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อ 

การเปิดเผย ดังน้ันเมื่อมีการร้องขอ 

ให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย FOIA  

จึงท�าให้เกิดความล่าช้าข้ึน ท้ังน้ีการน�า 

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพ่ือให ้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูภาครฐัได้  

สามารถท�าให้เกิดความโปร่งใส และ 

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  

“เสรีภาพด้านข้อมลูข่าวสาร (FOIA)” โดย 

มีข้อแม้ว่าการเปิดให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมลูภารฐัได้น้ันจะต้องไม่ละเมดิ

ความเป็นส่วนตัว หรือไม่ละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยจะต้องมีการออกแบบ 

ระบบท่ีดีเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปกปิด

ตัวตน หรือข้อมูลต้องไม่สามารถระบุ

ตัวตนได้ (Anonymous) อีกทั้งยังช่วย 

ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการท่ีจะต้อง

บันทึก และจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง  

ส�าหรับแต่ละหน่วยงาน โดยข้อมูล 

ดังกล่าวสามารถถูกบันทึกอัตโนมัติ  

โดยใช้ฟอร์มท่ีมีการออกแบบไว้ ซึ่ง 

แบบฟอร์มดังกล่าวจะต้องมีการปกปิด 

หรือซ่อนข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวเอาไว้  

ซึ่งในปี ค.ศ.2016 รฐับาลประเทศอังกฤษ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ได้จดัท�ารายงานข้ึนมาฉบับหน่ึงเก่ียวกับ 

การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ใน 

การจดัเก็บข้อมลูภาครฐั ยกตัวอย่างเช่น  

ข ้อมูลเก่ียวกับเงินบ�านาญ (State  

Pensions) ข้อมูลความช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศ (Foreign Aid) ข้อมูล

ค่าใช้จ่ายท่ัวไปของรัฐบาล (General 

Government Expenditure) โดย 

หน่วยงานภาครัฐสามารถเขียนข้อมูล

เก่ียวกับการใช้จ่ายต่าง ๆ  ลงบน Ledger  

และ Ledger ดังกล่าวสามารถถูกกระจาย 

ไปยังทุกคนได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ

โปร่งใสและความรับผิดชอบเน่ืองจาก

การหลอกลวง หรือการปลอมแปลงใด ๆ   

จะถูกตรวจสอบโดยประชาชนได้

การป้องกันการปลอมแปลง  
Tamper-Proof

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้

ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐสามารถ 

ช่วยสร้างความมัน่ใจ และความน่าเชื่อถือ 

ให้กับข้อมลูหรือเอกสารท่ีถูกบันทึกเข้าสู ่

ระบบ Blockchain แล้วจะไม่สามารถ 

ถูกเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ ดังน้ันถึงแม้ 

การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ใน
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การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐจะสามารถช่วย

สร้างความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีสิทธิเป็นเจ้าของข้อมูล 

ของตนเองอย่างแท้จรงิ รวมไปถึง

โอกาสในการเข้าถึงข้อมลูภาครฐัต่าง ๆ   

ได้ง ่ายข้ึน แต่อย่างไรก็ดีการจะน�า 

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�าหรับ

การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐน้ัน นอกจาก

เรื่องของการสร้างความโปร่งใส และ

ความปลอดภยัของข้อมลูแล้ว ยงัจ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงเรื่องของต้นทุน รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการบริหารจดัการ ควบคู่ 

ไปกับเรื่องของความปลอดภัยร่วมด้วย

ในการตัดสินใจ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ข้อจ�ากัดของการน�าเทคโนโลยี Blockchain  
มาใช้ในงานบริการภาครัฐ

ถึงแม้เทคโนโลยี Blockchain จะมีประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยสูง 

และยากต่อการเปล่ียนแปลงแก้ไขหากน�ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ แต่ก็มี

ข้อควรระวงัหากจะน�าเทคโนโลยดัีงกล่าวมาใช้ในการจดัเก็บข้อมลูภาครฐัดังต่อไปน้ี

1 สิทธิส่วนบุคคล  
The Right to Privacy 

การทีข้่อมลูใด ๆ  เมือ่ถูกบันทึกเข้าสูร่ะบบ  

Blockchain แล้วจะไม่สามารถลบออก 

หรือแก้ไขได้ จึงอาจเป็นข้อจ�ากัดของ

การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้งาน  

เ ก่ียว กับการจัดเ ก็บข ้อมูลภาครัฐ  

(Government Record Keeping)  

ซึ่งเก่ียวข้องกับสทิธิในความเป็นส่วนตัว  

(The Right to Privacy) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อ EU ได้มีการออกกฎหมาย 

The General Data Protection  

Regulation: GDPR ว่าด้วยเรื่อง

สิทธิในการเป็นเจ ้าของข้อมูล โดย

ประชาชนมีสิทธิร ้องขอให้ลบข้อมูล 

ของตนเองออกจากระบบใด ๆ ได้ 

(Right to be Forgotten) ดังน้ันการท่ีไม่
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สามารถลบข้อมูลท่ีถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ  

Blockchain ไปแล้วน้ัน อาจจะเป็นได้

ท้ังข้อดีและข้อเสยี โดยข้อดีคือเหมาะแก่ 

การน�าเทคโนโลย ีBlockchain ไปใช้ใน 

เรื่องของการจัดเก็บข้อมูล (Record 

Keeping) ส�าหรับข้อมูลท่ีต้องการ 

ความถูกต้องสูง และไม่ต้องการให้เกิด

การเปล่ียนแปลงแก้ไข เช่น ข้อมูลการ

2

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แต่หากน�าไป

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะ 

ในยุโรปท่ีมีการใช้กฎหมาย GDPR 

ว่าด้วยเรื่องของสิทธิในการร้องขอให้

ลบข้อมูลของตนเองออกจากระบบได้ 

(Right to be Forgotten) จึงอาจเป็น

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป

ลิขสิทธิ ์
Copyright 

การน�าเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ใน

การจดัเก็บข้อมลูอาจจะมองได้ 2 มุม คือ 

ในมุมของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และผู้ละเมิด

ลิขสิทธ์ิ ซึ่งหากมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ี

ละเมิดลิขสิทธ์ิเข้าสู่ระบบ Blockchain 

แล้วจะไม่สามารถลบออกจากระบบได้  

ดังน้ันจึงต ้องมีความระมัดระวังใน

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิ นอกจาก

ประ เ ด็น ดั งกล ่ า วแล ้ วหากมี ก า ร 

เผยแพร่ข้อมูลท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ

เข้าสู่ระบบ Blockchain แล้วจะท�าให้

เจ้าของลิขสิทธ์ิยากต่อการตรวจสอบ 

ผู้กระท�าผิด เน่ืองจากหลักการปกปิดตัวตน  

(Anonymous) ยกตัวอย่างเช่น ในยโุรป  

และสหรฐัอเมริกา ISP (Internet Service  

Provider) ส่วนใหญ่ พบกับปัญหา 

การน�าเข้าข้อมูลท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ

โดยผู้ใช้งานของตน ดังน้ันจึงได้มีการ

ออกกฎหมายข้ึนมา 2 ฉบับ เพ่ือคุ้มครอง 

ISP ดังนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

ซึ่งเป็นเครื่องมอืส�าคัญในการขับเคล่ือน

เก่ียวกับการละเมดิลิขสทิธ์ิ โดยกฎหมาย 

DMCA ได้ปกป้องสิทธ์ิของ ISP และ 

Webhost ต่าง ๆ  ไว้ โดยมกีารแจ้งเตือน 

เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากมีการ

ตรวจพบ ISP สามารถท่ีจะลบหรือ

ระงับการเข้าถึงข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดท่ี

ได้รับการยืนยันว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีความระมัดระวัง

ในการน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช ้ เ พ่ือจัดเก็บข ้อมูล ท่ีมี ลิขสิท ธ์ิ 

เน่ืองจากหากมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ี

ละเมิดลิขสิทธ์ิเข้าสู่ระบบ Blockchain  

จะไม ่สามารถลบออกจากระบบได ้ 

รวมถึงความยากต่อการตรวจสอบ 

ผู้กระท�าผิดเน่ืองจากหลักการปกปิด 

ตัวตน (Anonymous) หากมกีารเผยแพร่ 

ข้อมูลท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิเข้าสู่ระบบ 

Blockchain

The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act
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การเซ็นเซอร์ข้อมูล  
Censorship

ประเด็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ข้อมูล โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ท�า

หน้าที่ก�ากับดูแลเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการกระท�าผิดกฎหมาย จะท�าให้

ตรวจสอบได้ยากข้ึนหากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยี 

Blockchain ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง

3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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จากข ้อจ� า กัดดังกล ่าวข ้ างต ้น 

หน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่จึงน�า Private Blockchain 

มาใช้ส�าหรับการเก็บข้อมูล (Record 

Keeping) ของหน่วยงานภาครฐัมากกว่า 

Public Blockchain อีกท้ังด้วยข้อจ�ากัด

ของ Public Blockchain ท่ีจ�าเป็น 

ต้องใช้ Node จ�านวนมากเพื่อท�าหน้าที่

เป็น Miner ในการช่วย Validate  

Transaction จึงท�าให้การประมาณ 

การต ้น ทุน ท่ีแท ้ จ ริง ในการลง ทุน  

โดยเฉพาะด้าน Hardware น้ันเป็นไป 

ได้ยาก แต่อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการ 

Maintenance Blockchain โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ Public Blockchain เช่น Bitcoin  

ถือได้ว่ามีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับระบบ

แบบรวมศูนย์ (Centralized System) 

ท่ีลงทุนเพียงแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ

เครื่องแบ็กอัพหรือเครื่องส�ารองข้อมูล

เท่าน้ัน แต่ใน Public Blockchain 

นอกจากเรื่อง Hardware แล้ว ยงัจ�าเป็น 

ต้องมีการให้ผลตอบแทนกับ Miner  

ในการท�าการตรวจสอบ (Validation) 

เพื่อให้ระบบ Blockchain นั้นสามารถ

ด�าเนินการต่อไปได้ อีกท้ังในการด�าเนนิ

การของระบบ Blockchain โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง Public Blockchain จ�าเป็น

ต้องใชพ้ลงังานอยา่งมหาศาลเทยีบเท่า 

กับการใช้พลังงานในเมืองท่ีมีประชากร 

1.5 แสน ถึง 10 ล้านคน ข้ึนอยู่กับ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

และกระบวนการในการท�า Consensus  

รวมถึงการกระจาย Ledger แต่อย่างไร

ก็ดีหากจะมกีารน�า Private Blockchain  

มาใช้ในงานบริการภาครฐัน้ัน หากสามารถ 

ควบคุมขนาดของเครือข่าย Blockchain 

ไม่ให้ใหญ่เท่า Public Blockchain  

ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนดังกล่าวลงได้  

ถึงกระน้ันต้นทุนของการบริหารจัดการ

และการลงทุนในเทคโนโลย ีBlockchain  

ก็ยังมีมูลค่าสูงกว่าระบบแบบรวมศูนย์  

(Centralized System) ที่ใช้ในปัจจุบัน

อยู่ดี นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนข้อมูล

ท่ี เคยจัดเก็บอยู ่บนระบบเดิมข้ึนสู ่

ระบบ Blockchain ยังต้องมีขนาดที่

เพียงพอเพ่ือรองรับจ�านวนประชากร 

ท้ังหมดได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุน

BLOCKCHAIN 
for GOVERNMENT SERVICES

78



จ�านวนมหาศาล ถึงแม้จะปรับมาใช้ 

Private Blockchain ท่ีอาจมีความ 

น่าเชื่อถือน้อยกว่าแล้วก็ตาม

ดังน้ันการจะน�าเทคโนโลย ีBlockchain  

มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ นอกจาก

เรื่องของการลงทุนท่ีสูงแล้ว อาจยัง

ต้องค�านึงถึงประเด็นเก่ียวกับความยาก 

ต่อการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลเมื่อถูก

จัดเก็บเข้าสู่ระบบ Blockchain แล้ว 

โดยข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการจดัเก็บโดย

เทคโนโลยี Blockchain จึงไม่ควรเป็น

ข้อมูลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข

บ่อย ๆ แต่เหมาะกับข้อมูลท่ีต้องการ

ความปลอดภัยสูง ซึ่งหากพิจารณาใน

แง่ของการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ

รวมศูนย์ (Centralized Database) 

อาจมีความสมเหตุสมผลมากกว่าใน

การจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ แต่อย่างไรก็ดี

หากพิจารณาในแง่ของความปลอดภัย

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้

ส�าหรับการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐอาจมี

ความเหมาะสมมากกว่า ดังน้ันการจะน�า

เทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ส�าหรบัการ

จดัเก็บข้อมลูภาครฐัจึงจ�าเป็นต้องค�านงึ

ถึงเรื่องของต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับ

เรื่องของความปลอดภัยร่วมด้วยในการ

ตัดสินใจ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
เพื่องานบริการภาครัฐ 

แนวคิดของรัฐบาลดิจิทัล คือ การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการบริหาร

จัดการภาครัฐ รวมถึงการให้บริการประชาชนท่ีดีข้ึน แต่อย่างไรก็ดีการด�าเนิน

การดังกล่าวน้ันจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

ดังน้ันด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลย ีBlockchain สามารถตอบสนองความต้องการ 

ดังกล่าวได้ ด้วยหลักการท�างานแบบ Distributed Ledger Technology และ 

Cryptography จึงท�าให้มัน่ใจได้ว่าข้อมลูท่ีได้ถูกจดัเก็บด้วยเทคโนโลย ีBlockchain 

น้ันมคีวามม่ันคงปลอดภัย ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ ดังน้ันหน่วยงานภาครฐั

ของหลาย ๆ  ประเทศจึงได้หันมาให้ความสนใจศึกษาถึงหลักการ และแนวทางการ

ประยกุต์ใช้ จนน�าไปสูก่ารน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ส�าหรบังานบริการภาครฐั 

อย่างเป็นรูปธรรมกันมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
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Government Data Record 
Management

Asset Register  
(Land Registry,  
Vehicle Registry)

         

e-Voting  
Medical Record  
(e-Health)

    

Digital Certificate  
(Birth Record,  
Education Certificate)

 

Identity Management

Individual Identity 
(e-Identity, Citizen I 
dentification, eID)

        

Transaction Traceability

Supply Chain  
for Traceability  
(Food Safety,  
Pharmaceutical)

  

Tax Compliance  
and Custom for  
Fraud Traceability

    

ตารางที่ 2: ตารางแสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับงานบริการภาครัฐในต่างประเทศ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี B
lockchain  

เพ
ื่องานบริการภาครัฐ กรณ
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จากข้อมลูในตารางท่ี 2 เป็นการสรปุตัวอย่างเพียงบางส่วนของการน�าเทคโนโลยี  

Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเมื่อท�าการจัดกลุ่ม

จะสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันดังแสดงในรูปภาพที่ 16

รูปภาพที่ 16: การจัดกลุ่มการน�าเทคโนโลยี Blockchain  
มาใช้กับงานบริการภาครัฐ

การพิสูจน์ตัวตน Identity Management

การยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตน (Identity Management) น้ัน 

เป็นกระบวนการท่ีมีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวันในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  

ไม่ว่าจะเป็นการท�าธุรกรรมกับทางธนาคาร การเข้ารบับริการ และสวสัดิการต่าง ๆ   

ของภาครฐั รวมไปถึงการด�าเนินการทางธุรกิจต่าง ๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมคีวาม

เก่ียวข้องกับการยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตนท้ังสิ้น ยิ่งในยุคปัจจุบัน 

ที่เป็นยุคของเทคโนโลยีด้วยแล้วนั้น การยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตน 

น้ันยิ่งมีความส�าคัญมากยิ่งข้ึน การยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ตัวตนใน

ปัจจบัุนส่วนใหญ่ยงัเป็น การใช้รหัสผ่าน (Password-Based Systems) เป็นหลัก  

อีกท้ังยังเป็นระบบท่ีต้องอาศัยคนกลางคอยท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการ 

การติดตามธุรกรรม 
(The Transaction 

Traceability)

การพ�สูจน�ตัวตน 
(Identity 

Management)

การบร�หารจัดการ
การจัดเก็บข�อมูล 

(Data Record 
Management)

Government 
Blockchain
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ข้อมูลดังกล่าว โดยท�าการจัดเก็บข้อมูลไว้ท่ีศูนย์กลาง ซึ่งระบบดังกล่าวมี 

ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเข้าระบบเพ่ือจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity 

Theft) และน�าข้อมลูดังกล่าวไปขายให้กับอาชญากรเพ่ือสวมรอยเป็นบุคคลน้ัน ๆ   

หรือน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อกระท�าความผิดอื่นใดได้ แต่ด้วยคุณสมบัติการ

ท�างานของเทคโนโลย ีBlockchain ซึ่งเป็นระบบแบบกระจายศนูย์ (Distributed  

Computing) และมกีารจดัเก็บข้อมลูแบบ Shared Database ซ่ึงถือว่าเป็นรปูแบบ

การบันทึกข้อมลูท่ีรบัประกันความปลอดภัยว่าข้อมลูท่ีถูกบันทึกไปก่อนหน้าน้ัน 

ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยทุก ๆ ผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูล 

ชุดเดียวกันท้ังหมด จึงท�าให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ และบริหาร

จัดการการยืนยันตัวบุคคลหรือการพิสูจน์ อีกท้ังยังมีความปลอดภัยและ 

มีประสิทธิภาพอีกด้วย

การท�างานของระบบยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนบนเทคโนโลยี Blockchain  

ดังแสดงในรปูภาพท่ี 17 ใช้หลักการ “Self-Sovereign Identity” คือ การท่ีประชาชน

หรือองค์กรสามารถท่ีจะสร้างและจัดเก็บข้อมูลประจ�าตัวของตนไว้บนอุปกรณ ์

ของตนเองได้ โดยไม่ต้องมคีนกลางมาท�าหน้าท่ีในการจดัเก็บข้อมลูดังกล่าวอีกต่อไป  

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบส�าหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง

ยงัสามารถช่วยลดการใช้กระดาษลงได้โดยไม่จ�าเป็นต้องถ่ายเอกสารหลักฐานส�าคญั

เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ยกตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

สูติบัตร หรือเอกสารส�าคัญทางราชการอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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Blockchain
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Encrypted data container
Trusted Execution 
Environment (TEE)

Name 

Age 
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Third party 1

Third party 2

AUTHENTICATION TAMPERPROOF DIGITAL IDENTITY USER CENTRIC INTERFACE

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

กรณีศึกษาที่ 1 
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์  
Citizen Identification  
รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐอิลลินอยส์แห่งประเทศสหรัฐ 

อเมริกาได้น�าระบบ Identity Management  

บนเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในการ

เก็บสติูบัตรของเด็กทารกแรกเกิด (Birth 

Registration) รวมถึงระบบพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen 

Identification) โดยทางรฐับาลได้ท�างาน

ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพ Evernym  

โดยแพทย์และผู้ปกครองของเด็กทารก

เกิดใหม่สามารถลงทะเบียนสูติบัตรบน
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ระบบ Blockchain ซึ่งถูกออกแบบมา

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

ของประชาชนในระยะยาว ท�าให้รัฐบาล

สามารถท่ีจะตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับ

การเกิดของประชาชน รวมไปถึงข้อมูล

ทางชีวภาพ (Biometric) อ่ืน ๆ ได้ เช่น 

กรุ๊ปเลือด ลายน้ิวมือ เสียง ม่านตา 

และดีเอ็นเอ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูก 

เข ้ารหัสพร ้อมท้ังใช ้ลายเซ็นดิจิทัล  

(Digital Signature) เซ็นก�ากับและ

หลังจากน้ันข ้อมูลก็จะถูกเก็บไว ้ใน  

Distributed Ledger ที่สามารถเข้าถึง 

ได ้ เฉพาะผู ้ ท่ี ได ้รับอนุญาตเท ่า น้ัน  

ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความน่าเชือ่ถือให้กับ

ระบบพิสูจน์ตัวตน และป้องกันการ

โจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity 

Theft) ได้ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้น 

จากการเก็บข้อมูลเด็กทารกแรกเกิด 

และเก็บข้อมูลท้ังหมดของประชาชน

ในล�าดับถัดมา การน�าระบบ Identity  

Management บนเทคโนโลย ีBlockchain  

มาใช้ในการเก็บสูติบัตรของเด็กทารก

แรกเกิด (Birth Registration) น้ัน 

เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ  โครงการของ

รัฐบาลรัฐอิลลินอยส์ท่ีต้องการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือน�า

มาใช้ในชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ให้มากขึ้น 

กรณีศึกษาที่ 2 
ระบบการยืนยันตัวตนผู้ประสบภัย 
Refugees Identity Management  
องค์การสหประชาชาติ  
(The United Nation: UN)

นอกจากน้ีระบบ Identity Management  

บนเทคโนโลยี Blockchain ยังได้

ถูกน�าไปใช้เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ 

UN ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท  

Accenture และ Microsoft ในการ

สร้างระบบการยืนยันตัวตนโดยใช้วิธี 

ตรวจสอบข้อมลูทางชีวภาพ (Biometric) 

ผ่านลายน้ิวมอืและม่านตา โดย UN ได้เริ่ม 

ใช้งานระบบดังกับผู ้อพยพในเอเชีย  

29 ประเทศจ�านวน 1.3 ล้านคน และจะขยาย

เป็น 7 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 รวมไปถึง 

โครงการอาหารโลก (World Food 

Program: WFP) แห่งสหประชาชาติ

ยังได้น�าระบบ Identity Management 

บนเทคโนโลย ีBlockchain ไปใช้ในการ 

ยนืยนัตัวตนของผู้อพยพ หรือผู้ประสบภยั 

เพ่ือรบัคูปองแทนเงินสดส�าหรบัช่วยเหลือ 

ผู้อพยพ หรือประสบภัย โดยผู้รับคูปอง

สามารถท่ีจะสแกนม่านตาของผู้ใช้คูปอง 

ท�าให้ทางเจ้าของร้านท่ีเข้าร่วมรายการ

สามารถแจกจ ่ายอาหารให ้ กับทาง 

ผู้อพยพ ท้ังน้ีการยกเลิกเงินสดแล้ว 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล Data Record Management

หัวใจของการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ คือ การบริหารจัดการความ 

น่าเชื่อถือของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับ บุคคล องค์กร สนิทรพัย์ และกิจกรรมต่าง ๆ   

ของภาครัฐ นอกจากน้ีในการบริหารจัดการข้อมูลเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 

การเกิด การตาย สถานภาพการสมรส การออกใบอนุญาตเก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจ  

และการโอนสนิทรพัย์ต่าง ๆ  รวมถึงข้อมลูเก่ียวกับประวติัอาชญากรรม เป็นต้น 

ล้วนแล้วแต่มีต้นทุน และความยุ่งยากในการบรหิารจัดการรวมถึงการน�าไป 

ใช้งานท้ังสิน้ อีกท้ังข้อมลูบางอย่างยงัไม่ถูกจดัเก็บอยูใ่นรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มบนกระดาษ หากประชาชน

ต้องการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลก็จ�าเป็นต้องไปด�าเนินการด้วยตนเอง 

ณ สถานท่ีราชการท่ีเก่ียวข้องน้ัน ๆ  แต่ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลย ีBlockchain  

ท่ีใช้หลักการของ Distributed Ledger Technology (DLT) และ Cryptography  

ซึ่งช่วยให้การเข้าถึง และการเข้าใช้ข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการบริหารจัดการ 

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมลูภาครฐัท�าได้ง่ายข้ึน ดังน้ันรฐับาล

ในหลายประเทศจึงมกีารน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในการจดัเก็บข้อมลู

ภาครัฐรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนเอกสารส�าคัญท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ยกตัวอย่าง เช่น

หันมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ

เยียวยาผู ้อพยพหรือผู ้ประสบภัยน้ัน

จะช่วยอุดรอยรั่วทางด้านการแจกจ่าย

อาหาร และท�าให้อาหารเหล่าน้ันถึงมือ

ผู้ประสบภัยได้อย่างครบถ้วน
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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

ประเทศอินเดียได้มกีารน�าเทคโนโลยี  

Blockchain มาใช้ในการขอจดทะเบียน

ท่ีดิน (Land Registration) โดยท่ีดิน 

ถือเป็นสนิทรพัย์ท่ีมมีลูค่าสงู ซึ่งบ่อยครัง้

มักเป็นสาเหตุของการเกิดกรณีพิพาท 

ปัญหาอาชญากรรม และการฉ้อโกง  

ดังน้ันการคุ้มครองสทิธิเหนือท่ีดิน และ

การถือครองกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ส�าหรบัผู้ซื้อ 

จงึเป็นเรือ่งส�าคัญเน่ืองจากประเด็น 

ดงักล่าวถอืว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผล 

กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหา

กรณีพิพาทเรื่องท่ีดินมักเป็นปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึนกับประเทศก�าลังพัฒนาเป็น 

ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย  

จึงได้น�าเทคโนโลย ี Blockchain มาใช้ 

ในการขอจดทะเบียน/โอนกรรมสิทธ์ิ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ท่ีมีสภาพ

คล่องต�า่ ยกตัวอย่างเช่น ท่ีดิน ซึ่งช่วยลด

กระบวนการทางด้านเอกสารได้ อีกท้ัง 

ยงัช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพกระบวนการท�า

ธุรกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกับอสงัหาริมทรพัย์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ 87



กรณีศึกษาที่ 2 
การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล
ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 
นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์

นครรั ฐ ดู ไบ ได ้ น� า เทค โน โลยี  

Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บและ

ส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล

ของผู้ป่วยเพ่ือให้ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

กับกระบวนการรักษาพยาบาลสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย โดย

นครรัฐดูไบซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ NMC  

Healthcare ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

(United Arab Emirates: UAE) ได้มองเห็น 

ถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือ

กับบริษัท Guardtime ซึ่งเป็นบริษัท

ผู้พัฒนาโซลูชันต่าง ๆ บนเทคโนโลยี 

Blockchain สัญชาติเอสโตเนีย ในการ 

น�าระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Health Records: EHR) 

บนเทคโนโลยี Blockchain มาใช้  

ซึ่งการใช้งานระบบดังกล่าวช่วยให้ข้อมลู

มีความถูกต้องปลอดภัย และเชื่อถือ

ได้ตลอดกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 

ผู้ให้บริการด้านสขุภาพและผู้ป่วย ท�าให้

มั่นใจได้ถึงความถูกต้องของข้อมูล 

ที่ได้รับ ส�าหรับผู้ป่วยที่มาปรึกษาแพทย์

ของ NMC Healthcare กส็ามารถได้รับ 

การบริการอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

นอกจากน้ีการเริ่มต ้นโครงการ 

ดังกล่าวของ NMC Healthcare สามารถ

ชว่ยเพิม่ประสิทธิภาพในการท�างานโดย

การสร้างกระบวนการท่ีมคีวามปลอดภัย

ในการบันทึก จัดเก็บ และได้รับข้อมูล

ประวัติการรักษาของคนไข้ นอกจาก

การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ 

จดัเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วน้ัน กระบวนการ 

ท�างานท่ีมีประสิทธิภาพยังสามารถช่วย

เพ่ิมประสทิธิภาพในการก�าหนดแผนการ

และตารางนัดหมายของคนไข้ อีกท้ัง

ยังง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของ

ท้ังคนไข้และบุคลากรทางการแพทย ์

อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันประวัติการรักษา 

คนไข้ต่าง ๆ  น้ันมกัจะอยูใ่นรปูแบบของ 
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กระดาษเป็นหลัก เช่น ผลการตรวจเลือด  

ผล X-Ray และอ่ืน ๆ  อีกท้ังโรงพยาบาล

ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการแชร์ข้อมลูดังกล่าว 

ร ่ วมกัน ดัง น้ันการน�า เทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

ประวติัการรกัษาของคนไข้ท�าให้สามารถ 

แชร์ข้อมลูดังกล่าวระหว่างโรงพยาบาลได้  

อีกท้ังยังสามารถเชื่อมั่นได้ถึงความ

ถูกต้อง และปลอดภัยของข้อมูล ด้วย

เทคโนโลยี Blockchain ท่ีมีรูปแบบ

ของการบันทึกข้อมูลท่ีรับประกันความ

ปลอดภัยว่าข้อมูลท่ีถูกบันทึกไปก่อน

หน้าน้ันไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง

หรือแก้ไข โดยทุก ๆ ผู้ใช้งานจะได้เห็น 

ข้อมลูชดุเดียวกันท้ังหมด การท�างานของ  

Blockchain ใช้หลักการ Cryptography  

และความสามารถของ Distributed  

Computing เพ่ือสร ้างกลไกความ

น่าเชื่อถือส�าหรับการแชร์ข ้อมูลเวช

ระเบียนของผู ้ป ่วยระหว ่างหน ่วย

งานให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งข้อมูล 

เวชระเบียนของผู้ป่วยน้ันถือเป็นข้อมูล 

ท่ีมคีวามละเอียดอ่อน นอกจากน้ีการน�า

เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานน้ันจะช่วย

ให้คนไข้สามารถเข้ารับการรักษาได้ 

ในทุก ๆ  คลินิกและโรงพยาบาล โดยคนไข้ 

สามารถมัน่ใจได้ว่าทุก ๆ  สถานพยาบาล

น้ันจะมข้ีอมลูประวติัการรกัษาของคนไข้

รายน้ัน ๆ  แล้ว ถึงแม้จะไม่เคยได้รบัการ

รักษาในสถานพยาบาลดังกล่าวมาก่อน  

ซึ่งในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินข้อมลูดังกล่าว

จะมีประโยชน์ต่อการรกัษาของคนไข้เป็น

อย่างมาก และอาจสามารถช่วยรักษา

ชีวิตของคนไข้เอาไว้ได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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กรณีศึกษาที่ 3: 
การออกใบ Certificate ให้กับเพชร นครรัฐดูไบ  
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นครรั ฐ ดู ไบ ได ้ น� า เทค โน โลยี  

Blockchain มาใช ้ ในการออกใบ  

Certificate ให้กับเพชร โดย The Dubai  

Multi Commodities Centre ได้น�า 

เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ใน 

การออกใบ Certificate ให้กับเพชร  

หรือ ท่ีรู ้ จั ก กันในชื่อ  “K imber ley  

Certificates5” เพ่ือเป็นการลดปัญหา 

ข้อขัดแยง้เก่ียวกับเพชร โดยกระบวนการ 

คิมเบอร์ลีย์ คือ การให้รฐับาลของแต่ละ 

ประเทศรับรองว่า เพชรส่งออกได้มา 

จากเหมอืงและธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย และ 

ผู ้ประกอบการท่ีมี ใบรับรองเท ่า น้ัน 

จึงจะสามารถน�าเพชรเข้าสูต่ลาดโลกได้  

เน่ืองจากใบรับรองน้ีจะมีรายละเอียด 

ของทุกข้ันตอนในการผลิตเพชร ต้ังแต่ 
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ออกจากเหมืองถึงผู้ค้าปลีก ประเทศ 

ท่ีตกลงร่วมใน Kimberley Process  

จะไม่ได้รบัอนุญาตให้ค้าขายกับประเทศ

อ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิก จึงเป็นท่ีเชื่อกันว่า

โครงการน้ีมีส่วนช่วยลดการรั่วไหลของ

เพชรแห่งความขัดแย้งเข้าสูต่ลาดอัญมณี

โลกได้อย่างมาก

ท้ังน้ีนครรัฐดูไบได้ชื่อว่าเป็น “City 

of Gold” หรือเมืองแห่งทองค�า ดังนั้น 

การส่งเสริมการค้าขาย การส่งออกและ

น�าเข้าทองค�ารวมไปถึงอัญมณีอ่ืน ๆ  

จงึเป็นเรื่องส�าคัญจนกระท่ังต้องต้ัง 

เขตธุรกิจเสรีเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ สนิค้า

5  Kimberley Certificates คือ การรับรองเพชรตามกระบวนการคิมเบอร์ลีย์เพื่อป้องกันไม่ให้
เพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamond) หรือท่ีรูจ้กักันในชื่อเพชรสเีลือด (Blood Diamond)  
ซึ่งเป็นเพชรทีไ่ด้จากเหมอืงในพ้ืนท่ีท่ีถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏในประเทศเซียร์รา ลีโอน ซึ่งต่อต้าน 
รัฐบาลท่ีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ กลุ่มกบฏขายเพชรน้ีเพื่อได้เงินเป็นทุนซื้ออาวุธและ
เสริมสร้างให้กองทัพแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ประเภททองค�า เพชร พลอยสีต่าง ๆ  

และโลหะมีค ่าประเภททองค�าขาว  

พัลลาเดียม เงิน เป็นสนิค้าท่ีมกีารส่งออก 

และน�าเข้าจากทวีปต่าง ๆ โดยมนีครรฐั 

ดไูบเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น The Dubai 

Multi Commodities Centre จึงได้

น�าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ 

ในการออก “Kimberley Certificates” 

เพ่ือเป็นการลดปัญหาการข้อขัดแย้ง 

เก่ียวกับเพชร อีกท้ังยงัสามารถตรวจสอบ 

รายละเอียดของทุกข้ันตอนในการผลิต 

เพชร ต้ังแต่ออกจากเหมืองถึงผู้ค้า

ปลีกได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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กรณีศึกษาที่ 4 
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
i-Voting ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนียได้น�าเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้กับการลงคะแนน

เสียงเลือกต้ัง หรือ ท่ีรู ้ จักกันในชื่อ  

i-Voting น่ันเอง โดยประเทศเอสโตเนีย

มีการใช้ระบบการลงคะแนนแบบดิจิทัล 

(Digital Voting) ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2005 

และอนุญาตให้มกีารลงคะแนนเสยีงผ่าน

ระบบออนไลน์ในปี ค.ศ. 2007 ต่อมาในปี 

ค.ศ. 2015 จึงได้มีการน�าระบบการลง

คะแนนเสียงท่ีท�างานอยู่บนเทคโนโลยี 

Blockchain โดยหลักการพ้ืนฐานของ

ระบบ i-Voting ก็คือบัตรประชาชน

ในรูปแบบดิจิทัล (Digital ID Card)  

ซึ่งประชาชนทุกคนในประเทศเอสโตเนีย 

จะต ้องมี โดยในบัตรประชาชนจะ

บรรจุข้อมูลท่ีใช้ส�าหรับยืนยันตัวบุคคล  

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสไว้ เพื่อ 

ใช้ในการท�าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ 

รวมไปถึงการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ 

i-Voting ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain  

จะถูกน�ามาใช้ในข้ันตอนของการน�าส่ง 

บัตรลงคะแนน โดยทุก ๆ  บัตรลงคะแนน 

หลังจากได้รบัการตรวจความถูกต้องตาม 

กระบวนการต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีการ

ประทับเวลา (Time Stamp) และข้อมูล 

ดังกล่าวจะถูกจดัเก็บบนระบบ Blockchain  

เพ่ือท�าหน้าท่ีพิสูจน์การมีอยู ่จริงของ 

บัตรลงคะแนนน้ัน ๆ หรือท่ีเรียกว่า 

Proof of Existence คือการพิสูจน์การ

มีอยู่จริงของเอกสารต่าง ๆ

ประโยชน์ของการน�าเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้กับการลงคะแนนเสยีง  

เป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาการ

ทุจริตการเลือกต้ัง จากการลงคะแนน

ด้วยกระดาษซึ่งมีช่องโหว่มากมายท่ีจะ

ท�าให้เกิดการทุจริต แต่การใช้เทคโนโลยี 

Blockchain ในการลงคะแนนเสียง

สามารถช่วยลดโอกาสในการทุจริตลงได้  

ท�าให้การเลือกต้ังมีความเป็นธรรม

มากข้ึน โดยอย่างยิ่งในการนับคะแนน 

เน่ืองจากไม่สามารถท�าการทุจริตในการ

เลือกต้ังได้โดยไม่ท้ิงร่องรอยไว้ภายใต ้
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ระบบ Blockchain อีกท้ังยังช่วยท�าให้การเลือกต้ังมีความสะดวกมากข้ึน และ 

สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้มากข้ึนจึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการ

ประชาธิปไตยอีกทางหน่ึง นอกจากน้ีในแง่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูล เทคโนโลยี Blockchain สามารถออกแบบการเข้ารหัสเพื่อปกปิดตัวตน 

รักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อีกด้วย ดังน้ัน

เทคโนโลยี Blockchain จึงกลายเป็นเทคโนโลยีส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความโปร่งใส

ในการลงคะแนนเสียงได้มากขึ้น

การติดตามธุรกรรม Transaction Traceability

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการตรวจสอบติดตามธุรกรรม

แบบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Transaction Traceability)  

ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลให้กับสมาชิกท่ีมี 

ความเก่ียวข้องท้ังห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) 

ความเป็นกลาง (Neutrality) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล (Security) โดยการกระจายข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และ

ตรวจสอบได้ให้กับทุกคนท่ีมคีวามเก่ียวข้องท้ังห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งแต่เดิมจะต้อง

อาศัยคนกลางท่ีได้รบัความเชื่อถือจากทุกฝ่าย คอยเป็นคนบริหารจดัการข้อมลู

ดังกล่าว โดยระบบการบริหารจดัการข้อมลูแบบรวมศนูย์ (Centralized System)  

ดังกล่าวน้ันง่ายต่อการถูกปลอมแปลงและทุจริตโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ 

หากมกีารติดสนิบนเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากให้อ�านาจคนกลางในการบริหาร 

จัดการข้อมูล รวมถึงการถูกเจาะระบบ (Hacking) ซึ่งจะท�าให้ข้อมูลใน

ระบบไม่สามารถเชื่อถือได้อีกต่อไป ดังน้ันในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ 

ในหลาย ๆ ประเทศจึงได้ให้ความสนใจและน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ 

กับการตรวจสอบติดตามธุรกรรมแบบย้อนกลับท้ังห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain Transaction Traceability) ในหลาย ๆ กรณีด้วยกัน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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กรณีศึกษาที่ 1 
Food Safety Traceability  
ประเทศจีน 

การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ 

กับการตรวจสอบความปลอดภัยของ

อาหารท้ังห่วงโซ่อุปทาน (Food Supply 

Chain Traceability System) โดย 

ในยคุปัจจบัุนความปลอดภัยด้านอาหาร 

(Food Safety) ก�าลังเป็นประเด็นท่ี

ได้รับความสนใจท้ังในแวดวงวิชาการ  

ภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาครัฐ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความปลอดภัยด้านอาหาร 

ถูกจัดอยู่ในแผนเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื (Sustainable Development  

Goal: SDG) ซึ่งถูกพัฒนาโดยองค์การ

สหประชาชาติ (The United Nation)  

ดังน้ันในทุก ๆ ภาคส่วนจึงได้มีความ

พยายามในการคิดค้น และพัฒนา

นวตักรรมเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย

ของอาหาร (Food Safety Traceability) 

6  ระบบ HACCP คือ การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม หรือระบบ HACCP 
คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ 
อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ โดยถือเป็น
มาตรฐานสากลตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO  
(Codex Alimentarius Commission) ท่ีประเทศต่าง ๆ สามารถน�าไปเป็นแนวทาง 
ในการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารท้ังโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค 
ซึ่งถูกก�าหนดโดย NASA ในปี 1960s

บวกกับวิวัฒนาการของ IoT (Internet 

of Things) และเทคโนโลย ีBlockchain 

ท�าให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัย

ของอาหารได้ต้ังแต่กระบวนการผลิต 

จนไปถึงมอืผู้บริโภคได้ อีกท้ังยงัสามารถ

ท�าการตรวจสอบได้แบบ Real Time  

และเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP6 

(Hazard Analysis and Critical Control  

Points) ยกตัวอย่างเช่น การปนเปื้อน

สารพิษในนมผง อันเน่ืองมาจากระบบ

แบบรวมศูนย์ (Centralized System)  

ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต (Corruption) และ

การถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ (Hacking) 
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กรณีศึกษาที่ 2 
Pharmaceutical Supply Chain 
Traceability ประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียได้น�าเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้ในการท�า Supply 

Chain Traceability ในอุตสาหกรรมยา 

ในการติดตามค้นหายารักษาโรค ซึ่ง 

ท�าให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานยา  

(Pharmaceutical Supply Chain) สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายข้ึน และแจ้งเตือน 

เมือ่มกีารปลอมแปลงยา เน่ืองจากข้อมลู 

ได้รบัการพิสจูน์ทราบตามเอกสารต่าง ๆ   

จึงท�าให้สามารถระบุท่ีมาของยาแต่ละ

ชนิดว่ามาจากโรงงานใด และเป็นไปตาม 

ท่ีระบุเอาไว้หรือไม่น่ันเอง เพ่ือป้องกัน

การปลอมแปลงข้อมูล ท�าให้เกิดความ

โปร่งใสและเชื่อถือได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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กรณีศึกษาที่ 3: 
Industrial Hemp Supply Chain 
Traceability รัฐโคโลราโด 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐโคโลราโดแห่งประเทศสหรัฐ 

อเมริกาได้ร่วมมือกับ The Institute of 

Cannabis Research at Colorado State 

University - Pueblo (Institute) ในการ 

พัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการ 

ซ้ือขายกัญชารวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรปู

ต่าง ๆ  ในอุตสาหกรรมกัญชา (Industrial  

Hemp) ต้ังแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้ซื้อและ 

ผู้ขาย โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain  

รวมไปถึงการออกใบอนุญาตในการด�าเนนิ

ธุรกิจเก่ียวกับกัญชา ท้ังน้ีการซื้อขาย 

กัญชาจะต้องเป็นการซื้อขายจากผู้ท่ีได้

รบัใบอนุญาตในการด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ 

กัญชาเท่าน้ัน ซึ่งการน�าเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรม

กัญชาน้ันช่วยให้รัฐโคโลราโดสามารถ

บังคับใช้กฎหมาย และการจดัเก็บรายได้ 

จากการท�าอุตสาหกรรมกัญชาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถ

ช ่วยตรวจสอบการกระท�าความผิด

อันเน่ืองมาจากการซื้อขายกัญชาท่ี

ผิดกฎหมายจากผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

นอกจากน้ีรัฐโคโลราโดได้มีการออก

กฎหมายท่ีส�าคัญว่าด้วยเรื่องการน�า

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการ

ตรวจสอบการกระท�าความผิดเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมกัญชา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ท่ีมีส่วนผสมของกัญชาต้ังแต่

กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการ

ซื้อขาย
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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� า เ ท ค โ น โ ล ยี  

Blockchain เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ

ย้อนกลับของการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  

แล้วยงัได้มกีารประยกุต์ใช้การตรวจสอบ 

ย้อนกลับของการท�าธุรกรรมในเรื่อง 

ของภาษี ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป  

(European Union: EU) ได้น�าเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้ในการตรวจสอบเรื่อง

ระบบภาษี ในการท�า Tax Refund  

ส�าหรับการค้าขายระหว่างประเทศ

สมาชิก EU ด้วยกัน (Tax Compliance for 

EU-Cross Broader Trade to Prevent  

Fraud and Detection) โดยสาระส�าคัญ 

ของระบบดังกล่าวคือ การติดตาม

ธุรกรรมการซื้อขาย ต้ังแต่โรงงานผลิต 

ไปจนถึงผู้ซื้อ โดยมัน่ใจได้ว่าทุก ๆ  ธุรกรรม

จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงและแก้ไขได้ 

รวมไปถึงเอกสารใบวางบิลหรือใบแจ้งหน้ี  

(Invoice) ซ่ึงถือเป็นหลักฐานส�าคัญ 

ในการขอท�า Tax Refund เมื่อมีการ

ซื้อขายหรือน�าเข้าสนิค้าระหว่างประเทศ

สมาชิก EU ด้วยกัน ดังน้ันด้วยคุณสมบัติ

ของเทคโนโลยี Blockchain ในเรื่อง

ของความยากต่อการเปล่ียนแปลง 

(Immutability) จึงได้ถูกน�ามาใช้ในการ

ตรวจสอบย้อนกลับของการท�าธุรกรรม 

เพื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ส�าหรับงานบริการภาครัฐ

นอกจากการศกึษารปูแบบและความเป็นไปได้ของการน�าเทคโนโลย ีBlockchain  

มาใช้ในงานบริการต่าง ๆ ของภาครัฐแล้ว แต่การจะผลักดันให้โครงการดังกล่าว

สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบดังแสดง 

ในรูปภาพที่ 18

รูปภาพที่ 18: ปัจจัยความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับงานบริการภาครัฐ

การจัดตั้ง
คณะทํางานแห�งชาติ 

(The National 
Blockchain Council)

การสร�างระบบนิเวศน�
ของเทคโนโลยี Blockchain 
(Blockchain Ecosystem)

การพัฒนาบุคลากร
ด�านเทคโนโลยี Blockchain 

(Capacity Building)

การสร�างการกํากับดูแล
การใช�งานเทคโนโลยี 

Blockchain (Blockchain 
Governance)

การกําหนดมาตรฐาน 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี

Blockchain
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การจัดตั้งคณะท�างานแห่งชาติ The National Blockchain Council

การจดัต้ังคณะท�างานข้ึนมาเพ่ือท�าหน้าท่ีในการศกึษาวิจยัข้อดี ข้อเสยี รวมถึง 

การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และข้อจ�ากัดภายใต้บริบทของ

ประเทศน้ัน ๆ หากมกีารน�าเทคโนโลย ี Blockchain มาใช้ เน่ืองจากการน�า

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐย่อมส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครัฐไปจากเดิม ซ่ึงจ�าเป็น

ต้องมคีณะท�างานในการศกึษาวิจยัถึงผลกระทบต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงการ

วางแผนรับมือหากมีการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพ่ือสนับสนุนงาน

บริการภาครฐั โดยหน่ึงในกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจคือรปูแบบการจดัต้ังคณะท�างาน

แห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) ได้มกีารจดัต้ัง Dutch National  

Blockchain Coalition ซึ่งถูกจดัต้ังโดย The Ministry of Economy Affairs’ 

Information Technology เป็นการจัดต้ังคณะท�างานท่ีผสานความร่วมมือ 

ในทุกภาคส่วนมากกว่า 20 หน่วยงานท่ัวประเทศ ท้ังหน่วยงานภาครฐั องค์กรด้าน

วิชาการ เช่นสถาบันการศกึษาและมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคเอกชนท้ังจากสถาบัน

การเงิน คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และพลังงาน โดยการประสานความร่วมมอื 

ดังกล่าวมเีป้าหมายในการท�าให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ข้ึนไปอยูแ่ถวหน้าในการ

เป็นประเทศผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology)  

โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในการสร้าง Digital Identity  

ซึ่งคณะท�างานดังกล่าวมีหน้าท่ีในการศึกษาถึงความเป็นไปได้และข้อจ�ากัด  

ผลกระทบด้านสงัคม การพัฒนาทรพัยากรบุคคล (Human Capital) รวมถึง

มาตรการควบคุมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมัน่ใจ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการรบัรู้

จนน�าไปสูก่ารยอมรบัจากประชาชนในสงัคมถึงการน�าเทคโนโลย ี Blockchain 

ดังกล่าวมาใช้งาน (Krawiec et al., 2016)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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นอกจากน้ียงัมปีระเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ได้จดัต้ัง The Global Blockchain  

Council (GBC) โดยมีนครรัฐดูไบเป็นหน่ึงในสมาชิก ซึ่งได้มีการจัดต้ังข้ึนในปี  

ค.ศ. 2016 ท�าหน้าที่ทดสอบและผลักดันโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและ

การใช้งานเทคโนโลย ีBlockchain ภายในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพ่ือให้เป็น

ไปตามเป้าหมายทีต้่องการผลักดันให้ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์กลายเป็น Smart 

Future ให้ทันภายในปี ค.ศ. 2020 โดยนครรฐัดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  

(United Arab Emirates) ถือได้ว่าเป็นรัฐบาลท่ีมีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี 

(Tech-Savvy) ในอันดับต้น ๆ  ของโลก ซึ่งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (United Arab 

Emirates) ถูกจดัอยูใ่นอันดับท่ี 2 ของโลก โดย The World Economic Forum 2016  

ว่าเป็นรฐับาลท่ีมปีระสทิธิภาพในการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

รวมไปถึงการท�าธุรกรรมผ่านออนไลน์ต่าง ๆ  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน (Breene, 2016)  

นครรัฐดูไบได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการเป็นเมืองหลวงของเทคโนโลยี 

Blockchain “The Global Capital of Blockchain” ประกอบไปด้วยเป้าหมาย 

3 ด้านด้วยกันคือ
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โครงการที่ 
การน�าเทคโนโลยี Blockchain 

มาใช้ในการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล

ประวติัการรกัษาพยาบาลของผู้ป่วยเพ่ือ

ให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการ

รักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างปลอดภัย

โครงการที่
การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ 

ในการออกใบ Certificate ให้กับเพชร 

โดย The Dubai Multi Commodities 

Centre ได้น�าเทคโนโลยี Blockchain 

เข้ามาใช้ในการออกใบ Certificate  

ให้กับเพชร หรือทีรู่จ้กักันในชื่อ “Kimberley  

Certificates”

1 

2 

การเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานของภาครฐั (Government Efficiency)  

โดยต้ังเป้าหมายในการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส�าหรับ 

การให้บริการภาครัฐแบบเต็มรูปแบบทั้งระบบ 

การสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Blockchain (Industries Creation) 

โดยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา Blockchain Ecosystem 

ข้ึนภายในประเทศ ท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ รวมถึงบริษัท

สตาร์ทอัพต่าง ๆ

การเป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลย ีBlockchain (International Leadership)  

โดยจดัท�าโครงการน�าร่องเก่ียวกับการพัฒนา และการใช้งานเทคโนโลยี 

Blockchain ทั้งภายในนครรัฐดูไบ และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภายใต้การก�ากับดูแลของ The Global Blockchain Council (GBC) 

ซึ่งประกอบไปด้วย 7 โครงการส�าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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โครงการที่
การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้

ในการโอนกรรมสทิธ์ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่

สนิทรพัย์ท่ีมสีภาพคล่องต�า่ ยกตัวอย่าง 

เช่น ท่ีดิน โดยเทคโนโลย ี Blockchain 

สามารถเข้ามาช่วยลดข้ันตอนด้านเอกสาร 

และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�า

ธุรกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัย์

โครงการที่
การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ 

ในกระบวนการพิสูจน์ตัวตน (Identity 

Management) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ลดระยะเวลาในการด�าเนินการทาง

ธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐ

โครงการที่ 
การน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช้ในการท�าพินัยกรรมดิจิทัล เพ่ือโอน

กรรมสทิธ์ิทรพัย์สนิต่าง ๆ  ให้แก่ทายาท

โครงการที่
การน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช้ในการสร้างโปรแกรมสะสมแต้ม  

เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โครงการที่
การน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ 

ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 

การน�าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะพิธีการทางเอกสาร 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ และความรวดเรว็

ในการจดัส่งและช�าระเงินระหว่างประเทศ

รวมถึงประ เทศสหรั ฐอ เมริกา  

โดยพบว่าในหลายรัฐ ยกตัวอย่างเช่น  

รฐันิวยอร์ก รฐัเวอร์จิเนีย รฐัฮาวายรฐัเมน  

และรัฐไวโอมิง ต่างก็มีการจัดต้ังคณะ

ท�างานเก่ียวกับเทคโนโลย ี Blockchain 

ข้ึนมา โดยคณะท�างานดังกล่าวได้ถูก 

จดัตัง้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และถูกต้อง

ตามกฎหมาย มีอ�านาจหน้าท่ีในการ

ศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  

หากมีการน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช้ส�าหรับงานบริการในภาครัฐ

3 6 

4 

7 

5 
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การสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Blockchain  
Blockchain Ecosystem 

ในการขับเคล่ือน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 

Blockchain ให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนน้ันมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Blockchain ท่ีเอ้ือต่อ 

การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น นครรัฐดูไบท่ีได้มีการวางนโยบายของประเทศ 

ในการน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในงานบริการภาครฐัอย่างเต็มรปูแบบ 

อีกท้ังยงัมกีารผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ�านวย 

ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  

รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ 

การสร้างการก�ากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain  
Blockchain Governance

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Blockchain โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ  

มกัพบปัญหาในด้านความเชื่อมัน่ และการยอมรบัจากสงัคม ซึ่งสามารถพบเห็น

ได้จากหลาย ๆ โครงการน�าร่องเมื่อถูกขยายผลไปสู่การใช้งานจริงในระดับ

ประเทศ ดังน้ันในการขับเคล่ือนการใช้งานเทคโนโลย ีBlockchain มคีวามจ�าเป็น 

อย่างยิง่ท่ีจะต้องสร้างกรอบ หรือมาตรการในการก�ากับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลย ีBlockchain เพ่ือให้เกิด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการ / คณะท�างานเพ่ือศึกษาข้อดี  

ข้อเสยี ข้อจ�ากัด รวมถึงความเป็นไปได้ของการน�าเทคโนโลย ีBlockchain  

มาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น รัฐนิวยอร์ก รัฐเวอร์จิเนีย รัฐฮาวาย รัฐเมน  

รัฐไวโอมิง และรัฐเวอร์มอนต์ 

ความสงบเรียบร้อยในการน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น  

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ให้ความส�าคัญกับ 

การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐ นอกจากการให้

ความส�าคัญในเรื่องของการน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้งานแล้ว ประเทศ

สหรฐัอเมริกายงัให้ความส�าคญักับการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 

Blockchain ท้ังในระดับรัฐ (State Action) และรัฐบาลกลาง (Federal  

Action) โดยการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สามารถจ�าแนกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกันดังต่อไปนี้ 

BLOCKCHAIN 
for GOVERNMENT SERVICES

104



กฎหมายว่าด้วยการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี 

Blockchain ยกตัวอย่างเช่น รฐัแคลิฟอเนียร์ รฐัเดลาแวร์ รฐัอิลลินอยส์ 

รัฐเทนเนสซี และรัฐเนวาดา

กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้

เทคโนโลยี Blockchain ยกตัวอย่างเช่น รัฐแคลิฟอเนียร์ รัฐโคโรราโด  

รัฐแมริแลนด์ รัฐมิชิแกน รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐนิวยอร์ก รัฐโอไฮโอ  

รัฐแอริโซนา และรัฐอิลลินอยส์

กฎหมายว่าด้วยเงินสกุลดิจิทัล (Digital Currency) ยกตัวอย่างเช่น  

รัฐคอนเนตทิคัต รัฐมิชิแกน รัฐเนแบรสกา และรัฐเวอร์มอนต์

กฎหมายว่าด้วยเรื่องสญัญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ยกตัวอย่างเช่น 

รัฐคอนเนตทิคัต รัฐฟลอริดารัฐเนแบรสกา รัฐนิวยอร์ก และรัฐโอไฮโอ  

การก�าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain

ถึงแม้เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลง 

รปูแบบการจดัการข้อมลูและข้ันตอนการท�าธรุกรรมให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ด้วยลักษณะเด่นคือการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีการกระจายตัวไปยังผู้ท่ีอยู่ในระบบ 

ทุกคน (Nodes) แทนที่การใช้ตัวกลาง และเมื่อมีข้อมูลใหม่ก็จะอัปเดตพร้อม

กันตลอดเวลา ท�าให้ช่วยลดระยะเวลาการท�าธุรกรรมและลดต้นทุนการด�าเนิน

งานลงได้ อีกท้ังข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ต้ังแต่ธุรกรรมแรกจนถึงธุรกรรมสุดท้าย  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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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

ท�าให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ด้วยข้อจ�ากัดเก่ียวกับกฎระเบียบ 

และแนวทางการพัฒนาที่มีความหลากหลาย ขาดการก�ากับดูแล และรูปแบบ 

การพัฒนาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังคงเป็นความท้าทายส�าคัญในการขยาย 

ขีดความสามารถของเทคโนโลยี Blockchain ดังนั้นในปัจจุบันพบว่ารูปแบบ 

การพัฒนารวมไปถึงกระบวนการทางเทคนิคท่ีจ�าเป็นส�าหรับการใช้เทคโนโลยี  

Blockchain น้ันมคีวามหลากหลาย และแตกต่างกันไปข้ึนอยูกั่บการออกแบบ 

ของผู้ให้บริการน้ัน ๆ ซึ่งยังไม่ได้มีการก�าหนดมาตรฐานออกมาในรูปแบบ 

ท่ีชัดเจน ถึงแม้ว่าองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน  

(International Organization for Standardization: ISO) ได้มคีวามพยายาม

ในการก�าหนดกรอบมาตรฐานส�าหรับเทคโนโลย ีBlockchain คือ ISO/TC 307 

Blockchain and Distributed Ledger Technologies ซึ่งประกอบไปด้วย  

7 หมวดด้วยกันดังต่อไปนี้
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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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แต่ความพยายามในการก�าหนด

มาตรฐานดังกล่าวน้ันยังอยู่ในข้ันตอน 

ของการเตรียมการ และการจัดประชุม

ระหว่างคณะกรรมการยกร่างมาตรฐาน 

โดยคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศใช้

อย่างเป็นทางการภายในปี ค.ศ. 2021  

(Morris, 2018) ท้ังน้ีพบว่าในหลาย

ประเทศผู้น�าด้านเทคโนโลย ีBlockchain  

ต่างก็เริ่มศึกษาเก่ียวกับการก�าหนด

มาตรฐานด้านเทคโนโลยี Blockchain  

ของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  

ISO/TC 307 Blockchain and  

Distributed Ledger Technologies  

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ได้มีการ 

จดัท�ามาตรฐานเทคโนโลย ีBlockchain  

เพ่ือประกาศใช้ภายในประเทศ เพ่ือรองรบั 

การขยายตัวของเทคโนโลย ีBlockchain  

โดยเฉพาะอย่างยิง่การยกระดับมาตรฐาน 

เทคโนโลย ีBlockchain ซึ่งถูกพัฒนาเพ่ือ 

ใช้งานในระดับประเทศ ไปสู่การพัฒนา 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Blockchain  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังน้ัน

การก�ากับดูแล และรูปแบบการพัฒนา

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงยังคงเป็น 

ความท้าทายส�าคัญในการขยายขีดความ 

สามารถของเทคโนโลยี Blockchain  

ต่อไปในอนาคตกา
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การพฒันาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยี Blockchain 
(Capacity Building)

ปัจจัยท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึงของการขับเคล่ือนเทคโนโลยีเกิดใหม่ให้

ประสบความส�าร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในเทคโนโลยีน้ัน ๆ ส�าหรับเทคโนโลยี Blockchain ก็เช่น

เดียวกัน โดยสถานการณ์ด้านบุคลากรของเทคโนโลย ีBlockchain ในปัจจบัุน 

ถือว่ายังขาดแคลนอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายท่ีจะต้องได้รับการ

พัฒนาต่อไปในอนาคต

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ท้ังน้ีพบว่าหลายประเทศท่ีมีแนว

นโยบายในการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี 

Blockchain ได้ตระหนักถึงปัญหา 

ดังกล่าว โดย 27 มหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ท่ัวโลกมีการจัดหลักสูตรการเรียน 

การสอน และหลักสตูรอบรม เพ่ือพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน 

เทคโนโลยี Blockchain ให้กับประเทศ

ต่อไป โดย 8 มหาวิทยาลัยจากจ�านวน 

ดังกล่าว คือ มหาวิทยาลัยท่ีอยู ่ใน 

ประเทศจีน ยกตัวอย่างเช่น The Tsinghua  

University, Zhejiang University,  

and Central University of Finance 

and Economics ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ยกตัวอย่างเช่น Princeton University,  

S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  a n d  

Massachuset ts  Ins t i tu te o f 

T e c h n o l o g y  (M I T )  แ ล ะ อี ก  

5 มหาวทิยาลัยจากประเทศอังกฤษ  

ยกตัวอย่างเช่น University of Oxford  

และ University of Cambridge  

ส ่วนท่ีเหลือเป ็นมหาวิทยาลัยจาก

ประเทศไซปรัส เดนมาร์ก ไอร์แลนด์  

ญี่ปุ ่น สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย ซึ่ง

หลักสูตรการเรียนการสอนส่วนใหญ่ 

ท่ี เ กิด ข้ึน น้ันเป ็นการสอนเ ก่ียวกับ 

ห ลักกา ร พ้ื นฐานของ เทค โน โลยี  

Blockchain เงินสกุลดิจิทัล การวิเคราะห์

สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิคของ Platform 

เทคโนโลยี Blockchain ท่ีมีอยู ่ใน 

ปัจจบัุน ยกตัวอย่างเช่น Ethereum และ  

Hyperledger กรณีศึกษาการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วน

ต่าง ๆ รวมถึงทิศทางและแนวโน้ม 

การพัฒนาของเทคโนโลยี Blockchain
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นอกจากการสร้างหลักสตูรการเรียน 

การสอนเ พ่ือพัฒนาบุคลากรด ้ าน

เทคโนโลยี Blockchain ให้กับประเทศ

แล้ว ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ มหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ ในประเทศจีนยังให้ความส�าคัญ

ด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ในการสร้างสถาบันการวิจัยเก่ียวกับ

เทคโนโลยี Blockchain เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าผลงานวิจยัต่าง ๆ  สามารถท่ีจะน�าไป

ประยุกต์ใช้งานได้จริงทั้งในภาครัฐ และ

ภาคเอกชนต่อไป 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
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ท้ังน้ีจากการศกึษาจากแนวปฏบัิติของต่างประเทศท่ีเป็น 

ผู้น�าทางด้านเทคโนโลยี Blockchain ดังได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ดังน้ันในบทถัดไปเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้  

รวมถึงแนวทางในการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้

ในการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งจะได้อธิบาย 

ในล�าดับถัดไป
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แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Blockchain  

ส�าหรับภาครัฐ  
ภายใต้บริบทของประเทศไทย

03



หลักการและเหตุผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
ส�าหรับภาครัฐไทย

แนวคิดในการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ส�าหรับภาครัฐไทยนั้น 

เกิดจากแนวคิดท่ีต้องการ “ยกระดับภาครัฐไทยสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีม ี

การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มกีารท�างานแบบอัจฉรยิะ ให้บริการโดยมปีระชาชน

เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ซึ่งแนวคิด 

ดังกล่าวเป็นวิสยัทัศน์การพัฒนารฐับาลดิจิทัลของประเทศไทย ตาม (ร่าง) แผนพัฒนา 

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการยกระดับขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัลของภาครฐัไทยสูก่ารเป็นรฐับาลดิจิทัลดังวิสยัทัศน์ท่ีก�าหนดไว้น้ัน ต้องอยู่

บนพื้นฐานการด�าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government 

Integration) การด�าเนนิงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมี

ประชาชนเป็นศนูย์กลาง (Citizen-Centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการ

ขับเคล่ือนไปสูก่ารเปล่ียนแปลง (Driven Transformation) ดังแสดงในรปูภาพท่ี 19
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รูปภาพที่ 19: วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล
ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), (2560)

ยกระดับภาครัฐไทยสู�การเป�นรัฐบาลดิจ�ทัลที่มีการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน 
มีการทำงานแบบอัจฉร�ยะ ให�บร�การโดยมีประชาชนเป�นศูนย�กลาง 

และขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงได�อย�างแท�จร�ง

Smart Operations 
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ�ติจ�ทัลมา
สนับสนุน การปฏิบัติงานท่ีมีการใช�เทคโนโลยี
ดิจ�ทัลท่ีเหมาะสม 

มีการเชื่อมต�อระหว�างเคร�่องมืออุปกรณ� 
มีระบบการจัดการข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) 
มีเคร�่องมือว�เคราะห�ข�อมูลเชิงลึก (Analytics)

Government Integration 
การบูรณาการระหว�างหน�วยงานต�างๆ 
ทั้งการเชื่อมโยง ข�อมูลและการดําเนินงาน 
เพ�่อสามารถ 

เห็นข�อมูลประชาชนเป�นภาพเดียวที่สมบูรณ� 
ใช�บร�การทางเทคโนโลยีร�วมกัน 
ให�บร�การภาครัฐแบบครบวงจร ณ จ�ดเดียว

Driven Transformation 
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู�รัฐบาลดิจ�ทัล
ในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงองค�กรในด�านขั้นตอน
การทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

Citizen-centric Services 
การยกระดับงานบร�การภาครัฐให�ตรงกับ
ความต�องการ ของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลง
อยู�ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต�องรักษาสมดุล
ระหว�างความปลอดภัยในชีว�ต ทรัพย�สิน ข�อมูล
ของประชาชน และการอํานวยความ สะดวก
แก�ผู�รับบร�การ

Digital
Government
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การบูรณาการภาครัฐ (Government 

Integration) คือ การบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานรัฐต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยง 

ข้อมูล บริการ ไปจนถึงการด�าเนินงาน  

เ พ่ือยกระ ดับประสิท ธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ  

ท้ังในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับ

การบูรณาการภาครัฐ 
Government Integration

กระทรวง ซึ่งการเกิดการบูรณาการ 

ภาครัฐดังกล่าวจะท�าให้รัฐบาลตระหนัก

ถึงความต้องการและความจ�าเป็นในการ 

น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการด�าเนิน

งานต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลด 

ความซ�้ าซ ้อนในด ้านการเ บิกจ ่ าย 

งบประมาณ ระยะเวลาการด�าเนินการ 

หรือแม้แต่การดูแลรักษาระบบต่าง ๆ  

อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพจากการใช้

บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share 

Services) และการประหยัดต่อขนาด 

(Economies of Scale) ในการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานกลาง นอกจากน้ี  

การบูรณาการภาครัฐยังน�าไปสู่การให้

บริการภาครฐัแบบครบวงจร ณ จดุเดียว  

(One stop Service) ท่ีสามารถ 

ตอบโจทย์ด้านการอ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

1
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การด�าเนินงานแบบอัจฉริยะ 
Smart Operation

การด�าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart 

Operation) คือ การน�าเทคโนโลยีและ

อุปกรณ์ดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาสนับสนุน 

การปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครฐัไทย 

เพ่ือให้สามารถด�าเนินงานอย่างถูกต้อง 

แม่นย�า รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน  

โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือ

อุปกรณ์ (Internet of Things) ต่างๆ 

อย่างท่ัวถึง ท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ

สื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้เป ็น

ป ัจจุ บันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ยิง่ไปกว่าน้ันอาจมกีารเชื่อมต่อเครือ่งมือ 

อุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติ

โดยไม ่ต ้องอาศัยการควบคุมของ 

เจ้าหน้าท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือน�าระบบการ

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มา

ช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับ 

น�าเครื่องมือวิเคราะห ์ข ้อมูลเชิงลึก  

(Analytics) มาช่วยท�าความเข้าใจ

ข้อมลูอย่างลึกซึ้ง จะช่วยท�าให้เจ้าหน้าท่ี 

ภาครัฐไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

เพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจ และหน่วยงาน 

ภาครัฐไทยสามารถจัดท�าบริการแบบ 

เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2
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การให ้บริการโดยมีประชาชนเป ็น

ศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 

คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐ 

ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ท่ีเปล่ียนแปลงอยู ่ตลอดเวลา โดย 

ภาครัฐไทยจะต้องรักษาสมดุลระหว่าง

ความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สนิ ข้อมลูของ 

ประชาชน และการอ�านวยความสะดวก 

(Rebalancing between Security & 

Facilitation) ตลอดจนก�าหนดระดับ 

การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
Citizen-centric Services

การรกัษาความปลอดภัยและระดับความ

เข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตน

ให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงาน

บริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่ม

ผู้รับบริการต่าง ๆ

3
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การสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนไปสูก่าร

เปล่ียนแปลง (Driven Transformation)  

คือการวางแนวทางการขับเคล่ือน 

ภาครัฐไทยสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลใน

ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัย

กระบวนทัศน์การเปล่ียนแปลงโดย 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven 

Transformation) ท่ีมีการปรับเปล่ียน

องค์กรแบบครบวงจร (End-to-End 

Transformation) ท้ังในด้านทรัพยากร

มนุษย์ (People) ข้ันตอนการท�างาน 

(Process) เทคโนโลยี (Technology) 

และกฎระเบียบ (Regulation) รวมท้ัง

มีการขับเคล่ือนโดยมีการบริหารจัดการ

โครงการและการก�ากับดูแล (Project 

Management and Governance)  

ท่ีชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น�า

ระดับประเทศท่ีมคีวามมุง่มัน่ มวีิสยัทัศน์  

และเล็งเห็นความส�าคัญของการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

อย่างแท้จริง (Change Leadership) 

อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถด�าเนิน

งานต้ังแต่ต ้นจนจบกระบวนการได้ 

อย่างไร้รอยต่อ

การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน 
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
Driven Transformation

4
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รูปภาพที่ 20: แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส�าคัญส�าหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), (2560)

Technology  
Recommendation for  
Digital Gevernment  

2017-2021

Virtual Reality /  
Augmented Reality

การน�าเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) 
และ Augmented Reality (AR) มา 
ปรับใช้ในการจ�าลองภาพหรือสถานการณ์ 
เหมอืนจริง เพ่ือบริหารจตัการ ความปลอดภัย 
สาธารณะ การขยายพื้นที่การรักษาสุขภาพ
ไปยงัพ้ืนท่ีห่างไกล (Telemedicine) รวมถึง  
การเพ่ิมรปูแบบใหม่ ๆ  ในการเรียนการสอน  
และการท่องเที่ยว

Smart Machine /  
Artificial Intelligence

การน�าเทคโนโลย ีSmart Machine มาปรบัใช้  
เพ่ือให้เกิดการบริหารจดัการ และตอบสนอง 
การให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart 
Machine จะพัฒนาข้ึน และสามารถ
ประเมินป ัญหา และจัดการ สมดุล 
ตลอดห่วงโซ่การบริการ

Cyber Security
การค�านึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) โดยจัดท�ามาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์ 
และมีความ ยืดหยุ่น อีกท้ังปรับเปล่ียน 
Mindset ในการจดัการประเด็นด้าน ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์

Advanced  
Geographic  
Information 

System
การน�าเทคโนโลยี Advanced 
Geographic Information System  
มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
ในเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถประยุกต์
ใช ้ส�าหรับการจัดสรรทรัพยากร
ด้านการเกษตร การบริหารจัดการ 
ระบบคมนาคมขนส่ง และด้านอ่ืนๆ

Cloud  
Computing

การน�าเทคโนโลยีด้าน Cloud 
Computing มาปรับใช้ในการ 
เก็บข้อมูล เพื่อลด ความยุ่งยาก 
ในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนใน 
การดูแลระบบ และต้นทุนส�าหรบั 
การสร้างเครือข่าย ด้วยตนเอง

Big Data
การน�าข้อมลู Big Data มาประมวลผล
และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ 
และประเมินสภาพธุรกิจการให้บริการ 
โดยอาศัยเทคโนโลยี loT และ Smart 
Machine เพ่ือให้การวิเคราะห์และ 
ตอบสนองต่อผู ้รับบริการเป็นแบบ  
real-time

Open Any Data
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก ่
ผู้รับบริการ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ และ 
ฐานข้อมูล เพ่ือสร้างการเข้าถึงจาก
สาธารณะมากข้ึน และผลักดันให้เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเปิดเผยเหล่าน้ัน 
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน

Internet of Things
การอาศัยเทคโนโลยี IoT สร ้าง 
สภาพแวดล้อมให้ ภาครัฐปรับเปล่ียน 
รูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยัง
สนับสนุนภาครัฐในด้านต่าง ๆ อาทิ 
การสื่อสาร การใช้โมบายเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ Big Data รวมไปถึงการ
ประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน

BlockChain / Distributed LedgerTechnology
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการ จัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ  
ความถูกต้อง และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการท�าธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ

ท้ังน้ีเพ่ือให้การขับเคล่ือนสูก่ารเป็นรฐับาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรปูธรรมน้ันจ�าเป็น

ต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือน โดยใน (ร่าง) แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการกล่าวถึงแนวโน้มของ

เทคโนโลยีส�าคัญท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีส�าคัญไว้ 9 

เทคโนโลยีด้วยกัน ดังแสดงในรูปภาพที่ 20
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โดยส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับส�านัก กรม หรือกระทรวง สามารถที่จะน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่าน้ีเข้ามาปรับใช้กับการท�างานของภาครัฐ ตลอดจน

ใช้พัฒนาบริการ หรือกระบวนการด�าเนินงานต่าง ๆ  ได้ โดยจะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยี 

Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology ถือเป็น 1 ใน 9 เทคโนโลยี

ส�าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี 

Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้อง และลดภาระการพ่ึงพาคนกลางในการท�าธุรกรรม ภายใต้ความ

ปลอดภัยท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือ นอกจากการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลย ีBlockchain ใน

รปูแบบต่าง ๆ  ดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้าน้ี เทคโนโลย ีBlockchain ยงัสามารถ 

น�ามาใช้เพ่ือบูรณาการบริการและการแลกเปล่ียนข้อมูลภาครฐัได้อีกด้วย ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3 ซึ่งเป็นการสรปุความเป็นไปได้ในการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีBlockchain  

ส�าหรับงานบริการภาครัฐของประเทศตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ตามขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ตารางที่ 3: ตารางสรุปความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  

ส�าหรับงานบริการภาครัฐของประเทศไทย

ขดีความสามารถ รายละเอยีด การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

1. สวัสดิการ
ประชาชน

บูรณาการข้อมลู
ประชาชนจาก 
ทุกหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถก�าหนดสทิธิ
รายบคุคลได้อย่าง 
ถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถให้บริการ 
เชิงรุกได้

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

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แรงงาน

บูรณาการข้อมลูตลาด
แรงงานอย่างครบวงจร  
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทุกภาคส่วน 
เช่น การจัดหางาน 
การพัฒนาทักษะ  
การทราบภาพรวมตลาด

ระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงาน รวมถึงการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Identity) ด้วยเทคโนโลย ีBlockchain และ
เชื่อมโยงกับการผลิตห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) การน�าเข้า-ส่งออกของท้ังภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดหางานและ
การพัฒนาทักษะแรงงานได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงการต่อยอดระบบ Digital Identity 
ด้วยการบันทึกประวัติการท�างานที่ผ่านมาของ
แรงงาน รวมถึงความสามารถที่มีเพื่อน�าไปสู่
การออกใบรับรอง (Certificate) การท�างาน
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

3. การศึกษา มีระบบกลางเพื่อ 
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการศึกษาแบบ
ข้ามหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิม 
ความเป็นอัตโนมัติ
ส�าหรับงานบริการ 
ด้านการศึกษา

สร้างระบบบันทึกใบรับรอง (Certificate) 
ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain  
ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ รวมถึงการศึกษาแบบออนไลน์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทาง
ของ Open Education เพื่อสร้างความ 
น่าเชื่อถือให้กับเอกสารในการใช้เป็นหลักฐาน
ส�าหรับการเรียนต่อหรือสมัครงานได้
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ขดีความสามารถ รายละเอยีด การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

4. การสาธารณสขุ มีระบบกลางเพื่อ 
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบ
ข้ามหน่วยงาน เพื่อให้ 
การด�าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพแห่งชาติ (National Health  
Information Exchange Platform) โดยใช้ 
เทคโนโลย ีBlockchain ท่ีเชื่อมต่อทุกหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุขเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก 
หน่วยงานประกันสุขภาพภาครัฐ ประกัน
สุขภาพเอกชน หน่วยงานควบคุมคุณภาพ 
หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานก�ากับดูแล 
ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้แบบ Realtime ภายใต้
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพเดียวกัน มีส่วนติดต่อ 
Service ของ Application (API) ที่ครบถ้วน 
ยืดหยุ่น และมีความปลอดภัยสูง รวมถึง 
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษา
พยาบาลของตนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ

5. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

บูรณาการข้อมูล
การเกษตรระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรแบบ 
รายบุคคล

พัฒนาระบบ Blockchain ส�าหรับการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT  
ที่น่าเชื่อถือ และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
เศรษฐกิจอื่น ๆ  เพ่ือสร้างเป็นข้อมูลและ 
ค�าแนะน�าที่เหมาะสมกับเกษตรกรแบบ 
รายบุคคล รวมถึงการสร้างบริการทางการ
เกษตรภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Smart  
Contract เพื่อให้เกษตรกร หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ได้อย่างปลอดภัย 
เช่น สัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วย 
Smart Contract, Letter of Credit, Letter 
of Guarantee หรือกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ขดีความสามารถ รายละเอยีด การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

6. การท่องเที่ยว ยกระดับประสบการณ์ 
นักท่องเที่ยวใน 
ยุคดิจิทัล  
(Digital Tourism)

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

7. การลงทุน มีระบบกลางเพื่อ 
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการลงทุนระหว่าง
หน่วยงานผู้มีอ�านาจ
ในการอนุมัติเพื่อขอ 
ใบอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

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

8. การค้า 
(น�าเข้า/ส่งออก)

มีระบบบูรณาการ 
น�าเข้า/ส่งออก แบบ
ครบวงจร เพื่อให้ผู้
ประกอบการสามารถ
ท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการน�าเข้า/ส่งออกได้

พัฒนาระบบ Blockchain โดยใช้ Smart 
Contract ในการสร้างบริการภาครัฐเกี่ยวกับ 
การน�าเข้า/ส่งออก เช่น บริการช�าระเงิน, 
บริการ Escrow, การออกใบรับรองแหล่ง
ก�าเนิดของสินค้า (Certificate of Origin), 
ตราสารเครดิต (Letter of Credit: LC), 
หนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee: LG),  
สินเชื่อ Factoring, Trade Finance  
โดยร่วมมือกับธนาคารรัฐและเอกชน
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ขดีความสามารถ รายละเอยีด การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

9. วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

มีระบบบูรณาการ 
เชิงรุกเพื่อให้ข้อมูล
ความรู้และค�าปรึกษา
ส�าหรับการประกอบ
ธุรกิจ แก่ SME  
แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว โดยมีภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุน 
ระบบ ICT

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หน่วยงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม โดยใช้ Smart Contract ในการ
สร้างบริการภาครฐัเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม เช่น การติดตามผลการให้ทุน
สนับสนุน ระบบสิทธิบัตร และการต่อยอด
นวัตกรรม

10. ภาษีและรายได้ มีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในงาน
บริการด้านภาษี

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หน่วยงานที่ก�ากับดูแลด้านภาษี และการ 
ฟอกเงิน โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการช�าระ
ภาษีจากแบบยื่นรายเดือนหรือรายปี เป็น 
การเก็บแบบอัตโนมัติด้วย Smart Contract 
เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษี และการ 
ตรวจสอบบัญชี

11. การคมนาคม มีการบูรณาการ
ข้อมูลด้านคมนาคม
ในการอ�านวยความ
สะดวกและเพิ่มความ
ปลอดภัยต่อภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขับขี่ ประวัต ิ
ผู้ขับขี่ และข้อมูลพาหนะ และต�าแหน่ง  
โดยผสานการท�างานระหว่างเทคโนโลยี  
Blockchain และ IoT

12. สาธารณูปโภค มีระบบกลางเพ่ือ
เชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
ระหว่างหน่วยงาน 
เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ
การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคท่ีมี
ประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อเชื่อมโยงงาน
บริการด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน 
โดยน�า Smart Contract มาใช้ในขั้นตอน 
การขอรับบริการและการช�าระเงิน เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ขดีความสามารถ รายละเอยีด การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและความปลอดภัย

13. ความปลอดภัย
สาธารณะ

บูรณาการข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิดเพื่อ 
เฝ้าระวังและตรวจจับ 
ความเสี่ยงก่อน 
เกิดเหตุ โดยบริหาร
จัดการผ่านระบบ 
ศูนย์บัญชาการ

พัฒนาระบบ Identity และ Authentication 
ของกล้องวงจรปิดภาครัฐ รวมถึงการอนุญาต
ให้กล้องวงจรปิดของภาคเอกชนสามารถ 
เข้าร่วมได้ โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain  
อีกทั้งยังสามารถน�าเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช้กับร่วมกับระบบ Preventive  
Maintenance ในการก�าหนดการซ่อมบ�ารุง
โดยใช้ Smart Contract

14. การบริหาร
จดัการชายแดน

ขยายผลจากระบบ
พิสูจน์ตัวตนด้วย 
ลายนิ้วมือให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
สามารถรองรบัพลเมือง 
และชาวต่างชาติที่มี
การลงทะเบียน

การเช่ือมโยงข้อมูล Identity ข้อมูล Biometric  
และข้อมูลสุขภาพของผู้ผ่านแดน จากระบบ
ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ควบคุมโรค  
หน่วยงานป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ 
ผ่านเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการท�างานของเจ้าหน้าที่

15. การป้องกัน
ภัยธรรมชาติ

ระบบวิเคราะห์และ 
คาดการณ์ภัยธรรมชาติ  
จากข้อมูลและระบบ
จ�าลองสถานการณ์ 
เพ่ือติดตามและบริหาร 
จัดการภัยธรรมชาติ

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อใช้ในการแลก
เปลี่ยนข้อมูลจากหลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่น่าเชื่อถือ  
และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับโมเดลการพยากรณ์  
โดยสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Oracle) ส�าหรับ
การจัดท�าระบบจ�าลองสถานการณ์ 
เพื่อติดตามและบริหารจัดการภัยธรรมชาติ

16. การจัดการใน
ภาวะวิกฤต

บูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามและ
บริหารจัดการวิกฤต

การเชื่อมโยงข้อมูล Identity ข้อมูล  
Biometric ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเส้นทาง
ทางการเงิน ข้อมูลกล้องวงจรปิด เข้ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและ
บริหารจัดการภาวะวิกฤต
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ขดีความสามารถ รายละเอยีด การน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

17. การจัดซื้อ
จัดจ้าง

มีระบบกลางในการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพือ่ให้สามารถควบคุม
ความโปร่งใสและ 
เพิ่มประสิทธิภาพได้

พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อใช้ในการ 
เชื่อมโยงระบบ Identity ของบุคคลและ
นิติบุคคล เข้ากับข้อมูลคู่สัญญาที่ถูกขึ้น 
บัญชีด�า (Blacklist) เพื่อใช้ในกระบวนงาน 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น  
วิธีการประกวดราคา Bidding การประมูล
จัดซื้อจัดจ้าง (Auction) การตรวจรับงาน 
และการติดตามผลการด�าเนินงาน และออก
รายงานประจ�าปีของแต่ละหน่วยงานด้วย 
Smart Contract

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ดังนั้นหากมีการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อสนับสนุนการบูรณาการ

บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐจริง จะสามารถช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 

ที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ก�าลังด�าเนินการอยู่ได้ ยกตัวอย่างเช่น

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง  
e-Authentication Service

1

ระบบยนืยนัตัวบุคคลกลาง (e-Authentication  

Service) เพ่ือให้ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงระบบ

สารสนเทศต่าง ๆ ของรัฐ ท้ังท่ีเป็นระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) 

และระบบงานภายในของภาครัฐ (Back 

Office) ได้ โดยมีการควบคุมและรักษา

ความปลอดภัยด้วยมาตรการอันเหมาะสม 

นอกจากน้ีระบบยืนยันตัวบุคคลดังกล่าว

ยงัรองรบัการเข้าถึงระบบงานแบบรวมศนูย์  

(Single Sign-On: SSO) เพ่ือให้ผู้ใช้งาน 

สามารถลงชื่อเข ้าใช ้งานระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) ต่าง ๆ 

ได้ด้วยการ Log in ครั้งเดียวโดยไม่จ�าเป็น

ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ�า้อีก ท้ังน้ีระบบยนืยนั

ตัวบุคคลกลางเป็นก้าวส�าคญัไปสูก่าร

ให้และรบับริการภาครฐัแบบครบวงจร 

ณ จุดเดียว (One Stop Service)  

ในลักษณะ Single Window Entry 

อันจะเป็นการอ�านวยความสะดวกต่อ

ประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ

ได้อย่างบูรณาการ
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ศูนย์กลางแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ 

(Government Data Exchange Center :  

GDX ) เป็นศนูย์กลาง ในการแลกเปล่ียน 

ข้อมลูและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

เมือ่ใช้บริการจากภาครฐั ช่วยให้หน่วยงาน 

ภาครัฐสามารถแลกเปล่ียนเชื่อมโยง 

ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และเมื่อภาครัฐ

สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบ

ดิจิทัลได้ จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ส�าเนา

เอกสารในรปูแบบกระดาษต่อไป โดยใน 

ระยะแรกจะเริ่มน�าร่องกบับริการภาครัฐ 

ท่ีมีการเรยีกขอส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน ภายใต้  

2

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  
Government Data Exchange Center : GDX

“โครงการยกเลิกส�าเนาเอกสาร” และ

ขยายผลไปสูบ่ริการยกเลิกเรียกขอเอกสาร

ทะเบียนดิจิทัล/ใบอนุญาตอื่น ๆ ต่อไป 

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain  
เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐไทยในปัจจุบันส่วนใหญ ่

ยังขาดการบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

ของหน่วยงานอื่น ๆ ท�าให้ประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ได้รับ

ความสะดวกเท่าท่ีควร อีกท้ังยังจ�าเป็นต้องใช้ส�าเนาหลักฐานในการเข้ารับบริการ  

ดังน้ันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารได้จัดท�า กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

เวอร์ชนั 2.0 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบบริการร่วม e-Service ให้สามารถให้บริการ

ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service)
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โดยใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบเชิงบริการ Services Oriented Architecture 

(SOA) เป็นแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลของระบบต่าง ๆ ภายใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน พัฒนา Web Service ส�าหรับระบบงานภายใน

ของหน่วยงาน และใช้ช่องทางการสื่อสารท�าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง Web 

Service ต่าง ๆ  ท่ีหน่วยงานรฐัท่ีจดัท�าข้ึน ท้ังฝ่ายให้บริการ (Service Provisioning)  

และฝ่ายรับบริการ(Service Consumption) โดยใช้ API ในการส่งข้อมูลผ่าน  

Enterprise Service Bus (ESB) เป็นเครื่องมอืช่วยลดอุปสรรคของความหลากหลาย 

ของเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลในการเปิดช่องทางบริการให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันในการสื่อสารกับระหว่าง Web Service ของหน่วยงานภาครัฐดังแสดง 

ในรูปภาพที่ 21

รูปภาพที่ 21: ระบบบูรณาการการให้บรกิาร
ภาครฐัโดยใช้ Enterprise Service Bus (ESB)

ที่มา: ปรับปรุงจาก (Marchionni, 2018)

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ข้อควรพิจารณาการออกแบบสถาปัตยกรรมการส่งข้อมูลผ่าน  

Enterprise Service Bus (ESB) มีดังนี้

1 การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงจากกระบวนการท�างานของ e-Service  

ท่ีให้บริการ (และบริการท่ีเก่ียวข้อง) อาจมผีลต่อหน่วยงานท่ีใช้ e-Service น้ัน  

ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ผู้ให้บริการด�าเนนิการปรบัปรงุ เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ที่ใช้ภายในตัวบริการหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ Firewall

2 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ e-Service กับบริการอื่น ๆ ต้องท�าการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของการป้อนข้อมลูหรือทุกพารามเิตอร์ท่ีเกิดข้ึน ท�าให้ต้องใช้

เวลาเพ่ิมขึ้น และเครื่องแม่ข่ายท�างานหนักข้ึนท�าให้ลดประสทิธิภาพโดยรวม

3 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอาจกลายเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน

เน่ืองจากความแตกต่างของระบบรักษาความปลอดภัยและข้อก�าหนด 

(แม้ว่า Enterprise Service Bus จะท�างานได้อย่างถูกต้อง) 

BLOCKCHAIN 
for GOVERNMENT SERVICES

132



4 ต้องมีการแลกเปล่ียนใบรับรอง เช่น Certificate Authority (CA)  

เพื่อรับรองว่าได้ให้ไว้ซึ่งเอกสารที่น่าเชื่อถือ

5 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีราคาแพงส�าหรับการจัดเตรียมการ 

ให้บริการและความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

6 แต่ละหน่วยงานต้องมกีารตัง้ทมีสนบัสนนุ (ตาม SLA ทีต่กลง) เพือ่รองรับ

ความล้มเหลวในการให้บริการ

7 กระบวนการพฒันา Service ท่ีต้องมกีารเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 

มข้ัีนตอนและใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิงานมาก เช่น การท�าบนัทึกข้อตกลง

ร่วมกัน (MOU) การศึกษากระบวนการหรืออาจต้องท�าการปรับเปล่ียน

กระบวนการท�างานของหน่วยงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล การรับส่งข้อมูล 

การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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รูปภาพที่ 22: การเชื่อมโยงบูรณาการการให้บริการภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Marchionni, 2018)

Government Blockchain Network

ดังนั้นการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเชื่อมโยงงานบริการภาครัฐ

แทนการใช้ Enterprise Service Bus (ESB) ดังแสดงในรูปภาพที่ 22
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โดยเป็นการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย 

แบบ Peer-to-Peer และใช้ APIs ของ 

Node แต่ละตัวเชื่อมกับ Web Service 

ท่ีหน่วยงานจดัเตรียมไว้ในการเชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลทะเบียนของหน่วยงาน  

ในเครือข่าย Blockchain โดยแต่ละ 

Node จะท�าการจดัเก็บข้อมลูชดุเดียวกัน 

และใช้กระบวนการ Consensus ในการ 

ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนท�าการ 

จัดเก็บข้อมูลลง Block ท้ังน้ีรูปแบบ 

การจัดเก็บข้อมูลลงใน Blockchain 

อาจอยู ่ในรูปแบบ On Chain7 หรือ 

Off Chain ตามความเหมาะสมในการ

ออกแบบ และมี CA (Certification  

7 ในระดับของ Transaction Layer สามารถแบ่งประเภทของการจัดเก็บข้อมูลบน Blockchain 
ได้เป็น 2 ชนิดคือ 1) “On Chain” คือการที่ข้อมูล ถูกบันทึกลง Blockchain โดยตรง 2) “Off 
Chain” คือการบันทึกต�าแหน่งหรือตัวชี้ต�าแหน่ง (Pointer) ของข้อมลูลงบน Blockchain ข้อดี
ของการบันทึกข้อมูลลงบน Blockchain โดยตรงน้ันคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัย 
อันเนื่องมาจากคุณสมบัติการท�างานของ Blockchain และข้อมูลดังกล่าวสามารถมองเห็นได้
ทันทีส�าหรบัผู้ทีไ่ด้รบัอนุญาตให้เข้าถึงข้อมลู แต่ในเวลาเดียวกันการบันทึกข้อมลูท่ีไฟล์ข้อมลูมี
ขนาดใหญ่น้ันย่อมส่งผลต่อเวลาท่ีใช้ในการด�าเนินการสร้าง Block อย่างแน่นอน อีกท้ังอาจจะ
ส่งผลต่อการวางแผนเรื่องของขนาดระบบเพ่ือรองรบัข้อมลูจ�านวนมหาศาลดังกล่าว ในทางตรง
กันข้ามการเข้ารหัสลิงก์ หรือตัวชี้ต�าแหน่งท่ีข้อมลูถูกจดัเก็บอยูแ่ทนท่ีข้อมลูจริง โดยผู้ใช้งานจะ
ใช้ Private Key เพื่ออ่านข้อมูลใน Block ซึ่งก็คือลิงค์ หรือต�าแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลจริงเพื่อน�า
ไปสู่การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดขนาดของข้อมูลที่ จะถูกบันทึกลงใน 
Block ได้ ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์ม X-Ray และ MRI ซึ่งเป็นไฟล์รูปที่มีขนาดใหญ่จึงจ�าเป็นต้อง
เก็บเป็นลิงก์ หรือตัวชี้ต�าแหน่งของข้อมูลแทน ดังน้ันองค์กรควรจะต้องพิจารณาถึงประเภท
ของข้อมูลด้วยในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลบน Blockchain

Authority) ในการรับรองรายการ

ธุรกรรมว่าเป็นธุรกรรมของหน่วยงาน

น้ันจริง ท้ังน้ีหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

จะต้องมี Node ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ  

Light Node หรือ Full Node ติดต้ัง 

อยู ่ในเครือข่าย Blockchain เมื่อมี 

การเรียกใช ้บริการระบบจะท�าการ 

แจกจ่าย Smart Contract ตามการ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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รูปภาพที่ 23: องค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการงานบริการภาครัฐ 
บนเทคโนโลยี Blockchain

ที่มา: ปรับปรุงจาก (Jamsrandorj, 2017)

หน�วยงาน 1 
Service/Micro services

CA CA

CA CA

หน�วยงาน 2 
Service/Micro services

หน�วยงาน 4 
Service/Micro services

หน�วยงาน 3 
Service/Micro services

บริการที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในบริการนั้น ๆ   

ไปยัง Node ต่าง ๆ บนเครือข่าย โดย 

Smart Contract จะเป็นตัวก�าหนด

หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานระบุไว้ ซึ่งอาจ 

มากกว่าหน่ึงหน่วยงานก็ได้ ในการด�าเนิน

การตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ เมือ่หน่วยงานได้

ด�าเนินการครบตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้  

กรณีด�าเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา 

และระบบได้ตรวจสอบความถูกต้อง 

(Consensus) ก่อนท�าการส�าเนารายการ

การท�าธุรกรรมดังกล่าวไปยัง Node  

ต่าง ๆ บนเครือข่าย Blockchain
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จากรูปภาพท่ี 23 เป็นการแสดงองค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการงาน

บริการภาครัฐบนเทคโนโลยี Blockchain ระหว่างหน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงาน

ขึ้นไป เพื่อเห็นถึงองค์ประกอบและการเชื่อมต่อทางเทคนิค หลักการนี้สนับสนุนให้

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ โดยใช้การควบคุมการเข้าถึง 

(Access Control System) หรือ Smart Contract ท่ีกระจายอยูต่าม Node ต่าง ๆ  

ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมี Microservices, Local Storage และ Node บนเครือข่าย 

Blockchain ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานบนเครือข่าย โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1 Access Control Application ใช้ Smart Contract เป็นตัวก�าหนดสิทธิ ์

ในการเข้าใช้บริการ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถก�าหนดสทิธ์ิในการขอเข้าใช้ 

บริการของหน่วยงานได้ด้วยตัวเองผ่าน Smart Contract และเรียกใช้ 

Services ต่าง ๆ ผ่าน APIs ได้แก่

การก�าหนด Service หรือ Microservices

การให้สิทธิการเข้าถึงส�าหรับ Service หรือ Microservices

การโอนสิทธิ์การเข้าถึง

การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง

การให้สิทธิ์การเข้าถึงส�าหรับ Service หรือ Microservices

เรียกใช้ Service หรือ Microservices

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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2 Local Database ทุก Node จะมีฐานข้อมูลภายในใช้เป็นแหล่งจัดเก็บ

ข้อมลูท่ีเกิดข้ึนบนเครือข่าย Blockchain เพ่ือรบัประกันว่าข้อมลูท่ีถูกจดัเก็บ 

เป็นส�าเนาเดียวกัน

3 Services หรือ Microservices เป็นช่องทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

โดยผ่านตัว Access Control เรียกใช้

4 Blockchain Cluster กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบ Private และ  

Permission-Based Blockchain ใช้ในการแชร์ข้อมลูท่ีต้องใช้รวมกันและเก็บ

ประวติัรายการข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเกิดจาก Access Control สามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลับได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ถูกบันทึกในระบบได้ 
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จากหลักการที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ท�าให้สามารถออกแบบภาพรวมการใช้

เทคโนโลยี Blockchain เพ่ือการบูรณาการบริการและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ  

ดังแสดงในรูปภาพที่ 24

ผู�ใช�งานสามารถเข�าถึง
ข�อมูลพ�้นฐานของพวกเขา

ที่หน�วยงานภาครัฐจัดเก็บไว� 
(ข�อมูลทะเบียนต�าง ๆ)

การยืนยันการทำธุรกรรม
- KPI
การยืนยันตัวตน
- เลขที่บัตรประชาชน
- เลขที่นิติบุคคล

ประชาชนสามารถเลือกใช�บร�การต�าง ๆ
จาก Smart Contract ที่ถูกกำหนดขั้นตอน

การดำเนินงานของหน�วยงานต�าง ๆ 
ของบร�การนั้น ๆ

ประชาชนสามารถให�สิทธิ์
การเข�าข�อมูลพ�้นฐานที่จำเป�น
ให�แก�หน�วยงานต�าง ๆ ที่ต�อง
ดำเนินการตามที่กำหนดไว�
ใน Smart Contract 
ในธุรกรรมนั้นๆ

ข�อกำหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับ

การเผยแพร�ข�อมูล
จะถูกกำหนดไว�ใน Smart Contract

Smart Contract
- ธุรกรรมทะเบียนราษฎร
- ธุรกรรมทะเบียนสมรส

อ�าน
(Rand)

เข�ยน
(Write)

เฉพาะได�รับสิทธิ์
การเข�าถึง
(Permission)

อ�าน 
(Rand)

กฎระเบียบ
ข�อกำหนด

ต�างๆ

ประชาชน

หน�วยงานภาครัฐ

เฉพาะได�รับสิทธิ์
การเข�าถึง

(Permission)

หน�วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานบร�การตามกลไกภายในหน�วยงาน
และรับข�อมูลที่จำเป�นต�องใช�ในการให�บร�การแก�ประชาชนตามสิทธิ์ที่พวกเขา

ได�รับอนุญาติในการเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงานอื่น

รูปภาพที่ 24: แสดงระบบนิเวศการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Cheng, Daub, Domeyer, & Lundqvist, 2017)

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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การให้บริการประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ  ของตนหรือการให้

หน่วยงานรฐัสามารถแชร์ข้อมลูท่ีจ�าเป็นระหว่างการท�าธรุกรรม รายการข้อมลูต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกเข้ารหัสเก็บในฐานข้อมูลเฉพาะใน Blockchain ในรูปแบบ 

Private หรือ Permissioned Blockchain ท่ีประชาชนต้องท�าการยนืยนัตัวตนผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน เลขที่นิติบุคคล รหัสผ่านของผู้ใช้บริการของหน่วยงานนั้น ๆ  

การก�าหนดสิทธ์ิเข้าถึงข้อมลูเพ่ือเรียกดู (อ่าน) และการเพ่ิมรายการธุรกรรมใหม่ (เขียน) 

หรือให้หน่วยงานมีสิทธ์ิในการอ่านหรือเปล่ียนแปลงรายการข้อมูลธุรกรรมของ

ประชาชนโดยใช้กุญแจสาธารณะ (Public Key) ในการแชร์ข้อมลูท่ีจ�าเป็นต้องตรวจ

สอบข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัในการจดัท�าธรุกรรมให้บริการแก่ประชาชนและ

กุญแจส่วนตัว (Private Key) ส�าหรบัแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลู ผ่าน Smart Contract  

ซ่ึงเป็นข้อตกลงส�าหรบัการควบคุมการด�าเนนิการจดัท�าธรุกรรมตามท่ีก�าหนดไว้ใน  

Smart Contract ของธุรกรรมน้ัน ๆ เป็นกลไกในการควบคุมล�าดับข้ันตอน 

การด�าเนินการ ว่าใครจะเป็นผู้เห็น เห็นอะไรได้บ้าง เมื่อไร และด�าเนินการอย่างไร
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การด�าเนินงานกอง
บังคับการตรวจคน

เข้าเมือง
หน่วยงานรับการด�าเนินงาน ระบบงานอ้างองิ

ตรวจสอบข้อมูลคน
ต่างด้าวขอเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ระบบบัญชีเฝ้าดู

สนง.ต�ารวจแห่งชาติ - ระบบบัญชีเฝ้าดูขอหมายจับสากล
- ทะเบียนประวัติอาชญากร

กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน

ตรวจสอบประวัติการท�างาน 
คนต่างด้าว

โรงพยาบาล ระบบเวชระเบียนหรือระบบนัดหมาย

สถานกงสุล NON-IMMIGRANT VISA

ตัวอย่างการบูรณาการงานบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Blockchain  
(Government Service Blockchain) 

กรณีการด�าเนินการขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพ่ือเข้ารบั 

การรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวของเจ้าหน้าท่ีประจ�าด่านตรวจคนเข้าเมือง  

ที่ประจ�าอยู่ตามแนวชายแดน ดังแสดงในรูปภาพที่ 25

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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รูปภาพที่ 25: แผนภาพจ�าลองขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว 
เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลย ีBlockchain ในการเชื่อมโยงงานบริการภาครฐั 

สามารถจ�าแนกได้ตามผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้

หน่วยงานผู้ให้บริการ

การเผยแพร่ข้อมลู (Shared Data) การเปิดข้อมลูท่ีจ�าเป็นใช้งานร่วมกัน

การท�างานร่วมกัน (Multiple Parties) การบันทึกหรืออ่านข้อมลูจากฐาน

ข้อมลูในการด�าเนินการจดัท�ารายการธุรกรรม เพ่ือให้บริการเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

อาจมีหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหน่ึงร่วมด�าเนิน การโดยก�าหนดพ้ืนท่ี

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบ Permissionless (Public Blockchain), 

Permissioned (Private หรือ Consortium Blockchain)

Read & Write

เร��มต�นการทํางาน

กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 
รับเร�่องขอ โดยสร�าง Smart 

Contract กระจายไปยัง
หน�วยงานต�างๆ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
ร�องขอข�อมูลที่จําเป�นที่ระบุไว�

ตามกลไกของ Smart Contract

สิ�นสุดการทำงาน

แต�ละหน�วยงาน
ตรวจสอบระบบทะเบียน

และส�งผลดำเนินการ

สำนักงานตรวจคนเข�าเมือง
เพ��มหร�อปรับปรุง

ระบบงานทะเบียนคนเข�าเมือง

Read only

Read only
Read only

กองบังคับการตรวจ
คนเข�าเมือง

สถานกงสุล

สำนักงานตรวจคนเข�าเมือง

สํานักงานตํารวจ

โรงพยาบาล

Government 
Blockchain Network

เมื่อดำเนินการครบตามเง�่อนไข
ใน Smart Contract  ระบบ

จะทำสำเนารายการธุรกรรม 
และแจกจ�ายไปยังทุก Node 

บนเคร�อข�าย

การด�าเนนิงานกอง
บังคบัการ 

ตรวจคนเข้าเมือง

หน่วยงาน 
รบัการด�าเนนิงาน  หน่วยงานอ้างองิ แจ้งผล 

การด�าเนนิ 

ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าว 
ขอเข้ามาในราชอาณาจักร

ตรวจคนเข้าเมือง ระบบบัญชีเฝ้าดู มีหรือไม่มี

สนง.ต�ารวจแห่งชาติ - ระบบบัญชีเฝ้าดูขอหมายจับสากล
- ทะเบียนประวัติอาชญากร

มีหรือไม่มี

กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน

ตรวจสอบประวัติการท�างาน 
คนต่างด้าว

มีหรือไม่มี

โรงพยาบาล ระบบเวชระเบียนหรือระบบนัดหมาย มีหรือไม่มี

สถานกงสุล NON-IMMIGRANT VISA มีหรือไม่มี
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ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

สามารถตรวจสอบ (Auditability) การบันทึกรายการธุรกรรม (จากการ

ให้บริการ) ภายในเครือข่าย Blockchain ได้ เมือ่เขียนแล้วจะไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือลบได้

ม ีAccess Control การก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอนุญาตหรือปฏเิสธ  

เช่น รายการการร้องขอต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในระบบว่าจะอนุญาตหรือปฏเิสธ 

เช่น สิทธ์ิการเข้าใช้ทะเบียนข้อมูล การอ่าน การเขียน การแชร์ข้อมูล 

ของกลไกการด�าเนนิทางธุรกิจท่ีเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ

กับหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

การด�ารงอยูข่องหลักฐาน (Proof of Existence) สามารถพิสจูน์ความเป็น 

เจ้าของจากหลักฐานที่ได้รับการท�าธุรกรรม 

ผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ)

ประชาชนผู้ยืน่ค�าขอไม่จ�าเป็นต้องจดัเตรียมหลักฐานด้านเอกสารต่าง ๆ  

ที่มีการเก็บอยู่ระบบงานทะเบียน ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ต้องรับรองส�าเนาเอกสารช่วยลดโอกาสในการทุจริต

หน่วยงานภาครฐัแต่ละแห่งด�าเนินการตามกระบวนการภายในของตนเอง

หากมีหน่วยงานรัฐหน่ึงเปล่ียนแปลงกระบวนการหรืออุปกรณ์ภายใน

หน่วยงานจะไม่มีผลกระทบหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจาก Node แยกกัน

เป็นอิสระ

ไม่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดยตรง เนื่องจากได้รับการรับรอง

โดยพ้ืนฐานโปรโตคอลการแจกจ่ายของโปรโตคอล Blockchain และ 

APIs แบบมาตรฐาน

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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กรณีศึกษาการจัดท�าระบบต้นแบบ e-Referral  
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

การพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral 

โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เกิดจาก

แนวคิดในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

และแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ  

(National Health Information Exchange  

Platform) ที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงานด้าน 

Healthcare เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 

โรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานประกัน

สขุภาพ หน่วยงานวิจยั และหน่วยงานอ่ืน ๆ   

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน

ข ้อมูลระหว ่างกันได ้แบบเรียลไทม์ 

ภายใต้มาตรฐานข้อมูลสุขภาพเดียวกัน 

อีกทั้งยังจะต้องค�านึงถึงความปลอดภัย

และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย

เป็นส�าคัญ
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โดยแนวคิดดังกล่าวอ้างอิงและ

สอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุขภาพ (eHealth) จัดท�าโดยศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ�าปี 2558 ในกลยทุธ์ท่ี 2: ว่าด้วยการ

พัฒนาคลังข้อมลูสขุภาพ โดยมเีป้าหมาย 

ส่วนหน่ึงเพ่ือต้องการให้ผู้ป่วยท่ีต้อง 

ส่งต่อไปรับการรักษายังสถานบริการอื่น 

จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง 

โดยสถานบริการต้นทางมีข้อมูลด้าน

การแพทย์และสุขภาพรายบุคคลเพ่ือ

การก�ากับติดตาม เฝ้าระวัง และดูแล

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

รบัผิดชอบ ดังน้ันส่วนหน่ึงของมาตรการ

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้

ก็คือการพัฒนาระบบการแลกเปล่ียน

และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการ

ทุกระดับจะต้องมีการแลกเปล่ียนข้อมูล

ทางการแพทย์เพ่ือการส่งต่อผู ้ป ่วย 

(Medical Record Exchange) ทั้งแบบ

ผู้ป่วยทั่วไปและเร่งด่วน เพ่ือให้ผู้ป่วย

สามารถไปรับบริการจากสถานบรกิาร

ใดก็ได้

ร วม ถึ ง ร ายงานการวิเ ค ร า ะห ์

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุขภาพ (eHealth) จัดท�าโดยศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ�าปี 2560-2569 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3:  

ว่าด้วยการสร้างมาตรฐานของระบบ

ข้อมูลสุขภาพ การบูรณาการข ้อมูล

สารสนเทศ และการเชื่อมโยงแลก

เปล่ียนข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

เฉพาะในกลยุทธ์ท่ี 1: ว่าด้วยการสร้าง

มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพท่ีสามารถ

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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แลกเปล่ียนและเชื่อมโยง (Standards 

and Interoperability) กันได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงยุทธศาสตร์

ท่ี 4: ว่าด้วยการขับเคล่ือนและพัฒนา

นวัตกรรมระบบบริการและโปรแกรม

ประยุกต์ด้าน eHealth ที่เป็นประโยชน์

ต่อระบบบรกิารสุขภาพ (Healthcare 

Service Delivery) และประชาชน 

โดยสนับสนุนให้มีโครงการต้นแบบท่ี

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อน eHealth ที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบกับการขับเคล่ือนการ

ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยการแลก

เปล่ียนข้อมลูสขุภาพ (Health Information  

Exchange) ท่ีสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการตรวจ

รักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย การเข้าถึง 

ข ้ อมู ลด ้ านสุ ขภาพของประชาชน  

การเบิกจ่ายประกันสุขภาพ การป้องกัน

โรคระบาด ไปจนถึงการตัดสนิใจวางแผน 

และ พัฒนาน โยบายด ้ านสุ ขภ าพ  

โดยเฉพาะในเรื่องการส่งต ่อผู ้ป ่วย  

(Patient Referral) การขาดประสทิธิภาพ

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่าง

โรงพยาบาลได้สร ้างป ัญหาตามมา

มากมาย ท้ังกับแพทย์ท่ีไม่สามารถเข้าถึง 

ข้อมูลท้ังหมดของผู้ป่วยได้ก่อนรับการ

ส่งต่อ ท้ังกับผู้ป่วย และโรงพยาบาลหรือ

คลินิกท่ีมคีวามไม่สะดวกในการเบิกจ่าย  

รวมไปถึงหน่วยงานประกันสุขภาพท่ี

ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบการ 

ส่งต่อเพ่ือน�าไปปรับปรุงนโยบายและ 

กฎระเบียบให้ดียิ่งขึ้นได้

ป ัญหาหลักในปัจจุบันของระบบ

ข้อมลูสขุภาพของประเทศซึ่งเป็นอุปสรรค 

ต่อการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพเกิด

จากการท�างานเก็บข้อมูลซ�้าซ้อนของ

บุคลากรด้านสาธารณสุข การไม ่มี
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มาตรฐานของข้อมูล การไม่มรีะบบกลาง

แลกเปล่ียนข้อมูลของประเทศ ปัญหา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของการ 

แลกเปล่ียนข้อมูลข้ามองค์กร ปัญหา

เกณฑ ์การก� ากับ ดูแล ท่ี ไม ่ ชั ด เจน  

ซึ่งปัญหาน้ีไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับ

หน่วยงานผู้ให้บริการทางสาธารณสุข

เท่าน้ัน ตัวประชาชนเจ้าของข้อมูลเอง

ก็ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย โดย

ปัญหาการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพ 

ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยี 

Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีมี

ศกัยภาพส�าหรบัการเชื่อมโยงแลกเปล่ียน

ข้อมูลระหว่างระบบ (Interoperability)  

ท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง  

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถ 

เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาด้าน

ข้อมูลสุขภาพของประเทศได้

ดังน้ันด้วยเหตุผลดังกล่าวไปแล้ว

ข้างต้น ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

องค์การมหาชน (สพร.) จึงได้ร่วมมือกับ 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนา

ระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลยี 

Blockchain โดยมีวัต ถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน�า

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพ่ือ

ต่อยอดนวัตกรรมการบริการของหน่วย

งานภาครัฐ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ  

ท่ี เ กิ ด ข้ึน จ า ก ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี  

Blockchain จนน�าไปสู ่การยกระดับ 

ภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมี 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ต้ังแต่

การเชื่อมโยงข้อมูล การบริการ ไปจนถงึ

การด�าเนินงานได้ 

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลยี Blockchain 

ภาพรวมของระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลย ีBlockchain ประกอบไปด้วย  

Blockchain Node จ�านวน 4 Node เพื่อแทน Node ของโรงพยาบาลปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลทุติยภูม ิโรงพยาบาลตติยภมู ิและผู้บริหารระบบ ดังแสดงในรปูภาพท่ี 26 

V Node 
With document 
storage

V Node 
With document 
storage

V Node 

V Node 
With document 
storage

Using web-based eRefer 
with NHSO's document 
storage

HYPERLEDGER

Virtual Hospital #1 
(รพ.ตติยภูมิ) + HIS

Virtual Hospital #2 
(รพ.ทุติยภูมิ) + HIS

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

Patient

Virtual NHSO

eRefer Portal  
Dashboard & Report

รูปภาพที่ 26: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบต้นแบบ e-Referral  
บนเทคโนโลยี Blockchain
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การออกแบบระบบต้นแบบดังกล่าว 

จะไม่เชื่อมต่อกับระบบบริหารข้อมูล

โรงพยาบาล (Hospital Information 

System: HIS) โดยตรง แต่จะเชื่อมต่อ 

กับฐานข ้อมูลเสมือน เ พ่ือจ� าลอง

สถานการณ์การเชื่อมต่อผ่าน Database  

View ท่ีโรงพยาบาลสร้างข้ึนไว้บนระบบ 

Cloud ส่วนตัว ส�าหรบังานระบบแลกเปล่ียน 

ข้อมูลสุขภาพโดยเฉพาะ (ซึ่งปัจจุบัน 

ติดต้ังอยูบ่นระบบ G-Cloud ของ สพร.) 

รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

สทิธิประกันสขุภาพท่ีได้สมมติข้ึนด้วย ท้ังน้ี

ในการจัดท�าระบบต้นแบบ e-Referral  

ได้ค�านงึถึงสทิธิในการเป็นเจ้าของข้อมลู

ของผู้ป่วยเป็นส�าคญั ดังน้ันข้อมลูท่ีถูกใช้

ในการทดสอบระบบต้นแบบ e-Referral 

ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูล 

โรงพยาบาล จงึเป็นข้อมูลสมมติเพ่ือใช้

ในการทดสอบระบบต้นแบบ e-Referral 

เท่านั้น

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ท้ังน้ีในการจดัท�าระบบต้นแบบ e-Referral บนเทคโนโลย ีBlockchain ได้เลือก 

โครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย OPD, 

IPD และ AE/ER ส�าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

เขตพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร หรือท่ีรูจ้กักันในชื่อระบบ 13 แฟ้ม มาเป็นมาตรฐานข้อมลู

สุขภาพในโครงการนี ้โดยมาตรฐานข้อมูลดงักล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลดงัต่อไปนี้

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�าหัตถการและผ่าตัด (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 

พัฒนาระบบต้นแบบดังกล่าว โดย  

Hyperledger Fabric คือ Blockchain  

Platform ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนภายใต้โครงการ 

Hyperledger ของ Linux Foundation  

และเป็นเทคโนโลย ีBlockchain ประเภท 

Private หรือ Permissioned Blockchain  

ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ Modular และ

สามารถเขียน Smart Contract เพ่ือให้

ท�างานตามเงื่อนไขได้ โดยบรรจข้ัุนตอน 

การตรวจสอบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น 

การเรียกดูข้อมูลผู ้ป ่วย ประวัติการ

รักษา การนัดหมาย รวมถึงข้อมูลท่ี

จ�าเป็นส�าหรับการส่งต่อผู้ป่วยของโรง

พยาบาลท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ Smart 

Contract ในการควบคุมข้ันตอน 

Frontend

PIN code

React
Library/
Runtime

HTML

CSS

API Server
Hospital

Create, Update, 
Get Hospital By ID, 

Get Hospital List

Patient 
Create, Update, 

Get Hospital By ID, 
Get Hospital List

Refer
Refer, Approve, 

Reject Defer, 
Get Refer Order

System
Login, Get Patient View,

Get Patient History,
Get Hospital Report

Hyperledger Composter

REST
Server

Refer,
Approve,
Reject,
Defer

Request Profile,
Approve Request,

Clear Profile,
Reject request

MEMBERSHIP

Hyperledger Fabric 1.0
BLOCKCHAIN TRANSACTIONS CHAINCODE

Registration 

Membership
Services

Identity 
Management

Auditability

Blockchain Services

Event Stream

Chaincode 
Service

Consensus
Manager

P2P
Protocol

Ledger
Storage

Distributed 
Ledger

Secure
Registry

Secure
Cortianner

Services

รูปภาพที่ 27: รายละเอียดการออกแบบระบบต้นแบบ e-Referral  
บนเทคโนโลยี Blockchain

การตรวจสอบต่าง ๆ  ซึ่งใช้ Chaincode  

เป็นเครื่องมอืในการจดัท�า Smart Contract  

ท้ังน้ีในการพัฒนาระบบต้นแบบดังกล่าว

ได้น�าเอา Business Logic มาเป็น

เงื่อนไขในการสร้าง Smart Contract และ 

Deploy ลง Hyperledger Fabric ผ่าน 

Composer และสร้าง API ด้วย REST  

Sever ของ Composer เพ่ือเป็นส่วน

ติดต่อกับระบบ ดังแสดงในรปูภาพท่ี 27 

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ท้ังน้ี REST Server ของ Hyperledger Composer จะสร้าง REST API  

ข้ึนมาให้อัตโนมติัจาก 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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Hospital: API เกีย่วกบัโรงพยาบาล

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 เกีย่วกบัผู้ป่วย

End point: /v1/api/patient

Method: POST Create Patient

PUT Update Patient

GET Get Patient List

GET Get Patient By ID

DEL Delete Patient

แต่เน่ืองจาก API บน REST Server ท่ี

ถูกสร้างโดยอัตโนมัติจาก Hyperledger  

Composer น้ันเป็น API ท้ังหมด

ของระบบดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ซึ่งหลายตัวเป็น API ท่ีไม่ต้องการเปิด

ให้ระบบภายนอกเรียกใช้ หรือมี Data 

Format ที่เข้าใจยากส�าหรับผู้ที่ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับระบบ Blockchain ดังนั้น

การพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral 

ด้วยเทคโนโลยี Blockchain จึงสร้าง 

API Server ข้ึนมาเป็น Middle Tier  

โดยท�าหน้าท่ีเป็นจดุเชื่อมต่อ API ส�าหรบั 

การเรียกใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 API  

ดังต่อไปนี้

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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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

Transaction: API  

เกีย่วกบัการส่งต่อผู้ป่วย

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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Trusted Execution 
Environment (TEE)

Referral

Refer

Collect

2. get patient
     historic data

Hospital A

Hospital B

Hospital B

Hospital C

3. Got Patient data

1. refer to Hospital C
4. notify patient 

referral

5. accept/reject

ในส่วนสุดท้ายของการออกแบบ

ระบบต้นแบบ e-Referral คือ การพัฒนา

ส่วนของ Front End เพื่อใช้โต้ตอบกับ

ผู้ใช้งาน โดยการพัฒนาในส่วนดังกล่าว

ใช้ ReactJS เป็น Framework และ 

Cascading Style Sheet หรือ CSS  

ในการจัดรูปแบบการแสดงผลของ

เอกสาร HTML

โดยในล�าดับถัดไปเป็นการแสดง

ตัวอย่างเพียงบางส่วนของ ข้ันตอน

การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล  

โดยใช้เทคโนโลย ีBlockchain ดังแสดง 

ในรูปภาพที่ 28

รูปภาพที่ 28: แผนภาพแสดงขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล 

ซึ่งในกรณีน้ีจะเกิดข้ึนจากการประเมิน

ของแพทย์จ�าเป็นต้องส่งต่อการรกัษาโดย

ส่งให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลปฐมภูมิ  

(โรงพยาบาล A) เป็นผู้คีย์ข้อมูลการ 

ส่งต่อผู้ป่วยให้โรงพยาบาลท่ีมีความ

พร้อมมากกว่า เริ่มจากเจ้าหน้าท่ีของ 

โรงพยาบาล A เข้าใช้ระบบ e-Referral  

จาก Username Password ของ 

โรงพยาบาล A เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

ด�าเนินงานซึ่งเทียบได้กับ Wallet ของ 

Blockchain และได้รบั Public Key และ 

Private Key เพื่อใช้ส�าหรับการเข้ารหัส

รายการธุรกรรม โดยรายการธุรกรรม 

ดังกล่าว คือ การขอส่งต่อผู้ป่วย เมื่อ 

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล A กดปุ่ม

เพ่ือส่งรายการขอส่งต่อผู ้ป่วยไปยัง 

โรงพยาบาลทุติยภูมิ (โรงพยาบาล C) 

ระบบ e-Referal จะท�าการส่งรายการขอ

ส่งต่อผู้ป่วยซ่ึงถูกเข้ารหัสด้วย Public Key  

พร้อม Smart Contract ว่าด้วยข้อก�าหนด 

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วย ไปยัง 

Node อื่น ๆ บนเครือข่าย Blockchain 

ของระบบ e-Referral และในกรณีท่ี 

โรงพยาบาล C ตอบรบัการส่งต่อเพ่ือรบั

เข้าเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล C ดังนั้น 

โรงพยาบาล C จะสามารถเรียกดูประวติั 

การรกัษาพยาบาลของผู้ป่วยท่ีเคยเข้ารบั

การรกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ   

ท่ีอยูใ่นเครือข่าย Blockchain ของระบบ 

e-Referral ได้จากข้อก�าหนดท่ีเขียน

ไว้ใน Smart Contract ว่าด้วยเรื่อง 

ข้อก�าหนดในการส่งต่อผู้ป่วย
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ในล�ำดับถัดไปเป็นกำรแสดงตัวอย่ำง

หน้ำจอกำรท�ำงำนเพียงบำงส่วนของระบบ 

e-Referral

รูปภาพที่ 29: ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมของการบริหารสิทธิในการเข้าถึงและใช้งาน
ข้อมูลผู้ป่วย โดยใช้ Smart Contract

โรงพยาบาลต�นทางสามารถส�งต�อผู�ป�วยผ�านหน�าจอระบบ e-Referral

ตัวอย่างท่ี 1 กำรบริหำรสทิธิในกำรเข้ำถึงและใช้งำนข้อมลูผู้ป่วย โดยใช้ Smart Contract 

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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รูปภาพที่ 30: โรงพยาบาลต้นทางสามารถส่งต่อผู้ป่วยผ่านหน้าจอระบบ e-Referral

ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่ำงโรงพยำบำลปฐมภูม ิ 

โรงพยำบำลทุติยภูมิ และโรงพยำบำลตติยภูมิ

โรงพยาบาลต�นทางสามารถส�งต�อผู�ป�วยผ�านหน�าจอระบบ e-Referral
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รปูภาพท่ี 31: โรงพยาบาลปลายทางสามารถส่งค�าขอส่งต่อผู้ป่วยผ่านหน้าจอระบบ e-Referral

รปูภาพที ่32: โรงพยาบาลปลายทางสามารถเข้าดขู้อมูลผูป่้วยในระบบ 13 แฟ้มได้

โรงพยาบาลปลายทางสามารถส�งคำขอส�งต�อผู�ป�วยผ�านหน�าจอระบบ e-Referral

โรงพยาบาลปลายทางสามารถเข�าดูข�อมูลผู�ป�วยในระบบ 13 แฟ�มได�

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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รูปภาพที่ 33: โรงพยาบาลปลายทางสามารถตอบรับ ปฏิเสธ 
 หรือขอเลื่อนเวลาการส่งต่อผู้ป่วยได้

โรงพยาบาลปลายทางสามารถตอบรับ ปฏิเสธ หร�อขอเลื่อนเวลาการส�งต�อผู�ป�วยได�

โรงพยาบาลปลายทางสามารถตอบรับ ปฏิเสธ หร�อขอเลื่อนเวลาการส�งต�อผู�ป�วยได�

รูปภาพที่ 34: ตัวอย่าง Log การส่งต่อผู้ป่วยของระบบ e-Referral
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ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงรำยงำน

รูปภาพที่ 35: หน้าจอ Dashboard แสดงรายงานต่าง ๆ ของระบบ e-Referral

หน�าจอ Dashboard แสดงรายงานต�าง ๆ ของระบบ e-Referral

หน�าจอสำหรับการ Performance Monitoring , Report และ Throughput ใน Component ต�าง ๆ 
ของระบบ Hyperledger Blockchain

รูปภาพที่ 36: หน้าจอส�าหรับการ Performance Monitoring , Report และ Throughput 
ใน Component ต่าง ๆ ของระบบ Hyperledger Blockchain
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ท้ังน้ีผลจากการศึกษาการพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral พบว่าปัจจัย 

ความส�าเรจ็ในการพัฒนาต่อยอดระบบต้นแบบ e-Referral เพ่ือน�าไปสูก่ารยกระดับ

การให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

การก�าหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ 

(Health Data Standard) เน่ืองจาก

ระบบสขุภาพของไทยได้รบัการพัฒนาข้ึน

จากหลายหน่วยงาน จึงมคีวามแตกต่าง

และหลากหลาย โดยแต่ละระบบจะมกีาร

ออกแบบฐานข้อมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะ

ของตนเอง จึงท�าให้มีความแตกต่าง

และหลากหลายของโครงสร้าง ดังน้ัน

จึงจ�าเป็นต้องมีการออกแบบมาตรฐาน

ข้อมูลสุขภาพข้ึนมา เพ่ือให้สามารถ 

แลกเปล่ียนข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมลูได้ 

การก�าหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ 
Health Data Standard

1
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การประสานความร่วมมอื (Cooperation)  

ระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งใน 

ภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชื่อมต่อ 

กับระบบบริหารจดัการข้อมลูโรงพยาบาล  

(Hospital Information System: HIS) 

ยกตัวอย่างเช่น HosXP, HosOS, 

Trackcare รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ

2

การประสานความร่วมมือ  
Cooperation

หลักประกันสุขภาพ ดังน้ันหากสามารถ

เชื่อมโยงระบบ e-Referral เข้ากับ 

ฐานข้อมูลของระบบเหล่าน้ีได้ จะช่วย

ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล  

การท�างานท่ีซ�้าซ้อน รวมถึงต้นทุนใน

การท�างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมลูได้ อีกท้ัง 

ยังสามารถท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลทางการแพทย์ในการสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

การแพทย์ต่อไปในอนาคตได้
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที (IT Infrastructure) 

โครงสร้างพืน้ฐานทางไอทีเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผล 

ให้การน�าระบบ e-Referral บนเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องสามารถ

จ�าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ดังต่อไปน้ี

3 โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที  
IT Infrastructure

อุปกรณ์จดัเกบ็ข้อมลู  
Storage

เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

เทคโนโลย ีBlockchain โดยท�าหน้าท่ีใน

การเก็บข้อมูลร่วมกัน รวมถึงเก็บข้อมูล 

ที่มีมูลค่า ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ 

ประวัติการเข้ารับการตรวจรักษา

ส่วนต่อเชื่อมกบัระบบไอที 
ของโรงพยาบาล  
Hospital Interface

เนื่องจากระบบ e-Referral ต้องอ้างอิง 

ข ้อมูลจากฐานข ้อมูลต ่าง ๆ ของ 

โรงพยาบาล ดังน้ันส่วนต่อเชื่อมกับระบบ 

ไอทีของโรงพยาบาลจึงเป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐานหลักท่ีส�าคัญ เพ่ือให ้ระบบ

สามารถแลกเปล่ียนข ้อมูลได ้แบบ  

Real-Time และมีความถูกต้อง
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ระบบการสื่อสาร 

เน่ืองจากผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกในระบบ 

Blockchain จ�าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ

สื่อสารถึงกันตลอด ดังน้ันระบบการ

สื่อสารจึงเป็นโครงสร้างท่ีส�าคัญเพ่ือ 

ให้เกิดการสื่อสารกันภายในเครือข่าย 

ยกตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลสถานะ

ท่ัวไป การยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วมระบบ 

ไปจนถึงข้อมูลการถ่ายโอนสินทรัพย์ท่ีมี

มูลค่าภายในเครือข่าย

เน่ืองจากเทคโนโลยี Blockchain  

มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบกระจาย 

(Distributed Architecture) ดังน้ัน

หน ่วยงานหรือสมาชิกท่ีเข ้ามาร ่วม

ภายในเครือข่าย จ�าเป็นต้องเตรียมความ

พร้อมของอุปกรณ์ ท้ังฝั ่งองค์กรเอง  

และระบบการสื่อสาร เพ่ือให้ระบบโดย

รวมสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
Human Resource Management 4

ก�าลังคนและศกัยภาพของบุคลากรด้าน

สาธารณสขุท้ังในส่วนของภาครฐั และภาค

เอกชน เป็นอีกปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จของการประยุกต์ระบบ 

e-Referral บนเทคโนโลยี Blockchain 

โดยสามารถจ�าแนกกลุ่มของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องตามการด�าเนินงานออกเป็น 

4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผูบ้ริหารระดบัสงูในอุตสาหกรรม
สาธารณสุข

ผู้ดูแลระบบ  
System Administrators

มีหน้าท่ีในการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ

รองรบัการใช้งานเทคโนโลย ีวางนโยบาย  

และกฎระเบียบต่าง ๆ  ในการด�าเนินการ  

สั่งการ มอบหมายงาน และประเมิน 

ผลการท�างานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

มหีน้าท่ีในการดูแลระบบ กิจกรรมภายใน

ระบบ การสื่อสารของระบบให้สามารถ

ด�าเนินการได้ปกติ รวมท้ังท�าหน้าท่ีในการน�า 

ระบบข้ึนใช้งาน (Deployment) การต่อเชื่อม  

และการปรับต้ังค่า (Configuration) 

ระบบของหน่วยงานให้เชื่อมต่อกับระบบ 

e-Referral ได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
System Operators

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
Auditors

มหีน้าท่ีในการดูแล ตรวจสอบการท�างาน  

(Monitoring) เพ่ือให้การเชื่อมต่อระหว่าง

ระบบ e-Referral และ Application  

ท่ีเก่ียวข้องสามารถท�างานได้อย่างปกติ

และต่อเนื่อง

มีหน้าที่ในการตรวจสอบการท�างานของ

ระบบ ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมตาม

ข้อตกลงที่ก�าหนดหรือไม่ เริ่มตั้งแต่การ

ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบ

สิทธิการเข้าถึงของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ท้ังหมด รวมถึงตรวจสอบความเท่ียงตรง  

(Integrity) ของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนและ

บัญชีท่ีจัดเก็บ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

กฎระเบียบที่มีการก�าหนดขึ้น 

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
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ตารางสรุปตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ส�าหรับงานบริการภาครัฐในต่างประเทศ

ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

ประเทศ
ออสเตรเลีย

วุฒิสมาชิกประเทศออสเตรเลียได้มี 
การจัดต้ังคณะทำางานข้ึน เพ่ือทำาหน้าท่ี 
ขับเคล่ือนการนำาเทคโนโลยี Blockchain  
มาใช้ในประเทศออสเตรเลียท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน

ประกาศในปี 
2017

(Martinovic, 
Kello, &  
Sluganovic, 
2017) 

ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX)  
ได้ประกาศจะนำาเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช้เพื่อแทนที่ระบบการหักบัญชี
และการชำาระบัญชีปัจจุบัน ซึ่งก็คือ 
ระบบ CHESS (The Clearing House 
Electronic Sub- Register System)

ประกาศในปี 
2017 และเริ่ม
ใช้จริงในปี 
2018

(Martinovic 
et al., 2017) 

ประเทศจีน ระบบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม 
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain  
(Social Security Funds Management  
System)

ประกาศในปี 
2016

(Martinovic 
et al., 2017)

การประเมินมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดยใช้เทคโนโลย ีBlockchain  
(Mortgage Valuations on  
Blockchain)

ประกาศในปี 
2016

(Martinovic 
et al., 2017)

ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ 
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain  
(Blockchain-Based Asset Custody  
System (PSBC))

ประสบความ
สำาเร็จในการ
ใช้งาน โดยใช้
งานจริงตั้งแต่ปี 
2016

(Martinovic 
et al., 2017)
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ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

การพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรม
ด้านพลังงาน (The Smart City 
Project of Energy Innovation) 
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain รวมกับ 
เทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น  
Cloud Computing, Big Data, IoT 
และ AI ขึ้นที่เมือง Hangzhou

ประกาศในปี 
2016

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

ระบบการจัดเก็บภาษ ี(Intelligent Tax  
System) โดยทำางานร่วมกับระบบ
ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Invoice System) ซึ่งทำางานอยู่บน
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษี โดยใช้เอกสาร 
ใบแจ้งหนี้ปลอม

ประกาศในปี 
2018

(Sundararajan, 
2018) 

ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาหารทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Food 
Supply Chain Traceability System)  
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 

ประกาศในปี 
2016

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

นครรัฐดูไบ 
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรต

ระบบบรหิารจดัการข้อมลูและเอกสาร
ภาครัฐ (Government Documents 
Management System)

อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

(Martinovic 
et al., 2017) 

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Passport) โดยใช้เทคโนโลยี 
Blockchain

ประกาศในปี 
2017

(Martinovic 
et al., 2017) 

ระบบข้อมูลการขนส่งสินค้าแบบ 
เรียลไทม์ (Real-time Shipment 
Information System) 

ประกาศในปี 
2017

(Martinovic 
et al., 2017) 

ระบบจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล
ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 
(Electronic Health Record  
System: EHRs) 

ประกาศในปี 
2017

(Kong, 2018) 
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ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

ระบบการออกใบรับรองเพชร  
(Diamond Certificate) โดย The Dubai  
Multi Commodities Centre ได้นำา
เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ใน
การออกใบ Certificate ให้กับเพชร 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Kimberley 
Certificates” 

ประกาศในปี 
2017

(Ngo, 2017) 

การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry) ภายใต้
ชื่อโครงการ “Dubai Real-Estate 
Blockchain”

ประกาศในปี 
2017

(Journo, 
2018)

ประเทศ 
เอสโตเนีย

eID (electronic ID management 
system)

ใช้งานจริง
แล้ว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง
การอัพเกรด
เวอร์ชัน

(Shen, 2016)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ 
หรือ e-Health (Medical Information 
Management System)

ใช้งานจริงแล้ว  
ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการ
อัพเกรดเวอร์ชัน

(Basu, 2018)

ระบบเอกลักษณ์ดิจิทัลข้ามชาติ หรือ 
e-Residency (A First-of-a-Kind  
A Transnational Digital Identity)

ใช้งานจริงแล้ว
ตั้งแต่ปี 2015

(Sullivan 
& Burger, 
2017)

ระบบศาลดิจิทัล (Digital Court 
System: e-Court) โดยใช้เทคโนโลยี 
KSI Blockchain มาช่วยในเรื่องของ
การป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
หรือที่เรียกว่าระบบ e-File 

ใช้งานจริงแล้ว
ตั้งแต่ปี 2015

(Jun, 2018)

ระบบ Document Registries ต่าง ๆ  
เช่น Business Registry, Property 
Registry, Succession Registry 
และ Healthcare Registry 

ใช้งานจริงแล้ว
ตั้งแต่ปี 2015

(Martinovic 
et al., 2017) 
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ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
(i-Voting) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 

ใช้งานจริงแล้ว
ตั้งแต่ปี 2015

(Electronic  
Voting  
Committee, 
2016)

ประเทศฝรั่งเศส ระบบการการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ประกาศในปี 
2017

(Martinovic 
et al., 2017)

ประเทศกานา การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry) โดย 
NGO “Bitland”

อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

(Aitken, 
2016)

ประเทศจอร์เจีย การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

(Jardine, 
2018)

ประเทศฮอนดูรัส การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

ประกาศในปี 
2015  
แต่โครงการ 
ล้มเหลว

ประเทศรัสเซีย ระบบบรหิารจดัการข้อมลูและเอกสาร
ภาครัฐ (Government Documents 
Management System)

ประกาศในปี 
2016

(Higgins, 
2016)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ 
หรือ e-Health (Medical Information  
Management System)

ประกาศในปี 
2017

(Jun, 2018)

ประเทศสิงคโปร์ ระบบการชำาระเงินระหว่างธนาคาร
ข้ามพรมแดน (Cross-Border  
Interbank Payments)

ประกาศในปี 
2016 และอยู่
ระหว่างการทำา 
Proof-of- 
Concept

(Jun, 2018)

ระบบการออกตราสาร การชำาระและ
แลกเปลี่ยนเงินตราและหลักทรัพย์
ระหว่างธนาคาร และทดลองใช้งาน
เงินสกุลแห่งชาติในรูปแบบ  
Cryptocurrency

อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

(Jun, 2018)
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ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

ประเทศสวีเดน ระบบการจดทะเบียนถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Land Title Registry)  
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และ 
Smart Contract

อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
ในปี 2017

(Verhulst & 
Young, 2018)

ประเทศสวิต
เซอร์แลนด์

ระบบการชำาระค่าธรรมเนียมโดยใช้
เงินสกุลดิจิทัล เช่น Bitcoin

ใช้งานจริงแล้ว
ตั้งแต่ปี 2016

(Jun, 2018)

ระบบการจัดเก็บอัตลักษณ์ทางดิจิทัล 
(Digital Identity) โดยใช้หลักการ
ของ Self-Sovereign Identity  
บนเทคโนโลยี Blockchain 

ประกาศในปี 
2017

(Verhulst & 
Young, 2018)

ประเทศยูเครน ระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง e-Vox 
(Ethereum Blockchain-Based 
Election Platform)

ประกาศในปี 
2016

(Abouzeid, 
2016)

ระบบการประมูลแบบดิจิทัลโดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain  
(Blockchain-Based Auction 
System)

ประกาศในปี 
2016

(Ngo, 2016)

การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

ประกาศในปี 
2017

(Graglia 
& Mellon, 
2018)

ประเทศอังกฤษ ระบบการจ่ายสวัสดิการภาครัฐโดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain  

ประกาศในปี 
2016 และ
ประสบความ
สำาเร็จในการ
ทดสอบการใช้
งานระบบ

(Hebblethwaite, 
2017)

ระบบการบริการภาครัฐต่าง ๆ  
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ใช้งานจริง
ตั้งแต่ปี 2016

(Jun, 2018)

ระบบการชำาระเงินระหว่างธนาคาร
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ประกาศในปี 
2017

(Jun, 2018)
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ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านสุขภาพ

ประกาศในปี 
2016 และ
อยู่ระหว่าง
การทดสอบ
ระบบซึ่งเป็น
โครงการนำารอ่ง

(Jun, 2018)

อนุญาตให้สามารถทำาการซื้อขายหุ้น 
Bitcoin  

ประกาศในปี 
2015

(Jun, 2018)

อนุญาตให้ Blockchain Smart 
Contract มีผลบังคับใช้ได้ทาง
กฎหมาย

ประกาศเป็น
กฎหมายแห่ง
รัฐอริโซนา และ
มีผลบังคับใช้
ในปี 2017

(De, 2018)

อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
กับตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้น 
และจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ได้
และถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศเป็น
กฎหมายแห่ง
รัฐเดลาแวร์ 
และมีผลบังคับ
ใช้ในปี 2017

(Jun, 2018)

ระบบ Identity Management  
บนเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน 
การเก็บสูติบัตรของเด็กทารกแรกเกิด  
(Birth Registration) ของรัฐอิลลินอยส์

ประกาศในปี 
2017

(Verhulst & 
Young, 2018)

ประเทศไต้หวัน ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Citizen Identification)  

อยู่ระหว่าง 
การพัฒนา

(Rueter, 
2018)

ประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้ Bitcoin และ  
Cryptocurrency สามารถใช้ชำาระหนี้
ได้ตามกฎหมาย

ประกาศในปี 
2016

ประเทศ 
ยิบรอลตาร์

อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Blockchain 
กับตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้น 
และจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ได้
และถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศในปี 
2017

(Khatri, 2018)

BLOCKCHAIN 
for GOVERNMENT SERVICES

174



ประเทศ โครงการ
สถานะ

โครงการ
อ้างอิง

ประเทศบราซิล การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

ประกาศในปี 
2016

(Graglia 
& Mellon, 
2018)

ประเทศ 
เซียร์ราลีโอน

ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ประกาศในปี 
2018 และอยู่
ระหว่างการทำา 
Proof-of- 
Concept

(Verhulst & 
Young, 2018)

ประเทศอินเดีย การจดทะเบียนถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (Land Title Registry)

ประกาศในปี 
2017

(Graglia 
& Mellon, 
2018)
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