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บทคัดยอ
ปจจุบันการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปริมาณสะสมของกาซเรือน
กระจกดวยการใชประโยชนจากพลังงานสะอาด รวมถึงตนทุนดานเทคโนโลยีมีแนวโนมถูกลงขึ้นเรื่อยๆ กิจการ
ไฟฟาเสรีจึง เริ่ม ไดรับ การยอมรับ เปนวงกวางในหลายประเทศ รูป แบบธุร กิจ ภาคพลัง งานในอนาคตถู ก
ปรับเปลี่ยนใหผูบ ริโ ภคสามารถเพิ่ม บทบาทใหเปนผูผลิตและผูขายไดเ ชนกัน นอกจากความซับ ซอนดาน
โครงสร างพื้นฐานไฟฟาที่ ตองศึก ษาเพื่อปรั บ รูป แบบใหเ หมาะสมตอ การผลิต และจําหนายแลว การนํ า
เทคโนโลยีบล็อคเชนมาปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนในกิจการไฟฟาเสรีนับเปนความพยายามระดับโลกสําหรับ
การกระจายอํานาจของเศรษฐกิจแบงปนดานพลังงานและเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานในระดับชุมชนไปสู
ระดับประเทศ เพื่อใหบรรลุแนวคิดนี้ผูเขียนมุงศึกษาวา เทคโนโลยีบล็อคเชนมีความสามารถอยางไรในการ
สรางเศรษฐกิจแบงปนสําหรับกิจ การไฟฟาเสรีเพื่อใหผูบ ริโภคสามารถสรางรายไดจ ากประโยชนพลัง งาน
ทดแทน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนมากขึ้น
ผลการวิจัยพบวาการประยุกตเทคโนโลยีบล็อคเชนสําหรับกิจการไฟฟาเสรีระดับชุมชน กรณีศึกษา
รูปแบบคาปลีกนั้นประกอบดวยสามแนวทางสําหรับการสรางโอกาสในการสนับสนุนผูผลิตไฟฟารายเล็กที่
กระจายอยูแตละครัวเรือนพัฒนาขยายไปสูชุมชนขนาดใหญ
คําสําคัญ: กิจการไฟฟาเสรี, เทคโนโลยีบล็อคเชน, การประยุกตบล็อคเชนเพื่อซื้อขายไฟฟาโดยตรง 3
ABSTRACT
The peer-to-peer power trading has increasingly adopted and shaped the future of
business model in the energy sector, as well as growing production of renewable energy and
the proliferation of energy prosumers, inaddition to the complexity of the electricity
infrastructure, the way in which using blockchain technology has been considered as global
efforts towards the decentralization of electricity-sharing economy. To achieve this
conceptual, the authors aimed at studying how blockchain can be exploited to create
decentralized free-trade market, shared economy applications that allow consumers to
monetize, securely, their assets utilize more sustainability in the community.
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The findings revealed guidelines how blockchain-enabled peer-to-peer power trading
contribute excellent opportunities to develop distributed small power producers of
household and capable to amplify to a huge community in case of retail market based on
conceptual discussions.
Keywords: electricity-sharing economy, peer-to-peer power trading, blockchain technology
บทนํา
โครงสรางกํากับกิจการพลังงานประเทศไทยอยูในรูปแบบรัฐผูกขาด (state monopoly) กระทั่งในป
พ.ศ. 2545 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกนโยบายสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทผลิตไฟฟาดวย
พลังงานทดแทนเชิงพาณิชยในระบบ “ผูซื้อรายเดียว” กิจ การซื้อขายไฟฟาทั้งหมดจะตองผานรัฐวิสาหกิจ
ปจจุบัน ความกาวหนาเทคโนโลยีดิจิทัล นํามาสูการสรางนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของผูบริโภคใหแตกตางไปจากเดิมมีแนวโนมถูกขับเคลื่อนโดยกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ดวยเหตุนี้
การนําระบบตลาดเสรีที่ถูก กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๑)
บัญญัติรับ รองหลัก การแขง ขันเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดเขามาปรับใชในโครงสรางการกํากับ
กิจการพลังงาน นับเปนโอกาสในระบบนิเวศนเศรษฐศาสตร (ecosystem) สําหรับตลาดไฟฟาเสรีระดับชุมชน
อยางไรก็ดี กิจการไฟฟาเสรีโดยภาคเอกชนถูกดําเนินการหลายประเทศ เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย แคนาดา
ฟนแลนด ซึ่งมีแนวคิดวา กิจการไฟฟาเสรีจะชวยลดการผูกขาด เกิดประสิทธิภาพในการผลิต สง และจําหนาย
ไฟฟา เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ ซึ่งในอนาคตระบบนิเวศนเศรษฐศาสตร จะมีลักษณะ
คอนไปทางกระจายอํานาจบริหารจากศูนยกลาง แบงปนทรัพยากรรวมกัน โรงไฟฟาจะมีขนาดเล็กลงเพื่อ
กระจายแหลงผลิตและจําหนาย ผูใชไฟฟาเปนไดทั้งผูผลิตและผูบริโภค (prosumer) สามารถแลกเปลี่ยนได
โดยตรงภายใตระบบที่ไดรับการคุมครองจากภาครัฐ กอใหเกิดความมั่นคงดานพลังงานในระดับชุมชน ดวยเหตุ
นี้ การประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการบริหารบัญชีผูใชงานแบบกระจาย (distributed ledger)
ดวยความโปรงใส การสําเนาขอมูล ตลอดทั้ง เครือขายเพื่อปองกันการถูกโจมตีจ ากศูนยก ลาง สนับ สนุน
กระบวนการแลกเปลี่ยนใหเ กิดขึ้นอยางอัตโนมัติ (smart contract) การสรางสินทรัพยดิจิทัล (asset
tokenization) และยืนยันความเปนเจาของดวยลายเซ็นดิจิทัล ธุรกรรมเกิดขึ้นโดยตรง ลดคาธรรมเนียมของ
ตัวกลาง เชนสถาบันการเงิน แตยัง คงความนาเชื่อถือและปลอดภัยจากกลไกยืนยันความถูกตองดวยการ
ประมวลผลทางคณิตศาสตรคุณสมบัติดังกลาวอยูในเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain technology)
ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยทบทวนโครงสรางกิจการไฟฟาเสรีประเทศไทย กรณีศึกษากิจการไฟฟาเสรีตางประเทศ แนวคิด
เทคโนโลยีบล็อคเชน และกรณีศึกษาการประยุกตเทคโนโลยีบล็อกเชนในกิจการไฟฟาเสรี
โครงสรางกิจการไฟฟาประเทศไทย
ชวงปพ.ศ. 2550 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติประกาศนโยบายสงเสริมใหเอกชนรวมผลิต
ไฟฟาพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย ระเบียบวาดวยการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตเอกชนขนาดเล็ก (Small Power
Producer: SPP) ขนาดผลิตไมเกิน 100 เมกะวัตต และผูผลิตเอกชนขนาดเล็กมาก (Very Small Power
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Producer: VSPP) ขนาดผลิตไมเกิน 10 เมกะวัตตภายใตระบบ “ผูซื้อรายเดียว” (Enhance Single Buyer:
ESB) กิจการไฟฟาตองผานรัฐวิสาหกิจ ไมสามารถดําเนินการโดยตรงกับผูใชไฟฟารายยอย ดังรูปที่ 1[1]

ระบบผลิต

ระบบสง

นําเขาจากตาง
ประเทศ

การไฟฟาฝาย
ผลิต (EGAT)

เอกชนขนาด
ใหญ (IPP)
>100เมกะวัตต

เอกชนขนาด
เอกชนขนาด
เล็กมาก (VSPP)
เล็ก (SPP)
10-100 เมกะวัตต <10 เมกะวัตต

การไฟฟาฝายผลิต (EGAT)

ระบบจําหนาย

การไฟฟานครหลวง (MEA)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)

ผูใชไฟฟา

ประชาชนรายยอย

ประชาชนรายยอย

โรงงานในเขตนิคม

รูปที่ 1 โครงสรางกิจการไฟฟาแบบผูซอื้ รายเดียว. จาก รายงานสงเสริมกิจการไฟฟาเสรีที่ใชพลังงานทดแทน
ระดับชุมชนและครัวเรือน (น.4), คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน
ชวงป พ.ศ. 2560 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานพลังงานเสนอใหปฏิรูปรูปแบบกิจการ
ไฟฟาเสรีจากพลังงานทดแทนขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก เรื่อง “การสงเสริมกิจการไฟฟาเสรีที่ใชพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน” ดังรูปที่ 2
ระบบผลิต

ระบบจําหนาย

ผูใชไฟฟา

ผูผลิตเอกชนขนาดเล็ก
10-100 เมกะวัตต

ผูผลิตเอกชนขนาดเล็กมาก
<10 เมกะวัตต
การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

ผูผลิต /
ผูใชรายยอย

ผูผลิต /
ผูใชรายยอย

โรงงานเขตนิคม

รูปที่ 2 โครงสรางกิจการไฟฟาแบบตลาดเสรี. จาก รายงานการสงเสริมกิจการไฟฟาเสรีที่ใชพลังงานทดแทนใน
ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน (น.13), คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นปฏิรปู ประเทศดานพลังงาน
กรณีศึกษากิจการไฟฟาเสรี
สํานัก งานนโยบายและแผนพลัง งาน (2560) ศึกษาโครงการพัฒ นายุท ธศาสตรเ พื่อเพิ่ม ศัก ยภาพ
อุตสาหกรรมไฟฟาพบวารูปแบบตลาดภายใตโครงสรางแขงขันเสรี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) กิจการแบบตลาดกลาง
(pool model) เปนตัวกลางใหบริการผูซื้อ ผูขาย รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสําคัญสําหรับการซื้อขายไฟฟา
โดยมีศูนยควบคุมระบบอิสระ ควบคุมระบบไฟฟาทางเทคนิค และบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารของตน
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2) กิจการแบบคูสัญญา (bilateral-contract model) ระหวางผูซื้อและผูขายปราศจากการแทรกแซงของ
ศูนยควบคุมระบบอิสระ แตผูซื้อและผูขายตองแจงปริมาณไฟฟาและชวงเวลาสงมอบไฟฟาตามสัญญาซื้อขาย
ใหแกศูนยควบคุมฯ 3) กิจ การแบบผสม (hybrid model) คือ ผูซื้อเลือกไดทั้งแบบผานตลาดกลางและ
คูสัญญา [2]
สรุปคุณลักษณะกิจการไฟฟาเสรีรูปแบบคาปลีก ประกอบดวย 5 ขอ ดังรูปที่ 3
การทําสัญญา
การวัดหนวยไฟฟา
คุณลักษณะกิจการไฟฟาเสรี รูปแบบคาปลีก

การอานหนวยไฟฟา
การออกใบแจงคาบริการและใบเสร็จ
การจัดเก็บคาบริการ

รูปที่ 3 สรุปคุณลักษณะกิจการไฟฟาเสรีรปู แบบคาปลีก
แนวคิดเทคโนโลยีบล็อคเชน
บล็อคเชน (blockchain technology) เทคโนโลยีเบื้องหลังบิทคอยน (bitcoin) ผลงานของซาโตชิ
นากาโมโต (Satoshi Nakamoto) เกิดขึ้นเมื่อปค.ศ. 2008 [4] หลักการพื้นฐานสามารถบันทึกขอมูลแบบ
กระจายตัว การติดตอสื่อสารเกิดขึ้นโดยตรง ความเชื่อมั่นขึ้นอยูกับมติเอกฉันทของเครือขาย เทคโนโลยีบล็อค
เชนจึ ง เอื้ อ ประโยชน ใ ห เ กิ ด กิ จ การการค า เสรี ไ ด ทั้ ง ในและนอกประเทศโดยไม จํ า เป น ต อ งรู จั ก กั น
(pseudonymous) แตสามารถสรางขอตกลงธุรกิจในรูปแบบสัญญาดิจิทัล (smart contracts) เพื่อสราง
เงื่อนไขใหธุรกรรมเกิดขึ้นไดอัตโนมัติ [5, 6] ซึ่งบล็อคเชนสามารถกําหนดสิทธิ์เขาถึงได 3 รูปแบบ ดังนี้ [7, 8]
1) บล็อคเชนสวนตัวหรือระบบปด (Private Blockchains/ Permissioned Ledger) คือ ระบบที่
จํากัดสิท ธใหเฉพาะผูใชง านที่ไดรับ อนุญ าตเทานั้นซึ่ง มีสิท ธิ์อาน และ / หรือเขียนขอมูล ได กระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตองดวยกลไกฉันทามตินั้นสามารถออกแบบใหมีการใชทรัพยากรตามที่ตองการได เชน การ
กําหนดสิท ธิในการตรวจสอบความถูก ตอง เชน ปรูฟ ออฟ ออโธริตี้ (Proof-of-Authority: PoA) เปนตน
ความเร็วประมวลผลระบบจึงสามารถปรับเปลี่ยนใหเร็วขึ้นไดตามความสามารถของทรัพยากร
2) บล็อคเชนแบบสหพันธ(Consortium Blockchains / Federated Ledger) คือ ระบบที่อนุญาต
ใหผูใชงานที่มีความเกี่ยวพันธตามขอตกลงกัน รวมบันทึก ขอมูล ธุร กรรม และจัดเก็บ สําเนาบัญชีป ระวัติ
(ledger) ตามสวนที่ตองการแบงปนขอมูลรวมกัน เพื่อชวยใหกระบวนการทํางานมีความเชื่อมโยงและโปรงใส
ระหวางกัน ขณะเดียวกันบัญชีแยกประเภทอาจจะแสดงดวยรหัสแบบระบุเจาะจง กระบวนการฉันทามติจึง
สามารถสรางดวยกลไกที่ปรับใหเหมาะสมกับการใชงานมากกวาบล็อคเชนแบบสาธารณะ เชน แพร็คทิคอล ไบ
แซนไทน ฟอลท ทอเลอเรนซ (Practical Byzantine Fault Tolerance) เปนตน
3) บล็อคเชนสาธารณะหรือระบบเปด (Public Blockchains / Permissionless Ledger) คือ ระบบ
ที่ อ นุ ญ าตให ผู ที่ ใ ช ง านในระบบสามารถร ว มบั น ทึ ก ข อ มู ล ธุ ร กรรม และสํ า เนาประวั ติ ทั้ ง หมดได ต าม
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ความสามารถของทรัพยากร และไมมีใครคนใดคนหนึ่งเปนศูนยกลางความเชื่อมั่นอยูที่กลไกฉันทามติ เชน
ปรูฟ ออฟ เวิรค (Proof-of-Work: PoW) เปนตน
บล็อคเชนสามารถประยุกตการทําสัญญาใหอยูในรูปแบบดิจิทัลได ผูใชงานสามารถกําหนดกฎเกณฑ
ธุรกิจ หรือขอตกลงรวมกันสําหรับสิทธิในการเขาถึงดวยสมารทคอนแทรคท (Smart Contracts) ซาโบ [9]
ศึก ษาเรื่อง โปรโตคอลการทําธุร กรรมทางคอมพิวเตอรที่ดําเนินเงื่อนไขสัญ ญาโดยแปลงขอสัญ ญา เชน
หลักประกัน, พันธะสัญญา ใหเปนรหัสและฝงลงในระบบ (ฮารดแวรหรือซอฟตแวร) ที่สามารถบังคับใชอยาง
อัตโนมัติไดถูกตอง โปรงใส และลดความจําเปนของตัวกลางที่นาเชื่อถือระหวางคูสัญญา นํามาใชเพื่อจัด การ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ดําเนินการอัตโนมัติตามที่ผูใหบริการกําหนดไวในเครือขาย สามารถลดความเสี่ยงของ
การทําธุรกรรมโดยเฉพาะสินคาออนไลน การโอนเงินขามประเทศจะสามารถทําไดในเวลา 10-15 นาที การ
ประยุกตสมารทคอนแทรคทสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทําธุรกรรม สรางความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น [10]
บล็อคเชนมีกลไกจัดเรียงเขาฐานขอมูล ในรูป แบบบล็อค (block) ผูก เกี่ยวโยงกันเสมือนหวงโซ
(chain) กระจายการจัดเก็บทั่วทั้งเครือขาย (distributed ledger) บันทึกเวลาที่เกิดขึ้นจริง (time stamp)
การสรางความตานทานตอความลมเหลวอันเกิดจากความผิดพลาดของระบบ (fault-tolerant systems)
จะตองมีจํานวนผูใชงานที่มีความซื่อสัตยมากกวาสองในสามของระบบ ขอมูลที่ถูกบันทึกแลวจึงไมสามารถ
แกไขได (irreversibility of records) ดวยการกระทําของผูใชงานที่มีจํานวนไมเกินรอยละ 51 ของระบบ
(Sybil attack) อีกทั้งความซับซอนของโจทยทางคณิตศาสตรขึ้นอยูกับจํานวนผูใชงานบนเครือขายและจะเพิ่ม
คา ความยากขึ้ น ทุก 10 นาที โ ดยเฉลี่ ย เพื่อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย และปอ งกั น การละเมิด บล็ อ ค โดยจะมี
กระบวนการประกาศเพื่อใหเหลาผูใชง านที่มีหนาที่ตรวจสอบแกโจทยตรรกะการคํานวณทางคณิตศาสตร
โดยอัลกอลิธึ่มที่ซับซอนและยากผูที่แกโจทยไดสําเร็จเปนคนแรกจะไดรับสิทธิ์บันทึกขอมูลลงบล็อคกลไกฉันทา
มติ [11,12]
กรณีศึกษาการประยุกตเทคโนโลยีบล็อคเชนในกิจการไฟฟาเสรี
เมนเกลแคมป และคณะ ทําการวิจัยกรณีศึกษาบลูคลิน ไมโครกริด (Brooklyn Microgrid) พบวา
โครงการแบง องคประกอบหลัก 2 สวน [13] ดังนี้ (1) แพลตฟอรม ใหบ ริก ารตลาดพลัง งานชุม ชนเสมือน
ปฏิบัติการบนบล็อคเชนแบบสวนตัว โปรโตคอลเทนเดอรมินท (tender mint) ทําหนาที่เก็บขอมูลการผลิต
และใชจากสมารทมิเตอร จัดเก็บขอมูลผูที่เขารวมโครงการและทําธุรกรรมอัตโนมัติดวยสมารทคอนแทรคท (2)
โครงสรางไฟฟาไมโครกริดปฏิบัติการบนโครงสรางเดิม ทําหนาที่สงไฟฟาในโครงขาย สามารถปฏิบัติการใน
โหมดอิสระจากโครงสรางไฟฟาหลัก ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดของ ระบบจัดการจะทําหนาที่เปลี่ยนโหมด
โดยเฉพาะสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาลไดรับพลังงานอัตราคงที่ สวนที่พักอาศัยใชวิธีประมูลราคา
รูซ านนา และเมอรคิน วิ จัยโครงการประยุก ตเ ทคโนโลยีบ ล็อคเชนในกิจ การไฟฟาเสรีพบวา มี
กรณีศึกษาหลายประเทศ [14] ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปโครงการประยุกตเทคโนโลยีบล็อคเชนสําหรับกิจการไฟฟาเสรี
ประเทศ
ชื่อโครงการ
ป วัตถุประสงค
อเมริกา
ดริฟท
ค.ศ. ผูคาปลีกกิจการไฟฟาเสรีผานบล็อคเชนและ
(Drift)
2014 เทคโนโลยีแมทชีน เลินนิ่ง (machine
learning)
โซลารคอยน ฟาวนเดชั่น
ค.ศ. รับรองคุณภาพผูติดตั้งโซลาร ใหรางวัลเปนโท
(SolarCoin Foundation) 2014 เคน
ตอหนวยผลิตไฟฟาโดยมูลนิธิ
แอฟริกาใต
แบงคีมูน
ค.ศ. แพลตฟอรมกิจการไฟฟาเสรี บันทึกไฟฟาผาน
(Bankymoon)
2015 สมารทมิเตอร ผูซ ื้อและผูขายชําระคาไฟฟาได
โดยตรง
ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด พาวเวอร เลดเจอร
ค.ศ. แพลตฟอรมกลุมผูคายอยและผูคาสง รถยนต
(Power Ledger)
2016 ไฟฟา ใหบริการมอนิเตอรการสงกระแสไฟฟา
และโทเคน
อเมริกา
กริด ซิงกูลาริตี้
ค.ศ. แพลตฟอรมภายใตแอปพริเคชั่น EWF สําหรับ
(Grid Singularity)
2016 กลุมธุรกิจ
เนเธอรแลนด

ออลเลียนเดอร
(Alliander)

โซมาเลีย,เฮติ, อินเดีย, เอนเนอรจี เว็บ ฟาวนเดชั่น
อาเจนตินา
(EnergyWebFoundation)
อินโดนีเซีย

ค.ศ. แพลตฟอรมกิจการไฟฟาเสรีและใหบริการ
2017 โทเคนจูเลียต (Juliets)
ค.ศ. กิจการไฟฟาเสรีของกลุมไมแสวงกําไรโดยความ
2017 รวมมือจากผูใหบริการพลังงานระหวางประเทศ

เวอริเดียม แลปส
(VeridiumLbs)

ค.ศ. การสรางโทเคนบนบล็อคเชนเพือ่ จายใหกับ
2018 ครัวเรือน หรือหนวยธุรกิจที่สามารถขจัดกาซ
เรือนกระจก
ที่มา: Review of Blockchain Technology and its Expectations: Case of Energy Sector
สรุปคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อคเชน ประกอบดวย 5 ขอ ดังรูปที่ 4
การกําหนดสิทธิ์เขาถึงระบบ
การสื่อสารโดยตรง
คุณสมบัติเทคโนโลยีบล็อคเชน

การสําเนาฐานขอมูลกระจายตัว
กลไกการตรวจสอบและยืนยัน
การแปลงคาสินทรัพยดิจิทัล

รูปที่ 4 สรุปคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อคเชน
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วิธีการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูล จากเอกสาร (documentary synthesis) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) สามารถสรุปกรอบงานวิจัยดังรูปที่ 5
คุณลักษณะคาปลีก






การทําสัญญา
การวัดหนวยไฟฟา
การอานหนวยไฟฟา
การออกใบแจงหนี้และใบเสร็จ
การเก็บคาบริการ

คุณสมบัติบล็อคเชน






การกําหนดสิทธิ์
การสือ่ สารโดยตรง
การสําเนาฐานขอมูล
กลไกการตรวจสอบ
การแปลงคาสินทรัพยดิจิทัล

แนวทางประยุกตเทคโนโลยีบล็อคเชนสําหรับกิจการไฟฟาเสรีระดับชุมชน กรณีศึกษารูปแบบคาปลีก
รูปที่ 5 สรุปกรอบงานวิจัย
ผลการวิจัย
แนวทางประยุกตเทคโนโลยีบล็อคเชนสําหรับกิจการไฟฟาเสรีระดับชุมชน กรณีศึกษารูปแบบคาปลีก
จําแนกออกเปน 3 แนวทาง
แนวที่ 1 แสดงผลดังตารางที่ 3
คุณลักษณะคาปลีก / การทําสัญญา การวัดหนวยไฟฟา การอานหนวยไฟฟาการออกใบแจงหนี้
คุณสมบัติบล็อคเชน
และใบเสร็จ

การกําหนดสิทธิ์
การสือ่ สารโดยตรง

สมารท
คอนแทรคท

การสําเนาขอมูล
กลไกการตรวจสอบ ปรูฟ ออฟ
และยืนยัน
ออโธลิตี้

การเก็บ
คาบริการ

บล็อคเชนแบบสวนตัว
(Private Blockchain)
สมารท คอนแทรคท
(Smart Contract)
เทคโนโลยีสําเนาบัญชีแยกประเภท
(Distributed Ledger Technology)
ปรูฟ ออฟ
ออโธลิตี้
(Proof-of-Authority)

การแปลง
สินทรัพยดิจทิ ัล
ที่มา: จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ วิทยนลากรณ รองผูวาการ การไฟฟานครหลวง
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แนวที่ 2 แสดงผลดังตารางที่ 4
คุณลักษณะคาปลีก / การทําสัญญา การวัดหนวยไฟฟา การอานหนวยไฟฟา การออกใบแจงหนี้
คุณสมบัติบล็อคเชน
และใบเสร็จ
การกําหนดสิทธิ์
การสื่อสารโดยตรง

การเก็บคาบริการ

บล็อคเชนแบบสหพันธ
(Consortium Blockchain)
สมารท
คอนแทรคท

สมารท คอนแทรคท
(Smart Contract)

การสําเนาขอมูล

เทคโนโลยีสําเนา
บัญชีแยก
ประเภทแบบ
กระจาย
กลไกการตรวจสอบ แพร็คทิคอล
และยืนยัน
ไบแซนไทน
ฟอลททอเลอ
เรนซ
การแปลงคา
ยูทิลิตี้โทเคนหรือ
สินทรัพยดิจิทัล
สินทรัพยดิจิทัล

เทคโนโลยีสําเนาบัญชีแยกประเภท
(Distributed Ledger Technology)
แพร็คทิคอลไบแซนไทน ฟอลท ทอเลอเรนซ
(practical byzantinefault tolerant)
ยูทิลิตี้โทเคนหรือสกุล
เงินดิจิทัล

ที่มา: จากการสัมภาษณคุณสถาพน พัฒนะคูหา ผูกอตั้งและผูบริหารระดับสูงบริษัทสมารท คอนแทรคทไทย
แลนด และบล็อค เอ็มดี จํากัด
แนวที่ 3 แสดงผลดังตารางที่ 5
คุณลักษณะ
คาปลีก /
คุณสมบัติบล็อคเชน
การกําหนดสิทธิ์
การสื่อสารโดยตรง
การสําเนาขอมูล
กลไกการตรวจสอบ
และยืนยัน

การทําสัญญา

การวัดหนวยไฟฟา การอานหนวย
ไฟฟา

การออกใบแจงหนี้ การเก็บคาบริการ
และใบเสร็จ

บล็อคเชนแบบสวนตัว
(Private Blockchain)
สมารท คอนแทรคท
(Smart Contract)
เทคโนโลยีสําเนาบัญชีแยกประเภท
(Distributed Ledger Technology)
ปรูฟ ออฟ สเตก
(Proof-of-Stake)

การแปลง
สินทรัพยดิจิทัล

ยูทิลิตี้
โทเคน

ที่มา: จากการสัมภาษณคุณชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิผูบริหารอาวุโสบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
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สรุป
ในอนาคตมีความเปนไปที่เทคโนโลยี จะเขามามีบทบาทที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิเวศน
เศรษฐกิจ ใหมีลักษณะกระจายอํานาจมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงการลดทอนอํานาจผูกขาดทางการคาจากกลุม
ที่เปนตัวกลาง เชนสถาบันการเงิน รวมถึงพอคาคนกลางที่อยูในรูปแบบนักลงทุนรายใหญ ดวยเหตุนี้ การสราง
ความรู ความเขาใจที่มีกระบวนการตามคุณลักษณะของชุมชนที่มีความพรอม จะนําไปสูการยอมรับนวัตกรรม
อยางเปนขั้นตอนตามทฤษฎี เพราะเมื่อชุมชนเกิดการยอมรับ ปรับใชเทคโนโลยีที่มีความเขาถึงไดยากอยาง
บล็อคเชนซึ่งสนับสนุนใหผูบริโภคสามารถทําธุรกรรมกันไดโ ดยตรง การแลกเปลี่ยนซื้อขายมีอิส ระในการ
ตัดสินใจจนกระทั่ง นําไปสูนิเวศนเศรษฐกิจที่ปราศจากตัวกลาง การซื้อขายสาธารณูปโภคพื้นฐานสามารถ
เกิดขึ้นไดโดยตรง เลือกแหลงที่มาของเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน รวมถึงราคาที่สะทอนตนทุนจริง จะสงผลใหเกิด
ความมั่นคงทางพลังงานในระดับชุมชน และสามารถแพรกระจายไประดับประเทศในรูปแบบเครือขายที่เปน
เสมือนใยแมงมุม แตอยางไรก็ดี การสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย ความเปนสวนตัวของขอมูล ในทาง
กลับกัน ความโปรงใสสําหรับการตรวจสอบธุรกรรม และการแลกเปลี่ยน รวมถึงความไมซับซอ นสําหรับการ
เรียนรูที่จ ะใชง านระบบในมุม ของผูบ ริโ ภค ยัง คงเปนตัวแปรที่สําคัญ สําหรับ การนํามาเปนปจ จัยในการ
ออกแบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต
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