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Blockchain & Thailand 4.0
ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา เราอาจจะได้ยินข่าวสารของ Bitcoin หรือ เงินเสมือนจริงในโลกดิจิทัลมาบ้าง โดย
เงินดิจิทัล Bitcoin นี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 2008 จากบุคคลที่ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakatomo ซึ่ง Bitcoin
สามารถทางานได้ด้วยเทคโนโลยี Blockchain อันเป็นแนวคิดจากการพัฒนาการเขียนโปรแกรมที่ปฏิวัติแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลแบบเก่าให้ดีขึ้น โดยระบบ Blockchain ก็ได้เกิดขึ้นจากมันสมองของนาย Satoshi
Nakatomo ด้วยเช่นกัน1 และในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้ มีผู้เริ่มนาแนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain มา
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านอื่นๆ ตามมา จนมีผู้คาดว่าเทคโนโลยี Blockchain จะสามารถเปลี่ยนแปลง
การดาเนินชีวิตของเราได้ในอนาคต
เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต้องอาศัยคนกลาง (Third
Party) ในการเก็บข้อมูล โดยทั่วไปการเก็บข้อมูลดิจิทัลนั้นจะต้องมีแม่ข่ายหรือศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ใน
การจัดเก็บข้อมูล หากสังเกตดูจะพบว่าหลายๆ กิจการรอบตัวเราล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยคนกลางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกรรมทางการเงินทีต่ ้องอาศัยธนาคารในการเป็นตัวกลางให้ธุรกรรมทางการเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์ หรือการซื้อขาย
ที่ดินก็ต้องพึ่งพากรมที่ดินในการเก็บข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของโฉนด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหากคนกลางหายไป
รูปแบบกิจกรรมก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
Blockchain จะเปลี่ยนรูปแบบการทางาน ไปโดยสิ้นเชิง สมาชิก ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน ในการรับส่งข้อมูล
ระบบนี้ มีกลไกในการเข้ารหัสของข้อมูล ซึ่งการเข้ารหัสของข้อมูลนี้ก็เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หาก
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกทุกคนในเครือข่ายต้องทาการตรวจสอบข้อมูลนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ดังนั้น ทุกๆการเปลี่ยนแปลง สมาชิกทุกคนจะได้รับทราบ ยืนยัน และจัดเก็บข้อมูลต่อไป2
หากสงสัยถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยี
Blockchain เมื่อปราศจากคนกลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลแล้วนั้น เทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัย
มากกว่าอย่างแน่นอนเนื่องจากหากต้องการโจรกรรม
ข้อมูลจะต้องทากับสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมด ซึ่งต้องยากกว่าการโจรกรรมกับคน
กลาง Data Center เพียงเครื่องเดียว ด้วยข้อดี
เหล่านี้ จึงทาให้ภาคเอกชนในต่างประเทศ ได้เล็งเห็น
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ถึง ความสามารถ และประโยชน์ของ เทคโนโลยี Blockchain เช่น การจัดเก็บข้อ มูลการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และการประหยัดค่าใช้จ่ายให้การทางานมีประสิทธิภาพ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น The Korean Stock Exchange ในประเทศเกาหลี Tokyo Stock Exchange ในประเทศ
ญี่ปุ่น และ Nasdaq ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่ มทดลองนามาใช้ 3 นอกจากนี้แล้ว Blockchain ยังสามารถ
นามาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อ การชาระสินค้าและบริการ โดยใช้ระบบยืนยัน การทาตามสัญญาโดย อัตโนมัติ
หรือที่เรียกว่า Smart Contract ซึ่งเป็นสัญญาทางธุรกิจที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลาง เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ทาตามเงื่อนไข
ของสัญญาเรียบร้อยแล้วจะมีการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันความถูกต้องและทาให้เกิดการชาระสินค้า
และบริการได้4

การประยุกต์ใช้ Blockchain ไม่ได้จากัดอยู่แต่ในภาคเอกชนเท่านั้น ในส่วนของภาครัฐ ก็มีการนา
Blockchain มาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน ในปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
รัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK Office of Science) ได้ตีพิมพ์เอกสารเสนอแนะการนาเทคโนโลยีมาใช้กับภาครัฐ
ให้กับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งแนวทางที่นาเสนอนั้นมี 5 ประการด้วยกัน5

3

N. (2016, February). How these 6 stock exchanges are getting on board with blockchain . Retrieved Jan. & feb., 2017, from
https://nexchange.com/article/8637
4

Tapscott, Don; Tapscott, Alex (May 2016). The Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money,
Business, and the World. pp. 72, 83, 101, 127. ISBN 978-0670069972.
5

Distributed Ledger Technology: beyond block chain. (2015, December). Retrieved Jan. & feb., 2017, from
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledgertechnology.pdf

2

2560 ไตรมาส 1

[BLOCKCHAIN & THAILAND 4.0]

1. นามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยจากการโจมตีในโลกไซเบอร์
2. ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการจ่ายสวัสดิการและบานาญ เป็นการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลรวมถึงการ
จ่ายทับซ้อนของระบบการจ่ายเงินสวัสดิการของรัฐบาล
3. การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาที่มักจะพบว่าการใช้จ่ายเงิ น
ช่วยเหลือของรัฐบาล สหราชอาณาจักร มักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การนา Blockchain มาใช้ในการผลิตเงิน
ปอนด์แบบดิจิทัลจะช่วยทาให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินได้ง่ายขึ้น
4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมของ SMEs ในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ต่างๆ เช่น สิทธิบัตร ที่ดิน
และทะเบียนต่างๆ ในรูปแบบ Blockchain
5. การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในทวีปยุโรป มีระเบียบที่ยุ่งยากและ ซับ ซ้อนเนื่องจาก การมีสมาชิก
หลายประเทศ ระบบ Blockchain สามารถช่วยเก็บข้อมูล การซื้อขายที่จะทาให้ง่าย ต่อการตรวจสอบและชาระ
ภาษี
หากมองย้อนกลับมาดูโอกาสและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในบ้านเรา จะเห็น
ได้ว่า เมื่อ ไม่นานมานี้ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดงาน Fintech Day
Challenge เพื่อประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงินการลงทุนและการประกันภัยให้พัฒนาต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนตื่นตัวและเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ธุรกรรมการเงินและการลงทุนที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยหนึ่งในผู้ชนะเลิศคือทีม Private Chain ที่นาเสนอแนวคิดการ
ประยุกต์ใช้ Blockchain ในการซื้อขายหลักทรัพย์6 ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยต้องใช้เวลาซื้อ
ขายหลักทรัพย์ถึงสามวัน กว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนมืออย่างแท้จริงหรือที่เรียกว่าระบบ T+3 แต่ Blockchain จะ
ช่วยเข้ามาย่นระยะเวลาตรงนี้ไ ด้และช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวอีกด้วย ผลประโยชน์อีกอย่างที่ตามมาคืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์ในบริษัทที่อยู่นอกตลาดได้ เพราะไม่จาเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนกลางหรือตลาดหลักทรั พย์ เป็นการเปิด
โอกาสให้ SME และ Start Ups ระดมทุนในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
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ในส่วนของ Smart Contract นั้น ก็น่าจะนามาใช้ประโยชน์กับบ้านเรา
ได้เช่นกัน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่การส่งออกมีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจอย่างมาก การนา Smart Contract มาใช้จะช่วย
ให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ โดยทั่วไปการนาเข้าและ
ส่งออก สินค้า ผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมักไม่จ่ายเงิน
ทันทีแต่จะต้องใช้แบงค์การันตีจากสถาบันการเงินในการ
ค้าประกันให้ผู้ส่งออก โดยผู้ส่งออกจะเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งสินค้าขึ้นท่าเรือแล้วนาหลักฐานไปยืนยันเท่านั้ น
แน่นอนว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย สูงกว่า เมื่อเทียบกับการประยุกต์ใช้ Smart Contract ใน
รูปแบบนี้เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนส่งของและชาระเงิน
จากแนวทางดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์กับปัญหาของประเทศไทยแล้ว เห็นว่าแนวทางที่น่าจะมีศักยภาพ
สาหรับภาครัฐในการนาเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
ประการแรก ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เรามักจะพบเห็นปัญหาการถือครองสิทธิในที่ดินบ่อยๆ เช่น ปัญหา
การหลอกขายที่ดินในเขตป่าสงวน7 การนาที่ดิน สปก . หรือที่ดินเพื่อการเกษตรไปใช้ผิดประเภท หรือแม้กระทั่ง
กระบวนการหลอกลวงชาวต่างชาติให้มาซื้อที่ดิน8 เป็นต้น รัฐบาลสามารถนาเทคโนโลยี Blockchain มาเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูลโฉนดที่ดิน เพื่อให้ข้อมูลของโฉนดนั้นโปร่งใส ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
อย่างสะดวก โดยที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเองได้ จะเป็นการช่วยภาครัฐในการบริหารที่ดินให้ง่ายขึ้น
และช่วยลดปัญหาการฉ้อโกงลงอีกด้วย
ประการที่สอง เรื่องของเวชระเบียน ในประเทศไทยนั้น เวชระเบียนของผู้ป่วยคนเดียวกันเมื่อรักษาที่ใดก็
จะถูกเก็บอยู่ในโรงพยาบาลนั้นเท่านั้น โดยไม่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ ทาให้เกิดอุปสรรคใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล ถ้าเราสามารถนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้โดยเริ่ม
ระหว่างโรงพยาบาล ของรัฐก่อนในการเชื่อมข้อมูลเวชระเบียน ผู้ป่วยก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาล โดย
สามารถทาการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีป้ ระโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเวชระเบียนคือ การป้องกันการทุจริต
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ยา9 ที่เกิดขึ้นจากการเบิกยาจากสถานพยาบาลต่างๆ เมื่อเจ็บป่วย เพื่อเก็บไปจาหน่ายต่อ เป็นต้น เหตุการณ์ เช่น นี้
เกิดขึ้นก็เพราะสถานพยาบาลต่างๆ ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ทาให้ไม่ทราบว่ามีการเบิกจ่ายยาซ้า ซ้อนสาหรับ
ผู้ป่วยรายเดียวกัน
ประการที่สาม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐ หรือการช่วยเหลือคนยากจน จาก อดีตที่ผ่านมาเกิด
ปัญหาการจ่ายเบี้ยคนจนซ้าซ้อนหรือไม่ตรงตามกลุ่มคนเป้าหมาย 10 รัฐบาลอาจจะนา Blockchain มาใช้ในการ
จ่ายเงิน เช่นเบี้ยผู้ชรา โดยอาจจะบันทึกข้อมูลยืนยันตัวตน เช่น บัญชีธนาคาร ในรูปแบบดิจิทัลแบบ Blockchain
ได้อีกชั้นหนึ่งเพื่อสร้างความโปร่งใส ป้องกันการจ่ายเงินซ้าซ้อน รวมถึง เพื่อสามารถตรวจสอบได้สะดวก กว่าเงิน
เข้าถึงบัญชีกลุ่มเป้าหมายโดยแท้จริง
ประการสุดท้าย คือการใช้ Smart Contract ในการเบิกจ่ายเงินในโครงการของรัฐ นอกจากจะให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อส่งมอบงานแล้ว Smart Contract อาจจะสามารถช่วยให้ประชาชนมีสิทธิในการยืนยัน
ประโยชน์ของการใช้งานโครงการต่างๆ เพื่อยืนยันว่าโครงการนั้นมีคุณภาพและประโยชน์อย่างแท้จริง ผ่านการใช้
smart contract เพื่อสร้างเงื่อนไขความพึงพอใจในการจ่ายเงินให้กับผู้ทาโครงการ และ อาจนามาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างแรงจูงใจให้โครงการออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การเลือกสนับสนุนโครงการที่ผ่านการรับรองในเรื่อง
ความพึงพอใจการใช้บริการจากระบบ smart contract
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายมิติ นามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันประเทศให้พัฒนามากยิ่งขึ้น และ มีศักยภาพ ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้แก้ปัญหา ในหลายๆ ด้านที่เกิดขึ้น แต่ Blockchain ถือได้ว่า ยังเป็น
เทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่อยู่มาก ดังนั้นการจะนามาประยุกต์ใช้ จึงควรที่จะต้องศึกษาให้รอ บคอบ และมีแผน การ
ดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อการตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ในส่วนของทางสานักงาน กสทช . เองนั้น เห็นว่า Blockchain มี
ศักยภาพนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของทางสานักงาน กสทช. ในอนาคต ได้เช่น กัน ยกตัวอย่างเช่ น การ
จัดเก็บใบอนุญาตคลื่นความถี่ ใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือการ
เก็บข้อมูล ซิมการ์ด เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับ
สานักงาน กสทช. โดยจะช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ รวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในมุมของประชาชนหรือผู้ใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ในยุค Thailand 4.0 จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเมื่อมี
การใช้ระบบ Blockchain และบริการ Smart Contract ควบคู่ไปกับระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิม ทาให้
สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ใช้บริการใหม่ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ใครก็ตามที่มีความรู้ด้าน IT ในระดับหนึ่ง
สามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ นาเสนอสินค้าและบริการที่ควบคุมด้วยระบบ Blockchain อีกชั้นหนึ่ง
ได้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยการโอนเงิน หรือชาระเป็นเงินสดอีกต่อไป ในส่วนของภาครัฐก็ได้ประโยชน์เช่
นกัน
ตัวอย่างหนึ่งคือระบบการตรวจสอบการรายงานภาษี ซึ่งหากมีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลของร้านค้า มูลนิธิ หรือ
หน่วยงานที่สามารถใช้ในการลดหย่อน เข้ากับโครงข่าย Blockchain จะทาให้การแจ้งรายการลดหย่อนที่ไม่
สอดคล้องกันถูกตรวจสอบได้ทันทีก่อนยื่นภาษี เพราะฉะนั้นจึงกล่ าวได้ว่าการใช้ Blockchain ช่วยในการรักษา
ความปลอดภัย ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ความปลอดภัย จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนที่อยู่บนโลกดิจิทัล ส่งเสริมการทางานบนแนวคิด Thailand 4.0 ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศไทยโดยทั่วกัน
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