คำกล่ำวเปิดงำนสัมมนำ
Blockchain the Series @ BOT ครั้งที่ 4
โดย นำยรณดล นุม่ นนท์ รองผู้ว่ำกำร ด้ำนเสถียรภำพสถำบันกำรเงิน
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ณ ห้องภัทรรวมใจ อำคำร 2 ชั้น 2 ธปท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ท่านผู้มเี กียรติทุกท่าน
สวัสดีครับ A very good morning and welcome to the Bank of Thailand
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา Blockchain the
Series at BOT อี ก ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น ครั้ ง ที่ 4 และเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยของปี โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้จัดงานสัมมนานี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนควำมรู้ ด้ำนพัฒนำกำร และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology ในหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อนำ
องค์ค วำมรู้ไ ปต่อ ยอดกำรพัฒ นำ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การนาเทคโนโลยี Blockchain
ไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จำกงำนสัมมนำทั้ง 3 ครั้งที่ผ่ำนมำ ครอบคลุมเนื้อหาในหลากหลายมุมมอง โดย
เราได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิใน
ไทย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการนา Blockchain ไปใช้โดยตรง จากหลายภาคส่วน
ทั้ ง สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครั ฐ องค์ กรธุร กิจ ภาคเอกชน บริ ษัท ฟิ นเทค รวมทั้ง
สถาบันการศึกษา จึงถือได้ว่าพวกเราได้มีส่วนรับรู้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพนี้ให้เกิดประโยชน์กับงานของเรา
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ใน Blockchain the Series @BOT ครั้งแรก เป็นการปูพื้นความรู้ คุณสมบัติของ
Blockchain ความเป็นไปได้ของการใช้งาน โดยเน้นบริบทของการพัฒนา Blockchain
เพื่ อ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานแบบเปิ ด และสามารถท างานร่ ว มกั น ได้ (Open and
Interability) และการประยุกต์ใช้ใน Use Case สาคัญๆ ในภาคต่าง ๆ ทั้งในต่างประเทศ
และในไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 ได้หยิบยกบริการสินเชื่อการค้าและสินเชื่อสาหรับเครือข่าย
ธุรกิจ (Trade and Supply Chain Financing) ซึ่ง Blockchain เป็นเครื่องมือสาคัญที่มา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงิน รวมถึงยกระดับกระบวนการทาธุรกิจ
จากแบบกระดาษ (paper-based) มาเป็ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (paperless) เป็ น การ
ลดต้นทุนและความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถนาข้อมูลที่อยูใ่ นระบบมาใช้ประกอบการ
พิจารณาวงเงินสินเชื่อได้ด้วย
และในครั้ ง ล่ ำ สุ ด ได้ น าเสนอนโยบายและพั ฒ นาการของการใช้ Blockchain
ในบริการภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ภาคสาธารณสุข และภาคธุรกิจ
ได้รับรู้โอกาสและความท้าทายในหลายมิติที่ต้องคานึงถึง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าในไทยมี
Momentum ในการประยุกต์ใช้ Blockchain อย่างต่อเนื่อง
ท่านผู้มีเกียรติครับ
จากงานสัมมนา Blockchain the Series @BOT ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ทาให้เราได้
เข้าใจเทคโนโลยี Blockchain เห็นภาพโครงการที่นา Blockchain ไปใช้ได้ดีระดับหนึ่ง
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ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง ในภาคการเงิ น และภาคธุ ร กิ จ ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชนของไทย
มีพัฒนาการการนา Blockchain มาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้เห็นจากหลายตัวอย่างที่จะ
มาร่วมพูดคุยในงานวันนี้ด้วย ด้านพัฒนาการในภาคการเงิน มีกำรออกหนังสือค้ำประกัน
(Letter of Guarantee) บน Blockchain ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ Thailand
Blockchain Community Initiative (หรื อ BCI) ที่ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง จากภาคธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ เพื่อผลักดันการพัฒนาบริการทางการเงิน ด้วยศักยภาพของ
เทคโนโลยี Blockchain นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ำรโอนเงิ น ระหว่ ำ งประเทศ TradeFinance, Procure to Pay และ Invoice Financing ที่นา Blockchain มาใช้ เพื่อเพิม่
ความเร็วในการให้บริการลูกค้า และลดต้นทุนการให้บริการทางการเงิน จึงนับว่าเป็น
ความก้าวหน้าของระบบการเงินไทยไปอีกระดับ
ในฝั่งของภาคธุรกิจ มีการใช้ Blockchain เพื่อเป็น Internet of Value ที่ระบบ
แบบเดิมรองรับเพียง Internet of Information เช่น การใช้ Blockchain เพื่อรองรับการ
ซื้อ ขายไฟฟ้า การนามาใช้ในกระบวนการติดตามทรั พย์สินทางปัญญา หรื อ แม้ แต่ เพื่อ
ติดตามต้นกาเนิดของผลิตภัณฑ์ประมง ปลาทูน่า ซึ่งเป็นการนาคุณสมบัติและศักยภาพของ
Blockchain ที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไว้ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนากับหน่วยงานพันธมิตร
ทั้ง ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐ ก็มีความก้าวหน้าเป็นลาดับ ได้แก่ โครงกำร
DLT Scripless Bond เป็ นการน า Blockchain มาใช้ ส าหรั บการจ าหน่ ายพั นธบั ตรออม
ทรัพย์รัฐบาล เพื่อลดขั้นตอน ต้นทุน ทาให้นักลงทุนได้รับพันธบัตรเร็วขึ้น ก็จะ go-live
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ในต้นปี 2563 และ โครงกำรอินทนนท์ ซึ่งเป็นการนา Blockchain มาพัฒนาเงินดิจิทัล
ที่ออกโดยธนาคารกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาระเงินระหว่างสถาบันการเงิน ก็เข้า
สู่การนาร่องใน Phase ที่ 3 โดยจะเชื่อมโยงไปต่างประเทศ ร่วมกับระบบการชาระเงินของ
ประเทศฮ่องกง
ท่านผู้มีเกียรติครับ
งานในวันนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Implementation of Blockchain
Projects : Learning from Real Experiences” เพื่ อ เน้ น การพั ฒ นาระบบงานด้ ว ย
Blockchain กับโครงการที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นให้ทุกท่ำนได้ร่วมกันคิดตำมว่ำ ด้วย
บริบทในหน่วยงำนของท่ำนนั้น เทคโนโลยี Blockchain สำมำรถตอบโจทย์ได้หรือไม่
และอย่ำงไร ในวันนี้ เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มานาเสนอประเด็น
ส าคั ญ ที่ ใช้ พิ จารณาเลื อ ก Use Case ที่ เ หมาะสมส าหรั บ Blockchain อี กทั้ ง ปัจจุ บั น มี
Blockchain Platform ในตลาดให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สาหรับ Use Case ที่แตกต่าง
กัน ในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะมาในข้อมูลกับพวกเรา เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาเลือก
Blockchain Platform ที่เหมาะสมในมิติต่างๆ อีกด้วย
และเพื่อให้การจัดงานสัมมนาในวันนี้มีประโยชน์สูงสุดต่อทุกท่าน โดยสามารถนา
ความรู้ไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงหลังเบรก จะเป็น Session ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำโครงกำร Blockchain ของไทย จำกทั้งภำครัฐและเอกชน จะมำร่วม
พูดคุย เพื่อให้พวกเรำได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์โดยตรง เชิงลึก ในมุมมองด้านรูปแบบ
ทางธุรกิจ ประเด็นด้านเทคนิค การบริหารโครงการ ความท้าทายและปัจจัยความสาเร็จ
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จากโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการ BCI ในภาคการเงิน การพัฒนา Blockchain as a
Service ในภาคธุรกิจของไทย โครงการ TradeLens และ โครงการ DLT Scripless Bond
เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านสามารถนาไปต่อยอดกับงานของตนเองได้จริงต่อไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอขอบคุ ณ วิ ท ยากร และแขกผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น ที่ ส ละเวลามา
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สาคัญ และร่วมอภิปรายกันในงานวันนี้
I would like to thank our esteemed keynote speakers, panelists and
distinguished guests for participating in the event today.
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ทุ ก ท่ า นจะได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
งานสัมมนาในวันนี้ เพื่อเป็นการจุดประกำยให้เกิดแนวคิด พัฒนำ Use Case ใหม่ๆ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในบริบทที่เหมำะสม ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีศักยภาพดังเช่นหน่วยงานของท่า น สามารถนา Blockchain ไปใช้อย่างจริ งจัง
โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งเป็ น Use Case ด้ า นการเงิ น หรื อ เป็ น การผลั ก ดั น จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อหน่วยงานของท่าน สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชน ธุรกิจ และประเทศ
ไปสู่สังคมดิจิทัล ก่อให้เกิดการสร้าง Ecosystem ในไทยระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วย
ขอบคุณครับ

