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การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค1์) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของศาลยุติธรรมไทยใน

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบลอ็กเชน 2) เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการในศาลยุติธรรมไทยและ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาล
ยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล  

งานวิจยัน้ี ใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
จ านวน 19 ท่านประกอบดว้ยผูบ้ริหารศาลยติุธรรม ผูบ้ริหารส านกังานอยัการ ผูบ้ริหารส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการ ผูบ้ริหารจากสภาทนายความ บุคลากรท่ี
ช านาญในวิชาชีพด้าน Blockchain และการสนทนากลุ่มจ านวน 13 ท่าน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารศาล
ยุติธรรม ผูบ้ริหารส านักงานอัยการ ผูบ้ริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภาคราชการ ผูบ้ริหารจากสภาทนายความ บุคลากรท่ีช านาญในวิชาชีพดา้น Blockchain 

ผลการวิจยัพบว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมช่วยพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัให้มี
ความเสถียร มีความน่าเช่ือถือและตรวจสอบได ้รวมทั้งช่วยในการติดต่อกบัหน่วยงานในศาลยุติธรรม 
ศาลยุติธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความโดดเด่นทางด้านความ
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โปร่งใส สามารถตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง สามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไดใ้นอนาคต 

แนวทางในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล จะสร้าง
ความเป็นธรรม ถูกตอ้งและรวดเร็ว มีความสะดวกจากการเขา้ถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง คู่ความและผู ้
พิพากษาสามารถเรียกดูรายงานบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคดีในระบบ Electronic ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทนัที ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายรวมทั้งเป็นระบบ Paperless ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดภาระการ
ป้อนขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี รวมทั้งช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการในการรับหรือจ่ายเงินของศาลได้
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

แนวทางในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล จะสร้าง
ความเป็นธรรม ถูกตอ้งและรวดเร็ว มีความสะดวกจากการเขา้ถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง คู่ความและผู ้
พิพากษาสามารถเรียกดูรายงานบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในคดีในระบบ Electronic ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทนัที ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายรวมทั้งเป็นระบบ Paperless ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดภาระการ
ป้อนขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี รวมทั้งช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการในการรับหรือจ่ายเงินของศาลได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ก่อนการใชง้านจะตอ้งมีกระบวนการเขา้รหัสลบั การกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ และ
ตอ้งมีคณะท างานท่ีคอยก ากบัดูแลในเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของทุกฝ่ายใน
การมีอยู่ของเทคโนโลยีบล็อกเชนในทุกกระบวนการในศาลยุติธรรมไทยอีกดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่ายทราบและเขา้ใจถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการน าเสนอขอ้มูลเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เขา้ใจง่าย โดยเร่ิมจากการ
ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือสาธารณะต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้มี
การใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนอนัจะเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 
 
 
ค าส าคัญ:  ศาลยติุธรรมไทย, เทคโนโลยบีลอ็กเชน, การประยกุตใ์ช ้
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Major  :      Management 
Advisor  :           ...................................................................... 
                        (Associate Professor Dr. Chalermkiat  Wongvanichtawee) 
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The research aimed to: 1) study problems and obstacles of the Thai judiciary in the 

application of blockchain technology; 2) study the use of blockchain technology to increase the 
efficiency of the Thai Court of Justice’s management; and 3) propose guidelines for an effective 
blockchain technology application in the Thai Court of Justice. This research used a qualitative 
research methodology of in-depth interviews, 19 experts and senior specialists. The sample consisted 
of executives of the Court of Justice, Office of the Attorney, and the Royal Thai Police, government 
information technology specialists, executives from the Lawyers Council. Additionally, the focus 
group interview samples consisted of a 13-person from the executives of the Court of Justice, Office 
of the Attorney, the Royal Thai Police, government information technology specialists, executives 
from the Lawyers Council and Block Chain professionals. 

The research results showed that an application of blockchain technology in the Court of 
Justice will enable e-management into the system, enhance the stability, reliability and verifiability 
and provide e-coordination between its judicial sub units. The qualifications of the Blockchain 
technology include transparency in detecting fraud or legally misconduct act, all adaptable for to its 
fullest usage in the future. 
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Guidelines for an effective blockchain technology application in the Thai Court of Justice 
will generate fairness, accuracy and speed with the convenient of access 24 hours a day; relevant 
parties and judges can quickly retrieve saved reports of previous incidents that existed in cases 
electronically which saves time and money as well as being a more efficient paperless system. It 
reduces the burden of data input and helps to support the court management of income and expense 
accounts efficiently.  

There must still be an encryption process, personal information entry, and a working group 
to supervise this data and an understanding from person using this blockchain technology in every 
process in the Thai Court of Justice. Thus, there should be public relations to diffuse this information 
to every division to learn and understand the blockchain technology in order to apply it effectively. 
There should be information presented systematically that easily understood, starting with public 
relations and various public media to enable all parties to access the information so it will encourage 
the best practices of blockchain technology in the future. 
 
 
Keyword:  Thai Court of Justice, Blockchain Technology, Application 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยการอนุเคราะห์เอาใจใส่และเอ้ืออาทร
จากคณาจารยห์ลายท่าน โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมเกียรติ วงศว์นิชทวี อาจารยท่ี์ปรึกษา 
และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า และ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอกราบ
ขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหมาย จนัทร์เรือง 
และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ ท่ีให้ความเมตตาเป็นคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะหลายประการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปรับปรุงแกไ้ขจนดุษฎี
นิพนธ์เสร็จส้ินสมบูรณ์อยา่งดียิง่  

ขอขอบคุณเพื่อนผูช่้วยผูพ้ิพากษารุ่นท่ี 29 พี่น้องและเพื่อนผูพ้ิพากษา เจา้หน้าท่ี ตลอดจน
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดงัท่ีมีรายช่ือทา้ยภาคผนวก ท่ีกรุณาให้ความเห็นทางวิชาการและตอบขอ้ค าถาม
เชิงลึกอยา่งมีนยัส าคญัทั้งเขา้ร่วมประชุมกลุ่มจนสามารถน าความเห็นต่างๆ มาใชป้ระโยชน์แก่การ
ท าดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีอยา่งมีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการศาลยติุธรรม 

ขอขอบคุณท่านเทพภวนั เทียนเจริญ ประธานผูไ้กล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาทประจ าศาล
อาญาธนบุรี ท่ีอนุเคราะห์เขา้ร่วมประชุมกลุ่มและอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ความเห็น ช้ีแนะแนวทาง
การท าดุษฎีนิพนธ์และนอ้งแอมกบันอ้งชาติจากบริษทัเทพเพญ็วาณิชย ์จ  ากดั ท่ีช่วยดูแลตรวจสอบ
การจดัพิมพ์เอกสารและวารสารท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ีขาดเสียไม่ได้ต้องขอขอบคุณคุณมัญชิษฐา  
สรณวชิ คุณณัฎฐธิดา สรณวิช และ คุณวิชญว์ิสิฐ สรณวิช ท่ีเป็นก าลงัใจและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งในการท าดุษฎีนิพนธ์มาโดยตลอดจนการท าดุษฎีนิพนธ์ลุล่วงไปดว้ยดี 

หากมีบุญกุศลใดท่ีเกิดข้ึนจากดุษฎีนิพนธ์อันเป็นประโยชน์กับส่วนราชการหรือ
มหาวทิยาลยั ขออุทิศส่วนกุศลนั้นถึงแก่บิดามารดา ครูอาจารยทุ์กท่าน เจา้กรรมนายเวรทุกล าดบัชั้น 
และขอมอบประโยชน์จากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีให้เป็นวิทยาทานภายใต้ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย
สยามเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและคน้ควา้สืบไป 
 
 

    เจษฎา  สรณวชิ 
                พฤษภาคม 2564 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส าคญัของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมและความสงบ
เรียบร้อย ในการปฏิรูปด้านน้ีต้องมีการก าหนดการด าเนินงานในทุกขั้นตอนท่ีชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนไดรั้บความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน (ส านกังานอยัการสูงสุด, 2562) ทั้งน้ี 
กระบวนการยุติธรรมตอ้งมีคุณภาพ น่าเช่ือถือจึงจะสร้างความเป็นธรรมได้อย่างย ัง่ยืนแต่การท่ี
ภาครัฐจะปรับปรุงคุณภาพกระบวนการยุติธรรมให้มีสมรรถนะเท่าทนักบัความซบัซ้อนของสังคม
โลก  ได้นั้ นต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงแต่ยงัคงปรากฏข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมมีปัญหาอุปสรรคในความเหล่ือมล ้ าในการบงัคบัใช้กฎหมาย และความถูก
ตอ้งของการด าเนินคดีอยูต่ลอดเวลา สะทอ้นให้เห็นความไม่เช่ือมัน่ของประชาชนต่อศาลยุติธรรม
ไทยดว้ยเหตุดงักล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 จึงก าหนดให้การปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมเป็นภารกิจส าคญัให้เป็นภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติประเทศให้เป็นไปดว้ย
ความต่อเน่ืองเพื่อจดัระเบียบและสร้างความเขม้แข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ เช่นมาตรา 53 
ก าหนดให้ รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติัตามและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตรา 68 รัฐพึง
จดัระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบติั และให้ประชาชนเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใชจ่้ายสูง
เกินสมควรและมีมาตรการคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีของรัฐในศาลยติุธรรมไทยให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใดๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรือผูด้อ้ยโอกาสในการเขา้ถึงในทุกศาลยุติธรรมไทยมาตรา 258 
ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผล ในด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีการก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชดัเจนเพื่อให้ประชาชนไดรั้บความยุติธรรม
โดยไม่ล่าชา้ และให้เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมได ้รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อใหมี้การบงัคบั
การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม (ส านกังาน
ศาลยติุธรรม, 2562) 
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1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ศาลยุติธรรมไทยยงัมีปัญหาในการด าเนินกระบวนพิจารณาความแพ่งและกระบวน
พิจารณาความอาญา ในการท าให้เกิดความยุติธรรมหรือค าพิพากษาท่ีดีเพียงพอ ทั้ งการบันทึก
ปากค าผูเ้สียหายหรือค าให้การของผูต้อ้งหาในคดีอาญาของพนกังานสอบสวน ท่ีไม่ตรงตามท่ีให้
ปากค าหรือให้การ หรือมีการแกไ้ขค าให้การของผูต้อ้งหาท่ีให้การไวแ้ลว้ หรือการบนัทึกค าพยาน
ในชั้นศาลท่ีไม่โปร่งใสเป็นไปตามท่ีคู่ความเบิกความ รวมทั้งการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานไวใ้น
ส านวนความซ่ึงอาจหลุดหาย ฉีกขาดหรือเกิดเหตุสุดวสิัยจากไฟไหม ้น ้ าท่วม การโจรกรรม ตอ้งให้
คู่ความส่งพยานหลกัฐานใหม่ซ่ึงอาจไม่ใช่เอกสารท่ีแทจ้ริง โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี (ภูมินทร์ 
บุตรอินทร์, หนา้ 1-3) 
 1. การบนัทึกค าพยานในคดีอาญา ซ่ึงระบบการพิจารณาคดีของศาลไทยเป็นระบบกล่าวหา 
โจทก์มีหนา้ท่ีตอ้งหาพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ความผิดของจ าเลย เช่นจากพนกังานสอบสวน เม่ือมี
การร้องทุกข์แลว้จะสอบปากค าผูเ้สียหายและพยานผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกล่าวอา้งวา่ผูต้อ้งหากระท า
ความผิดอย่างไร ท่ีไหน เม่ือใด และความเสียหายเกิดข้ึนเพียงใด จากนั้นจะหมายเรียกผูต้อ้งหามา
แจ้งข้อกล่าวหาตามการบันทึกค าให้การในชั้ นสอบสวน การบันทึกปากค าเหล่าน้ี พนักงาน
สอบสวนมกัถูกกล่าวหาเสียเองว่า ไม่ได้บันทึกค าพยานเสียทั้งหมด บางคร้ังใช้วิธีรวบรัดหรือ
กระท าเพื่อช่วยผูต้อ้งหาให้ไม่ตอ้งรับโทษ หรือหลงัจากบนัทึกค าพยานแลว้ อาจแกไ้ขให้ผิดเพี้ยน
ไปจากท่ีบนัทึกไว ้ท าให้คดีท่ีผูเ้สียหายกล่าวหาไดรั้บความเสียหาย ดงันั้น การบนัทึกค าพยานของ
พนกังานสอบสวนในกระบวนการยติุธรรมไทยจึงเป็นเร่ืองส าคญัอนัหน่ึง หากมีการบนัทึกค าพยาน
ทั้งหมดและไม่อาจแกไ้ขไดก้็น่าจะท าใหผู้เ้สียหายไวว้างใจขั้นตอนการด าเนินกระบวนการยติุธรรม
มากยิง่ข้ึน  
 นอกจากนั้นในการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมจะให้คู่ความฝ่ายโจทก์มี
หน้าท่ีน าพยานหลกัฐานมาสืบเพื่อให้ไดค้วามว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และให้จ  าเลยน า
พยานหลกัฐานเขา้สืบเพื่อแกข้อ้กล่าวหา แต่การท่ีคู่ความฝ่ายโจทก์น าพยานเขา้เบิกความนั้น ศาล
ไม่ไดจ้ดบนัทึกค าพยานหมดทุกค าพูดท่ีเบิกความ แต่จะใช้วิธีอมความคือบนัทึกตามท่ีเป็นเน้ือหา
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับคดี ค าเบิกความใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบัประเด็นแห่งคดี จะไม่มีบนัทึกไว ้การ
บนัทึกค าพยานเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะตวัของผูพ้ิพากษาในการท่ีจะเห็นไม่เหมือนกนัในประเด็น
ส าคญัในคดีซ่ึงแลว้แต่ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั การซกัถาม ถามคา้น และถามติงท่ีมี
การสืบพยานในชั้นศาล คู่ความคงอยากให้ศาลบนัทึกไวท้ั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการพิพากษาคดี 
ดงันั้น การอมความหรือการบนัทึกค าพยานจึงเป็นเร่ืองส าคญัของศาลยติุธรรมไทยซ่ึงดุลยพินิจของ
ศาลในการบนัทึกค าพยานเป็นสิทธิเฉพาะตวั  บางคร้ังคู่ความก็โตแ้ยง้ว่าศาลไม่บนัทึกค าพยานท่ี
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เป็นส่วนส าคัญของคดี ดังนั้ น หากมีการบันทึกค าพยานทั้ งหมดท่ีพยานเบิกความน่าจะเป็น
ประโยชน์กบัคู่ความมากกวา่ 
 2. ระบบการเก็บเอกสารในส านวนค าเบิกความและพยานหลกัฐานส าคญัอาจสูญหายดว้ย
การถูกฉีกท าลายดว้ยเหตุไม่ตั้งใจ หรือมีเหตุท าใหสู้ญหายทั้งส านวน ตอ้งขอใหคู้่ความน าเสนอใหม่
ซ่ึงอาจไม่เหมือนเดิม เพราะอาจไม่ใช่ตน้ฉบบัท่ีแทจ้ริงท่ีเคยส่งไวต่้อศาล หรือบางฉบบัอาจไม่มี
ส าเนาเก็บรักษาไว ้ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อรูปคดี ซ่ึงนบัเป็นปัญหาส าคญั 
 3. ระบบฐานข้อมูลค าพิพากษาท่ีอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ควรมีการจดัเก็บเป็นระบบไว้
เพื่อให้ทุกฝ่ายตรวจดูได ้ไม่ให้สูญหายหรือถูกท าลายโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี แมจ้ะมีห้องมัน่คงท่ีเก็บ
รักษาส านวนความก็ยากท่ีจะคน้หาและยากแก่การจดัเก็บ รวมถึงตอ้งใช้พื้นท่ีและเจา้หน้าท่ีดูแล
รักษาเป็นจ านวนมาก รวมทั้งยงัตอ้งระมดัระวงัส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟไหม ้น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว อีกดว้ย ดงันั้น ระบบฐานขอ้มูลค าพิพากษาจึงเป็นอีกระบบหน่ึงท่ีตอ้งมีไว ้
 4. ระบบฐานขอ้มูลคู่ความในคดี ซ่ึงถือเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในศาลยุติธรรมไทยท่ีตอ้งมี
ระบบจดัเก็บไวใ้ชต้รวจสอบประวติัในการกระท าความผดิของจ าเลย หากกระท าผดิซ ้ าอีกหลายคร้ัง 
หรือเป็นผูก้ระท าความผิดติดนิสัย ศาลอาจน ามาเป็นดุลยพินิจในการก าหนดโทษ หรือข้อมูล
ส่วนตวัของคู่ความอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การปล่อยตวัชัว่คราวแลว้หลบหนี หรือหนีประกนัหรือ
ผดิเง่ือนไขการคุมความประพฤติ ศาลอาจน ามาใชใ้นการพิจารณาปล่อยตวัชัว่คราวได ้
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2562, หน้า 1-2) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมไทยจะตอ้งมีการสร้าง
และพฒันาองค์ความรู้ให้แก้ไขปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานยุติธรรมให้มีความ
เสมอภาคทนัสมยัและเป็นธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม
และส่งเส ริมการมี ส่วน ร่วมท่ีจะท าให้ประชาชนได้รับการอ านวย  ความยุติธรรม  ตาม
มาตรฐานสากล มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
(2557) ไดส้รุปรายงานว่าการด าเนินคดีในแต่ละขั้นตอนของศาลยุติธรรมไทยมีปัญหาเร่ืองความ
ล่าชา้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีถูก
คุมขงัในระหว่างการพิจารณา แมจ้ะมีการเยียวยาชดเชยให้ตามกฎหมาย และจาก NIDA Model ท่ี
สรุปสภาพการปฏิรูปศาลยติุธรรมไทยจะมีจุดอ่อน (Weakness) ดงัต่อไปน้ี   
 1. การอ านวยความยุติธรรมมีความล่าช้าและการเหล่ือมล ้ าในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาแมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 จะไดบ้ญัญติัรับรอง
สิทธิของบุคคลในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทัว่ถึง แต่ในทาง
ปฏิบติัส่วนใหญ่คนยากจนหรือคนชายขอบของสังคมไม่วา่จะตกอยูใ่นฐานะท่ีเป็นผูต้อ้งหา จ าเลย
หรือผูเ้สียหาย ยงัพบกบัความยากล าบากในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมมากกวา่คนกลุ่มอ่ืน แม้
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รัฐจะมีการให้ความช่วยเหลือ แต่ก็ยงัไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีเป็นผูย้ากไร้ ต่างประสบปัญหาในการหาหลกัประกนัมาประกนั
ตวัเอง เน่ืองจากในทางปฏิบติัการปล่อยชั่วคราวจะมีการเรียกหลักประกนัเสมอ จากสถิติผูต้อ้ง
ราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ จะมีผูต้อ้งขงั 319,479 คน ท่ีถูกคุมขงัระหวา่งสอบสวน พิจารณา และอุทธรณ์
ฎีการวมทั้งส้ิน 62,068 คน หรือร้อยละ 19.43 (กรมราชทณัฑ,์ 2562) 
 2. มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในศาลยุติธรรมไทยสาเหตุมีทั้งเจตนาหรือ
จงใจใชอ้  านาจเกินขอบเขต และไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ไม่รับค า
ร้องทุกข์กล่าวโทษ การจบัไม่ชอบ ไม่แจง้สิทธิให้ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาทราบ จบัผิดตวั ท าร้าย
ร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ ควบคุมโดยมิชอบ การคน้โดยมิชอบ การเรียกหลกัประกนัเกินสมควร 
รวมถึงการปล่อยตวัชัว่คราวล่าชา้ การไม่สืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานอยา่งรวดเร็ว 
ต่อเน่ืองและเป็นธรรม การรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไม่ให้ความส าคญัต่อการคน้หาความจริง การ
ขาดความรู้และความเขา้ใจในหลกักฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ การขาดจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดความรอบคอบและปฏิบัติหน้าท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจนการแสวงหา
ประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบและการบิดเบือนคดี  
 3. มีความไม่เสมอภาคจากการก าหนดและบงัคบัโทษปรับจากประเภทโทษท่ีศาลชั้นตน้ทัว่
ราชอาณาจกัรตดัสินลงโทษจ าเลยมากท่ีสุด คือ โทษปรับท่ีมีจ านวนทั้งส้ิน 276,433 ราย ในทาง
ปฏิบติัการใชดุ้ลพินิจของศาลในการก าหนดโทษส าหรับผูก้ระท าความผิดฐานเดียวกนั พฤติกรรม
การกระท าความผิดอย่างเดียวกนั ศาลมกัก าหนดโทษปรับในอตัราโทษเท่าเทียมกนั ซ่ึงหากผูถู้ก
ลงโทษมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน การลงโทษเช่นน้ีย่อมไม่สามารถท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของการลงโทษ เน่ืองจากผูก้ระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถช าระ
ค่าปรับได้และได้รับการปล่อยตวัเป็นอิสระ ท าให้โทษปรับไม่สามารถข่มขู่หรือยบัย ั้งผูก้ระท า
ความผิดเหล่าน้ีได ้ในขณะท่ีผูก้ระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีกลบัถูกบงัคบัให้ตอ้งถูก
จ ากดัเสรีภาพ โดยการกกัขงัแทนค่าปรับ เพียงแค่ไม่มีเงินช าระค่าปรับ หรือตอ้งกูห้น้ียืมสินมาช าระ
ค่าปรับ ซ่ึงส่วนใหญ่จ าเลยก็ถูกกกัขงัแทนค่าปรับไปจนกวา่จะครบหรือไม่เกินสองปีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ท าให้รัฐสูญเสียรายไดจ้ากค่าปรับในการน าเงินมาชดเชยความเสียหายให้กบัสังคม และ
กลายเป็นภาระของรัฐในการตอ้งเล้ียงดูผูต้อ้งโทษกกัขงัแทนค่าปรับท่ีปัจจุบนัมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
แมจ้ะมีการออกกฎหมายมาแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยให้จ  าเลยสามารถท างานบริการสังคมหรือ
ท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับไดก้็ตาม  
 4. ระบบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย ท่ีพนกังานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนโดย
อิสระและเด็ดขาด ปราศจากการตรวจสอบในศาลยุติธรรมไทยซ่ึงทนายความ อยัการ และศาล ไม่มี
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ส่วนรับรู้หรือตรวจสอบ การรวบรวมพยานหลกัฐานและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนได ้
ในทางปฏิบติัพนกังานอยัการจะเป็นผูมี้หน้าท่ีในการสั่งคดีและการว่าความในศาล มิไดรู้้เห็นการ
ด าเนินการน้ีเพราะไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายคงมีหน้าท่ีเพียงพิจารณาข้อเท็จจริงไปตาม
ส านวนการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนจดัท าข้ึนเท่านั้นและท าให้พนักงานอยัการไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานนั้นได้ (คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย, 2556, หนา้ 13) 
 นอกจากนั้นในกระบวนการยติุธรรมไทยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพราะมีหน่วยงานใน
การดูแลทั้ งโดยตรงและโดยอ้อม เป็ นจ านวนมาก  ได้แ ก่  ส านัก งานต ารวจแ ห่ งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์แต่การท างานของหน่วยงานเหล่าน้ียงัขาดกลไกเช่ือมโยง ท่ี
มีลกัษณะแบบต่างคนต่างท า โดยมีแผนงานและนโยบายเป็นของตวัเองเพื่อให้เกิดการรับรู้และการ
ประสานงานท่ีชดัเจน มีประสิทธิภาพ จึงไดมี้ความพยายามในการก าหนดทิศทางไวใ้นแผนแม่บท
กระบวนการยติุธรรมแห่งชาติท่ีมีรายละเอียดชดัเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดป้รับกลยทุธ์
การท างานใหส้อดคลอ้งกบัแผนดงักล่าว แต่การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร (พรรณ
ชฎา ศิริวรรณบุศย ์และคณะ, 2562, หนา้ 1-4) 
 ในการแก้ปัญหาปัจจัยในศาลยุติธรรมไทยจะต้องมีการพัฒนาในด้านการจัดการ 
(Management) เป็นหลัก (กระทรวงยุติธรรม, 2562, บทน า) โดยให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมตอ้งมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการใหท้นัสมยั ทั้งในการ
บริการการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเข้าสู่ THAILAND 4.0 จดัตั้ งศูนย์
แลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยุติธรรมไทยการจดัการงานยุติธรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระบบ
สารบบ คดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังานอยัการสูงสุด ระบบบูรณาการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม ระบบ
การยื่นและส่งค าคู่ความหรือค าสั่งศาลและเอกสารอ่ืนโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบบนัทึกการ
พิจารณาคดีโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจดัเก็บส านวนและขอ้มูลคดีโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบหอ้งพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์และการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลคดี ระบบบริหาร
จดัการขอ้มูลคดีอิเล็กทรอนิกส์และขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารของศาลยติุธรรม 
เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ถึงปัญหาส าคญัของกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดจากการท่ีหน่วยงานขาด
การบูรณาการร่วมกัน แม้จะมีการก าหนดทิศทางให้หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ประสานความร่วมมือกนัก็ตาม แต่สภาพขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัส่วนใหญ่มีโครงสร้างขององค์กร
ภายใต้กฎระเบียบท่ีแตกต่างกัน และค่อนข้างเป็นอิสระต่อกันทั้ งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ส านักงานอยัการสูงสุด ศาลยุติธรรมหรือราชทณัฑ์ ท่ีต่างมีนโยบายเฉพาะและไม่เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืนเนน้การมีสายการบงัคบับญัชาหรืออ านาจสูงสุดตามล าดบัชั้น ท าใหข้าดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานร่วมกนั เกิดปัญหาต่อในกระบวนการยุติธรรมไทยไม่มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
ถูกต้อง ทนัสมยั ท าให้ไม่สามารถบริการข้อมูลแก่ประชาชนท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานได ้
ส่งผลต่อการจดัการงานยุติธรรม คดีความ การแลกเปล่ียนขอ้มูล และการติดตามความคืบหนา้ การ
เขา้ถึงขอ้มูลของประชาชนเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ค่อยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินการต่อสาธารณะและการเขา้ถึงท าได้ยาก ท าให้ประชาชนไม่สามารถ
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ มีความล่าช้า ประชาชนไม่เช่ือถือและไม่เช่ือมัน่ว่า ศาล
ยุติธรรมไทยจะมีความสุจริตอยา่งแทจ้ริง อาจมีการปฏิบติัต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม มีช่องทางใน
การแทรกแซงกระบวนการจากฝ่ายต่างๆส่งผลให้การท างานไม่เป็นอิสระและประชาชนไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมปัญหาทั้งหมดเกิดจากการจดัการงานยุติธรรมท่ีมีเป็นจ านวนมาก ไม่สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์และสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ทั้งยงัขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ขาดการ
วเิคราะห์ผลกระทบอยา่งรอบดา้น ส่งผลต่อศาลยุติธรรมไทยในการจะบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและสร้างกระบวนการยติุธรรมท่ีมี
ความเช่ือมัน่ไดน้ั้น ตอ้งมีการปรับการท างานของกระบวนการยุติธรรมใหม่ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความยุ ติธรรมอย่างแท้จริง  มีการปฏิบัติอย่างเท่ าเที ยมกัน มีความรวดเร็วและถูกต้อง  มี
มาตรฐานสากลและมีส่วนสนบัสนุนการพฒันาประเทศ  
 ในการท าให้ศาลยุติธรรมไทยมีผลลพัธ์ไดต้ามท่ีทุกฝ่ายตอ้งการนั้น นวตักรรมเทคโนโลยี
จะเป็นองค์ประกอบส าคญั เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน ท่ีมีจุดเด่นในดา้นความโปร่งใสและโอกาส
ในการปลอมแปลงขอ้มูลไดย้าก จึงมีหลายหน่วยงานน าไปประยกุตใ์ช ้เช่นในศาลยติุธรรมไทยเป็น
ตน้ เพราะตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัและมีความน่าเช่ือถือสูง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลย ี
อินเตอร์เน็ตและการเขา้รหัสดว้ย Private key มาประยุกต์ใช้ร่วมกนัดว้ยเทคโนโลยีความสัมพนัธ์
แบบดิจิตอล ท่ีไม่ตอ้งมีคนมาตรวจสอบ เพราะสมาชิกในเครือข่ายเปรียบเสมือนผูต้รวจการณ์ของ
ระบบในการรักษาความมัน่คงและถูกตอ้งของขอ้มูล แต่การจดัเก็บขอ้มูลท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได้
และตรวจสอบได้ว่าใครเป็นเจา้ของข้อมูลท่ีอยู่ในระบบและมีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูล (ปิยพล 
สุวมิล, 2560, หนา้ 39-41)  
 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จะมีการประยุกตใ์ชเ้ป็นงานหลกัได้  3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) Public Block chain ท่ีให้ทุกคนสามารถสร้างและใช้งานแอปพลิเคชัน  (Application) แบบ
กระจายขอ้มูล (Decentralized) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใส่เข้าไปจะถูกเปิดเผยแก่สาธารณะชนและท่ีตอ้งการ
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ป้องกันการถูก เซ็น เซอร์  (Censorship Resistance) เช่น  ศาลยุติธรรมไทย เป็นต้น  2) Private 
Blockchain เป็นการสร้างวงบล็อกเชน (Blockchain) ข้ึนมาใชเ้องภายในองคก์ร ซ่ึงสมาชิกเท่านั้นท่ี
มีสิทธิเข้าถึงได้ ข้อมูลท่ีถูกเปิดเผยไปสู่สาธารณะจึงสามารถปรับกฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขของ
เครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Network) ให้สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รได ้ดงันั้นจึงเหมาะ
ท่ีจะใชง้านกบัระบบท่ีตอ้งการความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ความรวดเร็วและความโปร่งใส เช่น ศาล
ยุติธรรมไทยเป็นต้น และ 3) Consortium Blockchain เป็นการผสานระหว่าง Public Blockchain 
และ Private Blockchain เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเหมาะส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 
เช่น ในกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความโดยผูท่ี้จะเขา้
มาร่วมได้ ต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าถึงการใช้งานร่วมกัน จากความโดดเด่นใน
คุณสมบติัของบล็อกเชนน้ีจึงมีความเหมาะสมในการประยุกตใ์ชใ้นศาลยุติธรรมไทยเพราะมีขอ้มูล
อนัเป็นความลับท่ีหลากหลายและตอ้งการโปร่งใส ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่
ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความถูกตอ้งแม่นย  าสุจริต โปร่งใสไดซ่ึ้งในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีความลบั
ของทางราชการสูงมาก จะสามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต 
(Drescher, 2017)  
 จากท่ีกล่าวมาแล้วถึงความส าคญัของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นนวตักรรม
เทคโนโลยท่ีีมีความโดดเด่นในดา้นการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้กิดความโปร่งและยากท่ีจะท าการแกไ้ข จึง
เหมาะสมท่ีจะน ามาปรับใชก้บักระบวนการยุติธรรมไทยในชั้นพนกังานสอบสวนและศาล เพื่อขจดั
ปัญหาความคา้งคาใจของคู่ความท่ีรู้สึกถึงความไม่โปร่งใสในการบนัทึกปากค าผูเ้สียหาย ค าใหก้าร
ผูต้อ้งหา ค าเบิกความของพยานโจทก์ พยานจ าเลย และเปล่ียนการเก็บส านวนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เก็บพยานหลกัฐานต่างๆ โดยใช ้Private Blockchain ซ่ึงเป็นวงส่วนตวัของตนเองในการใชแ้ละเก็บ
รักษาน่าจะท าใหเ้ปล่ียนภาพลกัษณ์ในกระบวนการยุติธรรมให้เห็นวา่โปร่งใสและตรวจสอบไดทุ้ก
ขั้นตอนและทุกกรณี เช่น การรับฟังพยานหลกัฐานดิจิทลัในกระบวนการยุติธรรมไทยจะมีการรับ
ฟังพยานหลกัฐานท่ีอยู่ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีการก าหนดไวใ้นกฎหมายอย่าง
ชดัเจน ในมาตรา 11 ในพระราชบญัญติัว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ท่ีห้ามมิให้
ปฏิเสธการรับฟังขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้ง
ในคดีแพ่ง คดีอาญาหรือคดีอ่ืนใดเพียงเพราะเหตุวา่เป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสถานภาพทาง
กฎหมายของพยานหลกัฐานดิจิทลัจะมีใน 2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 1) พยานเอกสารในรูปแบบของ
ขอ้ความตวัอกัษร ตวัเลข ผงัหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดอนัปรากฏความหมายท่ีปรากฏอยู่บนกระดาษ
หรือวตัถุอ่ืนใดซ่ึงคู่ความน าเสนอต่อศาล เพื่อใชค้วามหมายของขอ้ความหรือเคร่ืองหมายนั้นพิสูจน์
ขอ้เท็จจริงและ  2) พยานวตัถุ ท่ีอยู่ในรูปแบบของ ส่ิงใดๆ ท่ีน าเอารูปร่าง ลกัษณะและสภาพของ

https://www.bookdepository.com/author/Daniel-Drescher
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ส่ิงของช้ินนั้นมาใช้เป็นพยานหลกัฐานพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในทางคดี ในการรับรองหรือยืนยนัความ
แทจ้ริงของพยานดิจิทลัท่ีมีการบนัทึกในคอมพิวเตอร์วา่แทจ้ริงไม่เคยถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลง ในการ
โตแ้ยง้ความแทจ้ริงวา่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ตอ้งมีเหตุผลสนบัสนุนวา่มีการแกไ้ขดงักล่าวเกิดข้ึน
จริง ล าพงัความเป็นไปไดท่ี้จะมีการแกไ้ข ไม่มีผลต่อความแทจ้ริงของบนัทึกคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ต้องมีการพิสูจน์ความน่าเช่ือถือของโปรแกรม  หรือระบบท่ีสร้างหรือระบบจัดเก็บบันทึก
คอมพิวเตอร์ ระบบท างานไม่ผิดพลาด โดยการยนืยนัความแทจ้ริงทุกประเภท ตอ้งเปิดโอกาสอยา่ง
เตม็ท่ีใหคู้่ความฝ่ายตรงขา้ม พิสูจน์หรือทดสอบเพื่อโตแ้ยง้ได ้
 เน่ืองจากในศาลยุติธรรมไทยมีขอ้มูลท่ีหลากหลาย และ อาจมีความคลาดเคล่ือนจากเหตุท่ี
ถูกท าให้เปล่ียนแปลง รวมทั้งการใช้ขอ้มูลดงักล่าวอาจเน่ืองจากเป็นการเขา้ไปควบคุมประชาชน
ของตนโดยภาครัฐในลกัษณะหน่ึง จึงควรด าเนินการบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
และมีการทดสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงอยูต่รงเวลา โดยเฉพาะความมีอคติท่ีเกิดจากบุคลากรในทุก
ขั้นตอนรวมทั้งการมีระบบป้องกนั การร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีดีและรัดกุม เพราะหากมีร่ัวไหลออกไป
ก็อาจจะถูกน าไปใชใ้นการก่ออาชญากรรมได ้การประยุกตใ์ช ้Blockchain ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วย
สร้างความปลอดภัย  น่าเช่ือถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางให้เข้ามาท าหน้าท่ีตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือในการท าธุรกรรม สามารถท าไดอ้ยา่งสะดวก ประหยดัและรวดเร็วมากข้ึน สามารถเขา้ถึง
และแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัดว้ยความมัน่ใจ การท างานของ Blockchain เป็นรูปแบบของการ
เก็บขอ้มูล และ ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยงัทุกคนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ท าให้ block 
ของขอ้มูลเช่ือมต่อไปยงัทุกคน โดยท่ีจะทราบวา่ผูท่ี้เป็นเจา้ของและมีสิทธิในขอ้มูลนั้นจริง ๆ เม่ือ
บล็อกของขอ้มูลไดถู้กบนัทึกไวใ้นบล็อกเชน ก็จะเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ไปเปล่ียนแปลง เวลาท่ีมีใคร
ตอ้งการจะเพิ่มขอ้มูล ทุกคนในเครือข่ายซ่ึงลว้นแต่มีส าเนาของ บล็อกเชน สามารถเช่ือมต่อเง่ือนไข
หรือขอ้ก าหนด (Algorithm) เพื่อตรวจสอบการเช่ือมต่อ (Transaction) โดยผูท่ี้จะเขา้มาเช่ือมต่อใหม่
จะตอ้งไดรั้บอนุญาต จากในเครือข่ายส่วนใหญ่เสียก่อน และการเช่ือมต่อขยายออกไปมากข้ึนเร่ือยๆ 
ดงันั้นบล็อกเชน จึงมีคุณลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลมีขนาดใหญ่  2) ขอ้มูลมีความหลากหลาย 
3) ขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว และ 4) มีความถูกตอ้งของขอ้มูล (ลกัษนันท ์
พลอยวฒันาวงศ,์ หนา้ 1-4) 
 แมว้่าบล็อกเชน จะมีความมัน่คงและตรวจสอบไดดี้ แต่มีจุดอ่อนคือ เร่ืองของลิขสิทธ์ิใน
ขั้นตอนของการเช่ือมต่อของบล็อกต่างๆ ท่ีอาจมีการสวมการเช่ือมต่อหรือการแฮก (Hack) ขอ้มูล
ได ้น าไปสู่การใชข้อ้มูลโดยคนท่ีไม่ใช่เจา้ของ เป็นส่ิงท่ียงัตอ้งให้ความส าคญั เพราะการท่ีผูอ่ื้นเขา้
มาใชแ้ละด าเนินการโดยท่ีเจา้ของไม่รับรู้หรือไม่ทราบ ก็จะกลายเป็นปัญหาทางกฎหมาย และการท่ี
มีลกัษณะสวนทางกบัความเป็นส่วนตวัหรือขอ้มูลส่วนบุคคล คือ เม่ือให้ความส าคญักบัใชง้านใน
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การเป็นฐานขอ้มูลแลว้อาจไปกระทบกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสมดุลของการใช้
งาน รวมทั้งกรณีของผูมี้อ  านาจหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล น าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน จึงตอ้งให้ด าเนินการ
ดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในการหาพยานหลกัฐานทางอาชญากรรม เช่น ขอ้มูลการใช้
งานโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงระบุสถานท่ีของผูต้อ้งสงสัย การติดต่อ การส่งขอ้ความในโลกออนไลน์ 
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หลกัฐานการเสียภาษีหรือบนัทึกการท าธุรกรรมทางการเงิน เป็นตน้ หรือ
การใชเ้พื่อคาดการณ์ถึงอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
หรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ หรือ
อาจขาดความแม่นย  า ซ่ึงองค์ประกอบจะข้ึนอยู่กบัการใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งมีความชดัเจน ตรงกบัความ
ตอ้งการหรือมีการก าหนดกรอบของความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ไม่ถูกตอ้งและการร่ัวไหลของ
ขอ้มูล ซ่ึงจะเกิดผลกระทบตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูมี้อ านาจใน
การเขา้ถึงขอ้มูลน าไปใชใ้นเร่ืองส่วนตวั หรือ กลุ่มอาชญากรน าไปใชก่้ออาชญากรรม เป็นตน้  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย เช่น ในกระบวนวิธีพิจารณา
ความอาญา การใชข้อ้มูลดิจิทลัเพื่อเป็นพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีหรือพยานหลกัฐานท่ีจะตอ้ง
พิสูจน์ถึงองค์ประกอบของฐานการกระท าความผิด  ข้อต่อสู้เก่ียวกับความผิดท่ีเกิดข้ึนหรือข้อ
เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีแพ่ง มาตรฐานในการใชเ้ป็นพยานหรือคู่ความท่ีเสนอพยานหลกัฐานต่อ
ศาล ให้มีภาระในการน าสืบถึงพยานหลกัฐานนั้น ตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีตอ้งค านึงถึงเอก
สิทธ์ิในการไม่เบิกความอนัเป็นผลร้ายแก่ตนเอง เอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ และการไดม้าซ่ึง
พยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายและมีความถูกต้องแท้จริง มีความน่าเช่ือถือ รวมทั้ ง
พยานหลกัฐานอาจถูกแกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือบิดเบือนโดยอีกฝ่ายหน่ึงท่ีส าคญัคือพยานหลกัฐาน
นั้นเป็นตน้ฉบบัหรือเป็นขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน เช่น คู่ความพยายามจะเปล่ียนแปลงเน้ือหาของเอกสาร
ท่ีบนัทึกทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น รวมทั้งร่างเอกสาร หรือค าเบิกความของคนอ่านหรือเห็นเอกสาร 
เป็นตน้ (ส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, 2562, หนา้ 10) 
 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีท่ีช่วยสร้างความโปร่งใสและความไวว้างใจระหว่างกนั คือ 
เทคโนโลยี “Blockchain” ซ่ึงเป็นรูปแบบของการท ากิจกรรมแบบ Peer-to-Peer ท่ีมีรูปแบบการ
บันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Nakamoto, 2008, p.37) โดยจะท าหน้าท่ีตรวจสอบกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนระหว่างบุคคลให้มีความปลอดภยัมากกว่าปกติ (ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั, 2018) 
การพฒันาแอปพลิเคชนับล็อกเชน ในรูปแบบกิจกรรมอตัโนมติั ให้สามารถขบัเคล่ือนองคก์รดิจิทลั
ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ โดยไม่ตอ้งมีพนกังาน (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2560, หนา้ 2) ช่วยให้เกิดการ
กระจายอ านาจของการท ากิจกรรมระหวา่งทุกฝ่าย และใช้ในการเฝ้าติดตามการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
ในระบบห่วงโซ่อุปทาน เน่ืองจากขอ้มูลต่างๆ จะถูกเปิดเผยท าใหส้ามารถตรวจสอบท่ีมาไดท่ี้ส าคญั
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เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเขา้มาช่วยสร้างเครือข่ายเอกสารท่ีปลอดภยั ผูใ้ชส้ามารถเขา้ดูขอ้มูลไดต้าม
สิทธิท่ีตนเองไดรั้บ โดยจะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้หากไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ช้รายอ่ืนใน
เครือข่าย การสร้างเครือข่ายเช่นน้ี ท าให้ระบบโดยรวมเกิดความโปร่งใส รวมถึงการติดตามท าความ
เข้าใจสถานะของคดีท่ีก าลังด าเนินการอยู่ได้โดยง่ายและรวดเร็วในระดับ Real-Time อีกทั้ งยงั
ป้องกนัความผิดพลาดต่างๆ ลดการจดัการเอกสาร ลดความล่าชา้และการสูญหาย การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยจะท าให้เอกสารทั้งหมดไม่สามารถท าการปลอมแปลงได ้
บล็อกเชนยงัมีความส าคญัในการจดัท าระบบอจัฉริยะให้กบักระบวนการยุติธรรมไทยท่ีมีขอ้มูล
ถูกตอ้งและสมบูรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตามการท างานของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายไดอ้ยา่งครบถว้น 
 จากความส าคญัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองของการแปรรูป
ระบบศาลยุติธรรมไทย (Privatization) ว่าแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจราชการจะ
สามารถท าให้คุณภาพของการใหบ้ริการในศาลยติุธรรมมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนไดห้รือไม่ เพราะหวัใจอยู่
กบัการเอาการบริหารกิจการในรูปแบบของเอกชนซ่ึงเป็นแนวทางของเศรษฐศ์าสตร์นีโอ-คลาสสิค 
(Neo-classical Economics) ท่ีมีแนวคิดวา่ “ความคุม้ค่าของเงิน (Value for Money) ตอ้งเทียบเท่ากบั
ประสิทธิภาพท่ีได ้(Efficiency)” เขา้มาท าให้ตอ้งพฒันาประสิทธิภาพในทุกดา้นให้ดียิ่งข้ึน นัน่คือ
การให้บริการท่ีไดรั้บจะตอ้งมีคุณค่าเทียบเท่ากบัประสิทธิภาพท่ีผูม้าใช้บริการจ่ายเงินไปซ่ึงศาล
ยติุธรรมไทยจะตอ้งมีการใหบ้ริการ ท่ีมีคุณภาพตอ้งสอดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีรัฐเสียค่าใชจ่้ายไป 

ท าให้แนวคิดในการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงตอ้งถูกน ามา
ปรับใชแ้ละเปล่ียนบทบาทของศาลยติุธรรมไทยให้มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของศาล
ยติุธรรมทัว่โลกท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน ท า
ให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิมและให้ผลคุม้ค่าแต่มีการลงทุนน้อยกวา่ (วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ, 2554, หนา้ 37) รวมทั้งการท่ีศาลยุติธรรมไทยตอ้งมีบทบาท หนา้ท่ีตอ้งอ านวยความยติุธรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีทุกฝ่ายตอ้งการ การพฒันาการบริหารจดัการให้กบัคู่ความท่ีตอ้ง
มีความยืดหยุ่นและเน้นท่ีเป้าหมายมากกว่าเดิม ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วม (Participation) การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
นิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
(ส านักงานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2561, หน้า 80-82) ให้เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพและเกิดเป็น
รูปธรรมมากกวา่เดิม หากศาลยุติธรรมไทยตอ้งการยกระดบัไปสู่ความเป็นนานาชาติ จะตอ้งมีการ
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ปรับปรุงในทุกด้าน เพื่อให้การจดัการระบบในศาลยุติธรรมไทยเกิดประสิทธิผลสูงสุด (สถาบนั
ยทุธศาสตร์, ส านกังานความมัน่คงแห่งชาติ, 2561, หนา้ 34)  
 ปัจจุบนัศาลยุติธรรมไทยได้ด าเนินการตามนโยบาย  Thailand 4.0 ของรัฐบาล และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  รวมทั้ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 โดยมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัท าร่างและรวบรวมกฎหมายให้อยูใ่น
รูปแบบของประมวลกฎหมาย  ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในศาลยุติธรรมและมีการแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีอิสระในการพิพากษาอรรถคดีและไม่ตกอยู่ภายใตอ้  านาจบริหาร ใน
ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัพฒันาไปสู่ยุค Thailand 4.0 อนัเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเนน้ความเป็นสากล ซ่ึงศาลยติุธรรมไทย ก็มีการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย ดว้ยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใชใ้นศาลยติุธรรมไม่วา่จะเป็นการพฒันาให้มีการ
ยืน่ค  าฟ้องและส่งเอกสารในคดีให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การส่งเสริมให้
มีห้องพิจารณาคดีท่ีติดตั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียงระหวา่งการสืบพยานในคดีต่างๆ (e-Hearing 
Recording System) เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระกอบในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมต่อไป 
รวมตลอดถึงการพฒันากฎหมายให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความยุติธรรมให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นจุดประสงค์หลกัในการเปล่ียนแปลงของศาล
ยติุธรรมไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 (ส านกักฎหมายและวชิาการศาลยติุธรรม, 2563, หนา้ 1-4) 
ซ่ึงจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยีมาพฒันาและปรับใช้ในทุกขั้นตอน ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายท่ีได้
ก าหนดให้ศาลยุติธรรมน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาระบบ  
e-Filing ให้คู่ความสามารถส่งค าคู่ความและยื่นเอกสารต่างๆ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การ
พฒันาระบบ e-Service ให้คู่ความสามารถคดัถ่ายค าพิพากษาและค าสั่งระหว่างศาลยุติธรรมไดท้ัว่
ประเทศ การพฒันาห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการสืบพยานใน
คดีเพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบไดม้ากข้ึน 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยั ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูท่ี้ท  างานในกระบวนการยุติธรรมไทยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย”เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด มาใชใ้นศาลยติุธรรมไทยใหส้ามารถสนองนโยบายและน ามาปฏิบติั
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้จริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
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1.3 โจทย์วจัิย 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้มีประสิทธิผลในศาลยุติธรรมไทยมีแนวทาง

อยา่งไร 
 

1.4 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย       
 การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” มีวตัถุประสงค์
ของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี   
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของศาลยติุธรรมไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน  
 2. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาลยุติธรรม
ไทย 
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย ท่ีมี
ประสิทธิผล 
 
1.5 ขอบเขตกำรวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง “การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” มีขอบเขตของ
การวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ประกอบดว้ย  
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารศาลยติุธรรม ผูบ้ริหาร
ส านักงานอยัการ ผูบ้ริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาค
ราชการ บุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพดา้น Blockchain ผูบ้ริหารสภาทนายความ นกัวิชาการและผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียโดยตรงอ่ืนๆ จ านวน 15 ท่าน 
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารศาลยุติธรรม ผูบ้ริหารส านกังาน
อยัการ ผูบ้ริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการ 
ผูบ้ริหารสภาทนายความ บุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพดา้น Blockchain นกัวชิาการและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
โดยตรงอ่ืนๆ จ านวน 10 ท่าน 
 2. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
  2.1 ด้ำนสภำพปัญหำของศำลยุติธรรมไทยในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ประกอบด้วย 

 1. ดา้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของศาลยุติธรรมไทยแบ่งออกเป็น 3 
ชั้น ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 
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 2. สภาพการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในการจดัการบทบาท หนา้ท่ีในการ
อ านวยความยติุธรรม ไดแ้ก่ การพิจารณาพิพากษาคดีและการสนบัสนุนใหมี้การระงบัขอ้พิพาทโดย
วธีิอ่ืน เช่น การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การอนุญาโตตุลาการ เป็นตน้ 
  3. สภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วนของการพฒันาให้บุคลากร
ในหน่วยงานและผูท่ี้เขา้มาติดต่อ สามารถส ารวจและระบบแจง้ขั้นตอนการติดต่อแบบอตัโนมติั ทั้ง
กระบวนการกลั่นกรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการ
สอบสวน  
  4. สภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วนของการพฒันาสารสนเทศ
หรือขอ้มูลให้มีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีและสามารถอา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อ
พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงของการกระท าความผดิในกระบวนการยุติธรรมได ้
  2.2 ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรในศำล
ยุติธรรมไทย ประกอบดว้ย 
  1. การส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนเขา้มาประยุกต์ในทุก
ดา้นเพื่อพฒันากระบวนการยติุธรรมไทย ใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
  2. การประยกุตใ์ชใ้นดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและตอ้งการโปร่งใส 
ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความถูกตอ้งแม่นย  า สุจริต จาก
กระบวนการยติุธรรมเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความ 
  3. การน าไปใชป้ระโยชน์สูงสุดภายใต ้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และ
ทกัษะความช านาญของบุคคลหรือองค์การมาสู่การปฏิบติัแลว้ก่อให้เกิดคุณภาพ สามารถน าไปใช้
ไดจ้ริงลดตน้ทุนและใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม 
  4. การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัการระบบการบริหารจดัการภายใน
หน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หา
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการติดต่อและบริการประชาชน ระบบการคน้หาวนั
นดั 
  2.3 ด้ำนแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศำลยุติธรรมไทยที่มี
ประสิทธิผล ประกอบดว้ย 
  1. การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีลกัษณะของความผนั
แปรสอดคลอ้งกบัความทนัสมยัอยา่งไม่หยุดน่ิง มีประสิทธิภาพสูงสุดและตน้ทุนต ่าในงานหลกัได ้
3 ประเภทประกอบดว้ย 1) Public Blockchain 2) Private Blockchain และ 3) Consortium Blockchain 
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 2. การบริหารจดัการดว้ยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในศาลยุติธรรมไทยในการสร้าง
ความเป็นเลิศจากการพฒันากระบวนการยุติธรรมท่ีมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาและสร้างความพร้อมเพื่อเขา้สู่มาตรฐานโลก
ประกอบดว้ย 1) e-Court 2) Digital Court และ 3) e-Filing 
 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดช่วงระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562-
มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ไดแ้ก่              
 1. ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 2. ผูว้จิยัท าการสนทนากลุ่ม ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย”มีประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ ดงัต่อไปน้ี   
 1. ไดแ้นวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคตเพื่อใชใ้นการจดัการศาลยติุธรรมไทย 
 2. ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารจดัการเพื่อ
ยกระดบัศาลยติุธรรมไทยใหมี้มาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัโลก 
 3. ไดอ้งค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานอ่ืนในการน าไปประยุกต์โดยเฉพาะศาลยุติธรรมหรือ
หน่วยงานท่ีคลา้ยกนัในทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัสังคมและประเทศชาติอยา่ง
ย ัง่ยนืในอนาคต 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” มีนิยามศพัท์
เฉพาะ ดงัต่อไปน้ี   
 1. ศำลยุติธรรมไทย หมายถึง ศาลยติุธรรมท่ีมีอยูท่ ัว่ราชอาณาจกัรแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ 

ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ท่ีมีบทบาท หน้าท่ีเพื่ออ านวยความยุติธรรมและการพิจารณา

พิพากษาคดีและการสนบัสนุนให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอ่ืน เช่น การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ซ่ึงมี

การจดัตั้งส านกัระงบัขอ้พิพาทข้ึนในส านกังานศาลยติุธรรมเพื่อด าเนินการน้ี 
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 2. เทคโนโลยีบล็อกเชน  หมายถึง  เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีความเหมาะสมในการ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะมีขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและตอ้งการ
ความโปร่งใส ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งคา้งคาใจและให้กลบัมามีความ
ถูกตอ้งแม่นย  าสุจริต โปร่งใสสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดใ้นอนาคต ภายใต ้
ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทักษะความช านาญของบุคคลหรือองค์การมาสู่การ
ปฏิบติัแลว้ก่อใหมี้คุณภาพ สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงลดตน้ทุนและใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง
กวา่เดิม เกิดประโยชน์มากข้ึนหรือปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นกระบวนการท างานให้มีลกัษณะของความผนั
แปรสอดคลอ้งกบัความทนัสมยัอยา่งไม่หยดุน่ิง 

3. กำรจัดกำรเทคโนโลยีบล็อกเชนในศำลยุติธรรมไทย หมายถึง การน าเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาใช้ในการจดัการระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานการติดต่อและบริการประชาชน ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อ ส ารวจและจัดให้มีระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบแจ้งขั้นตอนการติดต่อ
หน่วยงานอตัโนมติั กระบวนการกลัน่กรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี 
และกระบวนการสอบสวน เป็นตน้และมีการประยุกต์ใชเ้ป็นงานหลกัได้ 3 ประเภท ประกอบดว้ย 
1) Public Blockchain ท่ีให้ทุกคนสามารถสร้างและใช้งานแอปพลิเคชั่น แบบกระจายข้อมูลซ่ึง
ขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไปจะถูกเปิดเผยแก่สาธารณะชน 2) Private Blockchain เป็นการสร้างวงบล็อกเชน
ข้ึนมาใช้เองภายในซ่ึงคู่ความและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้นท่ีมีสิทธิเข้าถึงขอ้มูลน้ีได้ ซ่ึงเป็นการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนบน Public Blockchain เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยไปสู่สาธารณะ สามารถปรับ
กฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน ให้สอดคล้องเหมาะท่ีจะใช้งานกบัระบบท่ี
ตอ้งการความเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น ตอ้งการความรวดเร็วและความโปร่งใสในศาลยุติธรรมไทยและ 
3) Consortium Blockchain เป็นการผสานระหว่าง Public Blockchain และ Private Blockchain เขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงเหมาะส าหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมโดยผูท่ี้จะเขา้มาร่วมได ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน จึงจะมีสิทธิเขา้ถึง
การใชง้านร่วมกนั  
 4. ด้ำนกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ในศำลยุติธรรมไทย หมายถึง การพฒันาศาลยุติธรรมไทย
ให้มีความเป็นเลิศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในศาลยุติธรรมไทยและสร้างมาตรฐานในระดับโลก 
ประกอบดว้ย 
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 5. กำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง การส่งเสริมให้มีการน าเคร่ืองมือหรือนวตักรรม
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชเ้พื่อการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในทุกดา้น ตามสภาวการณ์ท่ี
เหมาะสมเพื่อพฒันาศาลยุติธรรมไทยให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่นการพฒันา
สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีเก็บรักษาไว ้โดยส่ือบนัทึกขอ้มูลหรือท่ีอยูใ่นระหวา่งการรับส่งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงและสามารถอา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริง หรือการกระท าความผิด ในกระบวนการยุติธรรมได้ ขอ้มูลพยานหลกัฐานใน
รูปแบบดิจิทลั ส่วนใหญ่จะใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปภาพ (Graphics) หรือเสียง (Audio) ท่ีถูกจดัเก็บอยู่ใน
รูปสัญญาณดิจิทลั ไฟล์บนัทึกของกลอ้งวงจรปิด และอุปกรณ์สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีบนัทึกข้ึน โดย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 6. e-Filing หมายถึง การส่งค าคู่ความและเอกสารยื่นผา่นทางเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อให้ศาล
ยุติธรรมและคู่ความสามารถส่งขอ้มูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเวบ็ไซต์ศาลยุติธรรมไดเ้พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและช่องทางการให้บริการแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปศาล 
อนัเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายของคู่ความและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ท่ีสามารถเขา้ถึงศาล
ยุติธรรมได้ง่ายยิ่งข้ึนอนัเป็นการสนับสนุนและพฒันางานศาลเพื่ออ านวยความสะดวกกับศาล
ยติุธรรมทัว่ประเทศในอนาคต  สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลเพื่อเขา้สู่ยคุThailand 4.0 
 7. e-Service หมายถึง การบริการคดัถ่ายค าพิพากษาและค าสั่งระหว่างศาล โดยได้มีการ
ออกระเบียบส านกังานศาลยุติธรรมว่าดว้ยการให้บริการคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลทัว่
ประเทศ เพื่อให้คู่ความขอคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลได้ท่ีศาลยุติธรรมทัว่ประเทศเป็น
การบริการให้คู่ความขอคดัถ่ายเอกสารโดยไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีศาลตน้เร่ือง ท าให้ประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้าย ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วข้ึนและคู่ความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลคดีของตนเอง รวมทั้งเขา้ถึง
การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คู่ความสามารถตรวจสอบวนันัด การตรวจสอบ
สถานการณ์รับฟ้องคดี การดาวน์โหลดเอกสารค าพิพากษาของตนเองผา่นระบบอินเทอร์เน็ตและ
สามารถติดต่อขอรับบริการคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งระหว่างศาลได้ท่ีศาลยุติธรรมทัว่
ประเทศ รวมทั้งการใหบ้ริการดาวน์โหลดเอกสารค าพิพากษาของตนเองผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 8. e-Courtroom หมายถึง การพัฒนาระบบห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ  และ  
e-Hearing ด้วยการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบพยาน  โดยศาลยุติธรรมไทยได้พฒันาห้อง
ตน้แบบของห้องพิจารณาคดีท่ีมีเทคโนโลยีดิจิทลัอนัทนัสมยั  เรียกวา่ e-Hearing Recording System 
และมีการติดตั้ งอุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียงระหว่างการสืบพยานในคดีเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับ
น าไปใชป้ระกอบการพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา เน่ืองจากการพิจารณาคดีในศาลสูงจะ
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เป็นการพิจารณาจากส านวนท่ียืน่ฟ้อง ซ่ึงไม่เห็นกระบวนการในการพิจารณาตอนศาลชั้นตน้ เม่ือใช้
ห้องพิจารณาท่ีเป็น e-Court Room ซ่ึงจะมีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างพิจารณา เม่ือมีการ
อุทธรณ์หรือฎีกาก็จะสามารถน าไฟล์ภาพและเสียงท่ีพิจารณาตอนศาลชั้นต้นเข้าประกอบกับ
ส านวนคดีได ้
 9. ศำลยุติธรรมดิ จิทัล หรือ Digital Court หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยกุตใ์ชใ้นทุกดา้น ในการอ านวยความยติุธรรมใหส้ังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาคซ่ึงรวม
ไปถึงกระบวนการท างานท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้มีความสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีเพื่อให้การ
ส่งต่อขอ้มูลต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและประหยดัค่าใชจ่้าย และเป็นท่ีมาท่ีท าให้ศาล
ยุติธรรมไทยได้มีความพยายามปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตลอดจนแกไ้ขระบบงานของศาล เพื่อให้
กระบวนการท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
เทคโนโลยบีลอ็กเชน 

 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” ในส่วนของ
เทคโนโลยบีล็อกเชน จะมีเน้ือหารายละเอียดในเชิงวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 พฒันาการของการใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 
 ปัจจุบนัศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานภาครัฐไดมี้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน 
เน่ืองจากประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูง แต่มีราคาของระบบท่ีต ่า สามารถบนัทึกขอ้มูลได้เป็น
จ านวนมากและผูใ้ชส้ามารถคดัเลือกคุณสมบติัท่ีเหมาะกบัลกัษณะงานของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม ท่ี
ส าคญัเทคโนโลยีบล็อกเชนไดถู้กพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้มีความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งจากการท่ีทุก
คนเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ของศาลยุติธรรมไดง่้ายจึงส่งผลให้มีการเพิ่มสัดส่วน
ของผูใ้ช้มากข้ึนในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม จะเป็นการจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ในยคุ 4.0 เพื่อสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการยุติธรรมพฒันาบุคลากรท่ีมีความเป็นมือ
อาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการดว้ยการวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการท่ีจะเป็นการ
ส่งเสริมระบบการบริหารศาลยุติธรรมแบบร่วมมือกนัและช่วยในการยกระดบัความโปร่งใสและ
สร้างความเช่ือมัน่ศรัทธารวมทั้งความพร้อมเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ใน
เร่ืองของการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการรักษา
ความปลอดภยั มีความเสถียร เช่ือถือและตรวจสอบได ้แต่เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการประยกุตใ์ช้
ตอ้งมีการออกกฎหมายรองรับและให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเขา้มาพฒันาระบบสนับสนุนงาน ท่ี
ส าคัญคือการพัฒนาระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในศาลยุติธรรม เช่น 
กระบวนการกลัน่กรองคดี ลดความยากในการพิจารณาคดีและกระบวนการสอบสวน สามารถใช้
ในการยืนยนัตวัตนและตรวจสอบลายมือช่ือ พฒันาเวบ็ไซต์แต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มี
เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการติดต่อศาลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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 ในการจดัการกระบวนการยุติธรรมไทยตอ้งให้สอดคลอ้งกนัตามประเภทของศาลยติุธรรม 
ซ่ึงจะมีบทบาท หน้าท่ีต่างกนั เช่น การพฒันาในดา้นบุคลากรหรือสารสนเทศและขอ้มูลท่ีจะเป็น
การส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนในดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและตอ้งการ
โปร่งใส  

รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 
เพื่อให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการจากสภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการประชาสัมพันธ์มาระยะหน่ึงแล้ว และมีผูเ้ขียนบทความลงใน
วารสารศาลยุติธรรมในการน ามาใชก้บัระบบงานของศาลยุติธรรม เน่ืองจากสามารถจดัเก็บขอ้มูล
ซ่ึงมีอยู่จ  านวนมากทัว่ประเทศได้อย่างปลอดภยั ป้องกนัการแก้ไขปลอมแปลงได้ และสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกลงไปได ้เช่นการน ามาใชก้บัระบบการเงิน การธนาคาร หรือระบบ 
Fin Tech ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก ในระยะเร่ิมแรกของการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในศาล
ยติุธรรม จะมีปัญหาอุปสรรคในเร่ืองท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณลงทุน ตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมให้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากศาลยุติธรรมทัว่ประเทศมีมากกวา่ 300 ศาล แต่ละศาลมี
ระบบการท างาน การจดัเก็บขอ้มูลและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีส าคญัมีขอ้มูล
อยู่จ  านวนมาก ซ่ึงจะเป็นการลดความเส่ียงในการปฏิบติัการจากความเคล่ือนไหวเป็นกลุ่มก้อน
ขนาดใหญ่อย่างการออนไลน์เพื่อปฏิบัติการทางอินเทอร์เน็ต ได้กลายเป็นส่ิงดึงดูดให้แก่เหล่า
บรรดาแฮกเกอร์ท่ีพยายามเขา้มาขดัจงัหวะการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็นการเขา้ถึงโดย ไม่ได้รับการ
อนุญาต เพื่อน าไปสู่การโจรกรรมขอ้มูล การเปล่ียนโฉมหน้าเวบ็ การโจมตีเพื่อปฏิเสธการบริการ
และการถูกปลน้โดยโจรสลดัหรือ Hijack ซ่ึงจะท าใหร้ะบบเครือข่ายหยดุการตอบสนองงานบริการ
ใดๆ เช่น กรณีท่ีเซิร์ฟเวอร์ถูกโจมตี นัน่หมายความวา่จะอยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถบริการใดๆไดอี้ก 
คร้ันเม่ือเคร่ืองไคลเอ็นตไ์ดพ้ยายามติดต่อส่ือสารกบัเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกขดัขวาง และถูกปฏิเสธการ
ให้บริการไปในท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการโจมตีอาจถูกผสมผสานกบัการโจมตีประเภทอ่ืนๆ เขา้ร่วม
ดว้ย เช่น การส่งเมล์บอมบ ์การแพร่ข่าวสารท่ีเป็นขยะจ านวนมหาศาลบนเครือข่าย การแพร่ระบาด
ของหนอนไวรัสท่ีชอนไชไปทัว่ทุกเครือข่าย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อระบบจราจรบนเครือข่ายท่ี
เต็มไปดว้ยขยะ ท าให้การจราจรบนเครือข่ายติดขดัส่งผลต่อการบริการอยู่ในระดบัต ่า จนกระทัง่
ศาลยุติธรรมไม่สามารถบริการใดๆ ให้แก่ผูใ้ช้ได้อีกต่อไปหรือการถูกโจรกรรมโดยมุ่งไปท่ี
ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ ไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ไดถู้กปลน้จากบุคคลใดๆ หรือแฮกเกอร์ 
เพื่อน าไปใชง้านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมซ่ึงส่งผลเสียหายต่อศาลยติุธรรม 

 ดา้นการบริหารจดัการ ศาลยุติธรรมควรมีการพฒันาและน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการใหท้นัสมยัทั้งในการบริการการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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เช่นการจัดตั้ งศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีบล็อกเชนให้ เข้ากับสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการสูงสุด ระบบ
สารสนเทศของกองบญัชาการต ารวจนครบาล ระบบ AFIS (Automated Fingerprint Identification 
System) ระบบการรับรองเอกสาร (Electronic Signature) ของศาลปกครอง และ E-Court หรือ 
Electronic Litigation System “e-Litigation” ได้แ ก่  ระบบบู รณ าก ารข้อมู ลค ดีศาลยุ ติ ธรรม 
(Electronic Database หรือ “e-Database”) ระบบการยื่นและส่งค าคู่ความหรือค าสั่งศาลและเอกสาร
อ่ืนโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System หรือ“e-Filing”) ระบบบนัทึกการพิจารณาคดี
โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Hearing Recording System “e-Hearing”) ระบบการจัดเก็บ
ส านวนและขอ้มูลคดีโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Case File หรือ “e-Case File”) ระบบห้อง
พิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์และการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลคดี (Electronic Courtroom 
and Researchable Database หรือ “e-Courtroom and Database”) ระบบบริหารจัดการข้อมูลคดี
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร (Case Management System 
หรือ Management Information System “CMS”) ของศาลยติุธรรม เป็นตน้ 
 
2.2 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 
 ส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมทั้งนโยบายของประธานศาลฎีกา ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการอ านวยความ
ยุติธรรมโดยมีเป้าหมายให้ศาลยุติธรรมทัว่ประเทศเป็นศาลระบบดิจิทลั (Digital Court) ภายในปี 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพราะ
เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกระบวนการหรือระบบงานท่ีช่วยใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ ตลอดจนเป็น
กระบวนการเพื่อรวบรวม จดัเก็บ ขอ้มูลและแสดงผลลพัธ์เป็นขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในระบบส านกังานอตัโนมติั เช่น การพิจารณาคดีแบบออนไลน์ อินเทอร์เน็ต & 
อินทราเน็ต และเทคโนโลยีส่ือประสม ส าหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนของศาลยุติธรรม จะแบ่งการ
ท างานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับยุทธศาสตร์ระยะยาว 2) ระดับการบริหาร 3) ระดับ
ปฏิบติัการ 4) ระดบัผูป้ฏิบติัการ ในการจดัการเพื่อให้ศาลยุติธรรมบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวแ้ละ
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อาจกล่าวได้ว่าศาลยุติธรรมท่ีมีการพฒันาระบบขอ้มูลและ
ขอ้มูลท่ีดีจะช่วยใหส้ามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและท าให้ศาลยติุธรรม
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาเลือกท่ี
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในศาลยุติธรรม กระบวนการ วิธีการปฏิบติังาน และ
บุคลากรภายในศาลยุติธรรม กระบวนการวิธีปฏิบติังาน ช่วยลดค่าใชจ่้าย เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมี
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ประสิทธิภาพ ช่วยให้ศาลยุติธรรมลดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในการท างานลง ช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัคดีความเพราะมีความสะดวกข้ึนและเกิดความพอใจอนัเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืจากการร้ือปรับระบบและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของศาล
ยติุธรรมและการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นเคร่ืองมือในการปรับระบบและพฒันาให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ 
 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องมีการแบ่ง
ออกเป็นระบบย่อยหลายระบบ และอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์ของทุกระบบยอ่ยเพื่อตอบสนอง
ต่อการจดัการในระดับต่างๆ ของศาลยุติธรรม ซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะความแตกต่างและ
ความสัมพนัธ์ของแต่ละระบบยอ่ยของเทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อการจดัการ ไดแ้ก่ 
 1. เร่ิมจากขอ้มูลรายการประจ าวนัท่ีเกิดข้ึนในศาลยุติธรรมเป็นขอ้มูลเขา้เพื่อไปพิจารณา
คดีในระบบ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการด าเนินการและควบคุมส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งระดบัตน้และ
เป็นขอ้มูลเขา้ของระบบถดัไป 
 2. ระบบจะน าขอ้มูลมาด าเนินการเพื่อให้ได้ขอ้มูลส าหรับการปฏิบติังานซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นขอ้มูลภายในศาลยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนมาท าการพิจารณาคดีเพื่อให้ไดข้อ้มูลส าหรับการตดัสินใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเป็นขอ้มูลเขา้ระบบสุดทา้ยของการพิจารณาคดี จะน าไปใชก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การตดัสินใจของศาลยติุธรรม 
 ซ่ึงจากแผนยทุธศาสตร์ของศาลยุติธรรท่ีมีนโยบายในการบริหารงานศาลยุติธรรม ดว้ยการ
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้เป็นกลไกเพื่อให้การเข้าถึง
กระบวนการยติุธรรม รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง ประกอบกบันโยบายของรัฐบาล 
ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาประเทศให้เป็นดิจิทลัไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ส่งผลให้ศาลยุติธรรมตอ้งปรับวิธีคิดในการท างาน เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาขบัเคล่ือนให้ศาลยุติธรรม
และระบบส านักงาน เปล่ียนผ่านเป็น Digital Court 2020 ตามมาตรฐานสากล ทั้ งในด้านความ
ปลอดภยั โปร่งใส รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า สามารถบูรณาการ แลกเปล่ียนข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน จากความสามารถในการส่งมอบบริการและการอ านวย
ความยุติธรรมให้กบัทุกฝ่ายไดเ้ขา้ถึงการอ านวยความยุติธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็วและประหยดั
ค่าใช้จ่าย เช่น สามารถใช้ระบบด้วยอุปกรณ์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทุกฝ่าย  
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ภาพที ่2.1 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย 
ท่ีมา: ศาลยติุธรรม (2563) 

 
 จากภาพท่ี 2.1 ศาลยุติธรรมไทยจะมีการบนัทึกขอ้มูลและการยื่นค าร้องผ่านอินเตอร์เน็ต 
โดยไม่ตอ้งเดินทางไปศาลยุติธรรมในวนัยื่นค าร้อง ค าขอ และสามารถขอนดัไต่สวนผา่นทางวิดีโอ
คอล โดยไม่ตอ้งเดินทางไปศาลซ่ึงทุกขั้นตอนตั้งแต่การเร่ิมเขา้ใชง้านจากเวบ็ไซตข์องศาลยติุธรรม 
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานหรือการกรอกขอ้มูล ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอตัโนมติั ซ่ึงจะมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งหรือการช าระค่าธรรมเนียมศาล ค่ารับรองเอกสาร โดยสั่งพิมพใ์บแจง้การ
ช าระเงินผา่นระบบธนาคารไดส้ามารถเลือกก าหนดวนันดัไต่สวนดว้ยตนเอง ท าการยนืยนัฟ้อง เม่ือ
ถึงวนันดัศาลจะท าการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอล จากนั้นศาลยุติธรรมจะจดัส่งเอกสารค าสั่งให้
ทางไปรษณียโ์ดยเป้าหมายของศาลดิจิทลั หรือ D-Court กระจายไปทุกศาลยุติธรรมทัว่ประเทศให้
ทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกนั สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลคดีไดท้ั้งหมด และตอ้งเป็น Real Time ซ่ึงจะ
ตรวจสอบไดท้นัที ในการจดัท าระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) จะช่วยพฒันาการด าเนินงาน
ของกระบวนการยุติธรรมให้มีศกัยภาพ ควบคู่กบันโยบายการพฒันาประเทศ ให้เจริญกา้วหน้าใน
อนาคตไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์  
 ในส่วนของการรักษาความปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยีบล็อกเชนของศาลยุติธรรมทัว่ประเทศ
ท่ีมกัมีบุคคลท่ีไม่หวงัดีท่ีตอ้งการลักลอบเข้ามาผ่านการใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อ
โจรกรรมขอ้มูล รวมถึงการท าลายขอ้มูล ดงันั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีใชง้านของศาลยุติธรรมจึงมี
หนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยั ให้มีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะหากตอ้งมีการเช่ือมต่อเขา้
กบัเครือข่ายภายนอก ศาลยติุธรรมส่วนใหญ่ลว้นเช่ือมโยงระบบภายในเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แทบทั้งส้ิน แต่ก็จ  าเป็นตอ้งรักษาขอ้มูลส าคญัเอาไวไ้ม่ให้เหล่าแฮกเกอร์เขา้มาโจรกรรมหรือท าลาย
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ขอ้มูล ส าหรับเป้าหมายหลกัของการรักษาความปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยบีล็อกเชน ไดแ้ก่ 1) เพื่อลด
ความเส่ียงของระบบท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม 2) เพื่อรักษา
ความลับของข้อมูล 3) เพื่อรับประกันถึงความสมบูรณ์ของระบบ และความน่าเช่ือถือของ
แหล่งข้อมูล 4) เพื่อสร้างความพร้อมให้กับแหล่งขอ้มูลและการปฏิบัติงานแบบออนไลน์อย่าง
ต่อเน่ือง 5) เพื่อปฏิบติัตามนโยบายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั 
 ในการจดัการเพื่อสนบัสนุนเป้าหมายเหล่าน้ี ขั้นตอนแรก ศาลยุติธรรมจะตอ้งตระหนกั
ถึงความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทรัพยากรทางข้อมูล อนัได้แก่ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม
ประยุกต์ขอ้มูล และเครือข่าย ส่วนขั้นตอนต่อไปคือ จะตอ้งด าเนินงานตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัเพื่อป้องกนัความเส่ียงเหล่านั้น ไดแ้ก่ การตรวจจบัส่ิงผิดปกติ ว่ามีความเสียหายเกิดข้ึน
หรือไม่ ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งถูกด าเนินการก่อนเสมอ การระบุต าแหน่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย เพื่อน าไปสู่การจดัการไดอ้ยา่งตรงจุดและถูกตอ้ง การยบัย ั้งความเสียหายจากกระบวนการท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนให้เสียหายตามไปดว้ย ในการกูคื้นจากความเสียหาย เป็นกระบวนการ
จดัการระบบให้สามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกติ ดว้ยการท าให้ระบบกลบัมาท างานไดเ้ช่นเดิม 
แต่เทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีสร้างข้ึนเพื่อน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการของศาลยติุธรรมและ
การบริหารจดัการ ล้วนมีความเส่ียงต่อความเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงทางด้านฮาร์ดแวร์
และความเส่ียงด้านซอฟต์แวร์ นอกจากน้ี ยงัตอ้งแบกรับความเส่ียงจากการปฏิบติัการออนไลน์ 
เน่ืองจากเครือข่ายท่ีใช้งานมกัมีการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายภายนอกอย่างอินเทอร์เน็ต ดงันั้น จึง
ตอ้งมีมาตรการควบคุมข้ึนมา เพื่อน ามาบงัคบัใช้และเพื่อให้รอดพน้จากความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบติัดา้นความทนทานของโปรแกรม การส ารองระบบ การควบคุม การเขา้ถึงความเป็นหน่ึง
เดียวในการทรานแซกชนัและการตรวจสอบประเมินการท างาน 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเพื่อใช้ในการป้องกันและการ
ควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพราะมีหน่วยงานท่ีในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกนัอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยออ้มอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการหรือ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์แต่การท างานของแต่ละหน่วยงานขาดกลไก
เช่ือมโยง จึงมีลักษณะแบบต่างคนต่างท า โดยจะมีแผนงานและนโยบายของตัวเอง แม้ว่า
อาชญากรรมเก่ียวกบัยาเสพติด การฟอกเงินหรือการคา้มนุษย ์จะมีกฎหมายในการจดัการเฉพาะกบั
ปัญหาและเป็นกลไกท่ีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมและเกิดการประสานงานท่ีชดัเจน แต่ใน
ดา้นประสิทธิภาพของการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมเหล่านั้นยงัไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร รวมทั้ง
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มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกนัและควบคุมท่ียงัไม่บรรลุผล แม้
ในช่วงท่ีผ่านมา ได้มีความพยายามในการก าหนดทิศทางไวใ้นแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม
แห่งชาติ แต่ไม่ไดมี้รายละเอียดท่ีชดัเจนและในการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับ
กลยทุธ์การท างานใหส้อดคลอ้งกนัยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 การพฒันาและปรับวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส 
ยดืหยุน่และคล่องตวัสูง ลดความซ ้ าซอ้น เตรียมการท างานไวล่้วงหนา้ มีการวเิคราะห์ความเส่ียง น า
นวตักรรม เทคโนโลยี ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทลั แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ รวมทั้งองคค์วามรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาชีพเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ทนัเวลา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นส านกังานสมยัใหม่ น าไปสู่การเป็น
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบติังานเทียบไดก้บัมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการบริหารของศาลยุติธรรมเพราะ
เป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม ได้แก่ 1) การด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายผูมี้อรรถคดีได้รับความ
ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอน 2) มี
กลไกช่วยเหลือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายผูมี้อรรถคดีให้เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมโดยเสมอภาค และ
มีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3) มีกลไกในการบงัคบัตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมล ้ า และน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการควบคุมตวั 
จ  าคุก กกัขงั 4) มีการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยั
อยา่งย ัง่ยนืและมีความเป็นธรรม โดยมีการก าหนดโทษอาญาท่ีเหมาะสมไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรง
ของการกระท าผิด มีการกระท าผิดซ ้ าลดลง พฒันาระบบการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด 
และบูรณาการฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับทุกฝ่าย 5) ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มี
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ สร้างความเช่ือมัน่ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังานในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวนและชั้นฟ้องคดี 
6) มีวิธีการท่ีมุ่งอ านวยความยุติธรรมดว้ยความสะดวก รวดเร็วและขจดัวฒันธรรมองค์การท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการอ านวยความยติุธรรม โดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองค์การ 7) กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอ านวยความยุติธรรมในคดี
ทุกประเภทท่ีเป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดบัสากลและน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
บริหารจดัการ การบริการผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและรองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน 
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 ศาลยุติธรรมจ าเป็นต้องออกแบบเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความทนทานของโปรแกรมและการควบคุมการป้อนข้อมูล นอกเหนือจากการ
ปฏิบติังานตามฟังก์ชนัการท างานต่างๆ ท่ีถูกจดัเตรียมมาให้แลว้ โปรแกรมท่ีมีความทนทานจะช่วย
ขดัขวางการใช้งานท่ีไม่สมควรได ้เช่น การป้อนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถือ จะมี
การตรวจสอบในทุกทางท่ีอาจส่อให้เกิดขอ้ผิดพลาด ส าหรับโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถือสูง โคด้ค าสั่ง
ภายในจะสั่งให้แสดงขอ้ความเตือนให้ผูใ้ช้ได้ทราบในทนัทีเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน หรือมีความ
พยายามหลีกเล่ียงกระบวนการใดๆ เพื่อลดัไปยงักระบวนการอ่ืน ทั้งน้ีโปรแกรมจะปฏิเสธรหสัผา่น
ทุกตวั หากมีตวัอกัขระน้อยเกินกวา่ท่ีก าหนด หรือตั้งรหัสผ่านไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด และหาก
ผูใ้ชก้ระท าการใดไม่ถูกตอ้ง ก็จะมีขอ้ความเตือนท่ีสามารถอ่านแลว้เขา้ใจไดใ้นทนัที พร้อมกบัการ
แสดงข่าวสารเพื่อให้ผูใ้ช้รับทราบถึงเหตุการณ์หรือขอ้ผิดพลาดดงักล่าว เพื่อช้ีน าแนวทาง และเช้ือ
เชิญผูใ้ชใ้หป้ฏิบติัตามในขั้นตอนต่อไป 
 2. การส ารองขอ้มูลจะเป็นแนวทางในการป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือ
มีการท าส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่แบบอตัโนมติัซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีว่าการส ารองขอ้มูลท่ีศาล
ยติุธรรม ควรน ามาใชเ้พื่อการจดัเก็บขอ้มูลเกิดเสียหายข้ึนมา นั้นหมายถึงขอ้มูลทั้งหมดก็จะสูญไป
ในทนัที หากไม่มีคุณสมบติัในการจดัเก็บส าเนาขอ้มูล 
 3. การโจรกรรมข้อมูลและการสวมรอยความเป็นตัวคุณ ในบางคร้ังการขาดความ
ระมัดระวัง หรือความประมาทจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเฉพาะการเช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์เพื่อเขา้ถึงเครือข่ายสาธารณะอยา่งอินเทอร์เน็ต ถือเป็นความเส่ียงภยั รวมถึงช่องโหว่
ในดา้นต่างๆ การสวมรอยในการด าเนินงานดว้ยการน าขอ้มูลส่วนตวัของผูอ่ื้นไปใช้ในทางทุจริต 
และเร่ืองท่ีเส่ือมเสีย ท าให้ตอ้งกลายเป็นแพะรับบาปจากส่ิงท่ีตนไม่ได้ท า จากขอ้มูลส าคญัท่ีถูก
ลกัลอบน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ 
 4. การดดัแปลงหรือท าลายขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นการกระท าท่ีประสงคร้์าย ส่งผลให้ขอ้มูลผิด
ธรรมชาติไปจากความเป็นจริง รวมถึงการน าขอ้มูลปลอมเขา้มาปะปน ในขณะท่ีแฮกเกอร์บางรายมี
เป้าหมายมุ่งท าลายเวบ็ไซตข์องศาลยติุธรรม ดว้ยการเจาะระบบและเขา้ไปปรับเปล่ียนโฉมหนา้เวบ็ 
ให้เพี้ยนไปจากเดิม ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นการท าลายทรัพยสิ์นอนัมีค่าของศาลยุติธรรม ท าให้ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้มูลให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม ดงันั้น จึงควรวางมาตรการการจดัการเพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึน รวมถึงการติดตามผูก้ระท าผดิ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมกัมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
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  ภาพที ่2.2 การพฒันาระบบบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
  ท่ีมา: ศาลยติุธรรม (2562) 
 
 จากภาพภาพท่ี 2.2 การพฒันาระบบบริหารจดัการศาลยุติธรรม จะช่วยให้การอ านวย
ความยติุธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการ
ยติุธรรมโดยเสมอภาคและไดรั้บหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิท่ีมีมาตรฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
เช่นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีความเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบติัจากการท่ีให้ระบบสอบสวนคดีอาญามี
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการอย่างเหมาะสมและ
ปราศจากการถูกแทรกแซง มีความน่าเช่ือถือเพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนก่อให้เกิดความโปร่งใส มี
ศกัยภาพอนัทรงพลงัของเทคโนโลยดีา้นการจดัเก็บและประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ท าให้มีการ
บนัทึกเป็นข้อมูลจ านวนมากทั้ งระดับองค์การและระดับบุคคลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย  าและยงัสามารถใช้ในการตรวจสอบการ
ด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานภาคศาลยุติธรรมไดโ้ดยสะดวกมากยิง่ข้ึน จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยปิด
ช่องโหว่ของกิจกรรมท่ีไม่โปร่งใสและบรรเทาปัญหาคอร์รัปชั่นทั้งในภาคศาลยุติธรรมให้ลด
น้อยลงไดอ้ย่างมาก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการป้องกนัและลดปัญหาดา้นทุจริตคอรัปชัน่ 
ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือท่ีส าคญั
บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มาเปล่ียนอนาคตในศาลยุติธรรมโดยมีคุณลกัษณะเด่นท่ีผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง สามารถยอ้นกลบัไปตรวจสอบความโปร่งใสได ้เทคโนโลยีน้ีเม่ือถูกน ามาใช้ประโยชน์
กบัศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมด้วยการ
ปฏิรูปกระบวนการด้วยการคิดใหม่ ท าใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือและนวตักรรมใหม่เข้ามาช่วย เพื่อ
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แกไ้ขส่ิงเก่าท่ีเคยลม้เหลวในอดีตแมจ้ะมีความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยูห่ลาย
คร้ัง แต่ส่วนใหญ่มกัล้มเหลว ซ่ึงเกิดจาก 3 ปัจจยัด้วยกนัคือ การพฒันาหรือปฏิรูปผูเ้ก่ียวขอ้งใน
กระบวนการยุติธรรมซ่ึงท าให้เกิดการปฏิรูปจากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผูใ้ช้บริการซ่ึงจะเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์หรือ
ผลกระทบโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะโอกาสจาก
เทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลดิจิทลัแบบไม่รวมศูนย ์คือมีลกัษณะเป็นระบบฐานขอ้มูล
ประเภทหน่ึงซ่ึงถูกเก็บแบบกระจาย แทนท่ีจะรวมไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง นอกจากน้ี บล็อกเชนยงัมีลกัษณะ
พิเศษคือ เป็นทั้ ง Open Data คือคนอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็น
ส่วนตวั คือจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้นดว้ยเหตุน้ี 
บล็อกเชนจึงเป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีมีความปลอดภยั ยากต่อการแกไ้ขและเอ้ือให้เกิดความโปร่งใส
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงเหมาะแก่การน าไปใชใ้นการท างานท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นมีความไม่ไวใ้จกนัเพราะ
ยิ่งไม่ไวใ้จกนัเท่าไหร่ ขอ้มูลจะยิ่งถูกตรวจสอบและโปร่งใสมากข้ึนเท่านั้นมากกว่าการเช่ือมโยง
ขอ้มูลท่ีโปร่งใส ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้ บล็อกเชนคือจากเดิมท่ีฟังก์ชนัของอินเทอร์เน็ตคือการ
รับส่งขอ้มูลเป็นหลกั แต่บล็อกเชนจะยกระดบัข้ึนไปกวา่นั้น คือรับส่ง คุณค่า หรือ สิทธิ ในขอ้มูล
หรือส่ิงของนั้นไปดว้ย  
 
2.3 คุณสมบัติและความเหมาะสมของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการน ามาประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรม
ไทย 
 คุณสมบัติท่ีส าคัญของบล็อกเชนคือมีต้นทุนต ่ า เพราะเป็นการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีและยงัท าให้เกิดการกิจกรรมท่ีมากกวา่เงิน มีการแลกเปล่ียนคุณค่าทางอินเทอร์เน็ตโดย
อาศยัรากฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนน ามาประยุกต์ด้วยการโอนความเป็นเจา้ของผ่านระบบ
สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดใ้นระบบ ส่ิงเหล่าน้ีท าให ้บล็อกเชนเกิดการแลกเปล่ียนคุณค่าหรือความ
เป็นเจา้ของทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยการแปลงข้อมูลต่างๆ มาอยู่ในรูปแบบดิจิทลั ยิ่งกว่านั้ น ยงั
สามารถประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมส่วนใหญ่ได ้โดยไม่ตอ้งมีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความเป็นไป
ไดท่ี้จะค่อยๆ เกิดข้ึนเร่ือยๆ คลา้ยกบัยุคท่ีเกิดอินเทอร์เน็ตท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจใหก้บัทุกคนเพื่อ
กา้วสู่การใชง้านในโลกไซเบอร์เช่นในปัจจุบนัโดยบล็อกเชนเป็นแนวทางในการสร้างนวตักรรมท่ี
เอ้ือประโยชน์ไดใ้นหลายรูปแบบในระหวา่งน้ีศาลยุติธรรมอยูใ่นช่วงการศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การประยุกต์ใช้ให้มากข้ึน ตามสภาพความพร้อมในการใช้งานบล็อกเชนอยู่มากมาย เช่น เพื่อให้
ขอ้มูลมีความโปร่งใส มีค่าใชจ่้ายนอ้ยและใชเ้วลาสั้นๆ ท าไดง่้ายกวา่ระบบปกติรวมถึงการน ามาใช้
ในส่วนอ่ืน เช่น การบริการทางสังคม น ามาใชใ้นการพิสูจน์ขอ้มูลท่ีเป็นวตัถุพยานในคดีเพื่อให้เกิด
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ความโปร่งใสในการใชย้ืนยนัความเป็นเจา้ของ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะตวับุคคล เช่น ขอ้มูล
บตัรทุกฝ่ายท าให้ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการถูกขโมยขอ้มูลส่วนตวัอีกต่อไป นอกจากน้ีบล็อกเชนยงั
น ามาประยุกตใ์ชร่้วมในการยืนยนัตวัตนแทนการใชร้หสัผา่นไดด้ว้ย เช่น ในการเช็คความมีตวัตน
ไดท้นัทีและท่ีส าคญัยงัมีความเป็นส่วนตวัมากข้ึนดว้ย 
 คุณสมบติัท่ีดีของเทคโนโลยบีล็อกเชนประกอบดว้ย 
 1. ความสามารถในการจดัการขอ้มูลท่ีดี ซ่ึงตอ้งสามารถปรับปรุงแกไ้ขและจดัการขอ้มูล 
เพื่อให้เป็นขอ้มูลท่ีพร้อมส าหรับน าไปใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ปกติขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของศาลยติุธรรมจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้สู่ระบบควร
ท่ีจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบ เพื่อให้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการใช้งาน
อยูเ่สมอ 
 2. ความปลอดภยัของขอ้มูล เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอีกอย่าง
ของศาลยติุธรรม ถา้ขอ้มูลบางประเภทร่ัวไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่หวงัดี อาจ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อการตดัสินคดีความและสร้างความเสียหายให้แก่ศาลยุติธรรม ความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการก่อการร้ายต่อระบบ ซ่ึงจะมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพและความเป็นอยูข่องศาลยติุธรรม 
 3. ความยืดหยุ่นจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินการศาลยุติธรรมหรือสถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีดีตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั
ให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีถูกสร้างหรือถูก
พฒันาข้ึนในอนาคตตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยูเ่สมอ โดยมีอายกุาร
ใชง้าน การบ ารุงรักษาและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
 4. ความพึงพอใจของผูใ้ช ้เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกพฒันาข้ึนโดยมีความมุ่งหวงัให้
ผูใ้ชทุ้กฝ่ายสามารถน ามาประยุกตใ์นงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เทคโนโลยบีล็อกเชน
ท่ีดีจะตอ้งกระตุน้หรือโน้มนา้วให้ผูใ้ช้หันมาใช้ระบบให้มากข้ึน ดว้ยการพฒันาระบบตอ้งให้ตรง
กบัความตอ้งการและพยายามท าให้ผูใ้ช้พอใจกบัระบบ เพราะเม่ือผูใ้ช้เกิดความไม่พอใจกบัระบบ 
จะท าให้ความส าคญัลดนอ้ยลงไปและอาจจะท าให้ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนได ้ซ่ึงในการเช่ือมโยงดว้ย
การใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมท่ีมีประสิทธิภาพแสดงดงัภาพท่ี 2.3 
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  ภาพที ่2.3 การเช่ือมโยงดว้ยการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรม 

ท่ีมา: https://pr.coj/posts/455667645135235/ 
 
 จากภาพท่ี 2.3 ในการเช่ือมโยงด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมทั่ว
ประเทศท าใหภ้ารกิจบรรลุผลส าเร็จจากความทนทานของโปรแกรมและการควบคุมการป้อนขอ้มูล 
รวมทั้งการส ารองขอ้มูลดว้ยการท าส าเนาแบบอตัโนมติัทั้งกระบวนการและท่ีส าคญัการลกัลอบ
น าไปใช้ในทางท่ีผิด การดัดแปลงหรือท าลายข้อมูล จากแฮกเกอร์ด้วยการเจาะระบบเข้าไป
ปรับเปล่ียนให้เพี้ยนไปจากเดิมจะท าไม่ได ้อนัการจดัการเพื่อป้องกนัมิให้ผูก้ระท าผิดรอดพน้ไปได้
แต่ในการการแกปั้ญหาน้ี ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการท างานของเจา้หน้าท่ีเพียงล าพงัไม่ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางอาชญากรรม ตอ้งเรียนรู้เทคโนโลยีให้มากข้ึน ไม่ปล่อยให้อาชญากรมาใชโ้อกาส
กบักฎหมายท่ีหละหลวม ส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสมดุลระหว่างหลกันิติธรรมกับ
เทคโนโลยีคือการสร้างความเข้าใจและการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมท่ีเฉียบแหลมและฉับไว ทั้งในภาครัฐเอกชนและประชาสังคม ท่ี
ส าคญัศาลยุติธรรมมีความเส่ียงสูงจากปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีจะเขา้มาโจมตีทางไซเบอร์
และประเทศไทยอยู่ในล าดบัท่ี 15 ของโลกตามหลงั อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย แมศ้าล
ยุติธรรมจะร่วมมือกบัประเทศญ่ีปุ่น นอร์เวย ์และรัสเซีย ในการวางมาตรการป้องกนั แต่จากการ
ประเมินมาตรฐาน 5 ด้านก็ยงัพบว่า ศาลยุติธรรมยงัตอ้งปรับปรุงมาตรการป้องกนัอีกมาก เพราะ
ปัจจุบนัอาชญากรรมทางไซเบอร์ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์การขนาด
ใหญ่ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งและมีมูลค่าความเสียหายสูง อุปกรณ์ต่างๆ ถูกเช่ือมโยงเขา้สู่โลก
อินเทอร์เน็ตในยุค Internet of Thing ท าให้สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสร้างความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินธุรกรรม และการด าเนินงานของ
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ศาลยุติธรรม แต่ยงัมีความเส่ียงต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้ งระดับองค์การและบุคคล 
ประกอบกบัการโจมตีทางไซเบอร์ทัว่โลกท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความเส่ียงต่อการ
โจมตีระบบการให้บริการสาธารณะในเมืองใหญ่ ซ่ึงศาลยุติธรรมเร่ิมตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี
ทางไซเบอร์หลายคร้ัง ส่งผลให้การบริหารจดัการศาลยุติธรรมตอ้งก้าวไปสู่การบริหารจดัการใน
รูปแบบดิจิทัล มีความเส่ียงสูงในด้านความมั่นคงของระบบและอาชญากรรมท่ีมาพร้อมกับ
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ทั้งน้ี เน่ืองจากการก าหนดมาตรการป้องกนัท าไดย้ากและไม่ทนัต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมด้านการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยเฉพาะเร่ืองการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงขอ้มูลบางประเภทเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเก่ียวขอ้งทางคดี 
หากถูกโจมตีและถูกจารกรรมทางไซเบอร์ยอ่มจะเสียหายแก่ทางราชการอยา่งมาก  
 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผลตาม
มาตรการควบคุมหรือขอ้บงัคบัและขอ้จ ากดัท่ีน ามาบงัคบัใชก้บัผูใ้ช้หรือระบบ โดยท่ีการควบคุม
ช่วยให้ระบบมีความปลอดภยัจากความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่า
ขอ้มูลท่ีอยู่ภายในนั้นถูกตอ้ง ช่วยลดความเสียหายต่อระบบโปรแกรม ส าหรับวิธีการควบคุมท่ี
น าไปใช้เพื่อป้องกนัระบบให้พน้จากความเสียหาย เช่น การควบคุมการเขา้ถึง เพื่อป้องกนัผูไ้ม่มี
สิทธิในการเขา้ถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงปกติจะพยายามใชช่้องโหวจ่ากเครือข่ายสาธารณะอยา่ง
อินเทอร์เน็ตในการลักลอบเขา้มา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผูท่ี้พยายามเขา้ถึงระบบจะมิได้มุ่งท าลาย
ทรัพยากรเสมอไปก็ตาม แต่ก็จดัเป็นภยัคุกคามในด้านความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีตอ้งไดรั้บการ
ป้องกนั การควบคุมการเขา้ถึง เป็นมาตรการท่ีน ามาใชเ้พื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าจะมีบุคคลท่ีไดรั้บ
สิทธิเท่านั้น ท่ีจะสามารถเขา้ถึงเครือข่ายเพื่อด าเนินการกบัขอ้มูล ปัจจุบนัการรักษาความปลอดภยั
ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเร่ืองท่ีศาลยุติธรรมให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยมีการก ากบั
ดูแลและตรวจสอบและป้องกนัความเสียหาย ดว้ยการควบคุมการใชข้อ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการป้องกนัการบุกรุกระบบเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี  
 1. การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย เน่ืองด้วย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานได้ถูกจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์และในส่ือบนัทึกขอ้มูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการควบคุมการเขา้ออกศูนยค์อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้ง
ของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชเ้ก็บฐานขอ้มูล และยงัเป็นสถานท่ีในการจดัท ารายงานต่างๆ จึงมีความส าคญั
อย่างมากในการป้องกนัมิให้บุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ถึง ล่วงรู้ แกไ้ข เปล่ียนแปลง
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการป้องกนัมิให้ข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ไดรั้บความเสียหายจากปัจจยัสภาวะแวดลอ้มหรือภยัพิบติัต่างๆ ดว้ย นอกจากน้ี 
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ศาลยุติธรรมยงัให้ความส าคญักบัการจดัให้มีระบบป้องกนัความเสียหายภายในศูนยค์อมพิวเตอร์
จากปัจจยัสภาวะแวดล้อมและภยัพิบติัต่างๆ เช่น ระบบป้องกนัไฟไหม้ ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบไฟฟ้าส ารองและไดจ้ดัให้มีสถานท่ีอ่ืน นอกเหนือจากศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้ง
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชเ้ก็บฐานขอ้มูล หรือเป็นสถานท่ีพิจารณาคดีและจดัท ารายงานต่างๆ รวมทั้งพฒันา
ระบบป้องกนัความเสียหายภายในสถานท่ีดงักล่าวอยา่งรอบคอบและรัดกุมเพียงพอดว้ยเช่นกนั  
 2. การควบคุมการใช้ขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ ดว้ยการป้องกนัการบุกรุกผ่าน
ระบบเครือข่าย กรณีการเข้าถึง ล่วงรู้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลและการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งนั้นอาจเกิดจากบุคคลภายในศาลยุติธรรมเอง 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไม่มีระบบป้องกนัท่ีดีพอ เช่น ไม่มีการก าหนดรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบงาน
อยา่งรัดกุม หรือก าหนดสิทธิใหแ้ก่ผูใ้ชง้านภายในเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมาก
เกินความจ าเป็น นอกจากน้ี เทคโนโลยีบล็อกเชน ในปัจจุบนัได้พฒันาให้มีการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายภายในกบัภายนอกมากข้ึน ซ่ึงหากศาลยุติธรรมไม่มีวิธีการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุม
เพียงพอ การเช่ือมต่อในลกัษณะดงักล่าว ก็อาจเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้ งไวรัสต่างๆ อาจผ่านเข้ามา
ทางการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายและสร้างความเสียหายแก่ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นกนั  
 แนวทางการก ากบัดูแล ศาลยุติธรรมให้ความส าคญักบัการจดัให้มีระบบการตรวจสอบ
ผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการก าหนดให้มีการใส่รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยรหัสผา่นดงักล่าว ควรมีการก าหนดความยาวขั้นต ่า อายุ จ  านวนคร้ังท่ียอมให้ใส่
รหัสผา่นผิด และควรก าหนดรหัสผา่นให้มีความยากแก่การคาดเดา นอกจากน้ี ศาลยุติธรรมควรมี
การก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและส าหรับกรณีท่ีมีการเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่ายภายในกบัภายนอก ศาลยติุธรรมควรให้ความส าคญักบัการจดัใหมี้ระบบป้องกนัการ
บุกรุกจากบุคคลภายนอก เช่น Firewall เป็นตน้ และระบบป้องกนัไวรัสหรือ อ่ืนๆ รวมทั้งการใช้
รหสัผา่นและสิทธิของผูใ้ชง้านก็ควรมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ   
 3. การควบคุมการพฒันา การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไป
ระบบงานคอมพิวเตอร์ มกัมีการพฒันา แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ี วิธีการ
จดัการและการควบคุมเก่ียวกบัการพฒันา แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็น
เร่ืองท่ีศาลยุติธรรมให้ความส าคญั โดยหากไม่มีวิธีการจดัการและการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุม
เพียงพอ อาจท าให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีการพิจารณาคดีท่ีไม่ถูกตอ้ง หรืออาจไม่เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช้งานได ้แนวทางการก ากบัดูแล ศาลยุติธรรมให้ความส าคญักบัวิธีการจดัการ
และการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ โดยหากการพฒันา แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบงาน
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คอมพิวเตอร์มีการร้องขอจากผูใ้ช้งาน การร้องขอนั้น ก็ควรได้รับความเห็นชอบจากผูมี้อ  านาจ
หน้าท่ี ควรจดัท าให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และควรก าหนดให้มีการทดสอบก่อนการใชง้านจริงทั้ง
จากเจา้หน้าท่ีพฒันาระบบและผูใ้ช้งาน เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการพฒันา 
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้งครบถ้วนและ
เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน นอกจากน้ี ควรจดัให้มีเอกสารประกอบการพฒันา แกไ้ข
หรือเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ ทั้งน้ีในหลายกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของศาลยุติธรรม ดงันั้น จึงควรมีการสอบทานกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการ
พฒันา แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 4. การควบคุมการปฏิบติังานประจ าดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีส าคญัคือการควบคุมขอ้มูลให้มี
ความถูกตอ้งและครบถว้นเพราะมีความส าคญัต่อการประกอบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ซ่ึง
หากไม่มีวิธีการปฏิบติัและการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ อาจท าให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้น ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อศาลยติุธรรมเองและผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีได ้
 5. ตอ้งมีกฎ ระเบียบเก่ียวกบัการเก็บไฟล์เอกสารและสารบบส านวน โดยก าหนดให้มี
ผูรั้บผิดชอบ ผูบ้นัทึกขอ้มูลผูต้รวจสอบขอ้มูล ระบบการประชุมคดีหรือการปรึกษาคดีขององคค์ณะ
เพราะการใชเ้ทคโนโลยีในการพิจารณาพิพากษาเพื่อช่วยสนบัสนุนศาลยุติธรรมให้มีระบบติดตาม
ส านวนและสามารถจดัเก็บสถิติการด าเนินการไปพร้อมกนั โดยมีการติดตามส านวนคดีโดยให้ผู ้
ไดรั้บสิทธิสามารถตรวจสอบติดตามระยะเวลาด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ นอกจากน้ีศาลยุติธรรม 
ควรน าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการตรวจร่างค าพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเม่ือเจา้ของคดีไดรั้บ
การจ่ายส านวนและค าพิพากษาแลว้ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยเขา้รหสัไฟล์และส่งไฟล์ไป
ท่ีงานจ่ายส านวนและถูกส่งต่อดว้ยการจดัการส่งไฟล์ท่ีเขา้รหัสให้กบัผูพ้ิพากษาท่ีเป็นผูต้รวจค า
พิพากษา โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแก้ไข เปล่ียนแปลงไฟล์เอกสาร ตรวจแกแ้ละแสดง
ความเห็นรวมทั้งแนบเอกสารขอ้กฎหมาย ค าพิพากษาศาลยติุธรรมในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 การเขา้รหสัจะใช ้Function Hash คือ การเขา้รหสัทางเดียว แลว้จะไดชุ้ดตวัเลขสั้นๆ โดย
จะสร้าง Digital Signature ของขอ้มูล Digital ท่ีไม่สามารถถอดรหสักลบัมาได ้และใช้เป็นตวัแทน
ของขอ้มูลนั้น โดยใช้หลกัการของ Private Key และ Public Key มาท าการเขา้รหัสด้วย Function 
Hash โดยใช ้Private Key ของผูส่้ง ออกมาเป็น Digital Signature และเม่ือได ้Digital Signature มาก็
จะส่งให้กบัผูรั้บพร้อมกบั Public Key ผูรั้บจะตรวจสอบ Digital Signature ท่ีไดโ้ดยใช ้Public Key 
ของผูส่้ง ถ้าได้ค่า Hash ท่ีตรงกันก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อความท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้ รวมทั้งศาล
ยุติธรรมสามารถปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ Blockchain Network ให้ท างานได้ตามท่ีต้องการ ไม่
จ  าเป็นตอ้งออกแบบระบบให้เป็นไปตามกฎของ Public Blockchain เช่น ถา้ตอ้งออกแบบระบบให้
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มีการรอ Confirm ธุรกรรม 10-15 นาทีตามกฎ แต่กลบักนัถา้ศาลยุติธรรมตั้งวง Private Blockchain 
เองสามารถออกแบบใหก้าร Confirm ธุรกรรมแลว้เสร็จภายใน 2 วนิาทีก็สามารถท าได ้นอกจากนั้น
ศาลยุติธรรม อาจใช้ Consortium Blockchain ด้วยการรวมกันแบบการผสานของ Public-Private 
Blockchain เขา้ดว้ยกนัและมีการรับส่งแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เช่น ส านกังานศาลยุติธรรมแต่ละแห่ง
ทัว่ประเทศ แต่การท่ีจะเขา้มาร่วมไดต้อ้งไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของคดีเสียก่อนถึงจะมีสิทธิเขา้ถึง
การใช้งานร่วมกนัได ้ซ่ึงจะมีขอ้ดีคือศาลยุติธรรมแต่ละแห่งไม่ตอ้งกลวัวา่ขอ้มูลส าคญัของเจา้ของ
คดีจะกลายเป็นขอ้มูล Public และในเร่ืองงบประมาณลงทุน Infrastructure ก็ลดลง แต่มีขอ้จ ากดัใน
ดา้นความไม่คล่องตวัในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใช้งานต่างๆ เพราะอาจจะตอ้งผ่าน
มติเห็นชอบของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีก่อน 
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มูลแบบ Shared Database หรือ Distributed Ledger 
Technology (DLT) โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลท่ีรับประกันความปลอดภยัว่าข้อมูลท่ีถูก
บนัทึกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขซ่ึงทุกผูใ้ช้งานจะได้เห็นขอ้มูลชุด
เดียวกนัทั้งหมดโดยใชห้ลกัการ Cryptography และความสามารถของ Distributed Computing เพื่อ
สร้างกลไกความน่าเช่ือถือ Block ชุดบรรจุขอ้มูลท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีต้องการบรรจุลงใน  Block เรียกว่า Block Data เช่นข้อมูลการพิจารณาคดีต่างๆและส่วนของ 
Block Header ท่ีใช้เก็บขอ้มูลประจ า Block นั้นๆ  ไดแ้ก่ หมายเลข Block, ค่า Nounce, ค่า Previous 
Hash และค่า Current Hash เป็นตน้ โดยค่า Nonce ท่ีถูกสุ่มข้ึนมาเพื่อใช้ในการคน้หาค่า Hash ของ 
Block ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกฎของระบบท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยค่า Hash ท่ีไดน้ั้นจะตอ้งมีค่าต ่ากวา่ค่า 
Target คือค่า Difficulty ซ่ึงควรมีการออกแบบโครงสร้าง  Block ของข้อมูลซ่ึงจะมีค่า Previous 
Hash หรือ Current Hash ของ Block ก่อนหน้าซ่ึงเปรียบได้กับค่า Digital Signature ของ Block 
ก่อนหน้าโดยจะถูกจดัเก็บอยู่ในโครงสร้างของ Block ถดัไปเสมอและหากมีการแก้ไขขอ้มูลใน 
Block ก่อนหนา้จะท าให้ค่า Hash ของ Block ไม่เท่ากนั ซ่ึงในการออกแบบโครงสร้าง Block แต่ละ
แพลตฟอร์มอาจมีการใชช่ื้อเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไปซ่ึงค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการท า Hash 
Function จะเป็นการน าขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีตอ้งการแปลงขอ้มูลมาผา่นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซ่ึง
เป็นฟังก์ชนัทางเดียวในการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลและมีขนาด
ความยาวท่ีคงท่ีเสมอโดยขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีผา่นการท าแลว้จะไม่สามารถด าเนินการยอ้นกลบัเพื่อให้
ไดซ่ึ้งขอ้มูลเดิมนอกจากนั้นยงัตอ้งมีการก าหนดขอ้ตกลงและความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งทุกฝ่าย
ในเครือข่ายบล็อกเชนท่ีตอ้งยอมรับกฎระเบียบร่วมกนัดว้ยกลไกในการควบคุมความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในทุก Node ผ่านอลักอริทึมต่างๆเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเท่ียงตรงและเป็นข้อมูลชุด
เดียวกนัรวมทั้งขอ้มูลมีการจดัเก็บท่ีสอดคลอ้งและมีล าดบัการจดัเก็บตรงกนัทั้งน้ีกระบวนการน้ีมี
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อยู่ด้วยกันหลายวิธีโดยการเลือกใช้วิธีใดนั้ นข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของบล็อกเชนในแต่ละ
ประเภทท่ีใชก้ารแกปั้ญหาซ่ึงมีความซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในการแกปั้ญหานั้นๆจาก Nodes ต่างๆ
ท่ีอยู่ในเครือข่ายท่ีเรียกว่า “Miner” เพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีจะถูกบนัทึกเขา้มาใน
เครือข่ายโดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการท า Proof-of-Work และด้วยวิธีการน้ีท าให้การแก้ไข
ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลงในระบบบล็อกเชนแลว้นั้นท าไดย้ากโดยท่ีไม่แกไ้ขขอ้มูลใน Block ถดัไปซ่ึง
จะตอ้งท าในทุก Block ซ่ึงค่อนขา้งยุง่ยากและใช้เวลาในการค านวณพอสมควรอีกทั้งยงัจะตอ้งท า
การแกไ้ขทุก Block ในเวลาเดียวกนัซ่ึงการจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในระยะเวลาท่ีจ ากดัจึงเป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปได้ยากมากด้วยความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ดังนั้ นเป้าหมายการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นการป้องกันการโจมตีระบบด้วยการเพิ่มต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ใหก้บัผูโ้จมตีเพื่อใหเ้กิดความไม่คุม้ค่าท่ีจะท าการโจมตี 
 ในการก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานดว้ยวิธีการระบุช่ืออยา่งเป็นทางการให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
แต่ละ Node บนเครือข่ายบล็อกเชนและจะไดรั้บการตรวจสอบสิทธิจากบญัชีท่ีได้รับอนุมติัหรือ
เรียกว่าผูต้รวจสอบซ่ึงท าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภยัโดยใช้รูปแบบการหมุนเวียนสิทธิเพื่อ
กระจายความรับผิดชอบและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานอยา่งเป็นธรรมโดยใช้
หลกัการเสียงขา้งมากของจ านวนผูต้รวจสอบเพื่อรับประกนัความถูกตอ้งของระบบและอนุญาตให้
ทุกคนสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งอิสระไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสร้าง
ข้ึนเพื่อใชง้านภายในกลุ่มเท่านั้นซ่ึงส่วนมากจะเป็นการรวมตวักนัท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและตอ้งมี
การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั เช่น กลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีความ เป็นตน้ ส่ิงส าคญัคือตอ้ง
มีสัญญาอจัฉริยะซ่ึงเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงของสัญญาต่างๆไวใ้นรูปแบบ Code คอมพิวเตอร์ซ่ึง
จะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ายบล็อกเชนซ่ึงถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัในการกระจายและ
เช่ือมโยงกนัในเครือข่ายเพื่อใหร้ะบบสามารถท างานและประมวลผลได ้ทั้งน้ีประเภทของ Node ใน
เครือข่ายบล็อกเชนสามารถจ าแนกไดเ้ป็น Node ท่ีท  าหนา้ท่ีในการจดัเก็บส าเนาขอ้มูลทั้ง Full Node 
และ Light Node ท่ีท  าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งเท่านั้นหรือ Consensus Node เพราะบล็อกเชน
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นศาลยุติธรรมได ้ท าให้มีการต่ืนตวัและ
ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนกนัอย่างจริงจงัเพราะการท างานของเทคโนโลยีบล็อกเชนจะ
อาศยัการจดัเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์โดยทุกข้อมูลจะมีการเช่ือมโยงกันทั้ งระบบและเม่ือมี
รายการใหม่เกิดข้ึนจะตอ้งมีการประกาศบอกทุกเคร่ืองในระบบใหรั้บรู้ 
 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม จะใชท้ั้ง 3 ประเภทโดยพิจารณาจาก
ขอ้ก าหนดในการเขา้ร่วมเป็นทุกฝ่ายของเครือข่ายคือ บล็อกเชนแบบเปิดสาธารณะ บล็อกเชนแบบ
ปิดและบล็อกเชนแบบเฉพาะกลุ่ม Public บล็อกเชนท่ีเปิดท่ีอนุญาตให้ทุกคนสามารถเขา้ใช้งานไม่
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วา่จะเป็นการอ่านหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ  าเป็นตอ้งขออนุญาตหรือรู้จกักนั
ในอีกช่ือคือ Permissionless บล็อกเชน ส าหรับ Private บล็อกเชนคือบล็อกเชนวงปิดท่ีเขา้ใชง้านได้
เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้นซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อใชง้านภายในศาลยติุธรรม ดงันั้น ขอ้มูล
การท ากิจกรรมต่างๆจะถูกจ ากดัอยูเ่ฉพาะภายในเครือข่ายซ่ึงประกอบไปดว้ยทุกฝ่ายท่ีไดรั้บอนุญาต
เท่านั้น โดยภายในเครือข่ายจะมี Node หลกั คอยท าหน้าท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเกณฑ์ส าหรับการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งรวมถึงการบนัทึกและการท ากิจกรรมของทุก Node ซ่ึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในคดีสามารถตกลงท่ีจะเปล่ียนแปลงเกณฑ์ส าหรับตรวจสอบและบนัทึกรายการได้จึงเหมาะสม
ส าหรับการประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลท่ีไม่ต้องการเผยแพร่ให้ผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งภายนอกทราบ อยา่งไรก็ตามศาลยติุธรรมท่ีมีการสร้างบล็อกเชนเป็นของตนเองจ าเป็นตอ้ง
มีการลงทุนในด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อองค์ความรู้เก่ียวกับ
ระบบบล็อกเชนท่ีน ามาใชง้านรวมทั้งการดูแลรักษาเพื่อใหร้ะบบสามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพซ่ึงโดยส่วนมากมักใช้ในงานระหว่างศาลยุติธรรมในแต่ละพื้นท่ี เช่น การใช ้
Consortium บล็อกเชนคือบล็อกเชนท่ีเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นโดยเป็นการผสมผสาน
แนวคิดระหวา่ง Public บล็อกเชนและ Private บล็อกเชนซ่ึงส่วนมากเป็นการรวมตวักนัท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกนัและตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัอย่างสม ่าเสมออยู่แล้วมารวมตวักนัตั้งวง
บล็อกเชนข้ึนมา ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมและขอ้มูลท่ีจดัเก็บท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลส่วนตวัภายใน 
ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดแก่สาธารณชนได ้ดงันั้น ผูเ้ขา้ร่วมบล็อกเชนเฉพาะกลุ่ม
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากตวัแทนเสียก่อนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านได ้เช่น เครือข่ายระหวา่ง
ศาลยุติธรรมท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลการท ากิจกรรมหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยภ์ายในกลุ่มของ
ศาลยติุธรรม 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนจะท าการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Block โดยเช่ือมต่อแต่ละ 
Block ดว้ย Hash Function และกระจายให้ทุก Node เก็บท าให้เกิดคุณสมบติัท่ีส าคญัของบล็อกเชน 
3 ประการประกอบด้วย ความถูกตอ้งเท่ียงตรงของขอ้มูล ความโปร่งใสในการเขา้ถึงขอ้มูลและ
ความสามารถในการท างานได้อย่างต่อเน่ืองของระบบเน่ืองจากการเช่ือมโยง Block ปัจจุบนัและ 
Block ก่อนหนา้ดว้ย Hash Function และท าการกระจายให้ทุก Node เก็บท าให้ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลง
ในบล็อกเชนแล้วไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลได้ ดงันั้น หากมีความพยายามในการ
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลงใน Block แลว้จะท าใหท้ราบไดท้นัที เน่ืองจากขอ้มูลใน 
Node ดงักล่าวจะมีขอ้มูลท่ีต่างออกไปจาก Node อ่ืนๆ ในระบบและไม่สามารถสร้าง Consensus กบั 
Node อ่ืนไดท้  าให้ถูกแยกออกจาก Chain หลกัไปในท่ีสุดและทุก Node ในระบบบล็อกเชนจะเก็บ
ขอ้มูลเดียวกนัทั้งหมดโดยไม่มี Node ตวักลางท่ีมีอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการเก็บขอ้มูล ดงันั้นการ
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เข้าถึงข้อมูลใดๆ จึงท าได้จาก Node ตวัเองทันทีและไม่จ  าเป็นต้องร้องขอข้อมูลจากตวักลางจึง
เรียกว่าเป็นระบบท่ีมีความโปร่งใสในการเขา้ถึงขอ้มูลสูงมาก เน่ืองจากทุก Node ในระบบบล็อก
เชนจะเก็บข้อมูลเดียวกันทั้ งหมดจึงสามารถท างานทดแทนกันได้ เม่ือมี Node ท่ีไม่สามารถ
ให้บริการไดใ้นขณะนั้นโดยระบบจะท าการคดัลอกส าเนาขอ้มูลให้เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนัเม่ือ Node 
กลบัข้ึนมาให้บริการไดอี้กคร้ัง ซ่ึงเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมและความจ าเป็นในมิติต่างๆ ส าหรับใชใ้นการตดัสินใจเพื่อให้ศาลยุติธรรมสามารถ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกทั้งยงัสามารถน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเ้พื่อ
แกปั้ญหาการท างานในอดีตและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการวางแผนการท างานในอนาคตได ้
 นอกจากน้ีในการประยุกต์ใช้ Proof of Service หรือ Proof of Existence จะเป็นการพิสูจน์
การมีอยูจ่ริงของเอกสารต่างๆ โดยหลกัการคือ การเก็บขอ้มูลโดยสรุปของเอกสารท่ีสามารถยืนยนั
การมีอยูข่องขอ้มูลภายในเอกสารตน้ฉบบัไดห้รือท่ีเรียกวา่ Cryptographic Digest รวมไปถึงเวลาท่ี
จดัส่งเอกสารไปยงัผูรั้บซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะถูกจดัเก็บลงในบล็อกเชน ดงันั้น ผูใ้ช้งานมัน่ใจไดว้่า
เอกสารท่ีไดรั้บนั้นเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดอี้กทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งกงัวลเก่ียวกบัความเป็น
ส่วนตวัเน่ืองจากขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บลงในบล็อกเชนเป็นเพียงขอ้มูลโดยสรุปของเอกสารท่ีสามารถ
ยืนยนัการมีอยู่จริงของขอ้มูลภายในเอกสารตน้ฉบบัไดแ้ละเวลาท่ีจดัส่งเอกสารไปยงัผูรั้บเท่านั้น
ไม่ใช่เอกสารตน้ฉบบั ทั้งน้ีในการประยุกต์ใช้งานร่วมกบักระบวนการยุติธรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
จ าเป็นต้องทราบจุดเด่นและข้อจ ากัดเพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยจุดเด่น
ประกอบไปดว้ย 
 1. ความปลอดภยัเน่ืองจากถูกพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีท่ีท าให้มีการกระจายไปยงัทุกฝ่าย
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่ายจึงมัน่ใจไดว้า่จะไม่สูญหายหรือถูกเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการท างานโดยไม่ได้
รับอนุญาต 
 2. ความเป็นอตัโนมติัเน่ืองจากต้องด าเนินการตามข้อตกลงโดยอตัโนมัติทันทีเม่ือเกิด
เหตุการณ์ตามเง่ือนไขในสัญญาซ่ึงไดมี้การระบุไวล่้วงหนา้แลว้โดยไม่ตอ้งมีคนกลางมาเก่ียวขอ้ง 
 3. ความเป็นมาตรฐานเน่ืองจากการน ามาใช้งานในระบบใดๆ นั้นจะต้องท างานภายใต้
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ 
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 ภาพที ่2.4 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนกบัระบบงานยติุธรรมทั้งหมด 
 ท่ีมา: https://techno.co.go.th/th/page/item/index/id/1 
 
 จากภาพท่ี 2.4 ได้ก าหนดไวจ้ากจุดเด่นของลักษณะงานท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไป
ประยกุตใ์ชป้ระกอบดว้ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการใหแ้กไ้ขไดห้รือสามารถเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมไดจ้ากผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น เช่น การเก็บขอ้มูลส าหรับใชย้นืยนัตวับุคคล การเก็บขอ้มูล
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต่างๆ งานท่ีตอ้งการให้กิจกรรมสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งอตัโนมติัตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดโดยปราศจากตวักลางในการควบคุมหรือก าหนดการตดัสินใจ เช่น งานเก่ียวกับการ
แลกเปล่ียนสินทรัพย์งานท่ีต้องเก็บประวติัการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการสืบข้อมูล
ยอ้นกลบัหรือตรวจสอบความถูกตอ้ง เช่น งานเก็บประวติัทางดา้นอาชญากรรม ซ่ึงงานเก็บประวติั
ขอ้มูลการถ่ายโอนสินทรัพยท่ี์มีมูลค่างานท่ีตอ้งการลดค่าใช้จ่ายกรณีมีตวักลางร่วมในการบริหาร
จดัการระบบซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กบัหลายหน่วยงานท่ีมีการใช้บุคลากรหรือสาขาของศาล
ยุติธรรมท่ีมีเป็นจ านวนมากความผิดพลาดท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีมาท าการสร้างด้วยการเขียน
โปรแกรมและก าหนดขั้นตอนการท างาน ดงันั้น หากมีการทดสอบไม่เพียงพอระบบอาจท างาน
ผิดพลาดไดแ้ละจะสร้างความเสียหายท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งความยากต่อการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงเวอร์ชนัของเทคโนโลยบีล็อกเชนเน่ืองจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้  าการลงทะเบียนและมีการ
เช่ือมต่อกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีบล็อกเชนจึง

https://techno.co.go.th/th/page/item/index/id/1


38 
 

ส่งผลให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการเช่ือมต่อกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ทั้งหมด ส าหรับด้านความ
เช่ือมัน่ในปัจจุบนัยงัขาดการรับรองดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกิจกรรมผา่นเทคโนโลยี
บล็อกเชนและค่าใช้จ่ายจากการพฒันาเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมทั้งส่วนเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องจ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์สูงในการด าเนินการส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการทั้งหมดสูงข้ึนตามไปดว้ย รวมทั้งระบบและบริการอตัโนมติัถูกมองวา่เป็นพฒันาการ
ขั้นสูงสุดส าหรับการพัฒนา Application บนเทคโนโลยีบล็อกเชนคือ การท าให้คอมพิวเตอร์
สามารถใชเ้พื่อบริหารกิจการไดเ้องแบบอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งอาศยัการตดัสินใจของบุคลากรหรือมี
ส่วนเพิ่มอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งท่ีเรียกวา่ศาลยติุธรรมอตัโนมติั 
 การกระจายศูนยโ์ดยการแปลงสัญญาณและข้อตกลงทั้งหมดของศาลยุติธรรมให้อยู่ใน
รูปแบบของสัญญาอจัฉริยะแต่อย่างไรก็เป็นเพียงแค่ชุดค าสั่งทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นซ่ึงในทาง
ปฏิบัติไม่ได้มีศกัยภาพใดๆ ท่ีจะท าหน้าท่ีในการเขียนโค้ด ดังนั้ น การท่ีศาลยุติธรรมอตัโนมัติ
กระจายศูนยไ์ปทัว่ประเทศจะเกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงปฏิบติัไดน้ั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีผูรั้บเหมาโดยจะเปิด
ให้ใครก็ได้ส่งข้อเสนอท่ีจะพัฒนาระบบเหล่าน้ีต้องอยู่ในรูปของสัญญาอัจฉริยะและจะถูก
ตรวจสอบว่าขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของศาลยุติธรรมและมีคุณสมบติัครบตามท่ีระบุไว ้ทั้งน้ีศาล
ยติุธรรมอตัโนมติักระจายศูนยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยเฉพาะเม่ือเป็นการพฒันาควบคู่กนัไป
ระหวา่งเทคโนโลยบีล็อกเชนและปัญญาประดิษฐเ์ท่านั้นซ่ึงความสามารถของระบบอยา่งนอ้ยควรมี
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การให้ความช่วยเหลือและการบริการแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความในการเขา้ถึงบริการ
ต่างๆ ของศาลยุติธรรมดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยบีล็อกเชนสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพระบบ
การยืน่ค  าร้องและลงทะเบียนตามระบบของศาลยุติธรรมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกทั้งการท างานร่วมกบัระบบพิสูจน์ตวัตนบนเทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึง
สามารถช่วยลดขั้นตอนและการใชส้ าเนาเอกสารในการพิสูจน์ตวัตนไดท้  าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดี
ความไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการไดรั้บบริการ เช่น การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้น
การจ่ายเงินของศาลยุติธรรมโดยผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความจะได้รับเงินโดยตรงผ่านทาง Digital 
Wallet ของพวกเขาซ่ึงช่วยลดค่าธรรมเนียมศาลยุติธรรมและลดโอกาสในการทุจริตลงไดท้  าให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของศาลยติุธรรมได ้
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศาลยติุธรรมดว้ยการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมา
ใชใ้นการบริหารงานหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือระบบ e-Government ซ่ึงสามารถช่วยใหเ้กิดการพฒันาศาล
ดิจิทลัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งศาลยติุธรรมและประเทศชาติใน
การช่วยลดตน้ทุนความยุ่งยากซับซ้อนและช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียกับคดี
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ความในการเข้าถึงบริการศาลยุติธรรมอีกทั้ งยงัท าให้เกิดกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือส าหรับการ
แบ่งปันขอ้มูลของศาลยุติธรรมรวมถึงการพฒันากระบวนการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
ท าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละลดการทุจริตคอร์รัปชนัและในยุคปัจจุบนัศาลยุติธรรม
ของหลายประเทศทัว่โลกก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นศาลดิจิทลัโดยการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมา
ใช้ในการบริหารจดัการมากข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน ามาซ่ึงความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนได้
เสียกบัคดีความท่ีตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึนทั้งในเร่ืองของความสะดวกรวดเร็วรวมถึงความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงเทคโนโลยีบล็อกเชนจะสามารถเขา้มาช่วยในเร่ืองน้ีดว้ยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานศาลยุติธรรมและการให้ความช่วยเหลือและการให้บริการผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกบัคดีความในการเขา้ถึงความยุติธรรมเทคโนโลยบีล็อกเชนยงัไดถู้กน ามาใชเ้พื่อสร้างความ
โปร่งใสให้กับการด าเนินงานของศาลยุติธรรมอีกด้วย เช่น การน ามาใช้ส าหรับการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลในกระบวนงานจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อสร้างความปลอดภยัในการแชร์ขอ้มูลรวมถึงเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของศาลยติุธรรมได ้
 3. การรักษาความมัน่คงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ซ่ึงถือเป็นภยัในรูปแบบใหม่ท่ีสร้าง
ผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศและหน่ึงในเป้าหมายของการถูกโจมตีคือ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคญัของศาลยุติธรรมแต่ดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ียากต่อการถูกโจมตี
โดยแฮกเกอร์จึงท าให้ศาลยุติธรรมในหลายประเทศสนใจในการน าเทคโนโลยีน้ีมาใชเ้พื่อการรักษา
ความปลอดภยัระบบการพิจารณาคดีความเพราะมีความส าคญักบัทุกประเทศเป็นอย่างมากท่ีไดมี้
การพฒันาน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการป้องกนัระบบโครงสร้างพื้นฐานส าคญัของศาล
ยุติธรรมเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของชาติสร้างความมั่นคงปลอดภยัสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัประเทศไดอี้กดว้ย 
 4. ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานบริการศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลนั้นสามารถสร้างความโปร่งใสในการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมและ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความมีสิทธิเป็นเจา้ของขอ้มูลของตนเองอย่างแทจ้ริง
รวมไปถึงโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลศาลยุติธรรมต่างๆ ไดง่้ายข้ึน เช่น เสรีภาพดา้นขอ้มูลข่าวสาร
โดยก าหนดให้หน่วยงานของศาลยุติธรรมจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความ
ตามท่ีมีการร้องขอโดยไม่รีรอรวมไปถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ียงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนกัซ่ึง
โดยส่วนใหญ่ขอ้มูลท่ีถูกร้องขอนั้นยงัตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีในการพิจารณาวา่ควรเปิดเผยหรือไม่รวมถึง
การท าให้ขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการเปิดเผย ดงันั้น เม่ือมีการร้องขอให้เปิดเผย
ขอ้มูลตามกฎหมายจึงท าให้เกิดความล่าชา้ข้ึนทั้งน้ีการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเ้พื่อให้ผูมี้ส่วน
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ไดเ้สียกบัคดีความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลศาลยติุธรรมไดส้ามารถท าให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย 
 5. การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
เงินบ านาญ ขอ้มูลความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ขอ้มูลค่าใช้จ่ายทัว่ไปของหน่วยงานในศาล
ยุติธรรม ซ่ึงสามารถเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการใชจ่้ายต่างๆ ลงบน Ledger และสามารถกระจายไปยงั
ทุกคนไดซ่ึ้งจะช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสและความรับผดิชอบเน่ืองจากการหลอกลวงหรือการปลอม
แปลงใดๆ จะถูกตรวจสอบโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความได ้
 6. การป้องกนัการปลอมแปลงเพราะการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล
ศาลยุติธรรมสามารถช่วยสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัขอ้มูลหรือเอกสารท่ีถูกบนัทึก
เข้าสู่ระบบบล็อกเชนแล้วจะไม่สามารถถูกเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้ น ถึงแม้การน า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมจะสามารถช่วยสร้างความโปร่งใสโดย
การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความมีสิทธิเป็นเจา้ของขอ้มูลของตนเองอยา่งแทจ้ริงรวมไป
ถึงโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลศาลยติุธรรมต่างๆ ไดง่้ายข้ึน แต่อยา่งไรก็ดีการจะน ามาใชส้ าหรับการ
จดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมนั้นนอกจากเร่ืองของการสร้างความโปร่งใสและความปลอดภยัของ
ขอ้มูลแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองของตน้ทุนรวมถึงค่าใชจ่้ายส าหรับการบริหารจดัการควบคู่ไป
กบัเร่ืองของความปลอดภยัร่วมดว้ยในการตดัสินใจ 
 การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นงานบริการศาลยติุธรรมเพราะถึงแมจ้ะมีประโยชน์แต่
ก็มีขอ้ควรระวงัหากจะน ามาใชด้งัต่อไปน้ี 
 1. สิทธิส่วนบุคคลเพราะการท่ีข้อมูลใดเม่ือถูกบันทึกเข้าสู่ระบบบล็อกเชนแล้วจะไม่
สามารถลบออกหรือแกไ้ขไดจึ้งอาจเป็นขอ้จ ากดัของการน ามาใชง้านเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลศาล
ยุติธรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในความเป็นส่วนตวัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีการออกกฎหมายวา่ดว้ย
เร่ืองสิทธิในการเป็นเจา้ของขอ้มูลโดยผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความมีสิทธิร้องขอให้ลบขอ้มูลของ
ตนเองออกจากระบบใดๆ ได ้ดงันั้น การท่ีไม่สามารถลบขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกเขา้สู่ระบบบล็อกเชนไป
แลว้นั้นอาจจะเป็นไดท้ั้งขอ้ดีและขอ้เสียโดยขอ้ดีคือ เหมาะแก่การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนไปใชใ้น
เร่ืองของการจดัเก็บข้อมูลส าหรับข้อมูลท่ีต้องการความถูกต้องสูงและไม่ต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขแต่หากน าไปจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะซ่ึงจะขดัแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ย
เร่ืองของสิทธิในการร้องขอให้ลบข้อมูลของตนเองออกจากระบบได้จึงอาจเป็นประเด็นท่ี ต้อง
พิจารณาต่อไป 
 2. ลิขสิทธ์ิเพราะการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลอาจจะมองได ้2 มุม
คือในมุมของเจา้ของลิขสิทธ์ิและผูล้ะเมิดซ่ึงหากมีการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิเขา้สู่ระบบ
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บล็อกเชนแลว้จะไม่สามารถลบออกจากระบบได ้ดงันั้น จึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการน ามาใช้
เพื่อจดัเก็บข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิเพราะจะท าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิยากต่อการตรวจสอบผูก้ระท าผิด
เน่ืองจากหลกัการปกปิดตวัตนและหากมีการตรวจพบ  ISP สามารถท่ีจะลบหรือระงบัการเขา้ถึง
ขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไดรั้บการยนืยนัวา่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิจึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งมีความระมดัระวงั
เป็นอยา่งมาก 
 3. การเซ็นเซอร์ขอ้มูลโดยเฉพาะหน่วยงานศาลยุติธรรมท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลเร่ืองต่างๆ
รวมถึงการกระท าผิดกฎหมายจะท าให้ตรวจสอบได้ยากข้ึนหากขอ้มูลดงักล่าวถูกจดัเก็บโดยใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานดา้นความมัน่คงจากขอ้จ ากดั ซ่ึงหน่วยงาน
ศาลยุติธรรมส่วนใหญ่จึงน า Private บล็อกเชนมาใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลของหน่วยงานศาล
ยุติธรรมมากกว่า Public บล็อกเชนอีกทั้ งด้วยข้อจ ากัดท่ีจ  าเป็นต้องใช้ Node จ านวนมากเพื่อท า
หนา้ท่ีเป็น Miner ในการช่วย Validate Transaction จึงท าใหก้ารประมาณการตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการ
ลงทุนโดยเฉพาะด้าน  Hardware นั้นเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการ Maintenance 
บล็อกเชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Public บล็อกเชนซ่ึงถือไดว้า่มีตน้ทุนสูงเม่ือเทียบกบัระบบแบบรวม
ศูนย์ท่ีลงทุนเพียงแค่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองแบ็กอพัหรือเคร่ืองส ารองข้อมูลเท่านั้ น แต่ใน 
Public บล็อกเชนนอกจากเร่ือง Hardware แลว้ยงัจ าเป็นตอ้งมีการให้ผลตอบแทนกบั Miner ในการ
ท าการตรวจสอบเพื่อให้ระบบบล็อกเชนสามารถด าเนินการต่อไปไดโ้ดยเฉพาะ Public บล็อกเชน
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมหาศาลเทียบเท่ากบัการใชพ้ลงังานในเมืองท่ีมีประชากร 1.5 แสนถึง 
10 ลา้นคนข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลและกระบวนการในการการกระจาย แต่
อย่างไรก็ดีหากจะมีการน า Private บล็อกเชนมาใช้ในงานบริการศาลยุติธรรมนั้นหากสามารถ
ควบคุมขนาดของเครือข่ายบล็อกเชนไม่ให้ใหญ่เท่า Public บล็อกเชนก็จะสามารถช่วยลดตน้ทุน
ดงักล่าวลงได ้
 ถึงกระนั้นตน้ทุนของการบริหารจดัการและการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนยงัมีมูลค่า
สูงกวา่ระบบแบบรวมศูนยท่ี์ใชอ้ยู ่นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนขอ้มูลท่ีเคยจดัเก็บอยูบ่นระบบเดิมข้ึน
สู่ระบบบล็อกเชนยงัตอ้งมีขนาดท่ีเพียงพอเพื่อรองรับจ านวนประชากรทั้งหมดไดซ่ึ้งอาจจะตอ้งใช้
เงินลงทุนจ านวนมหาศาลถึงแมจ้ะปรับมาใช้ Private บล็อกเชนท่ีมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าแล้วก็
ตามดงันั้น การจะน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเ้พื่อจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมนอกจากเร่ืองของการ
ลงทุนท่ีสูงแลว้อาจยงัตอ้งค านึงถึงประเด็นเก่ียวกบัความยากต่อการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลเม่ือถูก
จดัเก็บเขา้สู่ระบบบล็อกเชนแลว้โดยขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการจดัเก็บโดยเทคโนโลยบีล็อกเชนจึงไม่
ควรเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขบ่อยแต่เหมาะกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงซ่ึง
หากพิจารณาในแง่ของการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบรวม
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ศูนยอ์าจมีความสมเหตุสมผลมากกว่าในการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมแต่หากพิจารณาในแง่ของ
ความปลอดภยัการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมอาจมีความ
เหมาะสมมากกวา่ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองของตน้ทุนรวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
ควบคู่ไปกบัเร่ืองของความปลอดภยัร่วมดว้ยในการตดัสินใจ 
 รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่องานบริการศาลยุติธรรมและสอดคลอ้งกบั
นโยบายศาลดิจิทลัคือ การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาการบริหารจดัการศาลยุติธรรมรวมถึงการ
ให้บริการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความท่ีดีข้ึนแต่การด าเนินการจะตอ้งมีความมัน่คงปลอดภยัโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ด้วยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าวไดด้ว้ยหลกัการท างานแบบ Distributed Ledger Technology และ Cryptography จึง
ท าให้มัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดถู้กจดัเก็บดว้ยเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความมัน่คงปลอดภยัไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ดงันั้น หน่วยงานศาลยติุธรรมทุกแห่งทัว่โลกจึงไดห้นัมาใหค้วามสนใจศึกษา
ถึงหลกัการและแนวทางการประยุกต์ใช้จนน าไปสู่การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส าหรับงาน
บริการศาลยติุธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 
 การพิสูจน์ตวัตน Identity Management จะเป็นการยนืยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์ตวัตนนั้น
เป็นกระบวนการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัในหลายดา้นดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นการท ากิจกรรมกบัทางศาล
ยติุธรรมการเขา้รับบริการต่างๆรวมไปถึงการด าเนินการซ่ึงลว้นแลว้แต่ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ยนืยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์ตวัตนทั้งส้ินยิ่งในยคุของเทคโนโลยีดว้ยแลว้นั้นการยืนยนัตวับุคคล
หรือการพิสูจน์ตวัตนยิ่งมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนการยืนยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์ตวัตนส่วนใหญ่
ยงัเป็นการใชร้หสัผา่นเป็นหลกัอีกทั้งยงัเป็นระบบท่ีตอ้งอาศยัคนกลางคอยท าหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการขอ้มูลดงักล่าวโดยท าการจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้ศูนยก์ลางซ่ึงระบบน้ีมีความเส่ียงต่อการถูกโจมตี
เข้าระบบเพื่อจารกรรมขอ้มูลส่วนบุคคลและน าขอ้มูลไปขายให้กับอาชญากรเพื่อสวมรอยเป็น
บุคคลนั้นหรือน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พื่อกระท าความผิดอ่ืนใดไดแ้ต่ดว้ยคุณสมบติัการท างานของ
เทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงเป็นระบบแบบกระจายศูนยแ์ละมีการจดัเก็บขอ้มูลแบบ Shared Data Base 
ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีรับประกนัความปลอดภยัวา่ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไปก่อนหน้า
นั้นไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขไดโ้ดยผูใ้ชง้านทุกคนจะไดเ้ห็นขอ้มูลชุดเดียวกนัทั้งหมด
จึงท าให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบและบริหารจดัการการยืนยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์อีก
ทั้งยงัมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพอีกดว้ยการท างานของระบบยืนยนัหรือพิสูจน์ตวัตนบน
เทคโนโลยีบล็อกเชนดงัแสดงในภาพดว้ยหลกัการ Self-Sovereign Identity คือ การท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กบัคดีความหรือศาลยุติธรรมสามารถท่ีจะสร้างและจดัเก็บขอ้มูลประจ าตวัของตนไวบ้นอุปกรณ์
ของตนเองได้โดยไม่ตอ้งมีคนกลางมาท าหน้าท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลดังกล่าวอีกต่อไปท าให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการตรวจสอบส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลดงักล่าวอีกทั้งยงัสามารถช่วยลดการใช้
กระดาษลงได้โดยไม่จ  าเป็นต้องถ่ายเอกสารหลักฐานส าคัญเพื่อใช้ในการยืนยนัตัวบุคคล 
ตวัอย่างเช่นบัตรผูมี้ส่วนได้เสียกับคดีความส าเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือเอกสารส าคญัทาง
ราชการอีกต่อไป 
 การบริหารจดัการการจดัเก็บขอ้มูล Data Record Management เป็นหัวใจของการบริหาร
จดัการขอ้มูลศาลยติุธรรมให้มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลศาลยติุธรรม สินทรัพย์
และกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ีในการบริหารจัดการข้อมูลในคดีความทั้ งหมดรวมถึงประวติั
อาชญากรรม เป็นตน้ แต่ก็ล้วนแล้วแต่มีตน้ทุนและความยุ่งยากในการบริหารจดัการรวมถึงการ
น าไปใช้งานทั้งส้ินอีกทั้งขอ้มูลบางอยา่งยงัไม่ถูกจดัเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มบนกระดาษหากผูมี้ส่วนได้เสียกับคดีความต้องการ
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูลก็จ  าเป็นตอ้งไปด าเนินการดว้ยตนเองแต่ดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยี
บล็อกเชนท่ีใช้หลกัการของ Distributed Ledger Technology (DLT) และ Cryptography ซ่ึงช่วยให้
การเข้าถึงและการเข้าใช้ข้อมูลศาลยุติธรรมรวมถึงการบริหารจดัการความปลอดภยัและความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลศาลยุติธรรมท าไดง่้ายข้ึน ดงันั้นการน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลรวมถึงขอ้มูลการลงทะเบียนเอกสารส าคญัท่ีออกโดยหน่วยงานศาลยุติธรรม เช่น การติดตาม
กิจกรรม Transaction Traceability แบบยอ้นกลบัทั้งห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Transaction 
Traceability ซ่ึงสามารถช่วยในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการขอ้มูลให้กบัทุกฝ่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ทั้ งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส ความเป็นกลาง ความน่าเช่ือถือและความมั่นคง
ปลอดภยัของขอ้มูลโดยการกระจายขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและตรวจสอบได้ให้กบัทุกคนท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งทั้งห่วงโซ่อุปทานซ่ึงแต่เดิมจะตอ้งอาศยัคนกลางท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากทุกฝ่ายคอย
เป็นคนบริหารจดัการขอ้มูลดงักล่าวโดยระบบการบริหารจดัการขอ้มูลแบบรวมศูนยน์ั้นง่ายต่อการ
ถูกปลอมแปลงและทุจริตโดยเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบหากมีการติดสินบนเน่ืองจากให้อ านาจคนกลาง
ในการบริหารจดัการขอ้มูลรวมถึงการถูกเจาะระบบซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลในระบบไม่สามารถเช่ือถือได้
อีกต่อไป ดงันั้นองคก์ารศาลยุติธรรมจึงไดใ้ห้ความสนใจและน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชก้บัการ
ตรวจสอบติดตามกิจกรรมแบบย้อนกลับทั้ งห่วงโซ่อุปทานหรือ  Supply Chain Transaction 
Traceability ในหลายกรณีด้วยกนั ซ่ึงปัจจยัความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ส าหรับงานบริการศาลยุติธรรมนอกจากการศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ของการน า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานบริการต่างๆ ของศาลยุติธรรมแล้วแต่การจะผลกัดนัให้ระบบ
ทั้งหมดสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจ าเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมประกอบไปดว้ยเป้าหมาย 3 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของศาลยุติธรรมโดยตั้งเป้าหมายในการน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ส าหรับการให้บริการแบบเต็มรูปแบบทั้งระบบโดยผลกัดนัและสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาบล็อกเชนในทุกพื้นท่ีภายในประเทศทั้งรวมถึงจดัท าโครงการน าร่องเก่ียวกบัการพฒันา
และการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสูงสุดซ่ึง
ประกอบไปดว้ยประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 1) การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บและส่งต่อ
ข้อมูลการพิจารณาคดีเพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ปลอดภยั 2) การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในกระบวนการพิสูจน์ตวัตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดระยะเวลาในการด าเนินการทางกิจกรรมต่างๆกับศาลยุติธรรม 3) จดัตั้งคณะท างานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชนข้ึนมาอยา่งเป็นรูปธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมายมีอ านาจหนา้ท่ีในการศึกษา
ผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส าหรับงานบริการในศาล
ยุติธรรมและตอ้งมีการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีจะช่วยในการส่งเสริมและ
สนบัสนุน 
 2. ในการขบัเคล่ือนรวมถึงการพฒันาต่อยอดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนให้
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนืนั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างระบบของเทคโนโลยี
บล็อกเชนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา เช่น นโยบายในการน ามาใช้ในงานบริการศาลยุติธรรมอย่างเต็ม
รูปแบบอีกทั้งยงัมีการผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดการพฒันาระบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
เทคโนโลยบีล็อกเชนในการสตาร์ทอพัต่างๆ 
 3. การสร้างการก ากบัดูแลในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในศาลยุติธรรมมกัพบปัญหาในดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับจากสังคมซ่ึงสามารถพบเห็นได้
จากการน าร่องเม่ือถูกขยายผลไปสู่การใชง้านจริงในระดบัประเทศ ดงันั้น ในการขบัเคล่ือนการใช้
งานเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างกรอบหรือมาตรการในการก ากบัดูแล
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในการน ามาใชง้าน 
 4. การก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนถึงแมเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็น
เทคโนโลยีท่ี เข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการข้อมูลและขั้นตอนการท ากิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ยลกัษณะเด่นคือ การจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีการกระจายตวัไปยงัผูท่ี้อยูใ่นระบบ
ทุกคน (Nodes) แทนท่ีการใชต้วักลางและเม่ือมีขอ้มูลใหม่ก็จะมีการปรับพร้อมกนัตลอดเวลาท าให้
ช่วยลดระยะเวลาการท ากิจกรรมและลดตน้ทุนการด าเนินงานลงได้อีกทั้งขอ้มูลจะถูกบนัทึกไว้
ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทา้ยท าให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่ดว้ยขอ้จ ากดั
เก่ียวกบักฎระเบียบและแนวทางการพฒันาท่ีมีความหลากหลายขาดการก ากบัดูแลและรูปแบบการ
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พฒันาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันยงัคงเป็นความท้าทายส าคญัในการขยายขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน ดงันั้นรูปแบบการพฒันารวมไปถึงกระบวนการทางเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับ
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัการออกแบบของผู ้
ให้บริการนั้นซ่ึงยงัไม่ไดมี้การก าหนดมาตรฐานออกมาในรูปแบบท่ีชดัเจนโดยเฉพาะการพฒันา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือน
เทคโนโลยีเกิดใหม่ให้ประสบความส าเร็จไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมคือ การพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยีน้ีแต่สถานการณ์ในปัจจุบนัถือว่ายงัขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมากซ่ึง
ตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไปในอนาคต 
 
2.4 การพฒันาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนส าหรับศาลยุติธรรมไทย 
 หลกัการและเหตุผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ส าหรับศาลยุติธรรมเกิดจาก
แนวคิดท่ีตอ้งการยกระดบัศาลยุติธรรมไทยด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มีการท างาน
แบบอจัฉริยะในการบริการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความและขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงยกระดบัขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของศาลยุติธรรมบนพื้นฐานการด าเนินการ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ การบูรณาการศาลยติุธรรมการด าเนินงานแบบอจัฉริยะการใหบ้ริการโดยมีผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
คดีความเป็นศูนย์กลางและการสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลงดังการ
ด าเนินงานแบบอจัฉริยะคือ การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งแม่นย  ารวดเร็วและตรง
จุดมากข้ึนโดยมีการเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งทัว่ถึงในทุกสาขาท าให้เจา้หนา้ท่ี
สามารถส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดเ้ป็นปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพมากข้ึนยิ่งไปกวา่นั้นอาจมี
การเช่ือมต่อเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้ส่ือสารถึงกันแบบอตัโนมติัโดยไม่ต้องอาศยัการควบคุมของ
เจ้าหน้าท่ีตลอดเวลาซ่ึงเม่ือน าระบบการจดัการข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยจดัระเบียบฐานข้อมูล
ประกอบกบัน าเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกมาช่วยท าความเขา้ใจขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึงจะช่วยท าให้
เจา้หน้าท่ีศาลยุติธรรมสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจและหน่วยงานศาล
ยติุธรรมสามารถจดัท าบริการแบบเชิงรุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที ่2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
ในศาลยติุธรรมไทย  
ท่ีมา: https://lpn.coj.go.th/th/weblink/item/index/id/43 

 

 จากภาพท่ี 2.5 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยดว้ยการให้บริการคดีความ ดว้ยการน าเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาใช้ในการบริหารงานหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือระบบ e-Government ซ่ึงสามารถช่วยให้เกิดการ
พฒันาศาลดิจิทัลท่ีตรงกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะต้องรักษาสมดุล
ระหวา่งความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความและการอ านวยความ
สะดวกตลอดจนก าหนดระดบัการรักษาความปลอดภยัและระดบัความเขม้งวดของการยนืยนัพิสูจน์
ตวัตนให้เหมาะสมกบัความซับซ้อนของงานบริการประเภทของงานบริการและกลุ่มผูรั้บบริการ
ต่างๆ ในการสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลงคือ การวางแนวทางการ
ขบัเคล่ือนศาลยุติธรรมสู่การเป็นศาลดิจิทลัในทุกระดบัของบุคลากรศาลยติุธรรมโดยอาศยักระบวน
ทศัน์การเปล่ียนแปลงโดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีมีการปรับเปล่ียนเป็นศาลยุติธรรมแบบครบวงจรทั้ง
ในดา้นทรัพยากรบุคลากรขั้นตอนการท างานเทคโนโลยีและกฎระเบียบรวมทั้งมีการขบัเคล่ือนโดย
มีการบริหารจดัการโครงการและการก ากบัดูแลท่ีชดัเจนภายใตก้ารสนบัสนุนของภาครัฐท่ีมีความ
มุ่งมัน่มีวิสัยทศัน์และเล็งเห็นความส าคญัของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาประเทศอย่าง
แท้จริงอนัจะส่งผลให้ศาลยุติธรรมสามารถด าเนินงานตั้ งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้
รอยต่อทั้งน้ีเพื่อให้การขบัเคล่ือนสู่การเป็นศาลดิจิทลัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมนั้นตอ้งอาศยัเทคโนโลยี
และนวตักรรมในการขบัเคล่ือนโดยมีนโยบายการพฒันาศาลดิจิทลัของประเทศไทยท่ีมีผลต่อการ
ขบัเคล่ือนไปสู่มาตรฐานความยติุธรรมในระดบัโลก  

https://lpn.coj.go.th/th/weblink/item/index/id/43
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 โดยส่วนราชการทั้งในระดบัส านกัหรือกรมสามารถน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมเหล่าน้ีเขา้
มาปรับใชก้บัการท างานของหน่วยงานตลอดจนใชพ้ฒันาบริการหรือกระบวนการด าเนินงานต่างๆ
ได้โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ  Distributed Ledger Technology ถือเป็น  1 ใน  9 
เทคโนโลยีส าคญัในการขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาศาลดิจิทลัดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อก
เชนในการจดัเก็บขอ้มูลและใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและลดภาระการ
พึ่งพาคนกลางในการท ากิจกรรมภายใตค้วามปลอดภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือนอกจากการประยุกตใ์ช้
งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในรูปแบบต่างๆและยงัสามารถน ามาใช้เพื่อบูรณาการบริการและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดท้ัว่ประเทศไดอี้กดว้ยซ่ึงความเป็นไปไดใ้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อก
เชนส าหรับงานบริการศาลยุติธรรมตามแผนพฒันาศาลดิจิทลัของประเทศไทยตามขีดความสามารถ
ในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบบยืนยนัตัวบุคคลกลาง  E-Authentication Service ระบบยืนยนัตัวบุคคลกลาง  
(e-Authentication Service) เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียกับคดีความและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานศาล
ยุติธรรมสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศต่างๆอย่างเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
และระบบงานภายใน (Back Office) ไดโ้ดยมีการควบคุมและรักษาความปลอดภยัดว้ยมาตรการอนั
เหมาะสมนอกจากน้ีระบบยืนยนัตวับุคคลยงัรองรับการเข้าถึงระบบงานแบบรวมศูนย์เพื่อให้
ผูใ้ชง้านสามารถลงช่ือเขา้ใชง้านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ศาลยติุธรรมในทุกสาขาทัว่ประเทศได้
ดว้ยการ Log in คร้ังเดียวโดยไม่จ  าเป็นตอ้งลงช่ือเขา้ใช้งานซ ้ าอีก ทั้งน้ีระบบยืนยนัตวับุคคลกลาง
เป็นกา้วส าคญัไปสู่การให้และรับบริการศาลยุติธรรมแบบครบวงจรท่ีจุดเดียวในลกัษณะ Single 
Window Entry อนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความในการเขา้ถึงบริการ
ของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งบูรณาการ 
 2. ศูนยก์ลางแลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยุติธรรมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทะเบียน
ดิจิทลัระหว่างหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความและภาคเอกชนเม่ือ
ใช้บริการจากศาลยุติธรรมช่วยให้ทุกหน่วยงานของศาลยุติธรรมทัว่ประเทศสามารถแลกเปล่ียน
เช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและเม่ือสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้ส าเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไปโดยในระยะแรกจะเร่ิมน าร่องกบับริการศาล
ยุติธรรมท่ีมีการเรียกขอส าเนาบตัรประจ าตวัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความส าเนาทะเบียนบา้นภายใต้
โครงการยกเลิกส าเนาเอกสารและขยายผลไปสู่บริการยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียนดิจิทลัต่อไป 
 3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปล่ียนขอ้มูลศาล
ยุติธรรม ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมส่วนใหญ่ยงัขาดการบูรณาการเพื่อเช่ือมโยง
เขา้กบัระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอ่ืนท าให้ผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความท่ีมาติดต่อ
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หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควรอีกทั้งยงัตอ้งใช้ส าเนาหลกัฐานในการเขา้
รับบริการ รวมทั้ งจากนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดจ้ดัท าแนวทางเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เวอร์ชนั 2.0 เพื่อให้เกิดการพฒันาระบบบริการร่วม e-Service ให้สามารถให้บริการศาลยุติธรรม
แบบครบวงจรท่ีจุดเดียวโดยใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบเชิงบริการเป็นแนวทางการเช่ือมโยง
และแลกเปล่ียนขอ้มูลของระบบต่างๆภายในและระหว่างหน่วยงานพฒันา Web Service ส าหรับ
ระบบงานภายในของหน่วยงานและใชช่้องทางการส่ือสารท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมระหวา่ง Web 
Service ต่างๆ ท่ีหน่วยงานรัฐท่ีจดัท าข้ึนทั้งฝ่ายให้บริการและฝ่ายรับบริการโดยใช้ API ในการส่ง
ขอ้มูลผ่าน Enterprise Service Bus (ESB) เป็นเคร่ืองมือช่วยลดอุปสรรคของความหลากหลายของ
เทคโนโลยกีารเช่ือมโยงขอ้มูลในการเปิดช่องทางบริการใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในการส่ือสารกบั
ระหวา่ง Web Service ของหน่วยงานศาลยติุธรรม 
 การเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer และใช้ APIs ของ Node แต่ละตวัเช่ือมกบั 
Web Service ท่ีหน่วยงานจดัเตรียมไวใ้นการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานใน
เครือข่ายบล็อกเชนโดยแต่ละ Node จะท าการจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกันและใช้กระบวนการ 
Consensus ในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการจดัเก็บข้อมูลลง Block ทั้ งน้ีรูปแบบการ
จดัเก็บขอ้มูลลงในบล็อกเชนอาจอยู่ในรูปแบบ On Chain หรือ Off Chain ตามความเหมาะสมใน
การออกแบบและมี  Certification Authority ในการรับรองรายการกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมของ
หน่วยงานนั้นจริง ทั้ งน้ีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะตอ้งมี Node ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบ Light 
Node หรือ Full Node ติดตั้ งอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนเม่ือมีการเรียกใช้บริการระบบจะท าการ
แจกจ่ายเทคโนโลยีบล็อกเชนตามการบริการท่ีผูใ้ชง้านเลือกใชใ้นบริการนั้นไปยงั Node ต่างๆ บน
เครือข่ายโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นตวัก าหนดหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานระบุไวซ่ึ้งอาจ
มากกวา่หน่ึงหน่วยงานก็ไดใ้นการด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวเ้ม่ือหน่วยงานไดด้ าเนินการครบ
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวก้รณีด าเนินการเสร็จส้ินตามสัญญาและระบบไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง
ก่อนท าการส าเนารายการการท ากิจกรรมดังกล่าวไปยงั Node ต่างๆ บนเครือข่ายบล็อกเชนท่ีมี
องค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการงานบริการศาลยุติธรรมบนเทคโนโลยีบล็อกเชนระหว่าง
หน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงานข้ึนไปเพื่อเห็นถึงองคป์ระกอบและการเช่ือมต่อทางเทคนิคหลกัการ
น้ีสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกนัได้โดยใช้การควบคุมการเขา้ถึง
เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีกระจายอยู่ตาม Node ต่างๆ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมี Microservices, Local 
Storage และ Node บนเครือข่ายบล็อกเชนในการส่ือสารระหว่างหน่วยงานบนเครือข่ายโดยมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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 1. Access Control Application ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตวัก าหนดสิทธิในการเขา้ใช้
บริการโดยแต่ละหน่วยงานสามารถก าหนดสิทธิในการขอเขา้ใชบ้ริการของหน่วยงานไดด้ว้ยตวัเอง
ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและเรียกใช้ Services ต่างๆ ผ่าน APIs ได้แก่ การก าหนด Service หรือ 
Micro services ส าหรับ Service หรือ Micro services จะเป็นการโอนสิทธิการเข้าถึงการเพิกถอน
สิทธิการเข้าถึงการให้สิทธิการเข้าถึงส าหรับ  Service หรือ Micro services เรียกใช้ Service หรือ 
Micro services 
 2. Local Database ทุก Node จะมีฐานขอ้มูลภายในใช้เป็นแหล่งจดัเก็บขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนบน
เครือข่ายบล็อกเชนเพื่อรับประกนัวา่ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บเป็นส าเนาเดียวกนั 
 3. Services หรือ Microservices เป็นช่องทางการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง
ระบบงานต่างๆภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงานโดยผา่นตวั Access Control เรียกใช ้
 4. บล็อกเชน Cluster กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบ Private และ Permission-Based 
บล็อกเชนใชใ้นการแชร์ขอ้มูลท่ีตอ้งใชร้วมกนัและเก็บประวติัรายการขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดจาก Access 
Control สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดแ้ต่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายการท่ีถูกบนัทึกในระบบได้
จากหลกัการท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ขา้งตน้ท าใหส้ามารถออกแบบภาพรวมการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน
เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยติุธรรม 
 ประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในการเช่ือมโยงงานบริการศาลยติุธรรมสามารถ
จ าแนกไดต้ามผูใ้ชง้านดงัต่อไปน้ี 
 1. หน่วยงานผูใ้ห้บริการการเผยแพร่ขอ้มูลหรือการเปิดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นใช้งานร่วมกนัการ
ท างานร่วมกนัการบนัทึกหรืออ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลในการด าเนินการจดัท ารายการกิจกรรมเพื่อ
ให้บริการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจมีหน่วยงานศาลยุติธรรมมากกว่าหน่ึงร่วมด าเนินการโดยก าหนด
พื้นท่ีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบ Permissionless หรือ Public บล็อกเชนและ Permissioned หรือ 
Private หรือ Consortium บล็อกเชนไม่ตอ้งอาศยัตวักลางสามารถตรวจสอบหรือการบนัทึกรายการ
กิจกรรมจากการให้บริการภายในเครือข่ายบล็อกเชนได้เม่ือเขียนแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลง
หรือลบไดมี้ Access Control การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการอนุญาตหรือปฏิเสธ เช่น รายการการ
ร้องขอต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบวา่จะอนุญาตหรือปฏิเสธ เช่น สิทธิการเขา้ใชท้ะเบียนขอ้มูลการอ่าน
การเขียนการแชร์ขอ้มูลของกลไกการด าเนินทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการ
กบัหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงาน 
 2. ในการด ารงอยู่ของหลกัฐานท่ีสามารถพิสูจน์ความเป็นเจา้ของจากหลกัฐานท่ีไดรั้บการ
ท ากิจกรรมผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความกบัหน่วยงานศาลยุติธรรมโดยไม่ตอ้งยื่นค า
ขอหรือจดัเตรียมหลกัฐานด้านเอกสารต่างๆท่ีมีการเก็บอยู่ระบบงานของหน่วยงานศาลยุติธรรม 
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และไม่ตอ้งรับรองส าเนาเอกสารช่วยลดโอกาสในการทุจริตในหน่วยงานศาลยุติธรรมแต่ละแห่ง 
ซ่ึงจะด าเนินการตามกระบวนการภายในของตนเองหากมีหน่วยงานรัฐหน่ึงเปล่ียนแปลง
กระบวนการหรืออุปกรณ์ภายในหน่วยงานจะไม่มีผลกระทบหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ืองจาก Node แยกกนั
เป็นอิสระไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อโดยตรงเน่ืองจากได้รับการรับรองโดยพื้นฐาน
โปรโตคอลการแจกจ่ายของโปรโตคอลบล็อกเชนและ APIs แบบมาตรฐานไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลโดยเลือกใช้ Hyper ledger Fabric ซ่ึงเป็น Open Source ในการพฒันาระบบตน้แบบดงักล่าว
โดย Hyper ledger Fabric คือบล็อกเชน Platform ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนภายใตก้ารพฒันา Hyper ledger 
ของ Linux Foundation และเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนประเภท  Private หรือ Permissioned บล็อก
เชนท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ Modular และสามารถเขียนเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้ท างานตาม
เง่ือนไขไดโ้ดยบรรจุขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เช่น การเรียกดูขอ้มูลอาชญากรรมประวติัคดีความ 
รวมถึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับป้องกนัอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยใช ้Smart Contract ในการควบคุม
ขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ ซ่ึงใช้ Chain Code เป็นเคร่ืองมือในการจดัท าเทคโนโลยีบล็อกเชน
ทั้งน้ีในการพฒันาระบบตน้แบบในการสร้างเทคโนโลยีบล็อกเชน ของ Deploy ลง Hyper Ledger 
Fabric ผ่าน  Composer และสร้าง API ด้วย  REST Sever ของ Composer เพื่อเป็นส่วนติดต่อกับ
ระบบแต่เน่ืองจาก API บน REST Server ท่ีถูกสร้างโดยอตัโนมติัจาก Hyper Ledger Composer นั้น
เป็น API ทั้งหมดของระบบซ่ึงหลายตวัเป็น API ท่ีไม่ตอ้งการเปิดให้ระบบภายนอกเรียกใช้หรือมี 
Data Format ท่ีเขา้ใจยากส าหรับผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบบล็อกเชน ดงันั้น การพฒันาระบบ
ตน้แบบ e-Referral ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงสร้าง API Server ข้ึนมาเป็น Middle Tier โดยท า
หน้าท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ API ส าหรับการเรียกใชง้านในส่วนสุดทา้ยของการออกแบบระบบตน้แบบ 
e-Referral คือการพฒันาส่วนของ Front End เพื่อใช้โต้ตอบกับผูใ้ช้งานโดยการพฒันาในส่วน
ดงักล่าวใช ้React JS เป็น Framework และ Cascading Style Sheet หรือ CSS ในการจดัรูปแบบการ
แสดงผลของเอกสาร HTML 
 3. การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทั้งในศาลยุติธรรมและทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเช่ือมต่อกบัระบบบริหารจดัการขอ้มูลศาลยุติธรรมรวมถึงการเช่ือมต่อกบั
ระบบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอยัการหรือกรม
ราชทณัฑ์ เป็นตน้ดงันั้น หากสามารถเช่ือมโยงระบบ e-Referral เขา้กบัฐานขอ้มูลของระบบเหล่าน้ี
ไดจ้ะช่วยลดความผดิพลาดจากการกรอกขอ้มูลการท างานท่ีซ ้ าซอ้นรวมถึงตน้ทุนในการท างานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลได้อีกทั้ งยงัสามารถท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลทุกฝ่ายในการสร้างนวตักรรมเพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
ต่อไปในอนาคตได ้



51 
 

 ในระดบัของ Transaction Layer สามารถแบ่งประเภทของการจดัเก็บขอ้มูลบนบล็อกเชน
ไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 1) “On Chain” คือการท่ีขอ้มูลถูกบนัทึกลงบล็อกเชนโดยตรง 2) “Off Chain” 
คือการบนัทึกต าแหน่งหรือตวัช้ีต าแหน่งของขอ้มูลลงบนบล็อกเชนขอ้ดีของการบนัทึกขอ้มูลลงบน
บล็อกเชนโดยตรงคือมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลจะมีความปลอดภยัอนัเน่ืองมาจากคุณสมบติัการท างานของ
บล็อกเชนและขอ้มูลดงักล่าวสามารถมองเห็นไดท้นัทีส าหรับผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลแต่ใน
เวลาเดียวกนัการบนัทึกขอ้มูลท่ีไฟล์ขอ้มูลมีขนาดใหญ่นั้นยอ่มส่งผลต่อเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ
สร้าง Block อยา่งแน่นอนอีกทั้งอาจจะส่งผลต่อการวางแผนเร่ืองของขนาดระบบเพื่อรองรับขอ้มูล
จ านวนมหาศาลดงักล่าวในทางตรงกนัขา้มการเขา้รหัสลิงก์หรือตวัช้ีต าแหน่งท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บอยู่
แทนท่ีขอ้มูลจริงโดยผูใ้ชง้านจะใช ้Private Key เพื่ออ่านขอ้มูลใน Block ซ่ึงก็คือลิงคห์รือต าแหน่งท่ี
จดัเก็บขอ้มูลจริงเพื่อน าไปสู่การเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวนัน่เองซ่ึงจะเป็นการช่วยลดขนาดของขอ้มูลท่ี
จะถูกบนัทึกลงใน Block ได ้เช่น ฟิลม์ X-Ray และ MRI ซ่ึงเป็นไฟลรู์ปท่ีมีขนาดใหญ่จึงจ าเป็นตอ้ง
เก็บเป็นลิงก์หรือตวัช้ีต าแหน่งของขอ้มูลแทน ดงันั้น ศาลยุติธรรมควรจะตอ้งพิจารณาถึงประเภท
ของขอ้มูลดว้ยในการออกแบบการจดัเก็บขอ้มูลบนบล็อกเชน 
\ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรมเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายอนัพึงประสงคแ์ละเกิดความเหมาะสมและโปร่งใส ประกอบดว้ย  
 1. ใช้ในการด าเนินคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงศาล
ยติุธรรม รวมทั้งบูรณาการขอ้มูล จดัใหเ้ป็นศาลยติุธรรมแบบเบด็เสร็จผา่นช่องทางดิจิทลั 
 2. ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาด าเนินการในทุกขั้นตอนของศาลยุติธรรมท่ีชดัเจนเพื่อให้
ทุกฝ่ายไดรั้บความยติุธรรมโดยไม่ล่าชา้ ลดขั้นตอนการเขา้ถึงความยุติธรรมเพื่ออ านวยความสะดวก 
สร้างระบบการตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเก่ียวขอ้งด าเนินงานไปถึง
ขั้นตอนใด รวมถึงส่ือสารแก่สาธารณะโดยใช้รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย สร้างกระบวนการ
ประเมินปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของคู่คดีความเก่ียวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานในแต่ละขั้นตอนของศาลยติุธรรม  
 3. ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบสวนทุก
ฝ่ายให้ชดัเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐาน และระยะเวลาท่ีก าหนดได้ เช่น บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในศาลยุติธรรม รวมทั้ งหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช เพื่อ
แก้ปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีอาจเกิดจากการประสานงานท่ีล่าช้า น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการ
รับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงขอ้มูลคดีอาญาในชั้นสอบสวน เพื่อให้ทุกฝ่ายติดตามความ
คืบหนา้คดีท่ีร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมได ้  
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 4. ให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขั้นตอนการด าเนินคดีท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อผูเ้สียหาย สร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญในการให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายด้านส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนปรับบทบาทของพนกังานอยัการในการฟ้องและด าเนินคดีเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
 5. ใชเ้ทคโนโลยีบนัทึกภาพและเสียงในการก ากบัดูแลการตรวจคน้ จบักุม สอบสวน ช้ี
ตวั ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย มีฐานขอ้มูลส าหรับการติดตามกรณีวสิามญัฆาตกรรม และการชนัสูตรพลิก
ศพ ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็นส่วนตวัของผูต้อ้งหาและจ าเลยให้สมดุลกบัประโยชน์
สาธารณะ 
 6. พฒันาการเขา้ถึงศาลยุติธรรมโดยลดอุปสรรคทางภาษาและการส่ือสาร โดยจดัให้มี
ล่ามอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในศาลยุติธรรมด้วยการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบประสานงานระหวา่งหน่วยงานในศาลยุติธรรมในส่วนของการ
แปลเอกสาร รวมทั้ง พฒันาการให้หน่วยงานในศาลยุติธรรม ง่ายต่อการเขา้ถึงโดยจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยคีอยช่วยเหลือผูม้าติดต่อและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกฝ่าย 
 7. ปรับปรุงบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีเก่ียวกบัเขตอ านาจ
ศาล เพื่อให้สอดรับกบัหลกัสากลและรองรับการคา้ระหว่างประเทศ ก าหนดหลกัเกณฑ์การบงัคบั
ตามค าพิพากษาของศาลต่างยุติธรรมให้ชัดเจนเพื่อยกระดบัความยอมรับในระดบัสากลต่อศาล
ยุติธรรมและท าให้การคา้ระหวา่งประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้
เกิดความรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส 
 

 
 

ภาพที ่2.6 ปัจจยัความส าเร็จในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรม 
ท่ีมา: http://www.library.coj.go.th/Info/52414?c=596940721 

http://www.library.coj.go.th/Info/52414?c=596940721
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 จากภาพท่ี 2.6 แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาล
ยติุธรรมท าให้การท างานของศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายในการในการจดัเก็บและส่งต่อขอ้มูลการ
พิจารณาคดีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยัดว้ยกระบวนการพิสูจน์ตวัตน การน ามาใชใ้นงาน
บริการอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงจะเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพท่ีมีการท างานแบบอจัฉริยะ โดยอยูบ่น
พื้นฐานของการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การน า
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัมาสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีประหยดัและคุม้ค่า และการยกระดบั
ศาลยุติธรรมภาครัฐให้ตรงกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย อยา่งไรก็ดีคดีความมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน
ตามการขยายตัวของการติดต่อส่ือสารและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิดปัญหาทาง
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์ และ
อาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต แมว้่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทลัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสในศาลยุติธรรมของภาครัฐ แต่ปัญหาส าคญัของหน่วยงานในศาลยุติธรรม คือ 
ระบบฐานขอ้มูลยงัไม่สามารถเช่ือมโยงให้ใช้ร่วมกนัได ้ขอ้มูลยงัขาดความครบถว้นและทนัสมยั  
ดงันั้น ควรพฒันาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลและ
การเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยบีล็อกเชนระหวา่งหน่วยงานท่ีวางอยูบ่นมาตรฐานเดียวกนัทั้งภายใน
และระหว่างหน่วยงาน รวมถึงพฒันามาตรฐานการจดัเก็บขอ้มูลและการจดัชั้นความลบัท่ีมีความ
ถูกตอ้งและทนัสมยัเพื่อใหมี้ความกา้วหนา้เชิงรุกและมีประสิทธิภาพ  
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย ประกอบดว้ย 
 1. การบริหารจดัการบุคลากรดา้นเทคโนโลยีจะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีของศาลในการควบคุม
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น ระบบสืบพยานผา่นจอภาพ ระบบถอดค าพูดเป็นขอ้ความ โดย
ไม่ตอ้งพึ่งเจา้หน้าท่ีทางดา้นเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกคนตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างสูง และหากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคข้ึนมา จะมีการติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีใหม้าจดัการแกไ้ขระบบให ้ 
 2. ระบบจะมีเสถียรภาพสูงมากและโอกาสในการเกิดขอ้ผดิพลาดทางดา้นเทคนิคแทบไม่
มีแต่ศาลยุติธรรมจะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพสูงและมีการฝึกฝนให้มีความสามารถในการ
ใชง้านอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีการท างานเป็นทีม 
 3. ในการพิจารณาคดีแบบไร้เอกสารจะไม่มีการน าเอกสารมาใชใ้นการพิจารณาพิพากษา
คดี การยื่นค าร้องหรือเอกสารต่างๆจะเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซ่ึงท าให้สามารถจดัเก็บ 
เขา้ถึงและท าลายไดง่้าย 
 4. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
การบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
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การติดต่อกบัทุกฝ่าย ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ีเขา้มาติดต่อ
และมีการส ารวจระบบท่ีมีอยูแ่ละจดัใหมี้ระบบงานต่างๆ 
 5. พฒันาระบบการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบน้ีในการ
ช่วยเหลือทุกฝ่ายให้ติดต่อกนัไดง่้ายข้ึนรวมทั้ง พฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มี
เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งศาลยุติธรรมและหัวขอ้ข่าวสารท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสาธารณะในรูปแบบและการใชภ้าษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่าย 
 6. พฒันาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยสะดวก เพื่อลดค่าใชจ่้ายและ
ขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาระบบศาลยุติธรรมทุกฝ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมให้สามารถเขา้ถึงได้หลากหลายช่องทาง สามารถใช้ไดก้บัระบบ
โทรศพัทมื์อถือ และระบบอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายสามารถใชง้านได ้ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ มีรูปแบบการน าเสนอข้อมูล ฉบบัภาษาท่ีใช้ในการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
พฒันาใหเ้ป็นระบบแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว  
 7. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการภายในศาลยุติธรรม เช่น ระบบการบริหาร
จดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการช่วยเหลือทุกฝ่ายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบตัรคิวอตัโนมติั ระบบแจง้ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานอตัโนมติั เป็นตน้  
รวมถึงพฒันาเวบ็ไซต์แต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริการและหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจของสาธารณะในรูปแบบและภาษาท่ีเป็น
สากลและเขา้ใจง่าย  
 8. พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัให้เป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ โดยออกกฎหมายรองรับ มีการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในการพฒันาระบบ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพนัธ์ การสร้าง
แรงจูงใจ ให้ทุกฝ่ายขอรับบริการในศาลยุติธรรมผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน พิจารณาด าเนินการ
ให้ทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีได้โดยทัว่ถึงในทุกหมู่บา้น โดยอาจเป็นกรณีท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการในระยะยาว  
 9. พิจารณาด าเนินการลดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับระบบยืนยนัตัวบุคคลประเภทอ่ืน 
(Digital ID) และการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง รวมทั้งการพฒันา
หรือน ามาใช้ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ในการยืนยนัตวัตน และตรวจสอบลายมือช่ือ โดยออก
กฎหมายรองรับ วางระบบขอ้มูลสารสนเทศเครือข่ายส าหรับองคก์าร หรือหน่วยงานในการบงัคบั
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ใช้กฎหมาย โดยจดัให้มีการทดสอบระบบเพื่อหาขอ้บกพร่องในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งวิธีการ
แกไ้ข 
 10. ศึกษากระบวนการท างานของศาลยุติธรรมและการส่งต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในศาลยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจในความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานและสนับสนุนการตดัสินใจท่ีตรงกนั ทราบถึงการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ 
ขอ้ขดัขอ้งและอุปสรรค และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
กระบวนการกลั่นกรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการ
สอบสวน เป็นต้น ทั้ งน้ี กระบวนการท างานท่ีได้รับปรับปรุงจะเป็นสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยง รวมถึงอาจมีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานของหน่วยงาน
ภายในศาลยติุธรรมเพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั 
 11. ปรับปรุงและพฒันาฐานขอ้มูลกลางและบูรณาการระบบการจดัเก็บและรวบรวมสถิติ
ขอ้มูลสารสนเทศศาลยุติธรรม โดยประสานความเขา้ใจและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน
ใหถู้กตอ้งทนัสมยั และอยูบ่นแพลตฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั จดัใหมี้ศูนยก์ลางการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลดิจิทลัภาครัฐ ซ่ึงอาจใช้ฐานขอ้มูลของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยุติธรรม เป็นฐานในการ
พฒันา รวมถึงการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอส าหรับการจดัซ้ือและบ ารุงรักษา   
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาหรือเพื่อเป็น
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีจะตอ้งพิสูจน์ถึงองค์ประกอบของฐานการกระท าความผิด ขอ้
ต่อสู้เก่ียวกบัความผิดท่ีเกิดข้ึนหรือขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี มาตรฐานในการใชเ้ป็นพยานหรือ
คู่ความท่ีเสนอพยานหลกัฐานต่อศาล ภาระในการน าสืบถึงพยานหลกัฐานนั้น ตามบทบญัญติัของ
กฎหมายจะตอ้งค านึงถึงเอกสิทธ์ิในการไม่เบิกความอนัเป็นผลร้ายแก่ตนเอง เอกสิทธ์ิของหน่วยงาน
ของรัฐ และการไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานโดยชอบดว้ยกฎหมายและมีความถูกตอ้งแทจ้ริง รวมทั้งอาจ
ถูกแกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือบิดเบือนโดยอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีส าคญัคือพยานหลกัฐานนั้นเป็นตน้ฉบบัหรือ
เป็นข้อมูลจากแหล่งอ่ืน เช่น คู่ความพยายามจะเปล่ียนแปลงเน้ือหาของเอกสารท่ีบันทึกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งร่างเอกสารค าเบิกความของคนอ่านท่ีเห็นเอกสาร เป็นตน้  
 การจดัการในศาลยุติธรรมจะแบ่งตามประเภทของคดีความ ซ่ึงจะเป็นไปตามบทบาท 
หนา้ท่ีในการอ านวยความยุติธรรม ไดแ้ก่ การพิจารณาพิพากษาคดีและการสนบัสนุนให้มีการระงบั
ข้อพิพาทโดยวิธีอ่ืน การไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือการอนุญาโตตุลาการและต้องมีการพฒันาให้
บุคลากรสามารถส ารวจและแจ้งขั้นตอนการติดต่อแบบอัตโนมัติให้กับผู ้มีส่วนได้เสีย ทั้ ง
กระบวนการกลัน่กรองคดี ก าหนดประเภทและความยากง่ายของคดีและกระบวนการสอบสวน 
รวมทั้งการพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลให้มีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีและสามารถ
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อา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการกระท าความผิดในศาลยุติธรรมได้ การ
จดัการเทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมจะมีแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้นดา้นการส่งเสริม การ
กระท าในทุกด้าน ให้มีมาตรฐานสากล ด้วยการประยุกต์ใช้ในด้านข้อมูลอันเป็นความลับท่ี
หลากหลายและตอ้งการโปร่งใส สามารถตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้
กลบัมามีความถูกตอ้งแม่นย  า สุจริต โดยเฉพาะในการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความ ดว้ย
การน าไปใชป้ระโยชน์สูงสุดภายใต ้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทกัษะความช านาญ
ของบุคคลน ามาสู่การปฏิบติัแล้วก่อให้เกิดคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงเพื่อลดตน้ทุนและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจดัการ
ภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน การติดต่อและบริการทุกฝ่าย ระบบการ
คน้หาวนันดั เป็นตน้  
 ในการจัดการศาลยุติธรรมท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะต้องเป็นการ
ส่งเสริม สนบัสนุนในการสร้างความเป็นเลิศดว้ยบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการศาลยุติธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการเขา้มาช่วยให้ การวางระบบ
การบริหารงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมระบบการบริหารแบบร่วมมือกนัระหวา่งศาลยติุธรรมและคู่
คดีความ ซ่ึงเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีความเหมาะสมเพราะข้อมูลอนัเป็นความลับและมีความ
หลากหลาย ตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  าจึงจะสามารถท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้การน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น คดี
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีมีการติดต่อและ
ใหบ้ริการทุกฝ่าย ซ่ึงจะมีการแจง้ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานแบบอตัโนมติั กระบวนการกลัน่กรอง
คดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดีและกระบวนการสอบสวน การประยกุตใ์ชเ้ป็น
งานหลกัท่ีให้ทุกคนสามารถสร้างและใชง้านแอปพลิเคชัน่ แบบกระจายขอ้มูลซ่ึงขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไป
จะถูกเปิดเผยแก่สาธารณะชน เป็นการสร้างวงบล็อกเชนข้ึนมาใช้เองภายในซ่ึงคู่ความและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลน้ีได ้ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนบนขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยไปสู่
สาธารณะ สามารถปรับกฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน ให้สอดคลอ้งเหมาะท่ี
จะใชง้านกบัระบบท่ีตอ้งการความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ตอ้งการความรวดเร็วและความโปร่งใสใน
ศาลยุติธรรมและเป็นการผสานระหวา่ง Public Blockchain และ Private Blockchain เขา้ดว้ยกนั ซ่ึง
เหมาะส าหรับศาลยุติธรรมท่ีจะน าไปใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะ
เป็นการส่งเสริมระบบการบริหารแบบร่วมมือกนัระหวา่งศาลยติุธรรมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึง
จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาใหเ้พิ่มข้ึน 
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  ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นการน านวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มา
ใช้ในทุกดา้น ตามความเหมาะสมเพื่อพฒันาศาลยุติธรรม เช่น การพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลท่ี
เก็บรักษาไว ้โดยส่ือบนัทึกขอ้มูลหรือท่ีอยูใ่นระหวา่งการรับส่งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ปัจจุบนัสามารถอา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงหรือการกระท าความผิดในศาล
ยุติธรรมได้ ข้อมูลพยานหลักฐานในรูปแบบดิจิทัล ส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปภาพหรือเสียงท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปสัญญาณดิจิทลั ไฟล์
บนัทึกของกลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีบนัทึกข้ึน 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจดัการของศาลยุติธรรมจะเป็นการพฒันา
ระบบในการพิจารณาคดี ดว้ยการใชใ้นระบบบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบทิศทางโดย
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรมให้มีความถูกต้อง
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง ภายใตบ้ทบาทภารกิจหน้าท่ีในการอ านวยความยุติธรรมดว้ย
ความเป็นธรรมและมุ่งเนน้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกระบวนการของ
ศาลได้โดยง่าย ทั้งน้ีศาลยุติธรรมมีภารกิจส าคญัท่ีตอ้งขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั ให้
บรรลุผลส าคัญตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการจัดตั้ ง เช่น แนวคิดในการพัฒนาศาล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าให้เกิดศาลยุติธรรมในรูปแบบท่ีตอบสนองต่อการลดภาระการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐจากความมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสะดวกสบายมากข้ึน จึงตอ้งมี
การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทั้งองค์การและบุคลากรเพราะมี
ความเหมาะสมมาก และในอนาคตศาลยุติธรรมจะต้องมีศกัยภาพในการบริหารงานและสร้าง
ระบบงานใหม่ ท่ี มีความเฉพาะเจาะจงต่อการปฏิบัติงานท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ความยุติธรรมได ้จากการเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนให้มีความสามารถ
รองรับอรรถคดีท่ีมีความซบัซอ้นและความหลากหลายมากข้ึน  
 อยา่งไรก็ตามกระบวนการปฏิบติังานและพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยติุธรรมท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงและตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีความเข้าใจต่อวฒันธรรมองค์การ 
รวมถึงบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบแตกต่างกนั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อ
การสนบัสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างวิธีหรือกระบวนการปฏิบติังาน
ใหม่ เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาและต่อยอดการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเกิดความคุม้ค่าและมี
ความเหมาะสมสูงสุดในอนาคตสามารถใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
แต่การน ามาใช้ในขณะน้ีประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือด้อยพฒันายงัอยู่ในระดบัท่ีน้อยมาก เพราะ
ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนของทุกฝ่ายยงัมีนอ้ย รวมถึงการบริหารจดัการและ
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การพฒันาโปรแกรมท่ีจะน ามาใช้ในการพิจารณาคดียงัมีขอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น ดา้นงบประมาณ
และบุคลากร เป็นตน้  
 ในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการช่วยพิจารณาคดี เช่น ระบบการถอดการ
สืบพยานจากค าพูดเป็นขอ้ความ ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส
และสามารถพิมพค์  าพิพากษาไดภ้ายในวนัท่ีมีการตดัสิน มีการน าระบบค าสืบพยานออนไลน์มาใช ้
ซ่ึงคู่ความท่ีไม่สะดวกท่ีจะเดินทางไปท่ีศาลยุติธรรม สามารถดูค าสืบพยานท่ีคู่ความพูดผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ อีกทั้ งยงัมีการท าฐานข้อมูลออนไลน์ให้ผูพ้ิพากษาดูข้อมูลประกอบการตดัสินใจ
พิจารณาพิพากษาคดี และมีการน าระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นศาลยติุธรรม คือ การน าขอ้มูล
ต่างๆท่ีคู่ความมาศาลยติุธรรมเก็บขอ้มูลเป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ ท าให้ประหยดัการใชเ้อกสารท่ีเป็น
กระดาษ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว มีระบบคดัถ่ายค าพิพากษาออนไลน์ท่ีคู่ความ
สามารถคดัถ่ายค าพิพากษาจากศาลยุติธรรมใดในประเทศ มีการน าระบบบริหารจดัการคดี มาใชใ้น
การจดัการบริหารงานคดี มีการใหบ้ริการทุกฝ่ายผูม้าติดต่อราชการดว้ยบตัรทุกฝ่ายเพียงใบเดียวและ
มีการใหบ้ริการคู่ความใหดู้ขอ้มูลคดีไดด้ว้ย  
 การพฒันาเทคโนโลยี Blockchain มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดและจะมีการใช้อย่าง
ต่อเน่ืองในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต Blockchain เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดจาก
คุณลกัษณะหลายอย่างส าหรับการใช้ในการพิจารณาคดี เช่น เครือข่ายการกระจายอ านาจและการ
เขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งการบนัทึกขอ้มูลขั้นสูง ท าให้เทคโนโลยีน้ีน่าสนใจส าหรับศาลยุติธรรมไทย 
จากส่ิงท่ีส าคญัคือ บล็อกเชนสามารถป้องกนัการแสดงออกของหลกัฐานทางดิจิตอลเพื่อใหแ้น่ใจวา่
ทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมในขณะเดียวกนัก็สามารถเพิ่มบนัทึกและแจกจ่ายขอ้มูลจาก
ฝ่ายต่างๆดว้ยระบบดิจิทลัแบบเต็มรูปแบบใหก้บัโครงสร้างพื้นฐานของห้องพิจารณาคดีท่ีอาศยัการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินการทางกฎหมาย ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือหลกัฐานน้ีสามารถปิด
ผนึก Cryptographically ท่ีพิสูจน์ความรอบคอบและความปลอดภยัเพื่อให้แน่ใจว่าคดีท่ีใช้บล็อก
เชนจะดีท่ีสุด  
 การท าให้กระบวนการทางศาลยุติธรรมเป็นดิจิตอลนั้นมีต้นทุนท่ีต ่าลง และสามารถ
เร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินคดีทางกฎหมาย Blockchain สามารถท าได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความสมบูรณ์ของหลกัฐานและในยุคท่ีอาชญากรรมไซเบอร์มี
จ านวนคดีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งยงัสามารถเก็บพยานหลกัฐานเพิ่มเติมส าหรับคดีประเภทน้ีและเป็น
บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนชองศาลยุติธรรมมากกว่าเดิม รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทลัเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพทั้งในและนอกศาล ท าให้ระบบการพิจารณาคดีมีความทนัสมยั เพราะไม่ท าให้เกิด
ความกงัวลในดา้นความปลอดภยั เช่น มีไวรัสแพร่เขา้มาในศาลยุติธรรม เพราะอาจมีผลกระทบท่ี
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ไม่พึงประสงคต่์อความไวว้างใจซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ท่ีส าคญัคือ วิธีท่ี Blockchain รวบรวมขอ้มูลใน
ทุกธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจดัเก็บหลกัฐานสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ เม่ือหลกัฐาน
ช้ินหน่ึงถูกป้อนเขา้สู่ระบบออนไลน์จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือปลอมแปลงได ้การผสมผสาน
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการเขา้รหัสซ่ึงแสดงผลขอ้มูลท่ีเก็บไวไ้ม่เปล่ียนรูปและจากนั้นถูกแจกจ่ายใน
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมแบบ peer-to-peer 
 ในการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยีนวตักรรมดิจิทลั ท่ีน ามาปรับใช้ในการท างานในทุก
ขั้นตอนเพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของคดีความเป็นไปอยา่งสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบไดม้ากข้ึนเพื่อยกระดบัระบบให้เป็นศาลดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ  
ด้วยการพฒันาระบบ e-Filing ท่ีท  างานตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นการสร้างระบบการยื่นค าฟ้อง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี เพราะมีคดีความท่ียื่นฟ้องมากกว่า 1.2 ลา้นคดี
ต่อปี หากศาลยุติธรรมได้พฒันายกระดบัระบบศาลดิจิทลัจะท าให้เกิดความสะดวกสบายให้กบั
คู่ความในคดีมากยิ่งข้ึน โดยทนายความทัว่ประเทศและจ าเลยสามารถยื่นค าฟ้องหรือค าให้การ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีศาล รวมทั้งผูพ้ิพากษาสามารถรับฟ้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ตอ้งท าส านวนกระดาษและไม่ตอ้งหาพื้นท่ีจดัเก็บส านวนท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 
 ศาลยติุธรรมไดมี้การจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 ในระหวา่งปี  พ.ศ. 2558-2561 
ตามนโยบายซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาสู่ระบบ Electronic Court หรือ e-Court และ High-Tech 
Court หรือ Technology Court ซ่ึงจะเป็นการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทลัให้มีความสมบูรณ์เต็ม
รูปแบบ ท่ีเขา้มาทดแทนกระบวนการท างานแบบเดิมท่ีมีความยุง่ยาก ซับซ้อน เขา้ถึงยากลดความ
ซ ้ าซ้อน เกิดความโปร่งใส ลดจ านวนคดีท่ีคัง่คา้งและน าไปสู่การลดการเสียโอกาสในดา้นต่างๆ 
ของประเทศ ซ่ึงถือเป็นภารกิจส าคญัเพราะช่วยให้คู่คดีความมีความสะดวกในกระบวนการในการ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างครบวงจรจากการประยุกต์ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในศาลยุติธรรมทัว่
ประเทศ ซ่ึงในอนาคตจะมีการบูรณาการเขา้กบัเครือข่ายในระบบอ่ืน เช่น สถาบนัการเงินในการ
เป็นผูใ้ห้บริการรับช าระเงินกับคู่คดีความ หรือค่าธรรมเนียมทุกประเภทด้วยการช าระผ่านบตัร
เครดิต บตัรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร ตูเ้อทีเอ็ม เวบ็ไซต ์ตลอดจนแอปพลิเคชัน่ของธนาคาร เป็นตน้ 
เป็นระบบอตัโนมติัทางอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยดิีจิทลั 4.0 ในห้องพิจารณาคดี ใชใ้นการสืบพยาน
ผา่นจอภาพหรือใชร้ะบบยืน่ค  าร้องผา่นทางอินเตอร์เน็ต ในคดีทุกประเภทยกเวน้คดีอาญา 
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ภาพที ่2.7 วสิัยทศัน์ศาลดิจิทลั 
ท่ีมา: http://www.library.coj.go.th/Info/52414?c=596940721 

 
จากภาพท่ี 2.7 ดว้ยหลกัการและเหตุผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีสอดคล้อง

กับนโยบายวิสัยทัศน์ศาลดิจิทัลซ่ึงเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มีการท างานแบบ
อจัฉริยะในขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งแทจ้ริงยกระดบัขีดความสามารถท่ีสนบัสนุน
ให้เกิดการขบัเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลงดว้ยการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสมมา
สนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า
รวดเร็วและตรงจุดมากข้ึนโดยมีการเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งทัว่ถึงในทุกสาขา
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดเ้ป็นปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพมากข้ึนยิง่ไป
กว่านั้นอาจมีการเช่ือมต่อเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้ส่ือสารถึงกนัแบบอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งอาศยัการ
ควบคุมของเจ้าหน้าท่ีตลอดเวลาซ่ึงเม่ือน าระบบการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่มาช่วยจดัระเบียบ
ฐานขอ้มูลประกอบกบัน าเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกมาช่วยท าความเขา้ใจขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึงจะ
ช่วยท าให้เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรมสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ
หน่วยงานศาลยติุธรรมสามารถจดัท าบริการแบบเชิงรุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานของศาลยุติธรรม จะตอ้งมีการบูรณาการและวาง
แผนการพฒันาระบบน้ีให้การปฏิบติังานสอดคลอ้งกนั มีการพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 และมีแผนรองรับในการช่วยเหลือผูท่ี้ยงัไม่อาจปรับตัวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมจึง
จะสามารถผลกัดนัให้ส าเร็จได ้ระบบรับค าฟ้องและบริหารจดัการคดี รวมทั้งในห้องพิจารณาคดี
โดยระบบหลกัทั้งหมดจะเช่ือมโยงขอ้มูลกนัระหว่างศาลยุติธรรมทัว่ประเทศและทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและจะตอ้งมีการป้องกนัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเส่ียงจากปัญหาการแฮคระบบ 

http://www.library.coj.go.th/Info/52414?c=596940721
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ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ตามนโยบายของชาติ และจะเป็นการป้องกนั
ภยัคุกคามดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัต่างๆ เพราะการโจมตีจากภยัคุกคามประเภทน้ีมีผลกระทบต่อความ
น่าเช่ือถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้มีการปลอมแปลงดว้ยการฝังระบบเขา้รหัสในเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายหลายมาตราและก าหนด
มาตรฐานในการแปลงเอกสารกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 
 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรม ตอ้งมีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นเทคโนโลยีดว้ยและมีมาตรการในการเช่ือมโยงขอ้มูลและการยืนยนัตวับุคคล มีการ
บนัทึกขอ้มูลและการยื่นค าร้องผ่านอินเตอร์เน็ตและสามารถขอนัดไต่สวนผ่านทางวิดีโอคอลทุก
อยา่งจะเป็นไปโดยอตัโนมติั ซ่ึงสามารถเลือกก าหนดวนันดัไต่สวนไดด้ว้ยตนเองหรือท าการยืนยนั
ฟ้อง เม่ือถึงวนันดัศาลจะท าการไต่สวนผา่นระบบวิดีโอคอล ซ่ึงทุกภาคส่วนตอ้งสนบัสนุนระบบ
ดิจิทลั โดยเฉพาะภาครัฐตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณให้อยา่งเพียงพอกระจายไปยงัทุกศาลยุติธรรม
ทัว่ประเทศให้ทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกนั สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลคดีไดท้ั้งหมดและตอ้งเป็น Real 
Time ซ่ึงจะตรวจสอบได้ทนัที การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 มาใช้ จะเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้
ศาลยุติธรรมลดการใช้กระดาษ ลดภาระการท างานและค่าใช้จ่ายในการจดัท าและการจดัเก็บ
เอกสารท่ีมีปริมาณมหาศาล ซ่ึงจากประมาณการของคดีความ ระบบน้ีจะสามารถลดภาระค่าใชจ่้าย
คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกวา่ 1,000 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงแนวทางในการส่งเสริมและผลกัดนั
เพื่อให้มีการจดัท าระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยพฒันาการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมให้มีศกัยภาพ ควบคู่กับนโยบายการพฒันาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าใน
อนาคตไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 ในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการในการอ านวยความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพฒันาด้าน
อ านวยความยุติธรรม ตามสภาวะส่ิงแวดลอ้มเป็นจริงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั จะมีวิธีการ ขั้นตอนและ
กระบวนการท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามจริง ตามแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
รวมทั้งนโยบายของประธานศาลฎีกา ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการอ านวยความ
ยติุธรรมโดยมีเป้าหมายใหศ้าลยติุธรรมทัว่ประเทศเป็นศาลระบบดิจิทลั การน านวตักรรมใหม่ ๆ มา
ใช้ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชนให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลด้วยการวางระบบการติดต่อเข้าถึงและให้บริการข้อมูลแบบ
ออนไลน์ทั้งขอ้มูลคดีและทุกเร่ือง เช่น การรับจ่ายเงินค่าฤชาธรรมเนียม การยื่น รับ ส่งค าฟ้อง ค า
คู่ความทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ E-filing  การจดัท าส านวนอิเล็กทรอนิกส์โดยจดัเก็บขอ้มูล
คดีทั้งหมดให้อยูใ่นรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital File การน าเทคโนโลยีแบบบล็อก
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เชนมาใช้จะใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขอ้มูลให้มีความมัน่คงปลอดภยั คู่ความและ
ประชาชนท่ีเขา้ถึงและน าไปใช้อย่างมีความเช่ือมัน่ได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ท่ีน ามาช่วยในการพิจารณา
คดีจากขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการท างานของศาลยุติธรรมท่ีมีกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงภายในระบบ จะข้ึน
ต่อทรัพยากรดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ขอ้มูล กระบวนการ และบุคลากรท่ีน าไปสู่กิจกรรมในการ
พิจารณาคดี ในการแสดงผลลพัธ์ การจดัเก็บและการควบคุม การน าขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปนั้น แปลง
ออกมาเป็นข้อมูลตามต้องการและจากส่วนประกอบของเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ีเอง ท่ีท าให้ได้
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกิจกรรมในเทคโนโลยบีล็อกเชน 
ท่ีน ามาใชใ้นศาลยติุธรรมไทย จะสามารถท าใหก้ารเก็บรักษาและคน้หาขอ้มูลต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็วมากข้ึน จากเดิมท่ีจะตอ้งคน้หาจากเอกสารท่ีเป็นกระดาษ ทั้งยงัช่วยลดการใช้กระดาษลง 
และเพิ่มความรวดเร็วในการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ งการน ามา
ประยุกต์ใช้ด้วยการจดัเก็บไฟล์ส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และปลอดภยั ดว้ยการ
สแกนไฟล์ส านวนคดีและสามารถเรียกดูส านวนซ่ึงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก ประหยดั
พื้นท่ีจดัเก็บส านวนคดีและกระดาษ ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นสมาชิก สามารถเขา้ถึงขอ้มูล เรียกดูไดต้ามท่ีผู ้
ควบคุมระบบก าหนด 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกระบวนการหรือระบบงานในรูปแบบอัตโนมัติ เช่น การ
พิจารณาคดีแบบออนไลน์ อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต และเทคโนโลยีส่ือประสม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัยุทธศาสตร์ระยะยาว ระดบัการบริหาร ระดบัปฏิบติัการและระดบัผู ้
ปฏิบัติการ ในการจดัการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้การพัฒนาระบบทั้ งหมดจะช่วยให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ศาลยุติธรรมเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน แต่ควรค านึงถึง
กระบวนการและวิธีการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีตอ้งช่วยลดค่าใชจ่้าย เวลา แรงงานและค่าใชจ่้าย
ในการท างานลง ช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัคดีความเพราะมีความสะดวกข้ึน  
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยควรท าอยา่งไรเพื่อสร้างความเป็น
เลิศในการอ านวยความยุติธรรม ในการยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการ
อ านวยความยุติธรรม จึงต้องมีการปรับตัวและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ท่ี
ทนัสมยัมาใชง้านในการให้บริการ การอ านวยการในดา้นความยุติธรรม ในการพิพากษาคดีเพื่อให้
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ซ่ึงส านักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงเร่ืองน้ีจึงได้ก าหนดทั้งแผน
ยุทธศาสตร์ แผนดิจิทลัไวอ้ย่างชดัเจนและผลกัดนัอยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาปฏิบติัในระยะเปล่ียน
ผ่านยอ่มเกิดข้ึนโดยไม่มีทางหลีกเล่ียง เช่น การเปล่ียนทศันคติของบุคลากรท่ียงัเป็นคนรุ่นเก่าอยู่
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เป็นจ านวนมากและเคยชินกบัระบบเอกสาร รวมทั้งยงัเป็นการเพิ่มภาระงานอีกดว้ย ดงันั้น ในการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอยา่งไรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
อ านวยความยุติธรรม ในการยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการอ านวย
ความยติุธรรม 
 ในการประยุกต์ใช้ Blockchain จะมีการท างานในรูปแบบในการเก็บขอ้มูลแต่ละคนท่ี
สามารถแชร์ไปยงัทุกคนได ้เป็นเสมือนห่วงโซ่ ท าใหข้อ้มูลเช่ือมต่อไปยงัทุกคน โดยท่ีจะทราบวา่ผู ้
ท่ีเป็นเจา้ของจะมีสิทธิในขอ้มูลนั้นจริง เม่ือบล็อกของขอ้มูลไดถู้กบนัทึกไวใ้นบล็อกเชนแลว้ ก็จะ
เป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ไปเปล่ียนแปลง เวลาท่ีมีใครตอ้งการจะเพิ่มขอ้มูล ทุกคนในเครือข่ายซ่ึงลว้น
แต่มีส าเนาสามารถเช่ือมต่อเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดเพื่อตรวจสอบการเช่ือมต่อไดโ้ดยผูท่ี้จะเขา้มา
เช่ือมต่อใหม่จะต้องได้รับอนุญาต จากในเครือข่ายส่วนใหญ่เสียก่อนและการเช่ือมต่อจะขยาย
ออกไปมากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้น บล็อกเชนจึงมีคุณลกัษณะส าคญัคือ มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย มี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาหรือเพื่อเป็นพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีจะตอ้ง
พิสูจน์ถึงองค์ประกอบของฐานการกระท าความผิด ข้อต่อสู้เก่ียวกับความผิดท่ีเกิดข้ึนหรือข้อ
เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี มาตรฐานในการใช้เป็นพยานหรือคู่ความท่ีเสนอพยานหลกัฐานต่อศาล 
ภาระในการน าสืบถึงพยานหลกัฐานนั้น ตามบทบญัญติัของกฎหมายจะตอ้งค านึงถึงเอกสิทธ์ิในการ
ไม่เบิกความอนัเป็นผลร้ายแก่ตนเอง เอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ และการไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐาน
โดยชอบดว้ยกฎหมายและมีความถูกตอ้งแทจ้ริง รวมทั้งอาจถูกแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือบิดเบือน
โดยอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีส าคญัคือพยานหลกัฐานนั้นเป็นตน้ฉบบัหรือเป็นขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน เช่น คู่ความ
พยายามจะเปล่ียนแปลงเน้ือหาของเอกสารท่ีบนัทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งร่างเอกสารค าเบิก
ความของคนอ่านท่ีเห็นเอกสาร เป็นตน้  
 การจดัการในศาลยุติธรรมจะแบ่งตามประเภทของคดีความ ซ่ึงจะเป็นไปตามบทบาท 
หนา้ท่ีในการอ านวยความยุติธรรม ไดแ้ก่ การพิจารณาพิพากษาคดีและการสนบัสนุนให้มีการระงบั
ข้อพิพาทโดยวิธีอ่ืน การไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือการอนุญาโตตุลาการและต้องมีการพฒันาให้
บุคลากรสามารถส ารวจและแจ้งขั้นตอนการติดต่อแบบอัตโนมัติให้กับผู ้มีส่วนได้เสีย ทั้ ง
กระบวนการกลัน่กรองคดี ก าหนดประเภทและความยากง่ายของคดีและกระบวนการสอบสวน 
รวมทั้งการพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลให้มีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีและสามารถ
อา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการกระท าความผิดในศาลยุติธรรมได้ การ
จดัการเทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมจะมีแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้นดา้นการส่งเสริม การ
ท าในทุกดา้น ให้มีมาตรฐานสากล ดว้ยการประยุกตใ์ชใ้นดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลาย
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และตอ้งการโปร่งใส สามารถตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามี
ความถูกต้องแม่นย  า สุจริต โดยเฉพาะในการแลกเปล่ียนข้อมูลในเร่ืองของคดีความ ด้วยการ
น าไปใชป้ระโยชน์สูงสุดภายใต ้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทกัษะความช านาญของ
บุคคลน ามาสู่การปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงเพื่อลดต้นทุนและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจดัการ
ภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน การติดต่อและบริการทุกฝ่าย ระบบการ
คน้หาวนันดั เป็นตน้  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจดัการของศาลยุติธรรมจะเป็นการพฒันา
ระบบในการพิจารณาคดี ดว้ยการใชใ้นระบบบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบทิศทางโดย
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรมให้มีความถูกต้อง
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง ภายใตบ้ทบาทภารกิจหน้าท่ีในการอ านวยความยุติธรรมดว้ย
ความเป็นธรรมและมุ่งเนน้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกระบวนการของ
ศาลได้โดยง่าย ทั้งน้ีศาลยุติธรรมมีภารกิจส าคญัท่ีตอ้งขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั ให้
บรรลุผลส าคัญตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการจัดตั้ ง เช่น แนวคิดในการพัฒนาศาล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าให้เกิดศาลยุติธรรมในรูปแบบท่ีตอบสนองต่อการลดภาระการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐจากความมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสะดวกสบายมากข้ึน จึงตอ้งมี
การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทั้งองค์การและบุคลากรเพราะมี
ความเหมาะสมมาก และในอนาคตศาลยุติธรรมจะต้องมีศกัยภาพในการบริหารงานและสร้าง
ระบบงานใหม่ ท่ี มีความเฉพาะเจาะจงต่อการปฏิบัติงานท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ความยุติธรรมได ้จากการเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนให้มีความสามารถ
รองรับอรรถคดีท่ีมีความซับซ้อนและความหลากหลายมากข้ึน อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ปฏิบติังานและพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและตอ้งอาศยัผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและมีความเขา้ใจต่อวฒันธรรมองคก์าร รวมถึงบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบแตกต่างกัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการสนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดีจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างวธีิหรือกระบวนการปฏิบติังานใหม่ เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหา
และต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดความคุม้ค่าและมีความเหมาะสมสูงสุดใน
อนาคตสามารถใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีได้ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การน ามาใช้ใน
ขณะน้ีประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันายงัอยูใ่นระดบัท่ีน้อยมาก เพราะความสามารถในการ
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เขา้ถึงเทคโนโลยบีล็อกเชนของทุกฝ่ายยงัมีนอ้ย รวมถึงการบริหารจดัการและการพฒันาโปรแกรม
ท่ีจะน ามาใชใ้นการพิจารณาคดียงัมีขอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น ดา้นงบประมาณและบุคลากร เป็นตน้  
 ในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการช่วยพิจารณาคดี เช่น ระบบการถอดแถบ
บนัทึกเสียง ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถพิมพค์  า
พิพากษาได้ภายในวนัท่ีมีการตดัสิน มีการน าระบบค าสืบพยานออนไลน์มาใช้ ซ่ึงคู่ความท่ีไม่
สะดวกท่ีจะเดินทางไปท่ีศาลยุติธรรม สามารถดูค าสืบพยานท่ีคู่ความพูดผา่นระบบออนไลน์ได ้อีก
ทั้งยงัมีการท าฐานขอ้มูลออนไลน์ให้ผูพ้ิพากษาดูขอ้มูลประกอบการตดัสินใจพิจารณาพิพากษาคดี 
และมีการน าระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นศาลยติุธรรม คือ การน าขอ้มูลต่างๆท่ีคู่ความมาศาล
ยุติธรรมเก็บข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ประหยดัการใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษ และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว มีระบบคดัถ่ายค าพิพากษาออนไลน์ท่ีคู่ความสามารถคดัถ่าย
ค าพิพากษาจากศาลยุติธรรมใดในประเทศ มีการน าระบบบริหารจดัการคดี มาใช้ในการจดัการ
บริหารงานคดี มีการให้บริการทุกฝ่ายผูม้าติดต่อราชการด้วยบตัรทุกฝ่ายเพียงใบเดียวและมีการ
ใหบ้ริการคู่ความใหดู้ขอ้มูลคดีไดด้ว้ย  
 การท าให้กระบวนการทางศาลยุติธรรมเป็นดิจิตอลนั้นมีต้นทุนท่ีต ่าลง และสามารถ
เร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินคดีทางกฎหมาย Blockchain สามารถท าได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความสมบูรณ์ของหลกัฐานและในยุคท่ีอาชญากรรมไซเบอร์มี
จ านวนคดีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งยงัสามารถเก็บพยานหลกัฐานเพิ่มเติมส าหรับคดีประเภทน้ีและเป็น
บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของศาลยุติธรรมมากกว่าเดิม รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทลัเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพทั้งในและนอกศาล ท าให้ระบบการพิจารณาคดีมีความทนัสมยั เพราะไม่ท าให้เกิด
ความกงัวลในดา้นความปลอดภยั เช่น มีไวรัสแพร่เขา้มาในศาลยุติธรรม เพราะอาจมีผลกระทบท่ี
ไม่พึงประสงคต่์อความไวว้างใจซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ท่ีส าคญัคือ วิธีท่ี Blockchain รวบรวมขอ้มูลใน
ทุกธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจดัเก็บหลกัฐานสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ เม่ือหลกัฐาน
ช้ินหน่ึงถูกป้อนเขา้สู่ระบบออนไลน์จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือปลอมแปลงได ้การผสมผสาน
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการเขา้รหัสซ่ึงแสดงผลขอ้มูลท่ีเก็บไวไ้ม่เปล่ียนรูปและจากนั้นถูกแจกจ่ายใน
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมแบบ peer-to-peer 
 Blockchain เป็นส่ิงประดิษฐ์สาธารณะ ส าหรับการตรวจสอบ Blockchain จะไม่เปิดเผย
หลกัฐานเฉพาะรหสัและรหสัแฮช แต่จะสร้างบญัชีแยกประเภทดิจิตอลท่ีจะช่วยลดความเป็นไปได ้
หลักฐานท่ียื่นต่อศาลยุติธรรมสามารถถูกปฏิเสธความถูกต้องได้ตามกฎหมาย และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถมัน่ใจได้ว่าทุกคนสามารถเขา้ถึงเอกสารและหลกัฐานแบบเดียวกนัโดยไม่ตอ้ง
กงัวลเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง Blockchain จะเป็นจุดศูนยก์ลางของระบบในศาล
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ยุติธรรมเพราะให้ความน่าเช่ือถือได้และสามารถเปิดเผยรายละเอียดของคดีความได้อย่างเต็ม
รูปแบบและอย่างปลอดภยั ส าหรับการแบ่งปันขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน จะมีการปกป้องขอ้มูล
และหลักฐานท่ีอาจเปล่ียนแปลงคดีความได้ นอกจากน้ียงัสามารถสร้างแพลตฟอร์มส าหรับ
นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายในอนาคต ดว้ยการรับรองความปลอดภยัจากทัว่โลกใหส้ามารถ
ด าเนินการต่อดว้ยความมัน่ใจและยอมรับในยคุดิจิตอลใหม่  
 ส าหรับรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชเ้พื่อสนบัสนุนการ
พฒันางานศาลในการบริหารส านวนคดีและอ านวยความสะดวกตามนโยบายท่ีตอ้งการยกระดบัใน
เร่ืองน้ีสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล โดยใชเ้คร่ืองมือในการบริหาร
จดัการคดีและบริการทุกฝ่าย และอาจมีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั 
ภายใตโ้ครงการพฒันาระบบบูรณาการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม Electronic Court Data Base ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากยิ่งข้ึน แต่การใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
ยงัตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดั เช่น การเช่ือมสัญญาณระหวา่งประเทศ และตอ้งมีการออกกฎระเบียบใหม่
จ านวนมากในลกัษณะขอ้บงัคบั ความเขา้ใจของบุคลากรในเทคโนโลยีบล็อกเชนความส าคญัของ
การป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงตอ้งมี
กระบวนการเขา้รหสัลบั การกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยตอ้งมีคณะท างานท่ีคอยดูแลเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของทุกฝ่ายในการมีอยูข่องเทคโนโลยีบล็อกเชน
ในกระบวนการพิจารณาในศาลยุติธรรมไทยอีกดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่าย
ทราบและเขา้ใจถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการ
น าเสนอข้อมูลเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย โดยเร่ิมจากการประชาสัมพันธ์ตามส่ือ
สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนอนัจะเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 
 



บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
    การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย ” ผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ทั้งแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ บทความวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วารสารทางวิชาการ การประชุมวิชาการ และเอกสารออนไลน์ เพื่อ
คน้หาการรับรู้ ความจริง มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาค าตอบตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
โดยมีเน้ือหาท่ีไดท้  าการเรียบเรียงมาดงัต่อไปน้ี 
 3.1 แนวคิดเก่ียวกบัศาลยติุธรรม 
  3.1.1 ศาลชั้นตน้  
  3.1.2 ศาลชั้นอุทธรณ์  
  3.1.3 ศาลชั้นฎีกา  

 3.1.4 บริบทของศาลยติุธรรมไทย 
 3.1.5 ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.1.6 การปฏิรูปศาลยติุธรรมไทย 
 3.1.7 ตวัช้ีวดัในดา้นการจดัการของศาลยติุธรรมไทย 

  3.1.8 การปฏิรูปกระบวนการความยติุธรรม 
 3.1.9  การปฏิรูประบบนิติวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมศาลยติุธรรมไทย 
 3.1.10 การพฒันาประสิทธิภาพของศาลยติุธรรมไทย 

 3.2 แนวคิดเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย 
  3.2.1 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการในศาลยติุธรรมไทย 
  3.2.2 พฒันามาตรการระบบการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูล 
  3.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการดา้นเทคโนโลย ี
  3.2.4 แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain) 
  3.2.5 การรับรู้ความเส่ียง 
  3.2.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยบีล็อกเชน 
 3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิผลในศาลยติุธรรมไทย 



68 
 

 
 

  3.3.1 ประสิทธิผลการท างานในศาลยุติธรรมไทยดว้ยการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 3.3.2 แนวคิดการน าการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการจดัการในศาล

ยติุธรรมไทย 
 3.3.3 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในการจดัการศาลยติุธรรมไทย 

  3.3.4 การพฒันาการจดัการในศาลยติุธรรมไทย 
  3.3.5 องคป์ระกอบของการพฒันาคุณภาพศาลยติุธรรมไทย 
  3.3.6 ประสิทธิผลองคก์าร 
 3.4 แนวคิดเก่ียวกบั e-Court Digital Court และ e-Filing 
  3.4.1 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการศาลยติุธรรม 
  3.4.2 แนวคิด e-Court ของศาลยติุธรรมไทย 
  3.4.3 แนวคิดเก่ียวกบัศาลยติุธรรมดิจิทลัหรือ Digital Court 
 3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.5.1 งานวจิยัในประเทศ 

  3.5.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
 3.6 กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

3.1 แนวคิดเกีย่วกบัศาลยุติธรรม 
 ระบบศาลยุติธรรม ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีอยูท่ ัว่ราชอาณาจกัร แบ่งออก
ได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นตน้ ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา รวมเป็นศาลทัว่ราชอาณาจกัร จ านวน 266 ศาล  
(9 ศาลสาขา) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (จุมพล ช่ืนจิตตศิ์ริ, 2560) 
 3.1.1 ศาลช้ันต้น  
 ศาลชั้ นต้น  จะรับค าฟ้องหรือค าร้องในชั้ นเร่ิมต้นคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีผู ้บริโภค  คดี
ส่ิงแวดลอ้ม คดีนกัท่องเท่ียว คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีลม้ละลาย คดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ หรือคดีอาญา โดยด าเนินกระบวนการตดัสินช้ีขาดเป็นชั้นศาลแรก ทั้งมีอ านาจด าเนิน
กระบวน พิจารณาแทนศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในบางเร่ืองดว้ย ศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัรมีจ านวน
ทั้งหมด 254 ศาล ประกอบดว้ยศาลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 1. ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแพ่งและอาญาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 13 ศาล ประกอบด้วย        
1) กลุ่มศาลแพ่ง ไดแ้ก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งตล่ิงชนั ศาลแพ่งมีนบุรี 
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ศาลแพ่งพระโขนง 2) กลุ่มศาลอาญา ไดแ้ก่ ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ้ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญา 
ตล่ิงชนั ศาลอาญามีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง และ 3) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  
 2. ศาลจงัหวดั มีจ านวน 114 ศาล (6 สาขา)  
 3. ศาลแขวง มีจ านวน 34 ศาล  
 4. ศาลช านาญพิเศษ มีจ านวน 90 ศาล ประกอบดว้ย 1) ศาลแรงงานกลาง จ านวน 1 ศาล 2) ศาล
แรงงานภาค จ านวน 9 ศาล (2 สาขา) 3) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
จ านวน 1 ศาล 4) ศาลล้มละลายกลาง จ านวน 1 ศาล 5) ศาลภาษีอากรกลาง จ านวน 1 ศาล 6) ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง จ านวน 1 ศาล (1 สาขา) และ 7) ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั จ านวน 
76 ศาล  
 5. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค จ านวน 9 ศาล  
 3.1.2 ศาลช้ันอุทธรณ์  
 ศาลชั้นอุทธรณ์ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นตน้
ตาม บทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการอุทธรณ์ รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาตามค าสั่งอ่ืนๆ เช่น เก่ียวกบั
การขอประกนัตวัในคดีอาญาและการขอทุเลาการบงัคบัคดีในคดีแพ่ง การพิจารณาคดีจะมีลกัษณะเป็น
การตรวจสอบหรือทบทวน ในชั้นอุทธรณ์มี 11 ศาล ประกอบดว้ย (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2559) 
 1. ศาลอุทธรณ์ จ านวน 1 ศาล มีอ านาจพิจารณาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งคดีแพ่ง คดี 
ผูบ้ริโภค คดีส่ิงแวดลอ้ม คดีอาญา คดีเลือกตั้ง คดียาเสพติด คดีอาญาทุจริต และคดีคา้มนุษย ์ 
 2. ศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 9 จ านวน 9 ศาล มีอ านาจพิจารณาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
คดีแพง่ คดีผูบ้ริโภค คดีส่ิงแวดลอ้ม คดีอาญาและคดีเลือกตั้ง  
 3. ศาลอุทธรณ์คดีช านาญพิเศษ จ านวน 1 ศาล มีอ านาจพิจารณาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ 
ค าสั่งคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีลม้ละลาย และคดี
เยาวชนและครอบครัว  
 3.1.3 ศาลช้ันฎกีา  

ศาลชั้นฎีกาเป็นศาลสูงสุดท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการฎีกาและมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดคดีท่ีศาลฎีกามีอ านาจ
วินิจฉัยได้ตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา แต่หากคดีใดมีปัญหาส าคญัไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ขอ้เทจ็จริงหรือปัญหาขอ้กฎหมาย ซ่ึงประธานศาลฎีกามีอ านาจสั่งใหน้ าปัญหาดงักล่าว เขา้สู่การวนิิจฉยั
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โดยท่ีประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ศาลฎีกาตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นศาลสูงสุดมีประธานซ่ึงเป็น
ประมุขของตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดมีอ านาจพิพากษาคดีอุทธรณ์หรือค าสั่งของ
ศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์แลว้แต่กรณีตามบทกฎหมายวา่ดว้ยการอุทธรณ์ฎีกา (พิชยั นิลทองค า, 2562) 

ศาลฎีกามีองคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบดว้ย ผูพ้ิพากษาอยา่งนอ้ย 3 คน แต่หากคดีใด
มีปัญหาส าคญัไม่วา่จะเป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย และประธานศาลฎีกาเห็นวา่ ควรให้วินิจฉยัโดย
ท่ีประชุมใหญ่ ก็จะสั่งให้น าปัญหาน้ีเขา้สู่การวินิจฉยัได ้และมีกองผูช่้วยท าหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาญาจกัรไทยท่ีให้มีแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เพื่อพิจารณา
พิพากษา ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขา้ราชการ
การเมืองทุกประเภท เช่น ถูกกล่าวหาวา่ร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิด ทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน รวมทั้งกรณีท่ีบุคคลอ่ืน
เป็นตวัการ ผูใ้ช้ หรือผูส้นับสนุนด้วย มีอ านาจพิพากษาคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ได้แก่ 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต องค์คณะผูพ้ิพากษา
ในแผนกน้ีประกอบด้วยผูพ้ิพากษาศาลฎีกาหรือผูพ้ิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยด ารงต าแหน่ง ไม่ต ่ากว่าผู ้
พิพากษาศาลฎีกา จ านวน 9 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผูค้ดัเลือกเป็นรายคดีไป โดยมีการข้ึนนัง่
พิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลชั้นตน้ แต่การพิจารณาคดีจะแตกต่างจากวิธีพิจารณาท่ีใช้ในคดีทั่วไป 
เน่ืองจากเป็นระบบไต่สวน ซ่ึงศาลมีอ านาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามท่ี
เห็นสมควรตามวิธีพิจารณาคดีท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยค าพิพากษาถือเป็นท่ีสุด เวน้แต่มีพยานหลกัฐานใหม่จึง
อุทธรณ์ต่อได ้

3.1.4 บริบทของศาลยุติธรรมไทย 
 3.1.4.1 ระบบศาลและการพจิารณาคดี 
 หลกันิติรัฐและหลกัการแบ่งแยกอ านาจฝ่ายตุลาการ ประกอบดว้ย องคก์รศาล แต่การ

จดัระบบเป็นศาลเด่ียวหรือศาลคู่ ต้องเป็นไปกฎหมายแต่ละประเภท เช่น กฎหมายจารีตประเพณี  
(Common Law) หรือ ประมวลกฎหมาย (Civil Law) อีกทั้งยงัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประวติัศาสตร์
การเมืองการปกครองอีกด้วย  ในระบบศาลเด่ียว ได้แก่ ศาลยุติธรรมในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศท่ีมีอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดจะแบ่งแยกหน้าท่ีเป็น 3 ฝ่าย เช่น ใน
ประเทศฝร่ังเศส มาท าการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง จึง
กระท าโดยองคก์รศาลท่ีแยกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบศาลเด่ียว ท่ีเป็นศาลยุติธรรมและระบบศาลคู่ ท่ีมี
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ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในแต่ละระบบจะมีระบบวิธีพิจารณาคดีท่ี
แตกต่างกนัแยกออกเป็น “วิธีพิจารณาคดีในระบบกล่าวหา” (Accusatorial System) และ “วิธีพิจารณา
คดีในระบบไต่สวน” (Inquisitorial System) โดยวิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมจะเป็นระบบกล่าวหา 
ส่วนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองและศาลพิเศษในระบบกฎหมายมหาชนจะเป็นระบบไต่สวน ซ่ึง
สาระส าคญัของวิธีพิจารณาคดีจะมีรูปแบบวิธีการและขอบเขตอ านาจท่ีแตกต่างกนั ในการควบคุม
ตรวจสอบและการควบคุมด้วยกฎหมายของการกระท าโดยกระบวนการศาลยุติธรรมท่ีมีการวินิจฉยัช้ี
ขาด (สมลกัษณ์ จดักระบวนพล, 2555, หนา้ 216) 
  3.1.4.2 ระบบการกล่าวหา  (Accusatorial System) 
  ระบบกล่าวหาเป็นการพิจารณาของศาลในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์
ซ่ึงมีก าเนิดข้ึนในประเทศองักฤษและต่อมาถูกน าไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ มาเลเซียและสิงคโปร์ ระบบน้ีเป็นวิธีการท่ีพฒันาข้ึนมาใช้แทนการแกแ้คน้กนัเป็นส่วนตวั 
โดยให้ผูเ้สียหายมีอ านาจฟ้องคดีไดเ้องในฐานะเป็นผูก้ล่าวหาอ านาจน้ีไดข้ยายไปถึงญาติของผูเ้สียหาย
ดว้ย การกล่าวหาและน าสืบพยาน เป็นเร่ืองของโจทก์และจ าเลย ผูพ้ิพากษาจะเป็นคนกลางพิจารณาคดี
โดยเปิดเผยและดว้ยวาจาซ่ึงจะแบ่งผูเ้ก่ียวขอ้งออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบดว้ย ผูก้ล่าวหา ผูถู้กกล่าวหาและ
ศาล เหตุผลเพราะระบบน้ีมีวิวฒันาการมาจากการคดีในสมยัโบราณท่ีใช้วิธีทรมาน (Trial by Ordeal) 
และให้คู่ความต่อสู้กนัซ่ึงมีคู่ต่อสู้อยู ่2 ฝ่าย และมีศาลเป็นคนกลางท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ ต่อมาวิธีการ
ทรมานหรือให้ต่อสู้กนัไดถู้กยกเลิกไป แต่ไดน้ าพยานมาพิสูจน์ความผิดหรือหักลา้งขอ้กล่าวหาพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิแทน 
 หลกัการของวิธีพิจารณาความ จะเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายน าพยานหลกัฐานมาแสดง
หรือน าสืบถึงพยานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตน ศาลจะเป็นคนกลางคอยช้ีขาดถือเป็นหนา้ท่ีของคู่ความแต่ละ
ฝ่ายจะตอ้งเสนอพยานหลกัฐานมาให้ศาลพิจารณาท่ีคู่ความเสนอต่อศาลเท่านั้น โดยสันนิฐานวา่จะเป็น
พยานหลกัฐานท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้คู่ความเสนอไดเ้ตม็ท่ี แต่แนวโนม้ในปัจจุบนัเห็น
กนัว่า หากการถามพยานยงัไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ขอ้เท็จจริงครบถว้น ศาลมีอ านาจท่ีจะเขา้ไปซักถาม
พยานของฝ่ายใดก็ได ้และสามารถเรียกพยานหลกัฐานของศาลเองมาสืบไดด้ว้ย เพียงแต่จะไม่ไปท า
หนา้ท่ีแทนอยัการหรือทนายเท่านั้น 
 สรุปไดว้า่ระบบศาลยุติธรรมท่ีมีอยูท่ ัว่ราชอาณาจกัรแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลขั้นตน้ ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา ศาลยุติธรรมมีพฒันาการท่ีต่อเน่ืองในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่ออ านวยความ
ยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดี ดงัปรากฏจากการเพิ่มจ านวนศาล การตั้งแผนกเพื่อพิจารณา

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5&search=author
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พิพากษาคดีพิเศษข้ึน การน าระบบการบริหารงานคดีมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดี การสนับสนุนให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธี อ่ืน  เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท การ
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงมีการจดัตั้งส านกัระงบัขอ้พิพาทข้ึนในส านกังานศาลยติุธรรมเพื่อด าเนินการน้ี 

3.1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจากสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยบีล็อกเชนทาง

สังคมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตส าหรับทุกกลุ่ม ทุกวยั สร้างความสมานฉันท์ เสมอภาคในการเขา้ถึงศาล
ยุติธรรมไทยซ่ึงจะเป็นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ด้วยการวางระบบ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ ดงัต่อไปน้ี  (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2560, หนา้ 130) 

1. วางระบบขบัเคล่ือนดว้ยการใช้กลไกแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและ
แผนระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ แผนและยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนแม่บท และแผนการ
ปฏิรูป เพื่อเปล่ียนแปลงสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบติัการในทุกระดบัตั้งแต่ระดับ
กระทรวงถึงชุมชน 

2. ปรับปรุงระบบริหารจดัการงบประมาณให้มีลกัษณะแบบยดึโยงยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเนน้การ
จดัท างบประมาณแบบบูรณาการท่ียดึพื้นท่ีและประเด็นการพฒันาท่ีส าคญัเป็นตวัตั้ง 

3. ติดตามและประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ส าคญั มีระบบการ
ติดตามประเมินผลแบบถ่ายทอดระดบั โดยการออกแบบเป้าหมายและตวัช้ีวดั ทั้งผลผลิต ผลลพัธ์ และ
ผลกระทบท่ีคาดหวงั ตลอดจนพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามี
ส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบแผนงาน/โครงการ 

4. พฒันาและปรับวิธีการปฏิบติัราชการให้ทนัสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยดืหยุน่และ
คล่องตวัสูง ลดความซ ้ าซ้อน มีการวิเคราะห์ความเส่ียง น าเทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยี ระบบการ
ท างานท่ีเป็นดิจิทลั แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และองคค์วามรู้ในแบบสหสาขาวิชาเขา้มาประยุกตใ์ชเ้พื่อ
สร้างคุณค่าและตอบสนองกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัเวลา เปิดโอกาสให้ทุกๆ ภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเป็นส านกังานสมยัใหม่ น าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบติังาน
เทียบไดก้บัมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ศรัทธาในศาลยติุธรรมไทย   

5. พฒันาระบบบริหารจดัการก าลังคนและบุคลากรในการปฏิบติัราชการให้มีความเป็นมือ
อาชีพมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการท างานและการสร้างค่านิยมท่ีดี 
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6. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบัให้มีความชัดเจน ทนัสมัยเป็นธรรมและ
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  

3.1.6 การปฏิรูปศาลยุติธรรมไทย 
เป้าหมายหรือผลอนัพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ให้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเขา้ถึงศาลยติุธรรมไทยโดยเสมอภาคและไดรั้บ
หลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิท่ีมีมาตรฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน จึงควรมีการปฏิรูปศาลยุติธรรมไทย
ดงัต่อไปน้ี (ส านกังานศาลยติุธรรม, 2562; ชวนสัถ ์เจนการ และ ศุภวชัร์ มาลานนท,์ 2563) 

1. ให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไดรั้บการบงัคบัการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูกเลือก
ปฏิบติั และไดรั้บการด าเนินการตามมาตรการอ่ืนแทนการถูกควบคุมตวั จ  าคุก กกัขงั 

2. ให้สังคมมีความปลอดภยัและเป็นธรรม โดยจ าเลยไดรั้บการก าหนดโทษท่ีได้สัดส่วนกบั
ความร้ายแรงของการกระท าผดิ และมีการกระท าผดิซ ้ าลดลง 

3. ให้ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและ
พนกังานอยัการอยา่งเหมาะสมเป็นท่ีเช่ือมัน่ของประชาชน  ไม่มีคดีขาดอายุความ และปราศจากการถูก
แทรกแซง 

4. ให้ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดบัสากล เป็นท่ีน่าเช่ือถือและผูป้ฏิบติังานดา้นนิติ
วทิยาศาสตร์มีความเป็นอิสระ 

5. ให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมไทยมีวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งอ านวยความยุติธรรมดว้ยความ
สะดวกและรวดเร็ว โดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางและท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั
เพิ่มข้ึน 

6. การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน เพื่อให้ประชาชนผูมี้อรรถคดี
ไดรั้บความยติุธรรมอยา่งรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหนา้ในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอน 

7. มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึงศาลยุติธรรมไทยโดยเสมอภาคและมี
หลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. มีกลไกในการบงัคบัการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดโดยเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมล ้าและ
น ามาตรการอ่ืนมาใชแ้ทนการควบคุมตวั จ  าคุก กกัขงั 

9. มีการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อให้สังคม มีความปลอดภยัอย่าง
ย ัง่ยืนและมีความเป็นธรรม โดยมีการก าหนดโทษอาญาท่ีเหมาะสมไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของการ
กระท าผิด มีการกระท าผิดซ ้ าลดลง พฒันาระบบการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด และบูรณาการ
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ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผูต้้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศาล
ยติุธรรมไทยส าหรับเด็กและเยาวชน 

10. ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนและพนกังานอยัการ สร้างความเช่ือมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ี และมีการก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบติังานในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน และชั้นฟ้องคดี 

11. ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน มีระบบตรวจเก็บพยานหลกัฐานและการตรวจพิสูจน์ท่ีมี
คุณภาพ น่าเช่ือถือ และเป็นอิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพของผูป้ฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนให้มีทกัษะในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ รวมทั้งจดัให้มี
แพทยนิ์ติเวชท่ีเพียงพอต่อการรองรับงานดา้นนิติเวชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทัว่ประเทศ 

12. มีวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งอ านวยความยติุธรรมดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และขจดัวฒันธรรม
องค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

13. ศาลยุติธรรมไทยมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการจดัตั้ง
ศาลพาณิชยห์รือแผนกคดีพาณิชยเ์พื่ออ านวยความยุติธรรมในคดีพาณิชยท่ี์เป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐาน
เทียบเท่านานาอารยประเทศ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ ศาล
ยติุธรรมไทยประชาชน และรองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน 

3.1.7 ตัวช้ีวดัในด้านการจัดการของศาลยุติธรรมไทย 
การจดัการของศาลยติุธรรมไทย จะมีตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี (สมชยั ฑีฆาอุตมากร, 2561, หนา้ 1-5) 
1. ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมท่ีรวดเร็วในระยะเวลาท่ีก าหนดและสามารถ

ตรวจสอบความคืบหนา้ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของทุกหน่วยงานในศาลยติุธรรมไทยไดเ้พิ่ม
มากข้ึน 
 2. ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มบุคคลและระหวา่งพื้นท่ีในการเขา้ถึงศาลยุติธรรมไทย การด าเนิน
มาตรการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหาย พยาน ผูต้้องหา และจ าเลย มีมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดย
ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา และจ าเลยมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและความเพียงพอของทนายความและท่ีปรึกษา
กฎหมายท่ีรัฐจดัหาให้ในระดบัมากและการปล่อยตวัชัว่คราวผูต้อ้งหาและไม่อิงกบัเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสัดส่วนของประชาชนผูข้าดแคลนทุนทรัพยท่ี์เขา้ถึงศาลยติุธรรมไทยทางแพง่มี
เพิ่มมากข้ึน 
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 3. ผูต้อ้งหาและจ าเลยไดรั้บการบงัคบัตามกฎหมายและมาตรการต่าง  ๆซ่ึงใชแ้ทนการควบคุมตวั จ  าคุก 
กกัขงั โดยไม่มีความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากฐานะทางเศรษฐกิจ และมีการน าโทษปรับตามความสามารถในการ
ช าระของผูก้ระท าความผดิมาใชใ้นคดีอาญามากข้ึน 
 4. จ  านวนคดีความผิดเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและขอ้ร้องเรียนของประชาชนผูมี้
อรรถคดีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมลดลง ผูพ้ิพากษาก าหนดโทษคดียาเสพติดหรือคดีอาญาอ่ืนตามแนวทางการ
ก าหนดโทษ สถิติการกระท าผิดซ ้ าภายใน 1 ปีลดลง และผูใ้ชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งหาและ
จ าเลยมีความพึงพอใจต่อความถูกตอ้งและความทนัสมยัของขอ้มูลในระดบัมาก รวมทั้งการด าเนินมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพศาลยติุธรรมไทยส าหรับเด็กและเยาวชนมีความส าเร็จ 
 5. คดีท่ีพนักงานอยัการสั่งฟ้องผูต้อ้งหาและศาลมีค าพิพากษาลงโทษในคดีท่ีมีการสอบสวน
ร่วมกนัมีจ านวนมากข้ึน โดยผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหาและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอบสวน
ของพนกังานอยัการและพนกังานสอบสวนในคดีท่ีมีการสอบสวนร่วมกนัในระดบัมากและมีความเช่ือมัน่
ของต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการในระดบัมาก รวมทั้งไม่มีคดีขาดอายุ
ความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน และชั้นฟ้องคดี 
 6. ประชาชนและบุคลากรในศาลยุติธรรมไทยมีความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ดา้นนิติวิทยาศาสตร์และแพทยนิ์ติเวชในระดบัมากโดยห้องปฏิบติัการนิติวิทยาศาสตร์ไดรั้บการรับรองตาม
มาตรฐานสากลทุกปีอย่างต่อเน่ือง และพนกังานสอบสวนปฏิบติัตามมาตรฐานการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและ
เก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งครบถว้น รวมทั้งแพทยนิ์ติเวชในสังกดัโรงพยาบาลใน
กระทรวงสาธารณสุขทัว่ประเทศมีเพียงพอต่อการปฏิบติังานดา้นนิติเวชตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 
 3.1.8 การปฏิรูปกระบวนการความยุติธรรม 

ในการปฏิรูปกระบวนการความยุติธรรม  ควรมีการปรับปรุง ดงัต่อไปน้ี (กระทรวงยุติธรรม, 
2562; ธนรัตน์ ทัง่ทอง, 2563) 
 1. ส านกังานต ารวจแห่งชาติควรน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการรับค าร้องทุกขก์ล่าวโทษ
และเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งสถานีต ารวจทัว่ประเทศเพื่อให้ผูเ้สียหายร้องทุกข ์กล่าวโทษ ท่ีสถานีต ารวจ
แห่งใดก็ได ้เพื่อป้องกนัการปฏิเสธไม่รับแจง้ความและกรณีมีผูเ้สียหายหลายคน พนกังานสอบสวนจะ
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อรวมคดีกนัได ้
 2. ปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการท่ีจะน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ในการรับค าร้องทุกข ์เพื่อให้ถือวา่การบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวของพนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ เป็นการบันทึกค าร้องทุกข์ตามกฎหมาย และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวไปยงัพนักงาน
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สอบสวนแห่งทอ้งท่ีท่ีรับผิดชอบไดใ้นรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการบนัทึกค าร้องทุกขด์ว้ยปากของ
พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในวรรคก่อน อาจบนัทึกในระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งต่อ
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบปฏิบติัการของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ให้ถือวา่เป็นการส่งบนัทึกค า
ร้องทุกข์ไปยงัพนักงานสอบสวนแล้ว ทั้ งน้ีขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การลงลายมือช่ือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด เป็นตน้ 
 3. แกไ้ข กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งการ
รับค าร้องทุกขโ์ดยให้ระบุขั้นตอน รายละเอียดการบนัทึกขอ้มูล วิธีการลงลายมือช่ือผ่านระบบเทคโนโลยี
บล็อกเชน เป็นตน้   
 4. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัของพนกังานสอบสวนตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง เก่ียวกบัการ
สอบสวน โดยแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ยพนกังานสอบสวน 
โดยให้ระบุหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานสอบสวนซ่ึงวดัจากผลการปฏิบติั
ราชการตามระเบียบ ค าสั่ง ในเร่ืองการสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ในแต่ละคดี  
 5. ก าหนดให้มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบก าหนดหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนให้ตอ้งแจง้ขั้นตอน
ด าเนินการและกรอบระยะเวลาส้ินสุดในการด าเนินการในชั้นสอบสวน และสิทธิหรือหน้าท่ีของ
ผูเ้สียหายและผูต้อ้งหา รวมทั้งอายุความส าหรับคดีแต่ละประเภท ให้ผูเ้สียหายและผูต้อ้งหาทราบตั้งแต่
โอกาสแรก ตลอดจนใหค้ าแนะน าการร้องทุกขค์วามผดิต่อส่วนตวัโดย 
 6. แกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือจดัให้มีกฎหมายกลางเก่ียวกบั
ระยะเวลาการด าเนินการในศาลยุติธรรมไทย โดยระบุให้พนกังานสอบสวนมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ขั้นตอน
ด าเนินการกรอบระยะเวลาส้ินสุดในการด าเนินการในชั้นสอบสวนสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งอายุความ
ส าหรับคดีแต่ละประเภทใหผู้เ้สียหายและผูต้อ้งหาทราบ 
 7. แก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง ภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายขา้งตน้ รวมทั้งก าหนดลกัษณะรูปแบบของการแจง้กรอบระยะเวลาดงักล่าว และ
มาตรการควบคุมก ากบัดูแลกรณีพนกังานสอบสวนไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนด  
 8. ส านกังานต ารวจแห่งชาติจดัตั้งศูนยติ์ดตามขอ้มูลคดีอาญาในชั้นสอบสวนเพื่อให้ประชาชน
ติดตามความคืบหน้าคดี ร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมในคดีดงักล่าว ตลอดจนส่งเร่ืองไปยงั
ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนติดตามผลการด าเนินการ และแจง้ผลให้ประชาชนทราบ โดยให้
ภาคประชาชนร่วมเป็นองคป์ระกอบของศูนยน้ี์ดว้ยโดย 
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 9. ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดการแบ่งส่วนราชการให้มีการจดัตั้งศูนยติ์ดตามขอ้มูลคดีอาญา
ในชั้นสอบสวนข้ึนภายในส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยอาจก าหนดเป็นหน่วยงานระดบักองก ากบัการ 
 10. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ขบัเคล่ือนการปฏิบติังานของศูนยด์งักล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดรูปแบบการติดตามผล
คดีให้ผูเ้สียหายทราบอย่างเป็นรูปธรรมและรูปแบบการให้ภาคประชาชนร่วมเป็นองค์ประกอบของ
ศูนยด์งักล่าว   
 11. สร้างระเบียบการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกนัการแทรกแซงหรือครอบง าการใชดุ้ลยพินิจ
ในการท าส านวนของพนกังานสอบสวนจากขา้ราชการต ารวจฝ่ายบริหารการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด
ส านวน จะตอ้งกระท าโดยผูบ้งัคบับญัชาในสายงานของพนกังานสอบสวนเท่านั้น โดยแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ และกฎ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ ภายใน
ส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งมาตรการดงักล่าว ทั้งน้ี ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิรูป
ของคณะกรรมการปฏิรูปต ารวจ ตามรัฐธรรมนูญดว้ย 
 12. จดัให้มีระเบียบก าหนดให้การสอบสวนต้องมีผูป้ฏิบติัเป็นทีม ประกอบด้วย พนักงาน
สอบสวนเป็นหัวหน้าทีม เจา้หน้าท่ีสืบสวนฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ ผูช่้วยพนักงานสอบสวนต่อสถานี 
และจดัสรรทรัพยากรส าหรับบริหารงานสอบสวนให้เกิดประสิทธิภาพโดยทบทวน แกไ้ข ปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีมีอยู่เดิมทั้งหมด
เพื่อใหส้อดคลอ้งมาตรการดงักล่าว 
 13. ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยค่าตอบแทนของพนกังานสอบสวนให้มีค่าตอบแทน 
มีสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการท่ีมากพอท่ีจะให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี เม่ือ
เทียบเคียงกบัหน่วยงานอ่ืนในศาลยุติธรรมไทยโดยแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ กฎ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทนของพนกังานสอบสวน
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการดงักล่าว 
 14. จดัอตัราก าลงัพนกังานสอบสวนให้สามารถปฏิบติังานสอบสวนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัปริมาณงานของแต่ละสถานีโดย 
 15. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดอัตราก าลังพนักงาน
สอบสวนของแต่ละสถานีต ารวจ โดยค านึงถึงสถิติปริมาณคดีเป็นส าคญั 
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 16. แก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการออกค าสั่งภายในของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในการปฏิบติัราชการในส่วนท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งของพนกังานสอบสวนใหส้อดคลอ้งกนั 
 17. ปรับปรุงระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งพนกังานสอบสวน และระบบการ
ประเมินผลเพื่อเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของพนักงานสอบสวน ให้พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนปรับปรุงระบบการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความรู้ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญ ในการสอบสวนและทกัษะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ  
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งภายในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้ก าหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ขั้นต ่า
ของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งพนกังานสอบสวน ระบบการฝึกอบรมและปรับปรุงหลกัสูตรของสถาบนัส่งเสริม
งานสอบสวนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการดงักล่าว 
 18. ส านักงานอยัการสูงสุดตอ้งจดัตั้ งสถาบนัฝึกอบรมการสอบสวนและการว่าความชั้นสูงเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนทกัษะประสบการณ์สร้างและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของพนกังานอยัการและบูรณา
การการพฒันาความรู้ดา้นการสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนของหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การปฏิบติังาน
การสอบสวนและการด าเนินคดีของพนกังานอยัการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยให้ส านกังานอยัการ
สูงสุดแกไ้ขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอยัการวา่ดว้ยการแบ่งหน่วยงานและการก าหนดอ านาจและ
หนา้ท่ีของหน่วยงานภายในของส านกังานอยัการสูงสุดเพื่อจดัตั้งสถาบนัฝึกอบรมการสอบสวนและการ
วา่ความชั้นสูง 
 19. ก าหนดหลกัสูตรการสอบสวนและการวา่ความชั้นสูงเพื่อสร้างพนกังานอยัการท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญในการสอบสวนและการวา่ความเพื่อรองรับการปฏิบติังานการสอบสวนในคดีท่ีมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน คดีท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศหรือกระทบต่อสังคมในวงกวา้งและคดี
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบตามอ านาจหนา้ท่ี 
 20. ก าหนดหลกัสูตรการสอบสวนแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถน าความรู้ความช านาญและ
ความเช่ียวชาญของพนักงานสอบสวนในแต่ละหน่วยงานให้น ามาใช้ในงานสอบสวนร่วมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์สร้างและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของ
พนกังานอยัการและบูรณาการการพฒันาความรู้ดา้นการสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนของหน่วยงาน
อ่ืน 
 21. พฒันาการรวบรวมและแสวงหาพยานหลกัฐานในระดบัระหวา่งประเทศในการประสานและให้
ความช่วยเหลือในกระบวนการให้ความช่วยเหลือระหวา่งประเทศในทางอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ด าเนินคดีท่ีตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีอยูใ่นต่างประเทศรวมถึงการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีต่างประเทศ
ร้องขอเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีในระดบัสากล 
 22. ส านักงานอยัการสูงสุดตอ้งจดัให้มีหน่วยงานด าเนินงานปรับปรุงและพฒันาระบบการ
วิเคราะห์ทบทวนการท างานอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนเช่นการวิเคราะห์ค าพิพากษาท่ีตดัสินยกฟ้อง
หรือไม่ตดัสินตามท่ีพนกังานสอบสวนไดส้อบสวนและพนกังานอยัการไดฟ้้องคดีไปและคดีท่ีประสบ
ความส าเร็จเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการท างานและการสอบสวนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 23. ส านกังานอยัการสูงสุดตอ้งปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอยัการวา่ดว้ยการแบ่งหน่วยงาน
และการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของหน่วยงานภายในของส านกังานอยัการสูงสุดเพื่อให้มีหน่วยงาน
ด าเนินงานปรับปรุงและพฒันาระบบการวเิคราะห์ทบทวนการท างานอยา่งครบถว้นทุกขั้นตอนเพื่อให้มี
หน่วยงานหลกัเป็นหน่วยงานเฉพาะในการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ค าพิพากษาคดีท่ีพนกังานอยัการ
ฟ้องคดีวา่ค าพิพากษาของศาลไดว้ินิจฉยัพยานหลกัฐานจากส านวนการสอบสวนท่ีไดน้ าสืบนั้นตอ้งมี
การแกไ้ขปรับปรุงหรือพฒันาการสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดีอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 24. ส านกังานอยัการสูงสุดตอ้งน าขอ้มูลท่ีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบไปสู่การบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ีในการสอบสวนหรือไต่สวนคดีอาญาเพื่อหาแนวทางการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและการพฒันาการ
สอบสวนหรือการไต่สวนต่อไป 
 25. ส านักงานอยัการสูงสุดพฒันาการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบสวนโดยปรับปรุงพฒันา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานสอบสวนให้มีอตัราก าลังพนักงานอัยการ และเคร่ืองมือ อุปกรณ์เพื่อ
ปฏิบัติงานสอบสวนอย่างเพียงพอ อบรมพัฒนาให้มีพนักงานอัยการท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการ
ปฏิบติังานสอบสวน ประสานงานเก่ียวกบัการร่วมสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนของหน่วยงานอ่ืน จดั
ให้มีระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบสวนและการประสานงานเก่ียวกบัการร่วม
สอบสวนกบัพนกังานสอบสวนของหน่วยงานอ่ืน 

3.1.9 การปฏิรูประบบนิติวทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริมศาลยุติธรรมไทย 
ในศาลยุติธรรมไทย สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นเป้าหมายผลอันพึงประสงค์และ

ผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย (ส านกังานอยัการสูงสุด, 2562)  
1. หน่วยงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ตอ้งมีมาตรฐานระดบัสากล  มีระบบการตรวจเก็บพยานหลกัฐาน

และการตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือ และมีอิสระอยา่งแทจ้ริง 
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2. ผูป้ฏิบติังานดา้นนิติวทิยาศาสตร์มีการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน 

3. พนักงานสอบสวนมีทกัษะในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางนิติ
วทิยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 

4. การรับฟังพยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในคดีมีมาตรฐาน  
5. โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข และผูป้ฏิบติังานดา้นนิติเวชเพียงพอต่อการรองรับงาน

ดา้นนิติเวชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทัว่ถึงทัว่ประเทศ  
6. ห้องปฏิบติัการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านการตรวจประเมินไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากลทุกปี

อยา่งต่อเน่ืองและมีระดบัการพฒันาประสิทธิภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 
 7. ระดบัความเช่ือมัน่ของประชาชนและหน่วยงานในศาลยุติธรรมไทยต่อคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานและการ
ตรวจพิสูจน์วตัถุพยาน ร้อยละของข้อร้องเรียนเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานและผูป้ฏิบัติงาน 
ดา้นนิติวทิยาศาสตร์มีอตัราท่ีลดลง   
 8. ร้อยละของผูป้ฏิบติังานด้านนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบติัราชการตาม
มาตรฐานวชิาชีพอยูใ่นอตัราเพิ่มข้ึน จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของผูป้ฏิบติังานดา้นนิติวทิยาศาสตร์  

9. ร้อยละของคดีท่ีสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาสถานท่ี เกิดเหตุและเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งครบถว้น จ านวนคดีท่ีมีการใชพ้ยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและน าไปสู่การรับฟังเป็นพยานหลกัฐานส าคญัในการวนิิจฉยัคดี 

10. ระดบัความเช่ือมัน่ของผูพ้ิพากษาต่อการใหค้วามเห็นของพยานผูเ้ช่ียวชาญทางนิติวทิยาศาสตร์   
11. ระดบัความเช่ือมัน่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในศาลยุติธรรมไทยต่อคุณภาพการด าเนินงานของ

ผูป้ฏิบติังานดา้นนิติเวชเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพ การเก็บหลกัฐานจากศพและการตรวจร่างกายผูเ้สียหาย 
พยานและผูต้อ้งหาในคดีอาญา   

12. จ  านวนคดีท่ีแพทยนิ์ติเวชในสังกดัโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทัว่ประเทศ สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดต้ามท่ีไดรั้บการร้องขอ 

3.1.10 การพฒันาประสิทธิภาพของศาลยุติธรรมไทย 
ในการพฒันาประสิทธิภาพของศาลยุติธรรมไทย มีเป้าหมายผลอนัพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ มี

ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาระบบการก าหนดโทษให้มีความเหมาะสม โปร่งใส 
ประกอบดว้ย (พิชยั นิลทองค า, 2562, หนา้ 1-6) 
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 1. พฒันาระบบการก าหนดโทษอาญาท่ีมีความเหมาะสม โปร่งใส เปิดรับการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีความไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิดมากข้ึน จดัท าฐานขอ้มูลการก าหนด
โทษอาญาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ติดตาม ประเมินผลการก าหนดโทษตามแนวทางการก าหนด
โทษ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการก าหนดโทษของศาล จดัท าร่างแนวทางการก าหนดโทษอาญาโดย
ค านึงถึงหลกัการลงโทษอย่างไดส้ัดส่วน และหลกัการใช้โทษจ าคุกเท่าท่ีจ  าเป็น โดยตอ้งรับฟังความ
คิดเห็นเก่ียวกบัร่างแนวทางดงักล่าวจากสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้มีกระบวน
พิจารณาเพื่อก าหนดโทษแยกต่างหากจากกระบวนพิจารณาความผิดหรือบริสุทธ์ิของจ าเลย โดยให้
คู่ความกบัผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้เท็จจริงในขั้นตอนของการก าหนดโทษดว้ย ก าหนด
กลไกการติดตามประเมินผล การใชแ้นวทางการก าหนดโทษเป็นระยะ โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชน มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลดว้ย 

2. ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาด าเนินการในทุกขั้นตอนของศาลยุติธรรมไทยท่ีชดัเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า ลดขั้นตอนเขา้ถึงความยุติธรรมเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน สร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนตรวจสอบเก่ียวขอ้งด าเนินงานไปถึงขั้นตอนใด รวมถึงส่ือสารแก่สาธารณะโดยใช้รูปแบบ
และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย สร้างกระบวนการประเมินปัญหา ความตอ้งการ และความพึงพอใจของคู่คดีความ
เก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนของศาลยติุธรรมไทย  
 3. ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้องกับงานสอบสวน 
ทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐาน และระยะเวลาท่ีก าหนดได ้เช่น ก าหนดอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ก าหนดมาตรการติดตามจบักุม ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยท่ีหลบหนีในชั้น
สอบสวนมาด าเนินคดีภายในอายุความ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในศาล
ยุติธรรมไทย รวมทั้งหน่วยงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช เพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีอาจเกิดจาก
การประสานงานท่ีล่าช้า น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยง
ขอ้มูลคดีอาญาในชั้นสอบสวน เพื่อให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าคดีท่ีร้องเรียน หรือร้องขอความ
เป็นธรรมได ้ 
 4. ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลและระบบการประเมินผล โดยพิจารณาตามความรู้ 
ความสามารถ ปรับปรุงระบบการฝึกอบรมเพื่อให้พนกังานสอบสวนมีความรู้ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในการสอบสวนและทกัษะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างระเบียบการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกนัการ
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แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการท าส านวนของพนกังานสอบสวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบว่า
ด้วยค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ให้มีค่าตอบแทน มีสิทธิประโยชน์ และ สวสัดิการท่ีมาก
พอท่ีจะใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี เม่ือเทียบเคียงกบัหน่วยงานอ่ืนในศาลยติุธรรมไทย  
 5. พฒันามาตรการเพื่อคุม้ครองและปฏิบติัต่อผูเ้สียหายและพยานให้เหมาะสม ครอบคลุมและ
รวดเร็ว  โดยสร้างกลไกในการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยเหลือดูแลผูเ้สียหาย
และพยานอย่างเป็นระบบ ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการปฏิบติัต่อผูเ้สียหายและพยาน มีกลไกก ากบั
ติดตามการปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าว ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการรักษาเยียวยาทางร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงการด ารงชีวติของผูเ้สียหายเพื่อไม่ใหต้กเป็นผูถู้กกระท าซ ้ า  
 6. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขั้นตอนการ
ด าเนินคดีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูเ้สียหาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้พนักงานสอบสวนท าการ
สอบสวนรายละเอียดเก่ียวกบัค่าเสียหายและให้พนกังานอยัการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหาย
ในคดีท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทก์ไดท้นัที สร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนปรับบทบาทของพนกังานอยัการในการฟ้องและด าเนินคดีเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะ 
 7. พัฒนามาตรการเพื่อคุ้มครองผูต้้องหาและจ าเลยให้เหมาะสมครอบคลุม และรวดเร็ว  
โดยก าหนดวิธีการแจง้ขอ้หาและการอธิบายฟ้องท่ีเหมาะสมให้แก่ผูต้อ้งหาและจ าเลย เพื่อให้มีความ
เขา้ใจในการต่อสู้คดีและสามารถเขา้ถึงพยานหลกัฐานไดอ้ยา่งเหมาะสม  ปรับปรุงกระบวนการไต่สวน
มูลฟ้องเพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิของจ าเลยมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน วางกฎเกณฑ์ใหก้ารสอบสวนด าเนินไป
โดยใช้มาตรการท่ีกระทบสิทธิเสรีภาพของผูต้้องหาหรือจ าเลย เช่น การตรวจคน้ ยึดทรัพยสิ์น จบักุม
และขงั เท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของผูต้อ้งหาและจ าเลย มีมาตรการเพื่อลด
ผลกระทบจากการจบัและขงั เช่น การเยียวยาทางสุขภาพกายและจิต การชดเชยรายได ้การสงเคราะห์
ครอบครัว เป็นตน้  
 8. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุมและขังผูต้ ้องหาระหว่างการพิจารณาให้เหมาะสม ปลอดภัย 
และสมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนัทึกภาพและเสียงในการ
ก ากบั ดูแลการตรวจคน้ จบักุม สอบสวน ช้ีตวั ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย มีฐานขอ้มูลส าหรับการติดตามกรณี
วิสามญัฆาตกรรม และส านวนชนัสูตรพลิกศพ แลว้รายงานต่อกลไกสิทธิมนุษยชนระดบัชาติ ปกป้อง
สิทธิในช่ือเสียงและความเป็นส่วนตวัของผูต้อ้งหาและจ าเลยใหส้มดุลกบัประโยชน์สาธารณะ หา้มมิให้
น าตวัผูต้อ้งหามาแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน จดัระบบการปล่อยชัว่คราวท่ีรวดเร็วไม่อิงกบัเงินหรือฐานะ
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ทางเศรษฐกิจของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย โดยค านึงถึงความปลอดภยัของสังคมและมีมาตรการป้องกนัการ
หลบหนีการปล่อยชัว่คราวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 9. พฒันาการเขา้ถึงศาลยติุธรรมไทยโดยลดอุปสรรคทางภาษาและการส่ือสาร โดยจดัให้มีล่าม
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในศาลยุติธรรมไทยดว้ยการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พฒันา
ระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบประสานงานระหว่างหน่วยงานในศาลยุติธรรมไทยในส่วนของการแปล
เอกสาร  
 10. พฒันาการเขา้ถึงศาลยุติธรรมไทยทางกายภาพ โดยใหห้น่วยงานในศาลยติุธรรมไทย มีท่ีตั้ง
ท่ีง่ายต่อการเข้าถึง มีแผนผงัภายในหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย จดัให้มีระบบ
เทคโนโลยคีอยช่วยเหลือผูม้าติดต่อและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกฝ่าย 
 11. ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับเวลาและระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินคดี พฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์และแกไ้ขกฎหมายเพื่อเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงศาลยุติธรรมไทย 
บูรณาการเลขหมายแจง้เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถแจง้เหตุด่วน 
เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเร่ือง พัฒนาระบบการแจ้งเตือน และบูรณาการข้อมูลส าคัญเพื่อใช้ใน
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน จดัใหมี้ศาลยติุธรรมไทยแบบเบ็ดเสร็จผา่นช่องทางดิจิทลั และศูนยบ์ริการ
ร่วม  
 12. ปรับปรุงกฎมายแพง่และพาณิชย ์ศาลพาณิชยแ์ละพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการเพื่อช่วยลด
อุปสรรคและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ โดยปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินคดีคดีแพง่และพาณิชยใ์ห้ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัหลกัสากลเพื่อส่งเสริมการคา้และการพาณิชยท์ั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ปรับปรุงบทบญัญติัในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
แพ่งท่ีเก่ียวกบัเขตอ านาจศาล เพื่อให้สอดรับกบัหลกัสากลและรองรับการคา้ระหวา่งประเทศ ก าหนด
หลกัเกณฑ์การยอมรับและการบงัคบัตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศให้ชดัเจนเพื่อยกระดบัความ
ยอมรับในระดบัสากล ต่อศาลไทยและท าใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ปรับปรุงแกไ้ข
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั จดั
ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศเป็นการเฉพาะ เป็นตน้  
 13. เพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคบัคดี โดยปรับโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัคดี และ
จดัให้มีกลไกการขอคุม้ครองชัว่คราวตั้งแต่ชั้นก่อนฟ้องคดีเพื่อยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของจ าเลยไวใ้ห้
เหลือเพียงพอแก่การบงัคบัคดี ตลอดจนจดัให้มีกฎหมายในการบงัคบัคดี ภาครัฐเพื่อจดัให้มีหน่วยงาน
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และเจา้พนกังาน เพื่อบงัคบัคดีอาญา และคดีแพง่ หรือคดีปกครอง ท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้หน้ีตามค า
พิพากษา ซ่ึงพนกังานอยัการรับด าเนินคดีให้ 
 สรุปไดว้า่ในการจดัการงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมอนัเป็นเป้าหมายอนัพึงประสงค์
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยัอย่างย ัง่ยืนจากการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงาน
ยติุธรรม ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มข้ึนจากการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานยุติธรรมเช่น
การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละการ
ใช้หลกัเศรษฐศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการกระท าผิดซ ้ าลดลง มีการก าหนดโทษอาญามีความ
เหมาะสม โปร่งใส ไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของการกระท าความผดิมีการบูรณาการฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในศาลยุติธรรมไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพศาลยติุธรรมไทยส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวนคดีความผิดเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีมีการรับแจง้ความร้องทุกขห์รือกล่าวโทษโดยต ารวจ สร้างระดบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น จ านวนขอ้ร้องเรียนของประชาชนผูมี้อรรถคดี
ท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในศาลยุติธรรมไทย และระดบัความ
คิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในศาลยุติธรรมไทย มี
จ านวนคดีความผิดเก่ียวกบัการจ าหน่ายยาเสพติดท่ีถูกจบักุมและจ านวนผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด ท่ีไดรั้บการ
บ าบดัฟ้ืนฟู ร้อยละของคดียาเสพติดหรือคดีอาญาอ่ืนท่ีผูพ้ิพากษาก าหนดโทษตามอตัราโทษท่ีระบุไวใ้นแนว
ทางการก าหนดโทษ รวมทั้งมีสถิติการกระท าผิดซ ้ าภายใน 1 ปีของผูพ้น้โทษจากเรือนจ า ผูถู้กคุมประพฤติ
ภายหลงัพน้ก าหนดคุมประพฤติ ผูพ้น้การฝึกอบรมจากสถานพินิจ และผูป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรการพิเศษ
แทนการฟ้องคดี ร้อยละของผูพ้น้โทษท่ีออกจากเรือนจ าแล้วมีงานท าท่ีเหมาะสม สัดส่วนของผูพ้น้โทษท่ี
สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติสุขจ านวนชุมชน สถาบนัทางสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมและ
ลดการกระท าผิดซ ้ า ร้อยละของจ าเลยท่ีถูกลงโทษจ าคุก จ านวนสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วน
แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการก าหนดโทษคดีอาญา ร้อยละของคู่ความหรือผูเ้สียหายท่ีมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนการก าหนดโทษ รวมทั้ งระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในศาลยุติธรรมไทย ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
ขอ้มูลต่อความถูกต้องและความทนัสมยัของข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผูต้้องหาหรือจ าเลย 
รวมทั้งระดบัความส าเร็จของการด าเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศาลยติุธรรมไทยส าหรับเด็กและเยาวชน ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีจะเกิดข้ึนได ้ส่วนหน่ึงตอ้งมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 
ใหเ้ขา้มาส่งเสริม สนบัสนุน และสอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาลดว้ย 
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3.2 แนวคิดเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 
ศาลยติุธรรมไทยเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รภาครัฐจะตอ้งยกระดบัประสิทธิภาพการท างานเขา้สู่

การเป็นรัฐบาลดิจิทลั ท่ีมีการท างานแบบอจัฉริยะ โดยอยูบ่นพื้นฐานของการบูรณาการเช่ือมโยงขอ้มูล
และด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบติังานท่ีประหยดัและคุม้ค่า และการยกระดบัศาลยุติธรรมไทยภาครัฐให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชน อยา่งไรก็ดีคดีความมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนตามการขยายตวัของการติดต่อส่ือสารและการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เกิดปัญหาทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ี เรียกว่า อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมไซเบอร์ และอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในศาลยุติธรรมไทยของภาครัฐ แต่ปัญหา
ส าคญัของหน่วยงานในศาลยุติธรรมไทยคือ ระบบฐานขอ้มูลยงัไม่สามารถเช่ือมโยงให้ใช้ร่วมกนัได ้
ขอ้มูลยงัขาดความครบถ้วนและทนัสมยั ดงันั้น ควรพฒันาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยก าหนด
สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนระหวา่งหน่วยงานท่ี
วางอยูบ่นมาตรฐานเดียวกนัทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน รวมถึงพฒันามาตรฐานการจดัเก็บขอ้มูล
และการจดัชั้นความลบัท่ีมีความถูกตอ้งและทนัสมยัเพื่อให้มีความกา้วหนา้เชิงรุกและมีประสิทธิภาพ 
รองรับการขบัเคล่ือนประเทศเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 
 3.2.1 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการจัดการในศาลยุติธรรมไทย 
 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการในศาลยติุธรรมไทย ไดแ้ก่ 
 1. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการ
บริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการ
ติดต่อกบัประชาชน ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อ
และมีการ ส ารวจระบบท่ีมีอยูแ่ละจดัใหมี้ระบบงานต่างๆ 
 2. พฒันาระบบการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบติดต่อ
ราชการทางอิ เล็กทรอนิกส์  จัดให้ มีการช่วยเหลือประชาชนให้ใช้ระบบติดต่อราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. พัฒนาให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในศาลยุติธรรมไทยประชาชน เช่น ระบบบัตรคิว
อตัโนมติั ระบบแจง้ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานอตัโนมติั เป็นตน้ 
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 4. พฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมไทยให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชน
ในส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งศาลยุติธรรมไทยและหวัขอ้ข่าวสารท่ีอยูใ่นความสนใจของสาธารณะใน
รูปแบบและการใชภ้าษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่าย 
 5. พฒันาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และ
สนบัสนุนให้ประชาชนติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยสะดวก เพื่อลดค่าใชจ่้ายและขจดั
ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาระบบศาลยุติธรรมไทยประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมไทยให้สามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง สามารถใช้ไดก้บัระบบ
โทรศพัทมื์อถือ และระบบอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใชง้านได ้ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ มี รูปแบบการน าเสนอข้อมูล  ฉบับภาษาท่ี ใช้ในการท างานของอาเซียน 
(ภาษาองักฤษ) พฒันาใหเ้ป็นศาลยติุธรรมไทยแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว  
 6. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการภายในศาลยุติธรรมไทยและศาลยุติธรรมไทย
ประชาชน เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการช่วยเหลือประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบตัรคิวอตัโนมติั ระบบแจง้ขั้นตอนการติดต่อ
หน่วยงานอตัโนมติั เป็นตน้  รวมถึงพฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมไทยให้มีเน้ือหาท่ีมี
ประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริการและหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจของสาธารณะ
ในรูปแบบและภาษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่าย  
 7. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ โดยออกกฎหมายรองรับ มีการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นในการพฒันาระบบ สนบัสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพนัธ์ การสร้างแรงจูงใจ ให้
ประชาชนขอรับบริการในศาลยุติธรรมไทยผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน พิจารณาด าเนินการให้
ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีได้โดยทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน โดยอาจเป็นกรณีท่ีต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการในระยะยาว  
 8. พิจารณาด าเนินการลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบยืนยนัตวับุคคลประเภทอ่ืน (Digital ID) 
และการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีค่าใชจ่้ายท่ีถูกลง รวมทั้งแกไ้ขกฎหมายให้ศาลตอ้งรับ
ฟังระบบดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานได ้รวมทั้งการพฒันาหรือน ามาใช้ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ใน
การยืนยนัตัวตน และตรวจสอบลายมือช่ือ โดยออกกฎหมายรองรับ วางระบบข้อมูลสารสนเทศ
เครือข่ายส าหรับองคก์ร หรือหน่วยงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยจดัให้มีการทดสอบระบบเพื่อหา
ขอ้บกพร่องในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งวธีิการแกไ้ข 
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 9. ศึกษากระบวนการท างานของศาลยติุธรรมไทยและการส่งต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
ในศาลยุติธรรมไทย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจในความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานและสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีตรงกนั ทราบถึงการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้ขดัขอ้งและ
อุปสรรค และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน เช่น กระบวนการ
กลัน่กรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการสอบสวน เป็นตน้ ทั้งน้ี 
กระบวนการท างานท่ีได้รับปรับปรุงจะเป็นสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลและการเช่ือมโยง 
รวมถึงอาจมีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานของหน่วยงานภายในศาลยติุธรรมไทยเพื่อให้เกิด
การท างานท่ีสอดคลอ้งกนั 
 10. ปรับปรุงและพฒันาฐานขอ้มูลกลางและบูรณาการระบบการจดัเก็บและรวบรวมสถิติขอ้มูล
สารสนเทศศาลยุติธรรมไทย โดยประสานความเขา้ใจและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหว่างหน่วยงานให้
ถูกตอ้งทนัสมยั และอยูบ่นแพลตฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั จดัให้มีศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ดิจิทลัภาครัฐ ซ่ึงอาจใชฐ้านขอ้มูลของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยุติธรรมไทย (Data Exchange Center: 
DXC) เป็นฐานในการพฒันา รวมถึงการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอส าหรับการจดัซ้ือและบ ารุงรักษา  

3.2.2 พฒันามาตรการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
ในการพฒันาการจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ป้องกันการขจดัภัยคุกคาม 

ด าเนินการตามมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั โดยด าเนินการตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ
และเป็นสากล เช่น ISO 27001 เป็นตน้ พฒันาการบริหารจดัการภยัคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเครือข่าย
ของศาลยติุธรรมไทย ให้สามารถตอบสนองต่อภยัคุกคามอยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ตลอดจนพฒันา
มาตรการทางกฎหมาย พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร เช่ือมโยงและพัฒนาฐานข้อมูลอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและอาชญากรรมทางไซเบอร์ และพฒันาการ
เช่ือมโยงขอ้มูลการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานโดยใชแ้พลตฟอร์มเดียวกนั ซ่ึงสร้างผลกระทบให้เกิด
การปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้สอดคลอ้งกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุม้ครองและอ านวยความ
ยุติธรรม โดยปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีสนับสนุนให้การเปล่ียนแปลงส าเร็จคือ การปรับปรุงและพฒันา
ระบบฐานขอ้มูล โดยใชฐ้านขอ้มูลของศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยุติธรรมไทย (Data Exchange Center: 
DXC) รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน 
 3.2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการด้านเทคโนโลยี 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่ายๆ วา่หมายถึง 
การรู้จกัน ามาท าให้เป็นประโยชน์ เทคโนโลยจึีงเป็นเสมือนความรู้พิเศษท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ใน
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งานได้อย่างหลากหลายลักษณะตามแต่ผูท่ี้จะน าไปใช้งาน ค าว่า เทคโนโลยี มาจากภาษากรีก ว่า 
Techme หมายถึง ศิลปะหรือการสร้างข้ึน มีความแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ท่ีจะเน้นหรือข้ึนอยู่กับ
หลกัการและทฤษฎี ซ่ึงเทคโนโลยีเปรียบเสมือนการจดัการท างานอยา่งมีศิลปะและเม่ือน าเทคโนโลยมีา
ประยุกตเ์ขา้กบัการบริหาร ไม่วา่จะเป็นการบริหารการตลาด การเงิน การงาน ตลอดจนการบริหารงาน
บุคคล เหล่าน้ีล้วนน าเทคโนโลยีเขา้มาปรับและประยุกต์ใช้ทั้งส้ิน ดงัเห็นได้จากในอดีต มกัพบเห็น
ผูบ้ริหารมุ่งเน้นถึงการให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ และเน้นให้ความส าคญักบั
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจการเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจต่างๆ เร่ิมกล่าวถึง การ
จดัการโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง เน่ืองจากการเกิดแนวคิดใหม่ท่ีว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้
เทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นองคก์ารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเกิดสภาวะวิกฤต
ในทุกๆด้าน ไม่เวน้แม้แต่สถานภาพทางการเงิน  ในทุกองค์การต่างประสบปัญหาด้านการจดัการ
เทคโนโลย ีท่ีไม่สามารถจดัการได ้ซ่ึงการจดัการเทคโนโลยจึีงนบัวา่มีความส าคญัแมแ้ต่ในโลกแห่งการ
แข่งขนั ไม่วา่จะเป็นเอกชน หน่วยงานท่ีแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร  
 ค าวา่ เทคโนโลยี ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง วิทยาการท่ีเก่ียวกบัศิลปะ
ในการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554)   ค  าวา่ เทคโนโลยี ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ "Technology" มาจากภาษากรี
กวา่ "Technologia" แปลวา่ การกระท าท่ีมีระบบ อยา่งไรก็ตามค าวา่ เทคโนโลยี มกันิยมใชค้วบคู่กบัค า
วา่วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวมๆ วา่ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย"ี ซ่ึงเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีความหมาย
กวา้งกว่ารากศัพท์เดิม คือ หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองจักรกล ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ทาง
อุตสาหกรรม ถา้ในแง่ของความรู้ เทคโนโลยีจะหมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการผลิต
ในอุตสาหกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์หรือสรุปวา่ เทคโนโลย ี
คือ ความรู้ท่ีมนุษยใ์ช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยเ์อง ทั้ งในแง่ความเป็นอยู่และการ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเม่ือกล่าวถึงการควบคุมส่ิงแวดล้อม ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาลยุติธรรมไทยในยุค
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอย่างมาก อิทธิพลของความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยที  าให้สภาพแวดลอ้มทางการเรียนและสถานการณ์ของการเรียนการสอนแตกต่างกนัไป
จากเดิม และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อการบริหารและการจดัการสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในศาลยุติธรรมไทย ณ ปัจจุบนั
จึงถูกก าหนดดว้ยเทคโนโลยีท่ีตอ้งมีการพิจารณาน าเขา้มาใช้อย่างเหมาะสม (น ้ าทิพย ์วิภาวิน, 2552, 
หนา้ 14) 
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 น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2552, หน้า 109-121) ให้ความหมายของเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้วิชาการ
รวมกบัความรู้วิธีการ และความช านาญท่ีสามารถน าไปปฏิบติัภารกิจให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปกติ
เทคโนโลยีนั้นมีความรู้วิทยาศาสตร์รวมอยู่ดว้ย นั้นคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยีเป็นการน า
ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบติั จึงมกันิยมใช้สองค าด้วยกนั คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเน้นให้
เขา้ใจวา่ ทั้งสองอยา่งน้ีตอ้งควบคู่กนัไปจึงจะมีประสิทธิภาพสูง 

Hilberg & Meiselwitz (2008, p.39) ให้ความหมายของเทคโนโลย ีหมายถึง สมรรถนะท่ีไดจ้าก
ทกัษะการปฏิบติัและการประยุกต์ใช้ ความรู้ วิธีการท างาน ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยใช้ เทคนิควิธีและ
กระบวนการ เป็นการน าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ มาผสมผสานประยุกต์ เพื่อสนอง
เป้าหมายเฉพาะตามความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยการน าทรัพยากรต่างๆ มาใชใ้นการผลิตและจ าหน่าย
ให้ต่อเน่ืองตลอดทั้งกระบวนการ เทคโนโลยีจึงมกัจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและ
สถานท่ีและหากเทคโนโลยีนั้ นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และ
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีนั้นจะเก้ือกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หากไม่สอดคล้อง
เทคโนโลยนีั้นๆ จะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมามหาศาล 
 สรุปไดว้่า เทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมือท่ีท าให้การจดัการต่างๆ มีความง่ายข้ึน และมีความ
สะดวกสบาย และเทคโนโลยียงัหมายถึง ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซ่ึงน ามาใชใ้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ และหรือความรู้ท่ีน ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเทคโนโลยีท่ีดีตอ้งข้ึนอยู่กบัผูน้ ามาปรับใช้ดว้ยว่าสามารถน าไปใช้อย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.2.4 แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) 

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จะมีการประยุกต์ใช้เป็นงานหลักได้  3 ประเภท ได้แก่ 
(Blockchain.Fish Team., 2016) 

  1. Public Blockchain ท่ีให้ทุกคนสามารถสร้างและใช้งานแอปพลิเคชัน  (Application) แบบ
กระจายขอ้มูล (Decentralized) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไปจะถูกเปิดเผยแก่สาธารณะชน ขอ้ดีคือ ไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องลงทุนซ้ือเซิร์ฟเวอร์หรือฮาร์ดดิสก์ใหม่ เพียงแค่ช าระ
ค่าบริการรับส่งและเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการตามการใชง้านจริงเท่านั้น เพียงแต่ขอ้มูลประเภทน้ี จะถูก
เปิดเผยแก่สาธารณะ ดงันั้นจึงเหมาะกบัการใช้งานแบบท่ีตอ้งการป้องกนัการถูกเซ็นเซอร์ (Censorship 
Resistance) เช่น ศาลยติุธรรมไทย เป็นตน้ 
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 2. Private Blockchain เป็นการสร้างวงบล็อกเชนข้ึนมาใชเ้องภายในองคก์ร ซ่ึงสมาชิกเท่านั้น
ท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลน้ีได้ ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบน Public Blockchain เก่ียวกับข้อมูลท่ีถูก
เปิดเผยไปสู่สาธารณะ ขอ้ดีคือ องคก์รสามารถปรับกฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน 
(Blockchain Network) ให้สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รได ้แต่องคก์รจ าเป็นตอ้งลงทุนในการสร้าง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ข้ึนมารองรับการท างานกบัทั้งภายในและภายนอก ดงันั้น จึง
เหมาะท่ีจะใชง้านกบัระบบท่ีตอ้งการความเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น ตอ้งการความรวดเร็วและความโปร่งใส 
เช่น ศาลยติุธรรมไทย เป็นตน้ 

 3. Consortium Blockchain เป็นการผสานระหวา่ง Public Blockchain และ Private Blockchain 
เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเหมาะส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั เช่น ในศาลยติุธรรมไทยเพื่อ
ใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความโดยผูท่ี้จะเขา้มาร่วมได ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน จึงจะมี
สิทธิเขา้ถึงการใช้งานร่วมกนั ซ่ึงขอ้ดีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ องค์กรจะไม่มีความกงัวลในเร่ืองของ
ขอ้มูลส าคญัวา่จะกลายเป็นขอ้มูลสาธารณะ รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบก็ลดลงอีก
ด้วย เน่ืองจากมีการเข้ามาร่วมกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ส่วนข้อเสียคือ ขาดความคล่องตวัในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชง้าน เพราะจะตอ้งผา่นมติเห็นชอบจากทุกฝ่ายท่ีใชง้านร่วมกนั 
 จากความโดดเด่นในคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ีจึงมีความเหมาะสมในการ
ประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรมไทยเพราะมีข้อมูลอนัเป็นความลับท่ีหลากหลายและต้องการโปร่งใส 
ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความถูกตอ้งแม่นย  าสุจริต โปร่งใส
ได้ซ่ึงในศาลยุติธรรมไทย ท่ีมีความลบัของทางราชการสูงมาก จะสามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไดใ้นอนาคต เทคโนโลยีบล็อกเชน จะมีการประยกุตใ์ชจ้ากแนวความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึน
อยา่งเป็นกระบวนการภายใต ้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทกัษะความช านาญของบุคคล
หรือองค์การมาสู่การปฏิบัติแล้วก่อให้มี คุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริง  ลดต้นทุนและให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกวา่เดิม เกิดประโยชน์มากข้ึนหรือปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นกระบวนการท างาน
ใหมี้ลกัษณะของความผนัแปรสอดคลอ้งกบัความทนัสมยัอยา่งไม่หยดุน่ิง 

 3.2.4.1 แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยหรือส่ิงใหม่ท่ีต้องท าให้

เกิดข้ึนและเป็นท่ียอมรับ โดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ท่ีเป็นความคิด และหลกัสูตร
การเรียนการสอน ส่ิงใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเก่ียวกบัตวับุคลากร ระบบสังคม และ



91 
 

 
 

ช่องทางการส่ือสารแลว้ตวัของเทคโนโลยีบล็อกเชนเองก็มีความส าคญั ท่ีหากจะท าให้เกิดการยอมรับ
ไดง่้ายควรตอ้งมีลกัษณะ 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี (Harhoff, Henkel, & Hippel, 2003, pp.1753-1769) 

 1. ผลประโยชน์ท่ีได้รับ คือ ระดับของการรับรู้หรือความเช่ือจะให้ประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้านนั้นมากเท่าใด ก็มีโอกาสท่ีจะมีผลเป็นท่ียอมรับมากข้ึนเท่านั้น 
  2. การเข้ากันได้ดีกับ ส่ิงท่ี มีอยู่ เดิม  คือ ระดับของความสอดคล้องกับ คุณค่ า 
ประสบการณ์ และความตอ้งการท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัผูใ้ช้งานนั้น ถา้หากเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถเขา้
กนัไดดี้กบัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาก็มีโอกาสไดรั้บการยอมรับไดง่้ายข้ึน  
  3. ความซบัซอ้นท่ีเป็นระดบัของความเช่ือวา่ เทคโนโลยบีล็อกเชนมีความยากหรือง่าย
ต่อการเขา้ใจไดง่้าย ส่ิงท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ย และเขา้ใจง่ายกวา่จะไดรั้บการยอมรับมากกวา่ 
  4. การสังเกตได้ คือ ระดบัของเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม สามารถสัมผสัและแตะตอ้งไดจ้ริงๆ จึงจะไดรั้บผลส าเร็จสูงเพราะคู่คดีความสามารถเห็นวา่ดี
จริงก็จะซ้ือสินคา้นั้น  
  3.2.4.2 แนวคิดเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยบีลอ็กเชน 
  แบบจ าลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้กบัระบบเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาใชง้านอยา่งแพร่หลาย หากระบบเหล่านั้นไม่ประสบความส าเร็จในการใชง้าน มกัมาจากผูใ้ชง้าน
ไม่ยอมรับ จึงได้มีแนวคิดของการสร้างแบบจ าลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) ข้ึนมาเพื่อน ามาใช้ท านายการใช้ระบบเทคโนโลยี โดยแบบจ าลองน้ีได้
แนวคิดมาจากทฤษฏีการกระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein & 
Ajzen (1975) และแนวคิดการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีท่ีถูกน าเสนอโดย Davis (1985) แมจ้ะมีขอ้จ ากดั
อยู ่แต่ก็ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในความน่าเช่ือถือและความสมเหตุผล ซ่ึงแนวคิดการยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลย ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.1 
 

 
 
 
 
  ภาพที ่3.1 แนวคิดการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี 
  ท่ีมา: Davis (1985) 

ส่ิงกระตุน้ ระบบ ตอบสนอง 

ลกัษณะและ
ความสามารถของระบบ 

ความจูงใจของผู้ใช้ 
ที่จะใช้เทคโนโลยี 

การน าเทคโนโลยี 
มาใช้จริง 
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 แนวคิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในภาพท่ี 3.1 อธิบายไดว้่าลกัษณะ และความสามารถ
ของระบบจะท าหน้าท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ หากได้ผลจะสร้างแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดข้ึนใน
ระบบของผูใ้ชแ้ละผลท่ีไดคื้อผูใ้ชจ้ะเกิดการตอบสนองหรือการน าเทคโนโลยมีาใชง้านจริง การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีเป็นการน าเอาแนวคิดมาผนวกกับทฤษฏีการกระท าอย่างมีเหตุผล สร้างเป็น
แบบจ าลองเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของผูใ้ช้งานเทคโนโลยี โดยการประเมินระดบัของการรับรู้ของ
ผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบ ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในแบบจ าลองแบบจ าลองการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีโดยเร่ิมจากการพิจารณาถึงตวัแปรภายนอก (External Variables) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับรู้ขอผูใ้ชใ้นสองลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1 . การรับ รู้ถึงประโยชน์  (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับ ท่ีผู ้ใช้งาน รับ รู้ได้ว่า
เทคโนโลยมีีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
 2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ช้งานเช่ือวา่
ไม่ตอ้งมีความพยายามในการใช้งานระบบคือมาก และจะรับรู้วา่เทคโนโลยีง่ายต่อการใชง้าน รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัระบบเดิมท่ีมีอยู ่
 นอกจากตวัแปรภายนอกแลว้ การรับรู้ถึงความง่ายในการงานใชเ้ป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลต่อ
ความรับรู้ถึงประโยชน์ และจากแบบจ าลองเม่ือบุคลากรในศาลยุติธรรมรับรู้ถึงประโยชน์ว่าน ามาใช้
งานไดง่้าย ก็จะส่งผลกบัทศันคติต่อการใชง้าน ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจในการงานบุคลากร
ท่ีรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบและมีพฤติกรรมความตั้งใจใชง้านโดยท่ีไม่ตอ้งมีทศันคติต่อการใชง้านใน
รูปแบบใดมาก่อน สังเกตได้จากภาพของแบบจ าลองท่ีมีเส้นลากแสดงความสัมพนัธ์จากการรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์ตรงไปยงัพฤติกรรมความตั้งใจโดยท่ีไม่ผา่นทศันคติต่อการใชแ้บบจ าลองการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของบุคลากรในศาลยุติธรรมในการศึกษาติดตามระยะยาวกับการวดั
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของบุคลากรซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ี
ชัดเจนระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้จริง โดยการรับรู้ถึงประโยชน์จะมี
อิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรม ความตั้งใจของบุคลากรในศาลยุติธรรมแต่ละคน เป็นส่ิงส าคญัท่ีเมาจาก
การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการงาน ซ่ึงจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชง้าน  
 สรุปไดว้า่แบบจ าลองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสามารถน ามาใชใ้นการท านายการใชง้าน
ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนของบุคลากรในศาลยุติธรรมและมีการน ามาใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี ในการ
อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้งานของแบบจ าลอง ว่าสามารถน ามาใช้ในการศึกษาและอธิบาย
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พฤติกรรมของบุคลากรในศาลยุติธรรมท่ีมีต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีโดยผ่านตวัแปรภายในคือ 
ทศันคติต่อพฤติกรรมการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  
  3.2.4.3  ทฤษฏีการกระท าอย่างมีเหตุผล 
  ทฤษฏีการกระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ถูกน าเสนอ
โดย Fishbein และ  Ajzen (1975) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ (Attitude) ความตั้ งใจ 
(Intention) และพฤติกรรม (Behavior) แนวความคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมและความตั้งใจ
ของบุคคลเป็นผลมาจากทศันคติท่ีส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward 
Behavior) ซ่ึงเป็นทศันคติส่วนบุคคลท่ีว่าการมีหรือไม่มีพฤติกรรมใดจะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีแน่นอน
ตามท่ีบุคคลได้ประเมินไวแ้ล้ว และบรรทดัฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) ซ่ึงเป็นทศันคติส่วน
บุคคลท่ีว่า การจะมีหรือไม่มีพฤติกรรมใด จะคลอ้ยตามคนรอบขา้งท่ีมีอิทธิพลหรือมีความส าคญัต่อ
บุคคลนั้น ถึงแมว้า่ทฤษฏีการกระท าอยา่งมีเหตุผลจะใชอ้ธิบายพฤติกรรมโดยทัว่ไป แต่ก็สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้การอธิบายพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีได้ โดยทัศนคติต่อการใช้งานและ
บรรทดัฐานเชิงจิตวิสัยจะเป็นส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีและจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคล  (Yahyapour, 2008, p.117) 

 
 
 

 
 
 
 
 ภาพที ่3.2 ทฤษฏีการกระท าอยา่งมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 
 ท่ีมา: Fishbein & Ajzen (1975) 
 
 จากทฤษฏีการกระท าอยา่งมีเหตุผลนั้นเป็นการแสดงถึงพฤติกรรมยอมรับใชเ้ทคโนโลยีเกิด
จากทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคลากรของศาลยติุธรรมไทยนั้นมีผลต่อพฤติกรรม
และจะส่งผลความตั้งใจในการใชง้านเทคโนโลยบีล็อกเชนและจะส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีของบุคลากรของศาลยุติธรรมไทย ซ่ึงตรงกบัตวัแปรทางดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

บรรทดัฐาน 
ของบุคคล 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ
พฤตกิรรม 

ความตั้งใจ พฤตกิรรม 
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การใชเ้ทคโนโลยขีองการวิจยัคร้ังน้ี เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจไดรั้บผลจากทศันคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการ
แสดงพฤติกรรมท่ีส่งผลโดยตรงด้วย ซ่ึงการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมใดๆ คือการรับรู้ถึงความยากหรือง่ายในการแสดงพฤติกรรม ถ้าบุคคลรับรู้ว่าจะแสดง
พฤติกรรมในสภาพการณ์นั้น และสามารถควบคุมให้เกิดผลลพัธ์ตามตอ้งการ บุคคลจะมีแนวโนม้ท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมนั้น Ajzen (2002) เช่ือว่าบุคคลมีความพยายามท่ีจะควบคุมปัจจยัทั้งปัจจยัภายใน เช่น
การรับรู้ ความสามารถและปัจจยัภายนอกเช่น สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงปัจจยัการ
รับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมจะถูกก าหนดดว้ยทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่อปัจจยั เช่น การใช้งานอย่างต่อเน่ืองท่ีส่งเสริมหรือขดัขวางการแสดงพฤติกรรมนั้นและการรับรู้ถึง
ก าลงัของปัจจยัดงักล่าวท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีดีท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่อย่างไรก็ตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีขอ้จ ากดัท่ีท าให้การน ามาอธิบายทศันคติและพฤติกรรมอาจคลาดเคล่ือนได้
เช่น ความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเวลาผา่น
ไป (Ajzen, 1985, p.69) 
 สรุปไดว้า่ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนการยอมรับใชเ้ทคโนโลยีจะมีผลมาจากทศันคติ บรรทดั
ฐานส่วนบุคคลของบุคลากรของศาลยุติธรรมไทยและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึง
จะตรงกบัตวัแปรการรับรู้ความง่ายในการใชง้านของการศึกษาคร้ังน้ี 
  3.2.4.4 ทฤษฎกีารเผยแพร่เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
  ทฤษฎีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย(Diffusion of 
Innovation Theory: DOI) ได้ ถู กน าเสนอโดย Roger (Roger, 1995) เป็นทฤษฎีทางสั งคมวิทยา 
(Sociology) ท่ีใช้ท าการศึกษาการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยทั้งน้ี Moore & 
Benbasat (1991, p.196) ไดป้รับใช้แนวคิดคุณลกัษณะของเทคโนโลยี จากการรับรู้ดว้ยคุณสมบติั (The 
Theory of Perceived Attribute) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของทฤษฎีการ
เผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลเช่น งานวิจยัของ Blak 
Neuendorf & Valdiseri (2005,  p.1209) แ ล ะ ง าน วิ จั ย  ข อ ง  Agarwal & Prasad (1997) ห ลั ก ก าร
คุณลักษณะของเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการยอมรับ ซ่ึงคุณลักษณะ 5 ประการมี
ดงัต่อไปน้ี   
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  1. เทคโนโลยีมีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (Relative Advantage) คือการรับรู้ว่า
เทคโนโลยีใช้งานไดดี้กว่าท่ีเคยมีมาก่อน ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) คือการรับรู้ว่าเทคโนโลยีใช้
งานไดง่้ายและสังเกตเห็นได ้(Visibility) คือสังเกตเห็นบุคคลอ่ืนใชง้านระบบเทคโนโลยไีด ้ 
  2. ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผูใ้ช้งาน (Compatibility) คือสอดคล้องกับ
ความตอ้งการหรือประสบการณ์ของกลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับเทคโนโลยีโดยผลลพัธ์ท่ีแสดงให้
เห็นก่อนไดคื้อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีามารถจบัตอ้งไดส้ังเกตไดแ้ละถ่ายทอดได ้
  สรุปได้ว่าทฤษฎีการเผยแพร่เทคโนโลยีซ่ึงน าไปสู่การใช้งานทั่วไป ในเชิง
พฤติกรรมทางสังคมศาสตร์ของการยอมรับใชเ้ทคโนโลยีส่วนบุคคลของบุคลากรของศาลยติุธรรมไทย
ซ่ึงจะตรงกับตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและความ
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยเีดิมท่ีใชง้านของการศึกษาคร้ังน้ี 

  3.2.4.5 แบบจ าลองทฤษฎแีรงจูงใจ  
  แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motive Model: MM) ได้ถูกน าเสนอโดย Vallerand 

(1997, p.64) ใช้ส าหรับการวิจยัทางดา้นจิตวิทยาศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม Davis 
และคณะ (1992, p.1116) ไดน้ าทฤษฎีแรงจูงใจมาปรับใชว้จิยัทางดา้นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยใีหม่
หรือในงานวิจยั Smith, Johnston, Shanks, & Rahim (2007, p.86) งานวิจยัของ Chenoweth, Minch, & 
Gattiker (2009, p.74) และงานวิจยัของ Igbaria et al. (1996, p.133) หลกัการของทฤษฎีแรงจูงใจคือ การ
จูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในบุคคลท่ีส่งผลต่อการผลกัดนัให้เกิดการ
กระท าอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวทางท่ีแน่นอนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมจะ
มีสาเหตุจากส่ิงเร้าท่ีแตกต่างกนัมาเป็นแรงขบัเคล่ือนจนท าให้เกิดการตอบสนองในรูปของพฤติกรรม
แรงจูงใจโดยจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี  

  1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ การรับรู้วา่แรงจูงใจเกิดจากความสัมพนัธ์
โดยตรงระหวา่งบุคคลกบัส่ิงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ การรับรู้วา่แรงจูงใจจะเกิดข้ึนถา้บุคคล
สามารถคาดหวงัไดว้า่เม่ือท างานส าเร็จแลว้จะไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการไดจ้ากงานนั้นและเห็นวา่บุคคลตอ้งท า
อะไรบา้งและควรไดรั้บรางวลัผลตอบแทนและรางวลัผลตอบแทนมากเท่าไรจึงลงมือท างาน 

  สรุปได้ว่าแบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ มีแนวคิดคือการจูงใจหรือแรงจูงใจ เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในบุคลากรของศาลยุติธรรมไทยท่ีใช้ความพยายามในการผลกัดนัให้เกิดการ
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กระท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยแรงจูงใจภายในและภายนอก ซ่ึงจะตรงกบัตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ความเส่ียงและทศันคติต่อการใชง้านของการศึกษาคร้ังน้ี 
 3.2.5 การรับรู้ความเส่ียง 
 ในทฤษฏีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ได้มีการมุ่ง
ประเด็นไปท่ีการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive usefulness) กบัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceive 
ease of use) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการความตอ้งการตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีพื้นฐานจากทฤษฏีการ
กระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และไดรั้บการพิสูจน์มาแลว้ดว้ยงานวิจยัท่ีมี
อยูม่ากมายในดา้นน้ี มีการอธิบายกนัอยา่งกวา้งขวางในความสัมพนัธ์ของความตั้งใจของการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีในสัดส่วนความเป็นไปไดข้องปัจจยัในการตดัสินใจ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่เป็นผลมาจากปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมความไม่มีเหตุผล เช่น อารมณ์หรือจินตนาการ 
ตลอดจนปัจจยัท่ีเป็นรูปธรรมและมีเหตุผล (Kim, 2009, p.134) ตวัแทนของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีอีกหน่ึงปัจจยัคือ การรับรู้ความเส่ียง  (Perceived Risk) เช่น ภยัคุกคามต่อ
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Insecurity) ทัศนคติถือต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 
(Performance Concerns) ความกงัวลเก่ียวกบัการแผ่ออกมาของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากตวัเทคโนโลยี 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ความกังวลในเร่ืองของต้นทุน ซ่ึงการรับรู้ความเส่ียงเป็นประเด็นส าคญัท่ี
ขดัขวางการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี ดงันั้น ในการวเิคราะห์ปัจจยัการยอมรับการใช้เทคโนโลยี จะตอ้ง
มีการพิจารณารวมปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงน้ีเขา้ไปดว้ย ในการพิจารณาของการรับรู้ความเส่ียงใน
การวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ช้เร่ิมศึกษา การรับรู้ความเส่ียงของผูใ้ช้ท่ีมีความแตกต่างกบัการ
รับรู้ความเส่ียงเป็นเร่ืองทางจิตวิทยา (Yang & Jung, 1999, pp.115-139) เม่ือพิจารณาในเร่ืองของผูใ้ช้
ดว้ยฟังกช์ัน่ของปัจจยัความไม่แน่นอนและประสิทธิภาพ (ก าไร/ขาดทุน) 

 Jun, Huh, & Kang (2003, pp.19-43)ได้อธิบายฟังก์ชั่นของสองปัจจยัในการรับรู้ความเส่ียง
ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนและการขาดทุนจากการสูญเสียและไดก้ าหนดการรับรู้ความเส่ียงคือ การมีความ
นึกคิดของผูใ้ชท่ี้มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ไม่มีการรับรู้ในเร่ืองเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์จะใชง้าน 2) ไม่มี
การรับรู้ในการเลือกใช้ และ 3) ไม่มีการรับรู้ในผลลบท่ีตามมาจากความไม่พึงพอใจในผลของการ
เลือกใช้ ในการวิเคราะห์การรับรู้ความเส่ียงของผูใ้ช้จะเก่ียวกับผลจากพฤติกรรมการใช้และความ
คาดหวงัในเร่ืองความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากผลการใช ้ 

Greentech Media (2011, p.70) กล่าววา่ชนิดของการรับรู้ความเส่ียงแบ่งตามปัจจยัเช่น เร่ืองการ
สูญเสียเวลา การสูญเสียในภาวะเส่ียง การสูญเสียความเป็นตวัตน และการสูญเสียทางการเงิน ส าหรับ
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แยกประเภทของการรับรู้ความเส่ียง Jui Sheng Chou and I Gusti Ayu Novi Yutami (2014, pp.336-345) 
จากงานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะของความเส่ียงแต่ละแบบ และความเส่ียงทั้ งหมด
เก่ียวกบัเทคโนโลยีพบว่ามีความเส่ียงทางจิตวิทยา ทางการเงิน ฟังก์ชัน่การใช้งาน ทางกายภาพ ทาง
สังคม และทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีใชใ้นการศึกษากระบวนการของพฤติกรรมของผูใ้ชต้ามการมีอยูข่องการ
รับรู้ความเส่ียงนั้น (Yang & Jung, 1999, pp.115-139) 

 Sheng &Yutami (2014, pp.336-349) กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงของเทคโนโลยี จ  าแนก
ประเภท ไดแ้ก่ความเส่ียงทางสังคมและจิตวิทยาของความปลอดภยัต่อภยัคุกคามในโลกไซเบอร์ (Cyber 
Insecurity) ด้านความ เส่ี ยงทางกายภาพจะเป็นความกังวล เก่ียวกับ รังสีค ล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้ า 
(Electromagnetic Radiation: EMR) ของเทคโนโลยีและความเส่ียงในการใช้งานและทางเศรษฐศาสตร์
น าเสนอโดยความกงัวลเก่ียวกบัความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องการใชง้านเทคโนโลยรีวมทั้งความกงัวล
เร่ืองตน้ทุนของการใชเ้ทคโนโลยี ่ 

Zpryme (2011, p.59) กล่าววา่การรับรู้เก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัในโลกไซเบอร์เป็นความเส่ียง
ท่ีส าคญัในประสบการณ์ของผูใ้ช ้ท่ีเกิดจากความกงัวลของการร่ัวไหลของขอ้มูลไปทัว่โลก ซ่ึงเป็นอุป
สรรคต่์อการใช้งานเทคโนโลยี ความเส่ียงของการรับรู้ของผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลย ี
ความกงัวลเก่ียวกบัความผิดปรกติของอุปกรณ์เทคโนโลยีและทศันคติถือของโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลย ีมีผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและจากการส ารวจของ BCG (2010, p.140) พบวา่ร้อย
ละ 32 ของผูใ้ช้ตอบว่ามีความกงัวลเก่ียวกบัความถูกตอ้งแม่นย  าของเทคโนโลยี จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้
ผูใ้ชว้ิตกกงัวลเก่ียวกบัทศันคติถือไดข้องอุปกรณ์เทคโนโลยีเม่ือเขา้ไปใชง้านจริงและ Mah et al. (2012, 
pp.204-216) ไดท้  าการศึกษาพบวา่ผูใ้ช้ยงัมีความอ่อนไหวและการรับรู้สึกไวต่อผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน
จากการใชง้านเทคโนโลย ี  

 สรุปไดว้า่ในทฤษฏีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีไดมุ้่งประเด็นไปท่ีการรับรู้ถึงประโยชน์ กบั
การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านและปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรของศาลยุติธรรมไทยท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีอีกปัจจยัคือ การรับรู้ความเส่ียง ท่ีขดัขวางการยอมรับใชเ้ทคโนโลยี ทศันคติ
ถือต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ความกงัวลในการใช้และการยอมรับใช้
เทคโนโลยีจะตอ้งมีการพิจารณารวมของปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ร่วมกบัการรับรู้ในประโยชน์จา
การใช้งานและการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานซ่ึงเป็นปัจจยัภายในของแบบจ าลองการยอมรับการใช้
เทคโนโลย ีคือ กระบวนการประมวลผลข่าวสารท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์สูงสุด 
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 3.2.6 ทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยบีลอ็กเชน 
 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมเพื่ออธิบายวิธีการและ

เหตุผลของแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยบีล็อกเชนประกอบดว้ย 
 1. เพื่อพฒันาทฤษฎีท่ีใช้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์การในการยอมรับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อน าไปสู่การใหค้  าอธิบายและการพยากรณ์การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยบีล็อก
เชน  

 2. การสร้างความเขา้ใจในอิทธิพลของปัจจยัท่ีเป็นตวัช่วยและตวัเร่งใหเ้กิดการยอมรับและการ
ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองคก์าร รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการ
ลงทุนในอนาคต 

สรุปได้ว่ามีทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่และการยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีจะมุ่งเนน้การศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจในบทบาทของความตั้งใจท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นตวัพยากรณ์พฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและการใช ้ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
มีความส าคญัต่อการสร้างองค์การรับรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนในด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ทฤษฎีเหล่าน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางน าไปใชส้ าหรับอธิบาย บทบาทของความตั้งใจหรือการ
แสดงพฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัต่อการน ามาใชศึ้กษาพฤติกรรมในการยอมรับการ
ใชเ้ทคโนโลยี นอกจากน้ี การรับรู้เก่ียวกบัความคาดหวงัหรือความตอ้งการทางสังคมของบุคลากรของ
ศาลยุติธรรมไทยโดยเฉพาะท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น มีความตอ้งการให้แสดงพฤติกรรมใดก็มีผล
ต่อบุคคลนั้น และการแสดงพฤติกรรมท่ีซับซ้อนเกินกว่าความสามารถจะควบคุมได ้ท าให้ทฤษฎีการ
กระท าตามหลกัเหตุและผล ถูกพฒันามาเป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 
TPB) ในเวลาต่อมา 

 
 
 
 

   

ภาพที ่3.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล 
(ท่ีมา: Kim & Kellough, 2014, p.225) 
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 2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB) น าเสนอโดย Ajzen 
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) พฒันามาจากทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล
(TRA) โดย Ajzen (1975) ได้เพิ่มปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมใดๆ (Perceived Behavioral Control) เพื่อลดขอ้จ ากดัของทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและ
ผลทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (TRA) และสามารถน ามาปรับใช้เพื่อศึกษาความตั้งใจและ
พฤติกรรมในบริบทท่ีหลากหลาย รวมถึงสามารถช่วยสร้างความเขา้ใจในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี
ของแต่ละบุคคลได้จากงานวิจยัของ Taylor & Todde (1995) และงานวิจยัของ Harrison et al. (2003) 
หลักการของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีได้รับแรง
ขับเคล่ือนจากความตั้ งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจแสดงพฤติกรรม
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบ
การแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ  
(Liguori, 2012, pp.507-539) นอกจากจะพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (TRA) 
โดยลดขอ้จ ากดัของทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (TRA) ลงจากการเพิ่มปัจจยัการรับรู้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (Perceived Behavioral Control)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในทฤษฎี TPB 
ท่ีมา: Liguori (2012, p.519) 
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สรุปได้ว่าแนวคิดท่ีได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้ งใจแสดงพฤติกรรม ได้แก่ 
ทศันคติ ท่ีมีต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานบุคคลโดยรอบ และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล หมายความวา่ ถา้บุคคลรับรู้ความยากง่ายในการแสดงพฤติกรรม ตามสถานการณ์
และสามารถควบคุมพฤติกรรมเช่น การรับรู้ความสามารถ ส่ิงอ านวยความสะดวก ให้แสดงออกหรือมี
ผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการได ้ก็จะมีแนวโนม้ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้น  แต่ทฤษฎีดงักล่าวยงัมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองของความไม่สอดคลอ้งกนัของความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมท่ีแสดงออกจริง ท าให้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ถูกพฒันามาเป็นแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีและเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance Model: TAM) 

 3. แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model หรือ TAM) เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอโดย Davis (1985) ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพฒันาเป็น
แบบจ าลอง TAM และใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ โดยไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เขา้มาใชเ้ป็นปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง อยา่งไร
ก็ตาม Davis (1989) และ Davis, Bagozze & Warshaw (1989) ไดด้ดัแปลง TAM โดยไม่รวมทศันคติท่ีมี
ต่อพฤติกรรมเพื่อให้สามารถ อธิบายความตั้งใจไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นยิ่งข้ึน และน ามาใชพ้ยากรณ์การ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับงานวิจยัของ Davis et al. (1989) ท่ีใช้อธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยแีละเทคโนโลย ี

แบบจ าลองน้ีไดอ้ธิบายการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลเกิดการยอมรับดา้นระบบเทคโนโลยี
อย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองท่ีให้ความส าคญัต่อทศันคติของคู่คดีความเทคโนโลยีทัว่ไป 
ท าให้เกิดความเขา้ใจในทศันคติและพฤติกรรมของคู่คดีความท่ีตอบสนองต่อการกระตุน้จากส่ิงเร้าต่าง 
ๆ ซ่ึงการศึกษาแบบจ าลอง TAM ไดก้ล่าวว่ามีปัจจยัสองปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี
ไดแ้ก่ (Verhulst & Young, 2018, pp.1-98) 

  การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) หมายถึง ทศันคติของคู่
คดีความท่ีมีต่อการใชบ้ริการเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้น ซ่ึงการบุคคลมีการรับรู้วา่คุณประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยตีรงกบัความตอ้งการก็จะท าให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยนีั้นต่อไป (Davis and Bagozzi , 
1989) และการรับรู้ถึงขั้นตอนวิธีการท่ีง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) หมายถึง 
มุมมองของคู่คดีความในการพิจารณาการใชเ้ทคโนโลย ีวา่มีขั้นตอนการใชท่ี้ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สามารถ
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ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีนั้นไดโ้ดยง่ายไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Davis, 
1989) ซ่ึงการมีวิธีใชง้านง่ายเป็นส่ิงท่ีกระตุน้บุคคลในการทดลองใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชนั
ต่างๆ จนรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยนีั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.5 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยบีล็อกเชน TAM 
ท่ีมา: Verhulst & Young (2018, p.52) 

 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีจะน ามาสู่การอธิบายถึงการใช้

ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมโดยการน ามาปรับใช้ศึกษาในบริบทของการ
พยากรณ์การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนของบุคลากรในศาลยติุธรรม 
   4. ทฤษฎีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย (Diffusion of Innovation 
Theory หรือ DOI) จากพื้นฐานทางสังคมวิทยา (Sociology) ด้วยการปรับใช้แนวคิดคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน จากทฤษฎีการรับรู้ด้วยคุณสมบติั (The Theory of Perceived Attribute) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในองคป์ระกอบหลกัท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ตามหลกัการคุณลกัษณะของเทคโนโลยี ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการยอมรับ 

5. แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Model หรือ MM) ใช้ส าหรับการวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม จากการน าทฤษฎีแรงจูงใจ มาปรับใช้วิจยัทางดา้นการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีใหม่หรือในงานวิจยัน้ีของบุคลากรในศาลยุติธรรมซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน
บุคลากรในศาลยติุธรรมท่ีใชค้วามพยายามในการผลกัดนัใหเ้กิดการกระท าอยา่งต่อเน่ือง และมีแนวทาง
ท่ีแน่นอนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยการแสดงพฤติกรรมจะมีสาเหตุและส่ิงเร้าท่ีแตกต่างกนัมา

 

ตัวแปรภายนอก 

การรับรู้ถึง
ประโยชน์ 

การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน 

ทัศนคติที่มีต่อ 
การใช้งาน 

ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี 

 

การน ามาใช้จริง 
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เป็นแรงขบัเคล่ือนจนท าให้เกิดการตอบสนองในรูปของพฤติกรรมแรงจูงใจจ าแนกไดเ้ป็น 1) แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) คือการรับรู้วา่แรงจูงใจของบุคลากรในศาลยุติธรรมเกิดจากความสัมพนัธ์
โดยตรงกับส่ิงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย และ 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คือการรับรู้ว่า
แรงจูงใจของบุคลากรในศาลยุติธรรมว่าสามารถคาดหวงัได้ว่าเม่ือท างานส าเร็จแล้วจะได้รับส่ิงท่ี
ตอ้งการไดจ้ากงานนั้น และเห็นวา่ตอ้งท าอะไรบา้งจึงควรไดรั้บรางวลัผลตอบแทนและตอ้งมากเท่าไร
จึงลงมือท างานนั้น 

  6. ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory หรือ SCT) เป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ีใชศึ้กษา
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ท่ีอธิบายได้ว่าความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมของบุคลากรในศาล
ยติุธรรมจะไดรั้บแรงขบัเคล่ือนจากทศันคติท่ีดีและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการท างาน การปรับใช้
ทฤษฎีปัญญาทางสังคมเพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนของบุคลากรในศาลยติุธรรมไทย 
แต่อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์และพื้นฐานของทฤษฎีปัญญาทางสังคม ศึกษาความตั้ งใจ แสดง
พฤติกรรมของบุคลากรในศาลยติุธรรมไทยจากท่ีไดรั้บแรงขบัเคล่ือน  

  7. ทฤษฎีผสมผสานระหว่างทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แผน  (Combined-TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB) เป็นทฤษฎีท่ี  Taylor & Todde (1995) พัฒนาขยาย
เพิ่มเติมทฤษฎี TAM โดยการผนวกบรรทดัฐานของบุคลากรในศาลยุติธรรมไทยท่ีอยู่โดยกรอบการ
แสดงพฤติกรรมและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมจากทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกบัปัจจยั
องค์ประกอบของทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเก็บขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อนได้
มากยิ่งข้ึน โดยใช้การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในศาลยุติธรรมไทย ในการแสดงใดๆ 
ระบุถึงอุปสรรคของการใช้งาน เช่น ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะของแต่ละคน และใชบ้รรทดัฐานของบุคคลท่ี
อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถึงความคิดเห็นของบุคลากรในศาลยุติธรรมไทย ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎีท่ีผสมผสานกนัระหว่างทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (C-TAM-TPB) 
   สรุปไดว้า่ เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยจะเป็นทุกรูปแบบในการน ามาประยุกต์ใช ้
ในการประมวลผล การจดัเก็บ การส่ือสาร และการส่งผ่านสารสนเทศดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ทางกายภาพประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อส่ือสารและระบบเครือข่าย การจดัรูปแบบของ
การปฏิสัมพนัธ์ดา้นสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกระบบ ให้ด าเนินร่วมกนัอยา่งประสิทธิภาพดา้น
เทคโนโลยีบล็อกเชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัทพ์ื้นฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
โทรสาร อินเทอร์เน็ต เขา้ไปใชใ้นกระบวนการท าธุรกรรมทั้งหมดโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน 
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ต่างๆ ทั้งภาครัฐและทุกฝ่าย ภายใตว้ตัถุประสงคห์รือภารกิจหลกัในการด าเนินธุรกรรมในกระบวนศาล
ยติุธรรมไทยของภาครัฐ (E-Government Services)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน จะ
ประกอบด้วย 1) การรับรู้ถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย  2) การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้านจากเทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย 3) การรับรู้ถึงแรงจูงใจจากการใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 4) การรับรู้ความเส่ียงจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาล
ยติุธรรมไทย และ 5) การยอมรับเทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ช้
เป็นตวัแปรส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.6 ตวัแปรและองคป์ระกอบของการยอมรับเทคโนโลยบีล็อกเชน 
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2563) 

 
 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บลอ็กเชนของยุตธิรรมไทย 

    

การรับรู้ถึงประโยชน์ 

การรับรู้ถึงความง่าย 
ต่อการใช้งาน 

การรับรู้ถึงแรงจูงใจ 
จากการใช้ 

การรับรู้ความเส่ียง 
จากการใช้ 

การยอมรับในเทคโนโลยบีลอ็ก
เชนของศาลยุตธิรรมไทย 
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3.3 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาประสิทธิผลในศาลยุติธรรมไทย 
 3.3.1 ประสิทธิผลการท างานในศาลยุติธรรมไทยด้วยการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับเปล่ียนการหลักในการท างานท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลกัความคุม้ค่า 
การจัดการโครงส ร้างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ  การให้ความส าคัญ ต่อค่ านิยม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพเป็นส าคญั ส าหรับเหตุผลท่ีต้องน าแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้ งภาครัฐท่ีต้องเพิ่ม
ศกัยภาพและความยืดหยุน่ในการปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นแนวคิดของการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทุกระบบของภาครัฐและยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการบริหาร
จดัการ ดงัต่อไปน้ี  (Tom Allett, 2002, p.116; เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2553, หนา้ 58) 
 1. การให้ผลปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหาร
ใหแ้ก่หน่วยงาน  
 2. การก าหนด การวดัและการให้รางวลัแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดบัองค์กรและระดับ
บุคคล 
 3. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและ
ระบบคุณธรรม เทคโนโลย ีเพื่อช่วยใหห้น่วยงานสามารถท างานไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์
  4. การเปิดกวา้งต่อการแข่งขนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐดว้ยกนั  
 Hood (2002, p.103)  กล่าวว่าหลกัใหญ่ของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปล่ียนระบบ
ราชการท่ีเน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซ่ึงเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการสมยัใหม่มาปรับปรุงการท างาน ทั้งน้ีการจดัการภาครัฐแนวใหม่มีหลกั
ส าคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) จดัการโดยนกัวิชาชีพท่ีช านาญการหมายถึง ให้ผูจ้ดัการมืออาชีพไดจ้ดัการ
ดว้ยตวัเอง ดว้ยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใชดุ้ลพินิจ ในการรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
มีความรับผดิชอบต่อการตรวจสอบจากภายนอก 2) มาตรฐานและการวดัผลงานท่ีชดัเจน ภาครัฐจึงตอ้ง
มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีไดก้็ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 3) เน้น
การควบคุมผลผลิตท่ีมากข้ึน การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานท่ีวดัได้ เพราะเน้นผลส าเร็จ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1


105 
 

 
 

มากกว่าระเบียบวิธี 4) แยกศาลยุติธรรมไทยออกเป็นหน่วยย่อยๆ การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็น
หน่วยงานยอ่ยๆ ตามลกัษณะสินคา้และบริการท่ีผลิต ให้เงินสนบัสนุนแยกกนั และติดต่อกนัอยา่งเป็น
อิสระ 5) เปล่ียนภาครัฐให้แข่งขนักนัมากข้ึนเป็นการเปล่ียนวิธีท างานไปเป็นการจา้งเหมาและประมูล 
เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์กนัเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้ตน้ทุนต ่าและมาตรฐานสูงข้ึน 6) เน้น
การจดัการตามแบบทุกฝ่ายเปล่ียนวิธีการแบบขา้ราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจา้งและให้รางวลั  
7) เนน้การใชท้รัพยากรอยา่งมีวินยัและวิธีน้ีอาจท าได ้เช่น การตดัค่าใชจ่้าย เพิ่มวินยัการท างาน หยดุย ั้ง
การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความ
ตอ้งการใชท้รัพยากรของภาครัฐ และท างานมากข้ึนโดยใชท้รัพยากรนอ้ยลง ดงัต่อไปน้ี  

Ayre (2004) กล่าวว่าแนวคิดท่ีเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมการท างานของบุคคลนั้น การ
ปฏิบัติงานจะข้ึนอยู่กับส่ิงส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ แรงจูงใจและความสามารถ ซ่ึงเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมท่ีส าคญัต่อการท างาน แรงจูงในของบุคคลข้ึนอยู่กับความต้องการของบุคคลและความ
ตอ้งการเป็นผลจากสภาพทางกาย ซ่ึงคุณสมบติัท่ีพึงประสงคบุ์คลากรในศาลยติุธรรมไทย 
 1. มีความจงรักภกัดี ซ่ือสัตยไ์วว้างใจได ้และตอ้งตรวจสอบผูท่ี้จะเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ี ดงักล่าว
อยา่งละเอียดมิฉะนั้นฝ่ายตรงขา้มอาจส่งคนแทรกซึมเขา้มาอยูใ่นกลุ่มเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ีก็ได ้นอกจากน้ี 
ตอ้งเป็นผูท่ี้รักและชอบดา้นน้ีพิเศษ มีจิตใจมัน่คง มีสุขภาพจิตดี ใจแรง ไม่หว ัน่ไหวง่าย มิฉะนั้น อาจ
ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายตรงขา้มหรือกลุ่มผูมี้อิทธิพลในการหยบิยืน่ผลประโยชน์อนัมิชอบไดง่้าย  
 2. สุขภาพสมบูรณ์และร่างกายแข็งแรง ทนต่องานตรากตร า ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดท่ีขดัขวาง
การปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงบางคร้ังตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่แสดงความอึดอดัหรือควบคุม
ความรู้สึกไม่ไดภ้ายใตภ้าวะกดดนัต่างๆ ท่ีคาดไม่ถึง อีกทั้งยงัตอ้งมีความคล่องแคล่ว วอ่งไว ต่ืนตวั ท่ีจะ
ปฏิบติัการตอบโตต่้อเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยฉบัพลนั มีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความสามารถ
เขา้ควบคุมและปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพภายใตภ้าวะคบัขนั ถา้ปฏิบติัส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้
แลว้ จะเป็นบุคลากรในศาลยติุธรรมไทยไม่ไดเ้ลย 
 3. มีวนิยั อดทน เสียสละ ไม่ประมาท หรือเผลอตวัอาจจะท าใหเ้กิดผดิพลาดอยา่งร้ายแรงได ้ซ่ึง
ไม่อาจแกต้วัหรือแกไ้ขไดอี้ก บุคลากรในศาลยุติธรรมไทยจะตอ้งสามารถปฏิบติัการไดทุ้กพื้นท่ีและทุก
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมว้า่พื้นท่ีหรือสถานการณ์ขณะนั้นเป็นส่ิงท่ีตนไม่ทราบก็ตาม 
 4. เป็นคนหูตาไวและสายตาดีเลิศ บุคลากรในศาลยุติธรรมไทย จะตอ้งมีประสาทสัมผสัดีเยี่ยม 
โดยเฉพาะสัญชาตญาณท่ีรับรู้ภยัท่ีจะเกิดข้ึนและไม่เป็นโรคสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติด เพราะจะท าให้
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สมองเส่ือมสภาพไม่ฉบัไวต่ืนตวัและไม่พร้อมรับสถานการการณ์ต่างๆ ได ้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
เป็นทีมงานไดต้ลอดจนสามารถสนทนากบัชนทุกระดบัได ้
 สรุปไดว้่า คุณสมบติัท่ีพึงประสงคบุ์คลากรในศาลยุติธรรมไทยจะเกิดข้ึนไดจ้ากการฝึกฝนใน
ศาลยติุธรรมไทย ซ่ึงทุกคนตอ้งพร้อมท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อใหบ้รรลุภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายและให้ผลปฏิบติัการมีคุณภาพ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์

3.3.2 แนวคิดการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการจัดการในศาลยุติธรรมไทย 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพฒันาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ ก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนการปฏิบติังานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละระดบัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน มีกรอบการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการก ากบัการก าหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติราชการ และเพื่อให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายได้ จึง
ก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจดัตั้งเป็นหน่วยงานตาม
ภาระหนา้ท่ี เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัและก าหนดให้
มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีงานสัมพนัธ์กนั เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเป้าหมายการท างาน
ร่วมกนัได ้และมีผูรั้บผดิชอบก ากบัการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อให้งานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบติังาน และการใช้งบประมาณเพื่อท่ีจะให้
การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและลดความ
ซ ้ าซ้อน มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการ
ในต่างประเทศให้เหมาะสมกบัลกัษณะการปฏิบติัหน้าท่ีและสามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี
เอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผูแ้ทนเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากน้ีสมควรให้มี
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการเพื่อเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลการจดัส่วนราชการและ
การปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้มีการจดัระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
(เสกสรรค ์นิสัยกลา้, 2552, หนา้ 66) 
  ทั้งน้ี มาตรา 3/1 ไดก้ าหนดให้การพฒันาระบบราชการตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สั งคม ความต้องการของคู่คดีความและทัน ต่อการบริหารราชการตาม
พระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคู่คดีความ เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2545&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ินการกระจายอ านาจตดัสินใจ การ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของคู่คดีความ ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของ
งาน การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหน้าท่ีตอ้ง
ค านึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง นอกจากน้ีแล้วได้ก าหนดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบติัราชการ เพื่อเป็นไป
ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 7 ประการ ได้แก่ 1) เกิดประโยชน์สุขของคู่คดีความ 2) เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ 6) คู่คดี
ความได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ และประการสุดท้าย มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบและวดัผลการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิด
ระบบการควบคุมตนเอง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2561, หนา้ 78) 
 ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ พ.ศ.2546-2550 ไดก้ าหนดเป้า ประสงค์
หลกัของการพฒันาระบบราชการไทยไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฒันาคุณภาพศาลยติุธรรมไทยคู่คดีความ
ท่ีเป็นเลิศข้ึน 2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม 3) ยกระดบัขีดความสามารถและ
มาตรฐานการท างานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงเทียบเท่าเกณฑส์ากล 4) ตอบสนองต่อการบริหารงานปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ทั้ งน้ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการท างาน ประกอบด้วย 9 
มาตรการ ยุทธศาสตร์ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน ประกอบดว้ย 4 มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 3 การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ประกอบด้วย 8 มาตรการ ยุทธศาสตร์ 4 
การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ประกอบดว้ย 7 มาตรการ ยุทธศาสตร์ 5 การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วฒันธรรม และค่านิยม ประกอบด้วย 4 มาตรการ ยุทธศาสตร์ 6 การ
เสริมสร้างระบบราชการใหท้นัสมยั ประกอบดว้ย 4 มาตรการ และยุทธศาสตร์ 7 การเปิดระบบราชการ
ให้คู่คดีความเขา้มามีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 6 มาตรการ ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการนั้นได้
ก าหนดให้จดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการโดยมาตรฐานและแนวทางก าหนดความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั ไว ้2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติัราชการ และ 2) พฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ 
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3.3.3 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในการจัดการศาลยุติธรรมไทย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาลยุติธรรมไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 7 ยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การสร้างความเป็นเลศิในศาลยุติธรรมไทย 
 มีเป้าหมายเพื่อพฒันางานของศาลยุติธรรมไทยไดสู่้ความเป็นเลิศ เพื่อให้คู่คดีความมีความพึง
พอใจ ต่อคุณภาพศาลยุติธรรมไทย โดยออกแบบท่ียึดคู่คดีความเป็นศูนยก์ลาง มีการน าเทคโนโลยี
บล็อกเชน ท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อให้คู่คดีความสามารถใชบ้ริการไดง่้ายและหลากหลายรูปแบบ เนน้ศาล
ยติุธรรมไทยเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งศาลยติุธรรมไทยไดแ้ละคู่คดีความ ศาลยุติธรรมไทย
แบบเบ็ดเสร็จอยา่งแทจ้ริง พฒันาระบบการจดัการ ขอ้ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วฒันธรรมศาลยติุธรรมไทยท่ีเป็นเลิศ ไดแ้ก่ (สมชยั ฑีฆาอุตมากร, 2561) 
 1. ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมไทยพฒันาระบบการเช่ือมโยงศาลยุติธรรมไทยซ่ึงกนัและกนั และ
วางรูปแบบ ศาลยุติธรรมไทยคู่คดีความท่ีสามารถขอรับบริการไดทุ้กเร่ือง โดยไม่ค  านึงวา่คู่คดีความจะ
ไปท่ีศาลในพื้นท่ีใด  
  2. ยกระดับการด าเนินงาน ด้วยการเช่ือมโยงและบูรณาการกระบวนศาลยุติธรรมไทยท่ี
หลากหลาย มาไว ้ณ สถานท่ีเดียวกนั เพื่อใหคู้่คดีสะดวก รวดเร็วท่ีจุดเดียว  
 3. ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมไทยดว้ยการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนและการส่ือสารเขา้มาใชใ้นศาล
ยุติธรรมไทย คู่คดีความเพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายข้ึน รวมทั้ งพฒันารูปแบบ ศาล
ยุติธรรมไทยท่ีเปิดโอกาสให้คู่คดีความเป็นผูเ้ลือกรูปแบบเขา้ถึงความยุติธรรมท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของตนเอง โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช ้เช่นให้บริการผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีส่งขอ้มูล
ข่าวสารและบริการถึง คู่คดีความ แจง้ราคาค่าบริการหรือการติดต่อและแจง้ขอ้มูล ข่าวสารผ่านสังคม
เครือข่ายออนไลน์ เป็นตน้ 
 4. ส่งเสริมให้มีเวบ็กลางของศาลยุติธรรมไทยเพื่อเป็นช่องทางทุกประเภท โดยให้เช่ือมโยงกบั
บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงขอ้มูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ซ่ึงคู่คดี
ความสามารถเขา้ถึงได ้
 5. ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานศาลยุติธรรมไทยคู่คดีความท่ีมีความเช่ือมโยงกนัน าไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดย
ทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแกไ้ข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
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ศาลยติุธรรมไทยคู่คดีความของศาลยติุธรรมไทยเพื่อให้การปฏิบติังานเกิดความคล่องตวัและเอ้ือต่อการ
แข่งขนัของประเทศ 
 6. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกนัคุณภาพมาตรฐานศาลยุติธรรมไทยมาใช้ในศาล
ยติุธรรมไทยซ่ึงเป็นการก าหนดเง่ือนไขในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีต่อคู่คดีความ โดยการก าหนดระดบัศาล
ยุติธรรมไทย ซ่ึงครอบคลุมการก าหนดลกัษณะ ความส าคญั ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีศาล
ยติุธรรมไทยไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการของศาลยุติธรรมไทยโดยใช้
ประโยชน์จากบตัรประจ าตวั คู่คดีความ ในการเช่ือมโยงและบูรณาการขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาล
ยุติธรรมไทย คู่คดีความตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ดหรือ เลข
ประจ าตวัคู่คดีความ 13 หลกั 
 8. ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมไทยมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอมการ
สร้างวฒันธรรมองคก์ารให้เจา้หนา้ท่ีมีจิตใจท่ีเอ้ือต่อศาลยุติธรรมไทยท่ีเป็นเลิศ รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่
คดีความมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพศาลยติุธรรมไทยโดยตรงมากข้ึน 
 9. ส่งเสริมใหศ้าลยติุธรรมไทยยกระดบัระบบศาลยติุธรรมไทยคู่คดีความโดยการจ าแนกกลุ่มคู่
คดีความ การส ารวจความพึงพอใจของคู่คดีความท่ีใชบ้ริการเพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุง และพฒันา 
คุณภาพศาลยติุธรรมไทยไดอ้ยา่งจริงจงั เนน้การส ารวจความพึงพอใจของคู่คดีความ หลงัจากไดรั้บศาล
ยติุธรรมไทย และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน มีการส ารวจความคิดเห็น วเิคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ  การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพศาล
ยติุธรรมไทย  
 10. ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมไทยมีการพฒันาระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของคู่คดีความอย่างจริงจงัโดยเน้นการจดัการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และ
กระบวนการ จดัการขอ้ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทนัท่วงที สามารถติดตาม 
เร่ืองร้องเรียนไดต้ั้งแต่จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของศาลยุติธรรมไทย รวมไปถึงการมีฐานขอ้มูลและระบบ
เทคโนโลยใีนการเช่ือมโยงขอ้มูลกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 
  11. วางหลกัเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเม่ือคู่คดีความไดรั้บความไม่เป็น
ธรรม หรือไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดจากความผดิพลาดของการด าเนินการของศาลยติุธรรมไทย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2: การพฒันาศาลยุติธรรมไทยด้วยบุคลากรทีม่ีความเป็นมืออาชีพ 
  เป้าหมายในการพฒันาศาลยุติธรรมไทย โดยเน้นการจดัโครงสร้างองค์การท่ีมีความทนัสมยั 
กะทดัรัด มีรูปแบบเรียบง่าย มีระบบการท างานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการ
ท างาน เน้นการคิดริ เร่ิมสร้างสรรค์ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากร เน้นการท างานท่ี มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐ ประหยดัค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่างๆ และ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ประกอบดว้ย (สมลกัษณ์ จดักระบวนพล, 
2555) 
 1. ปรับปรุงศาลยุติธรรมไทยให้มีความเหมาะสมกบัภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความซ ้ าซ้อน มี
ความยดืหยุน่คล่องตวัสูง สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือบริบท ใน
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมไทยมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และจดัการ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 2. ยกระดบัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้ 
ให้การน าศาลยุติธรรมไทยเป็นไปตามวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ 
และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับคู่คดีความคู่คดีความและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การ
ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวั การส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเอง มี
ความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศอยา่งแทจ้ริงและท างานโดย
มุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นส าคญั 
 3. ส่ ง เส ริมและพัฒน าศาลยุ ติ ธรรมไท ยไป สู่ ก าร เป็ นองค์กรอัจฉ ริยะด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ภายในศาลยุติธรรมไทยเพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดบัคุณภาพศาลยุติธรรมไทยคู่คดีความ สร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการและประหยดั
ค่าใชจ่้าย 
 4. ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ของศาลยุติธรรมไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณา
การเช่ือมโยงท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อกา้วไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล พฒันาโครงสร้างพื้นฐานหลกัโดยการ
จดัระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบศาลยุติธรรมไทยและพฒันาระบบเทคโนโลยีบนโครงสร้างพื้นฐาน
หลัก ได้แก่ ระบบเครือข่ายสารสนเทศและเคร่ืองแม่ข่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยบีล็อกเชน 

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5&search=author
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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 5. น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้แลกเปล่ียนและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ให้ศาลยุติธรรมไทยมีแผนการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม
รับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที โดยก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ
การประชาสัมพนัธ์ รวมทั้ งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุนให้มี การจดัตั้ งศูนย์
ปฏิบติัการฉุกเฉินในการบริหารจดัการสภาวะวกิฤตแต่ละประเภท  
  6. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของ
ประเทศ พฒันาและบริหารก าลงัคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และประสิทธิภาพของระบบ
ราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาศาลยติุธรรมไทย สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบติั 
  7. ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร เช่น แผนการสืบทอด
ต าแหน่ง เป็นตน้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกสามารถเขา้สู่ระบบได้
โดยง่ายมากข้ึนในทุกระดบั รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัทุกฝ่าย ซ่ึงเช่ือมโยงไดท้ั้ง
สองทางจากภาครัฐไปสู่ทุกฝ่ายและจากทุกฝ่ายไปสู่ภาครัฐ 
 8. ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกันเพื่อประหยดัทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย 
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลกัษณะ
หรือประเภทเดียวกนั ซ่ึงเดิม ต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเขา้มาไวใ้นศูนยบ์ริการร่วมโดยเฉพาะงาน
สนบัสนุน ไดแ้ก่ ระบบเทคโนโลยบีล็อกเชน ระบบการเงินการคลงั และระบบบุคลากร เป็นตน้ 
  9. ส่งเสริมให้การปฏิบติังานของศาลยุติธรรมไทย ตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เกิด
ความสงบและปลอดภยัของส่วนรวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศาลยุติธรรมไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 มีเป้าหมายเพื่อวางระบบการบริหารจดัการในศาลยุติธรรมไทยอย่างครบวงจร โดยค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีผูกมดัหรือ ผูกพนัติดตามมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส 
และ สร้างความมัน่คง ลดความสูญเสียส้ินเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้งวางระบบและมาตรการท่ี
จะมุ่งเนน้การบริหารเพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุม้ค่า ลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย โดยมีตน้ทุนท่ีต ่าลงและลดความ
ตอ้งการของส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น เช่นส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในการบูรณาการเขา้กบัระบบ 
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บริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม และ การลดตน้ทุน โดยจดัให้มีระบบและขอ้มูลเพื่อใหศ้าล
ยติุธรรมไทยใชป้ระกอบการวดัและวเิคราะห์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4: การวางระบบการบริหารงานศาลยุติธรรมไทยแบบบูรณาการ 
 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในด้วยกนัเอง แก้ปัญหาการแยกส่วนในการ
ปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพนัธ์และประสานความร่วมมือในรูปแบบ
ของการประสานท่ีหลากหลายภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ น าศกัยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
มาสร้างคุณค่าให้กบังานตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ความยุติธรรม
ของประเทศและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไดแ้ก่  (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2560) 
 1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญ ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า จนกระทัง่ปลายน ้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มี
ความชดัเจนวา่ใคร มีความรับผิดชอบในเร่ืองหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจดัท าตวัช้ีวดัของศาลยุติธรรม
ไทยท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั 
   2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานศาลยุติธรรมไทยใหม่ในรูปแบบของ
หน่วยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับการขบัเคล่ือนประเด็นยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีตอ้งอาศยั การ
ด าเนินงานท่ีมีความยดืหยุน่ คล่องตวั ไม่ยดึติดกบัโครงสร้างองคก์ารและระบบบริหารแบบเดิม 
 3. ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณให้มีลกัษณะแบบยดึยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลกั 
เพื่อใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ส าคญัของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ 
  4. พฒันารูปแบบและวธีิการท างานของศาลยุติธรรมไทยในระดบัต่างๆ โดยเนน้การเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ ประสานสัมพนัธ์กนัในการปฏิบติังานและการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุม้ค่าและไม่เกิดความซ ้ าซ้อน และปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณ ให้เป็นแบบยึดพื้นท่ีเป็น
ตวัตั้ง รวมทั้งวางเง่ือนไขการจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5: การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ศาลยุติธรรมไทยและคู่คดีความ 
 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมไทยทบทวนบทบาทและภารกิจให้มีความเหมาะสม 
โดยให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของคู่คดีความ มุ่งเนน้การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งศาล
ยุติธรรมไทยกบัภาคส่วนอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินงานเอง รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุน้ส่วนระหวา่งศาลยติุธรรมไทยและภาคส่วนอ่ืน ไดแ้ก่  (ไพโรจน์ วายุ
ภาพ, 2559) 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างศาลยุติธรรมไทยกบัคู่คดีความ
เพื่อให้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและบริการในดา้นต่างๆ สามารถด าเนินการไดเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการของคู่คดีความ มีความชดัเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการ
ลงทุนท่ีซ ้ าซอ้น มีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 2. เปิดให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาแข่งขันกันในศาลยุติธรรมไทย ภารกิจท่ีไม่จ  าเป็นต้อง
ด าเนินการเองและทุกฝ่ายสามารถด าเนินการแทนได ้โดยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานในศาลยุติธรรม
ไทย มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 3. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย โดยการ ปรับเปล่ียนบทบาท 
โครงสร้าง และกระบวนการท างานของศาลยุติธรรมไทยให้เช่ือมโยงการท างานและทรัพยากรต่างๆ 
ของหน่วยงาน ทั้งในศาลยุติธรรมไทย ทุกฝ่าย และภาคประชาสังคม ให้เกิดการพึ่งพากนัในรูปแบบ
พนัธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เช่นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้เกิดความรวดเร็ว ทนัต่อ
สถานการณ์ เช่ือมโยงระบบการท างานไดด้ว้ยความสะดวก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในศาล
ยุติธรรมไทย 
 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและวางกลไกให้ศาลยุติธรรมไทย ในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและ
สร้างความโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้คู่คดีความเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน ตลอดจน
การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และมาตรการในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็น
รูปธรรม ไดแ้ก่ (พิชยั นิลทองค า, 2562) 
 1. เปิดให้คู่คดีความมีส่วนร่วม โดยการพฒันาระบบการตรวจสอบสาธารณะและผูต้รวจสอบ
อิสระจากภายนอก ท่ีผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองเขา้มาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบ
ทานศาลยุติธรรมไทย รวมทั้งวางกลไกสนบัสนุนใหด้ าเนินการและขอ้มูลรายละเอียดไวใ้นระบบขอ้มูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหคู้่คดีความสามารถตรวจสอบได ้
 2. พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบในเร่ืองการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ในเชิงรุก รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือวดัระดบัความเช่ือมัน่ศรัทธาในศาลยุติธรรมไทย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
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http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7: การสร้างความพร้อมของศาลยุติธรรมไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของศาลยุติธรรมไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประสาน พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกนัในการส่งเสริมและยกระดบั ธรรมาภิบาล อนั
จะน าไปสู่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงทางการเมืองและความเจริญผาสุกของสังคม ร่วมกนั 
การปฏิรูปศาลยุติธรรมไทยภายใตห้ลกัการบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคู่คดีความ 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของคู่คดีความ โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลงานตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดินและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2553, หนา้ 74) 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.7 รางวลัดา้นคุณภาพระดบัประเทศ 
ท่ีมา: ผูว้จิยัสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม (2563) 
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  องค์ประกอบหลกัและการน า TQM ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จตอ้งยึดถือองค์ ประกอบ
หลกั 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) การไดรั้บการศึกษาและการอบรมของบุคลากร 3) 
การจดัโครงสร้างท่ีเก้ือหนุน 4) การมีช่องการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 5) การพิจารณารางวลัและ
ความชอบ 6) การใช้กระบวนการทางสถิติหรือ การวดัผลการปฏิบติังาน และ7) การท างานเป็นทีม 
อยา่งไรก็ตามในการน าแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารมาใช ้ในองคก์าร
ให้ประสบความส าเร็จนั้ น องค์การนั้ นจะต้องด าเนินการประกาศนโยบายคุณภาพ และก าหนด
ระบบงานขององคก์ารให้มีกิจกรรมท่ี มุ่งคุณภาพงาน เพื่อให้ไดคุ้ณภาพของผลงานและในทุกขั้นตอน
ของกิจกรรมจะตอ้งเนน้การปรับปรุงคุณภาพของการท างานอยา่งต่อเน่ือง และการน าหลกัการ Deming 
มาใช้กับ TQM คุณภาพเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงาน ในการสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึนกับองค์การ 
Deming ได้น าเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อเป็นหลักในการเร่ิมต้นการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ส่วนประกอบทั้ง 4 ด้าน สามารถอธิบายได้ดงัต่อไปน้ี ดา้นท่ีหน่ึง การวางแผน 
(Plan) ขั้นตอนการวางแผนถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด โดยจุดเร่ิมตน้จะตอ้งมีการตระหนกัถึงปัญหา
และก าหนดปัญหาท่ีจะแกไ้ข มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เลือกทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อเลือก
วิธีท่ีจะใช้ในการแกไ้ขปัญหา  ดา้นท่ีสอง การปฏิบติั (Do) น าทางเลือกท่ีตดัสินใจไปสู่การปฏิบติัโดย
มัน่ใจวา่ผูรั้บผิดชอบไดต้ระหนกัถึงวตัถุประสงค ์และความจ าเป็นอยา่งถ่องแทแ้ลว้ และให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน รู้ถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ มีการจดัอบรมเพื่อด าเนินงานตาม
แผน และมีการจดัทรัพยากรท่ีจ าเป็น  ดา้นท่ีสาม การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การประเมินควรประเมินการด าเนินงานขององคก์ารวา่สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนหรือไม่ และเน้ือหาสาระของแผนมีความครบถ้วนหรือไม่ หากการประเมินพบว่าผลงาน
ออกมาไดถู้กตอ้งตรงตามเป้าหมายก็สามารถน าไปจดัท าเป็นมาตรฐานส าหรับการด าเนินงานในคร้ัง
ต่อไปได ้และดา้นสุดทา้ย การปรับปรุงแกไ้ข (Act) ในการปฏิบติังานมีการก าหนดมาตรฐานจากผลการ
ด าเนินงานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในอนาคต และท าการแกไ้ขในส่วนท่ีท าให้ผลลพัธ์ไม่เป็นไปตาม
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เม่ือผลลพัธ์ท่ีไดไ้ด้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแลว้จดัท าเป็นรายงานเพื่อให้
ผูบ้ริหารและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การทราบ ส่ิงท่ีส าคัญถ้าหากพบว่าการไม่วตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นเกิดจากการวางแผนท่ีไม่ดีตั้งแต่ตน้ องคก์ารจะตอ้งหาสาเหตุของการวางแผนท่ีไม่ดี
ก่อน แลว้จึงท าการปรับปรุงคุณภาพการวางแผน และปรับปรุงเน้ือหาของแผนดว้ย (ส านกังานรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ, 2561, หนา้ 1-4) 
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  การน า TQM ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์การคุณภาพจะต้องมีการปรับเปล่ียน
ตลอดเวลาเน่ืองจากคุณภาพเป็นพลวตั ดังนั้ นในการประเมินรูปธรรมขององค์การคุณภาพนั้นจึง
ค่อนขา้งท าไดย้าก แต่อยา่งไรก็ตามคุณสมบติัโดยทัว่ไปขององค์การคุณภาพสามารถพิจารณาไดต้าม
เกณฑ์การพิจารณาให้รางว ัลคุณภาพ Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige Quality Award) หรือ 
MBQA ของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ประการ ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ า (Leadership)  
2) ขอ้มูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  (Information and Analysis)  3) การวางแผน
คุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning) 4) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์5) การจดักระบวนการ
คุณภาพ  (Management of Process Quality)  และประการสุดท้าย คุณภาพและผลการด าเนินงาน 
(Quality and Operation Results) ซ่ึงการน า TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์การให้เกิดผลนั้น ต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ามากหากองค์การสามารถด าเนินงานเพื่อสร้าง TQM ให้
เกิดข้ึนในองคก์ารได ้ขั้นตอนในการน า TQM ไปสู่การปฏิบติัมีดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ีหน่ึง การคดัเลือก
และแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการพฒันาคุณภาพขององค์การ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไดรั้บการยอมรับ
โดยทัว่ไปในองคก์าร และผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกตอ้งสามารถท างานเต็มเวลาได ้คอยติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และแกไ้ขปัญหาได ้ ขั้นตอนท่ีสอง การวางแผนปฏิบติั ผูบ้ริหารและทีมงานร่วมกนัก าหนด
วิสัยทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ดา้นคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว โดยมีการก าหนดเวลา มีการส่ือสารให้เขา้ใจทัว่ทั้งองค์การเพื่อสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการ TQM มีการพฒันาผูน้ าและสร้างทีมงาน มีการอบรมความรู้และทกัษะในการ
บริหารคุณภาพ มีการปลูกฝังวฒันธรรม TQM มีการจดัท าระบบเอกสารเพื่อไม่ให้เสียเวลากับงาน
เอกสาร มีการปรับโครงสร้างและระบบงาน มีการเปล่ียนระบบประเมินผลและการให้รางวลัโดยให้
ความส าคญักบัผลงานของทีม  ขั้นตอนท่ีสาม  การด าเนินงาน มีการน าแผนไปปฏิบติัอย่างเป็นระบบ 
ให้สอดคลอ้งตามแผนแม่บท เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม มีการแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุและ
เป็นระบบ  ขั้นตอนท่ีส่ี ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไ้ข มีความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปรับปรุง และ
หาแนวทางการปฏิบติังานท่ีบรรลุคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ไม่หยุดความพอใจอยู่กบัความส าเร็จเดิม แต่
ตอ้งมุ่งมัน่ปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา และขั้นตอนสุดทา้ย มีการเสริมแรงเพื่อรักษาปรัชญา และวฒันธรรม
การด าเนินงานแบบ TQM ให้คงอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยกิจกรรมท่ีน า TQM มาประยุกต์ใช้ ในเชิงปฏิบติั 
ถือเป็นกลยุทธ์อยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขนัขององคก์รในทุกๆ ดา้น ปัจจุบนั
ผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กรหลายแห่งมีความประสงค์ท่ีจะน า TQM  มาประยุกต์ใช้  ซ่ึงผูบ้ริหาร
เหล่าน้ีหลายท่านไดศึ้กษาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบา้งแลว้แต่ยงัไม่สามารถมองภาพ
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ในเชิงปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน  ดงันั้นบทความน้ีจึงเป็นการแนะน าให้ผูบ้ริหารทราบโดยสังเขปวา่การน า 
TQM  มาประยกุตใ์ชใ้นเชิงปฏิบติันั้นควรจะมีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้ง 
 3.3.4 การพฒันาการจัดการในศาลยุติธรรมไทย 
 การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนทุกสถานท่ีและทุกสมยั ซ่ึงมีทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามกระบวนการ
ของวิวฒันาการอนัเป็นการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงโดยการวางแผนอย่างมี
ระบบท่ีกระท าให้เกิดข้ึน องค์การก็เช่นเดียวกันไม่อาจจะหลีกเล่ียงสภาวะการเปล่ียนแปลงได้ของ
องค์การรัฐ การเปล่ียนแปลงมักเกิดในสภาวะท่ีถูกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและกระแสการ
ผ่อนคลายการควบคุมศาลยุติธรรมไทยก็เช่นเดียวกนัเป็นรูปแบบของกระบวนการหน่ึงท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างดา้นต่างๆในองคก์ารอยา่งมากไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหาร ดา้นการเงินหรือ
งานบุคคล  การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนทุกสถานท่ีและทุกสมัย (จุมพล ช่ืนจิตต์ศิริ, 2560; 
Barnard, 2006, p.159) 
 การเปล่ียนแปลงมีความหมายตรงกบัการปรับปรุง  หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบลกัษณะ
หรือเน้ือหาสาระให้แตกต่างไปจากเดิม หรือต่างไปจากท่ีควรจะเป็น Certo (2007, p.298) กล่าววา่ การ
เปล่ียนแปลงว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ท่ีมีจุดเน้นอยู่ท่ีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งสายงานหลกั การ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
แล้วท าให้องค์การต้องเปล่ียนแปลงเพื่อท าให้การบริหารบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ ท่ี เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในลักษณะของระบบจะเป็นระบบย่อยต่างๆ ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัระบบหน่ึง ยอ่มก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบอ่ืนๆ
ดว้ย ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 3.8 
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ภาพที ่3.8 ความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลง 
ท่ีมา: ผูว้จิยัสรุปจากการทบวนวรรณกรรม (2563) 

 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ถูกน ามาใช้เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายในศาลยุติธรรม
ไทย การเปล่ียนแปลงใดๆ ทางโครงสร้าง จะส่งผลกระทบต่องานและความสัมพนัธ์ดา้นอ านาจหน้าท่ี 
โดยจะมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของเน้ือหาและขอบเขตของงานตลอดจนการจัดแผนงานใหม่ 
นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองขนาดของการควบคุมและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี จะส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการแบ่งงานกนัท าตามความถนัดและเน้ือหาของงาน การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสังคมระหวา่ง คน งานและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 แรงผลักดันท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งระบบ ท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้ต้องเปล่ียนแปลง ประกอบด้วยพลังอนัส าคญั 3 ประการ  
ได้แก่ แรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การหยุดชะงักขององค์การท่ีไม่สามารถ
สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ย่อมน าไปสู่การล่มสลายขององค์การและ
แรงผลักดันจากภายในองค์การ ท่ีเป็นตวัผลักดนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั อนัได้แก่ การ
ตดัสินใจท่ีไม่ดี การส่ือสารท่ีไม่ดี การเปล่ียนแปลง ค่านิยมของบุคลากร ปัญหาจากบุคลากร การขาด
ประสิทธิภาพในการผลิต ท าให้ฝ่ายบริหารตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การ และอาจเป็นเร่ือง
ของผู ้น าการเปล่ียนแปลง คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง อาจเป็น
ผูช้  านาญการจากภายนอกหรือผูน้ าองคก์ารท่ีเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนให้มีความเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน (Dertouzos, 2009, p.128)  

โครงสร้าง 

สภาพแวดลอ้ม 

งาน 
 

สภาพแวดลอ้ม 

เป้าหมายของ 
 

คนหรือพฤติกรรม 

 

สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลย ี
 

สภาพแวดลอ้ม 
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 Szabla, Stefanchin, & Warner (2014, pp.99-140) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงขององค์การจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัประเภทของการเปล่ียนแปลงและความพร้อมขององค์การ 
ประเภทของการเปล่ียนแปลงท่ีจะท าใหเ้กิดประสิทธิผลจ าแนกได ้3 ประเภท ดงัแสดงในภาพท่ี 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3.9 ปัจจยัก าหนดประสิทธิผลขององคก์าร 
ท่ีมา: ผูว้จิยัสรุปจากการทบวนวรรณกรรม (2563) 

 
 สรุปได้ว่าการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเป็นประเภทของการเปล่ียนแปลงเพื่อยกระดับและ
พฒันาระบบการบริหารงาน หรือการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเดิมของ
องค์การใหม่ ให้รองรับการเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน เช่น การปรับโครงสร้างให้เหมาะสม การกระจาย
อ านาจในการบริหาร การเพิ่มการควบคุม การเสริมแรงจูงใจในการท างาน เป็นต้น หรือการ
เปล่ียนแปลงดา้นบุคลากรเป็นการเปล่ียนแปลงบุคลากร อนัเป็นการพฒันาองคก์ารนัน่เอง 
   

ประสิทธิผล
ขององค์การ ปัจจยัด้านโครงสร้าง 

- นโยบาย 
- กฎระเบียบ 

ปัจจยัด้านบุคคล 
- เจตคติ 
- ทกัษะภาวะผูน้ า 
- ทกัษะการส่ือสาร 

ปัจจยัด้านเทคโนโลยี 
- กระบวนการ 
- อุปกรณ์ 
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ภาพที ่3.10 วงจรการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพของการจดัการของระบบศาลยติุธรรมไทย 
ท่ีมา: ผูว้จิยัสรุปจากการทบวนวรรณกรรม (2563) 
 

  จากภาพท่ี 2.15 วงจรการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพระบบศาลยุติธรรมไทยประกอบดว้ยการ
ด าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ 1) การประเมินตนเอง เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใช้ทบทวนประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของศาลยุติธรรมไทย โดยเป็นการทบทวนส่ิงท่ีองค์กรด าเนินอยู่ในปัจจุบนักับเกณฑ์
เปรียบเทียบท่ีไดก้ าหนดไว ้และการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง ดว้ยรายงานประจ าปี เพื่อจะไดแ้กไ้ขได้
ทนัก่อนจะลุกลามไปใหญ่โต โดยการประเมินองค์กรด้วยตนเองเหมือนกบัการประชุมทบทวนโดย
ผูบ้ริหารแต่ต่างกนัตรงท่ีการประชุมทบทวนผูบ้ริหารโดยทัว่ไปมกัจะสนใจแต่ Output Outcome เป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงมกัจะเป็นการมองเพียงแค่เฉพาะในภาพรวม ยงัไม่ไดเ้จาะลึกลงถึงแต่ละรายละเอียด ซ่ึง
การประเมินตนเองจะเป็นการมองลึกไปถึงรายละเอียด และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพเพื่อก าหนดเป็นแนวทางเพื่อท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการบริหารจดัการของศาลยุติธรรมไทย 
2) การหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงศาลยุติธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานมีความโดดเด่นหรือ
สามารถท าได้ดีกว่าคู่แข่งขนั พิจารณาจากความสามารถ ทรัพยากร และปัจจยัอ่ืนๆ และโอกาส เป็น
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบทางบวกต่อศาลยติุธรรมไทยโดยการพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งสามารถ
พิจารณาไดจ้าก 1) ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของศาลยุติธรรมไทย 2) ส่วนราชการท่ีเป็นคู่แข่งท่ีส าคญั
ของศาลยติุธรรมไทยและ 3) ส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนๆ โดยมีแนวทางการวเิคราะห์จุดแขง็ โอกาสใน
การปรับปรุง 1) การวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกพนัธกิจ หมวด 1-6 (How & What) กรณีท่ีเกณฑ์ (ค าถาม) 
ก าหนดให้ระบุถึงวิธีการด าเนินการในเร่ืองนั้น วา่ท าอยา่งไร (How) ให้วิเคราะห์โดยใชแ้นวทางท่ีเกณฑ์
ก าหนดใหร้ะบุถึงผลหรือส่ิงท่ีไดมี้การด าเนินการคืออะไรใหน้ าเสนอ การตอบไดค้รบถว้นตามประเด็น

การประเมนิกระบวนการ
ยุตธิรรม 

หาจุดแข็งและโอกาสใน 
การปรับปรุงกระบวนการยุตธิรรม 

วางแผนปรับปรุง
กระบวนการยุตธิรรม 

ด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการยุตธิรรม 

การพฒันาคุณภาพการจัดการกระบวนการยุติธรรม 

file:///C:/Users/SONY/Downloads/แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง.doc
file:///C:/Users/SONY/Downloads/แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง.doc
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ค าถาม การตอบไดถู้กตอ้งตามประเด็นค าถาม และการน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนตามความเป็นจริง  
(3) การประเมิน หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ และ (4) การระบุกิจกรรม รายละเอียดท่ีควรด าเนินการ 
ให้ระบุกิจกรรมหลกัท่ีควรด าเนินการเพื่อแกไ้ข ท่ีเป็นจุดอ่อนให้หมดไป 3) การวางแผนปรับปรุง มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเขา้ใจถึงทิศทางและปัจจยัแห่งความส าเร็จในการปฏิบติังานของ
องคก์รนั้นๆ กระบวนการผูท้  าหนา้ท่ีประเมินเป็นผูจ้ดัท าแผนปฏิบติัการส าหรับการปรับปรุงในประเด็น
ท่ีจดัล าดบัความส าคญัไวใ้นอนัดบัตน้ๆ ในการจดัท าแผนการปรับปรุง องคก์รควรก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ท่ีชดัเจนในทุกขั้นตอน รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จและเวลาแลว้เสร็จของแต่ละขั้นตอน ผูน้ า
ระดบัสูงตอ้งมีการส่ือสารแผนการปรับปรุงไปให้ทัว่ทั้งองคก์ร ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินจะท าหนา้ท่ีติดตาม
ความกา้วหนา้ของแผนการปรับปรุงและให้ขอ้มูลป้อนกลบั ผูน้ าระดบัสูงตอ้งส่ือสารถึงความกา้วหน้า
ของแผนการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการเฉลิมฉลอง ยกย่องชมเชย เม่ือประสบผลส าเร็จตาม
แผน และ การด าเนินการปรับปรุงองค์กรจากกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลมาใช้ตรวจ
ประเมินองคก์รดว้ยตนเองจะท าให้ผูบ้ริหารไดรู้้วา่หน่วยงานของตนยงัมีความบกพร่องในเร่ืองใด และ
สามารถก าหนดวิธีการปรับปรุงองค์กรท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ทั้ งในด้านการพฒันาและการเติบโต 
ประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน การสร้างศกัยภาพและความผาสุกใหแ้ก่บุคลากร การใชข้อ้มูลในการ
บริหารจดัการ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้แก่คู่คดีความคู่คดีความ ซ่ึงนับเป็นการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายพระรากฤษฎีการวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี นอกจากน้ี ส่วนราชการ
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ท่ีดี ได้รับการยอมรับและช่ืนชมทั้ งจากผู ้บริหาร 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงส่วนราชการอ่ืนๆ ดว้ย ท่านผูอ่้านท่ีติดตามมาจนถึงบรรทดัน้ีอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งทราบ
แลว้วา่ PMQA คือ การน าหลกัเกณฑ์และแนวทางการบริหารองคก์รท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับเป็น
มาตรฐานสากลระดบัโลก มาประยุกต์ใช้พฒันาระบบบริหารจดัการของศาลยุติธรรมไทย โดยอาศยั
หลกัการประเมินองคก์รดว้ยตนเองเป็นการทบทวนส่ิงท่ีองคก์รด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัเทียบกบัเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เม่ือตรวจพบวา่เร่ืองใดยงัไม่อยูใ่นระบบท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์
องค์กรจะได้พฒันาวิธีปฏิบติัเพื่อปรับปรุงองค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยมีแรงจูงใจในรูปของรางวลั
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 3.3.5 องค์ประกอบของการพฒันาคุณภาพศาลยุติธรรมไทย 
  การพฒันาคุณภาพระบบศาลยุติธรรมไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (เสถียร วิชยัลกัษณ์ 
และสืบวงศ ์วชิยัลกัษณ์, 2551, หนา้ 22-27; ศาลยติุธรรมไทย, 2561) 
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 1. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของศาลยติุธรรมไทยสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานเป็นขอ้มูลพื้นฐานหน่วยงานความสัมพนัธ์กบัคู่คดีความและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่คู่คดีความ 
ส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก ส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการท างานของส่วนราชการ ความท้าทายเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของส่วนราชการ  
   2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการศาลยุติธรรมไทยเป็นแนวทางในการบริหารจดัการท่ีดีของ
ส่วนราชการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น เนน้ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจประเมินการด าเนินการของศาลยุติธรรมไทยในประเด็นต่างๆ ตามหมวด
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ท าให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วน
ราชการ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบติังานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย 7 หมวด  
ได้แก่ หมวด 1 การน าองค์กร ดว้ยการวางวิสัยทศัน์ ค่านิยม ทิศทางการท างาน เป็นการประเมินการ
ด าเนินการของผูบ้ริหารในเร่ืองวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวงัในผลการด าเนินการการ
ให้ความส าคัญกับคู่คดีความและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้าง
เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก ากบัดูแลตนเองท่ีดี และด าเนินการเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  การวาง
ยุทธศาสตร์ การบริหารความเส่ียงการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัขององคก์รไปสู่หน่วยงาน/บุคคล 
หรือการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นการประเมินวิธีการก าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อน าไปปฏิบัติและวดัผล
ความกา้วหน้าของการด าเนินการ หมวด 3 การให้ความส าคญักบัคู่คดีความและผูมี้ส่วนไดเ้สีย การรับ
ฟังความเห็นหรือมีส่วนร่วมจากคู่คดีความ การปรับระบบให้คู่คดีความ เกิดความพึงพอใจ เป็นการ
ประเมินการก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพนัธ์ และ
การก าหนดปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คู่คดีความและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ หมวด 4 การวดั การ
วิเคราะห์และการจดัการความรู้ การจดัการสารสนเทศ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จดัการ และปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ และการจดัการความรู้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปรับปรุง
ผลการด าเนินการขององคก์าร หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : 
HRM และ HRD การปรับกระบวนทศัน์ ค่านิยม ทศันคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างคุณค่า  
เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่งเต็มท่ีตามทิศทางองคก์าร หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 
การลดขั้นตอน การเปล่ียนแปลงกระบวนงาน เป็นการประเมินการจดัการกระบวนการ ศาลยุติธรรมไทย 
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และกระบวนการอ่ืนท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่คู่คดีความและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน 
เพื่อให้บรรลุพนัธกิจขององคก์าร และสุดทา้ย หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ ผลการปฏิบติังานตามมิติ
การประเมิน 4 ด้าน เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพศาลยุติธรรมไทย มิติดา้นประสิทธิภาพและมิติดา้นการพฒันาองค์การ ดงั
แสดงดว้ยภาพท่ี 3.11 
 

       
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที ่3.11 การพฒันาคุณภาพระบบศาลยติุธรรมไทย 
                         ท่ีมา: ผูว้จิยัสรุปจากการทบวนวรรณกรรม (2563) 

  

ผลลพัธ์ 
1. เกิดผลการปฏิบติังานในระดบัสูง  
2. ผูรั้บบริการและมีผูส่้วนไดส่้วน
เสีย มีความพึงพอใจในระดบัสูง 
3.สร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั
ของประเทศ 

 

หมวด 1 
การน าองคก์ร 

หมวด 2 
การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 

หมวด 3 
การใหค้วามส าคญั
กบัผูรั้บบริการและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หมวด 4 
การวดั การ

วเิคราะห์และการ
จดัการความรู้ หมวด 5 

การมุ่งเนน้
ทรัพยากรบุคคล 

หมวด 6 
การจดัการ
กระบวนการ 

ผลลพัธ์ หมวด 7 
ตามตวัช้ีวดัของ 

ก.พ.ร. 
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การสนบัสนุนแนวคิดคุณภาพระบบศาลยติุธรรมไทยจากเอกสารคู่มือเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงเร่ิมจากหมวดท่ี 1 การน าองค์กร ภายใตบ้ทบาทของ
ผูบ้ริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ แนวทางการส่ือสารภายใน การก ากับดูแล
องคก์ารและความรับผดิต่อสังคม รวมถึงการดูแลการประพฤติตามกฎหมาย ความมีจริยธรรม  ตามดว้ย
กรอบแนวคิด หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เร่ิมจากกระบวนการท่ีศาลยุติธรรมไทยพึงตอ้งมี
ตามยุทธศาสตร์ การสรรค์สร้างเทคโนโลยีบล็อกเชน การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ รวมถึงการก าหนด
วตัถุประสงค์ท่ีสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสและความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยงานตอ้งสร้าง
สมดุลต่อคู่คดีความและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จนถึงการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั การถ่ายทอดและการ
ติดตามผลและเสริมด้วยกรอบแนวคิดหลักในหมวดท่ี 3 จะเน้นการจ าแนกกลุ่มและจดัท าระบบ
เทคโนโลยีท่ีเขา้ถึงคู่คดีความและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กระบวนการสร้างความผกูพนัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการ ในระดบัน าผลมาพฒันามาตรฐานคุณภาพศาลยุติธรรมไทยอย่างต่อเน่ือง ส่วนกรอบแนวคิด
ตามหมวดท่ี 4 เป็นการสนบัสนุนให้การบริหารจดัการภาครัฐอยูบ่นพื้นฐานการจดัการสารสนเทศและ
การจดัการความรู้ โดยเร่ิมจากกระบวนการวดัวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  เพื่อก าหนดรูปแบบทีส่งผล
ต่อการปรับปรุงผลการด าเนินงานอยู่เสมอ และมีการจดัการ น าองค์ความรู้ไปสู่บุคลากรภายใน และ
ภายนอกให้เขา้ถึงลกัษณะฐานขอ้มูลเชิงลึกของศาลยุติธรรมไทย นอกเหนือจากความพร้อมขององค์
ความรู้และฐานขอ้มูลของหน่วยงาน   

 กรอบแนวคิดท่ีส าคญั ในหมวดท่ี 5 มุ่งเน้นบุคลากร ซ่ึงเป็นฐานหลกัของระบบศาลยุติธรรม
ไทยเร่ิมจากการพฒันาบรรยากาศการปฏิบติัหน้าท่ี การอ านวยความสุข การสร้างความผูกพนัและการ
สนบัสนุนให้น าระบบประเมินผลงานมาเป็นการสร้างแรงจูงใจ และมีการพฒันาบุคคากรและผูบ้ริหาร
ตามแผนสร้างความกา้วหนา้ตามสายงาน และกรอบแนวคิดส าคญั คือ กรอบแนวคิดในหมวดท่ี 6 เร่ือง
การจดัการกระบวนการเชิงปฏิบติัการทุกฝ่าย เพื่อให้ศาลยุติธรรมไทยมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท า
หน้าท่ีช่วยคู่คดีความ เร่ิมจากการออกแบบกระบวนการท างาน การวดัประสิทธิผลท่ีควบคุมด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการให้ต่อเน่ือง กรอบแนวคิดทั้ง 6 ดา้นจะสร้างผลลพัธ์ในหมวดท่ี 7 
ซ่ึงเป็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกด้านของหน่วยงาน ทั้ งน้ีกรอบแนวคิดการศึกษาน้ี จะ
สนบัสนุนหลกัระบบศาลยุติธรรมไทย ท่ีให้ผลการปฏิบติังานในระดบัสูง สร้างความพึงพอใจให้คู่คดี
ความและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูง และผลการพัฒนาคุณภาพระบบศาลยุติธรรมไทยน้ี จะ
เสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศได ้
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 สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส าคญัเป็นตวัก าหนดการเปล่ียนแปลงหรือผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายในและผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง และยงัมีปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก าหนดการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ สภาพการแข่งขนั เทคโนโลย ี
ค่าจา้งแรงงาน และการเมืองโลก การเปล่ียนแปลงจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ีคือ การเปล่ียนแปลงตอ้งมีผูน้ าการเปล่ียนแปลง ปัจเจกบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ 
การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงประเภทของการเปล่ียนแปลงและการประเมินการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์การท่ีจะเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงจะมี
ประสิทธิภาพ ในการพฒันาคุณภาพระบบศาลยุติธรรมไทยจากแนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐเป็นไปเพื่อให้มีความเขา้ใจ เรียนรู้ และให้ความส าคญักบัการปฏิบติัราชการตามหลกัการ 
แนวคิด และวิธีการท่ีดี ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการองคก์ร ซ่ึง
เป็นเร่ืองพื้นฐานดั้ งเดิมเก่ียวกบักระบวนการบริหาร องค์กรและการจดัการ ตามหลักรัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็นตน้ แต่ไดผ้า่นการพฒันาทางวิชาการให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 
โดย การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีจุดมุ่งเนน้ท่ีส าคญั คือ การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใหค้วามส าคญักบัคู่คดีความและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหาร
จดัการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวั พฒันาการบริหารคนและการพฒันาคน มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศและท างานโดยมุ่งผลลพัธ์เป็นส าคญั  
 3.3.6 ประสิทธิผลองค์การ 

ประสิทธิผลเป็นการวดัเป้าหมายในการด าเนินการทุกองคก์ารเป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงความส าเร็จของ
องคก์าร เพียงแต่ประสิทธิผลของการด าเนินการแต่ละองค์การมีความแตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัความ
สอดคลอ้งระหวา่งเป้าหมายขององค์การและผลลพัธ์ท่ีสังเกตได ้ซ่ึงประสิทธิผลจะแสดงถึงระดบัของ
การปฏิบติังานขององคก์ารท่ีไดค้าดหวงัหรือไดว้างแผนไว ้วา่สามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือลุล่วงได้
เพียงใด เป็นการแสดงสมรรถนะขององคก์ารในการท่ีจะอยูร่อด ปรับตวั รักษาสภาพและเติบโต ท าให้
องค์การด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีข้อได้เปรียบในการต่อรองท่ามกลางสภาวะท่ีแวดล้อม และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด (Hoy & Miskel, 2001, p.291) เป็นความสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมระหวา่งองค์ประกอบ 5 ประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับตวั
และการพฒันา  

 โดยมีองค์ประกอบของประสิทธิผล (Arnold & Feldman, 1986, p.6) ได้แก่ การเจริญเติบโต
ขององค์การ การได้มาซ่ึงทรัพยากรในการจดัการ ความสามารถในการปรับตวัขององค์การภายใต้
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เง่ือนไขต่างๆ เทคโนโลยีบล็อกเชน ผลิตภาพในศาลยติุธรรมไทยและความพึงพอใจของคู่คดีความโดย
ประสิทธิผลในองค์การสามารถก าหนดจากระดับความมากน้อยในการบรรลุเป้าหมายหรือการท า
เป้าหมายให้เป็นจริง ซ่ึงการวดัประสิทธิผลขององค์การจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท าให้จ  าเป็นอย่างยิ่งในการให้ความส าคญักบั
ประสิทธิผล เพื่อพิจารณาถึงผลการบริหารจดัการองค์การ เน่ืองจากประสิทธิผลองค์การจะเป็นตวั
ตดัสินใจขั้นสุดทา้ยถึงผลการบริหารองค์การ ความส าเร็จขององค์การ รวมถึงความอยู่รอดและมัน่คง
ขององคก์าร (Zammuto, 1982, p. 21) ในการศึกษากระบวนการพฒันาประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
ในศาลยุติธรรมไทยจึงจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบัประสิทธิผลของศาลยุติธรรมไทยวา่จะท าอยา่งไรให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยตวัแปรต้น 
ไดแ้ก่ 
 1. ด้านการจัดการในศาลยุติธรรมไทย ประกอบด้วย 1) การจัดการตามประเภทของศาล
ยุติธรรม ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 2) การจดัการตามบทบาท 
หนา้ท่ีในการอ านวยความยุติธรรม ไดแ้ก่ การพิจารณาพิพากษาคดีและการสนบัสนุนให้มีการระงบัขอ้
พิพาทโดยวิธี อ่ืนเช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการ 3) การพัฒนาให้บุคลากรใน
หน่วยงานและประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อ สามารถส ารวจและระบบแจง้ขั้นตอนการติดต่อแบบอตัโนมติั 
ทั้ งกระบวนการกลั่นกรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการ
สอบสวน 4) การพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลให้มีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีและสามารถ
อา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงของการกระท าความผดิในศาลยติุธรรมไทยได ้
 2. ดา้นการจดัการเทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย ประกอบดว้ย 1) ดา้นการส่งเสริม
ใหมี้การน านวตักรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนเขา้มาประยกุตใ์นทุกดา้นเพื่อพฒันาระบวนการยติุธรรมไทย 
ใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 2) การประยกุตใ์ชใ้นดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลาย
และตอ้งการโปร่งใส ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความถูกตอ้ง
แม่นย  า สุจริต จากศาลยติุธรรมไทยเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความ 3) การน าไปใช้
ประโยชน์สูงสุดภายใต ้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทกัษะความช านาญของบุคคลหรือ
องค์การมาสู่การปฏิบติัแลว้ก่อให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ไดจ้ริงลดตน้ทุนและให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 4) การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจดัการระบบการบริหารจดัการ
ภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
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คน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการติดต่อและบริการประชาชน ระบบการคน้หาวนั
นดั 
 3. ดา้นการจดัการภาครัฐแนวใหม่ในศาลยติุธรรมไทย ประกอบดว้ย 1) การสร้างความเป็นเลิศ
ในศาลยุติธรรมไทย 2) การพฒันาศาลยุติธรรมไทยด้วยบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการศาลยุติธรรมไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) การวางระบบการบริหารงานศาล
ยุติธรรมไทยแบบบูรณาการ 5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนัระหวา่ง
ศาลยุติธรรมไทยและคู่คดีความ 6) การยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในศาล
ยติุธรรมไทย 7) การสร้างความพร้อมของศาลยติุธรรมไทยเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 ส่วนตวัแปรตาม คือการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย 1) การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีลักษณะของความผนัแปร
สอดคลอ้งกบัความทนัสมยัอยา่งไม่หยุดน่ิง มีประสิทธิภาพสูงสุดและตน้ทุนต ่า 2) การประยุกตใ์ชเ้ป็น
งานหลกัได้ 3 ประเภท ประกอบดว้ย 1) Public Blockchain 2) Private Blockchain และ 3) Consortium 
Blockchain 
 
3.4 แนวคิดเกีย่วกบั e-Court Digital Court และ e-Filing 
 ศาลยุติธรรมไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ได้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันามา
อยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัท าร่างและรวบรวมกฎหมายให้อยูใ่นรูปแบบของประมวลกฎหมาย 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในศาลยุติธรรมและมีการแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีอิสระในการ
พิพากษาอรรถคดีและไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจบริหาร ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังพฒันาไปสู่ยุค
Thailand 4.0 อนัเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเนน้ความเป็นสากล ซ่ึงศาลยติุธรรม
ไทย ก็มีการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของประเทศไทย ดว้ยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้
ในศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการพฒันาให้มีการยื่นค าฟ้องและส่งเอกสารในคดีให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การส่งเสริมให้มีห้องพิจารณาคดีท่ีติดตั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียง
ระหว่างการสืบพยานในคดีต่างๆ (e-Hearing Recording System) เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ประกอบ
ในการพิจารณาคดีของศาลยติุธรรมต่อไป รวมตลอดถึงการพฒันากฎหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์
ปัจจุบนั เพื่ออ านวยความสะดวกและความยติุธรรมให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกั
ในการเปล่ียนแปลงของศาลยุติธรรมไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 (ส านกักฎหมายและวิชาการศาล
ยติุธรรม, 2563, หนา้ 1-4) 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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 แนวโน้มในการเปล่ียนแปลงของศาลยุติธรรมไทยภายใต้  Thailand 4.0 หลังจากท่ีมีการ
ประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แล้ว 
ยทุธศาสตร์ของศาลยติุธรรม จะมีดงัต่อไปน้ี (กองสารนิเทศแ์ละประชาสัมพนัธ์, 2563) 
 1. ดา้นการอ านวยความยุติธรรม และการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
มุ่งเน้นการพิจารณาพิพากษาคดีภายใตห้ลกันิติธรรมให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกตอ้งตามกฎหมาย มี
มาตรฐานท่ีชัดเจน เสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี  ทั้งศาล
ชั้นตน้และศาลสูงให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อ
ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจดัการและการให้บริการผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการเสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพื่อ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
 2. ดา้นการพฒันาระบบงานศาลยุติธรรม โดยมีการพฒันาระบบงานให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
เขา้ถึงศาลยุติธรรมไทยไดโ้ดยง่าย สะดวก ทัว่ถึง เท่าเทียมกนัและเสียค่าใช้จ่ายน้อย รวมทั้งปรับปรุง
โครงสร้าง พฒันาระบบศาลและกฎหมาย รวมทั้งระบบวธีิพิจารณาคดีใหมี้ประสิทธิภาพ มีการส่งเสริม
ความร่วมมือกนัในทุกหน่วยงานของศาลยติุธรรม 
 3. ยกระดบัศาลยุติธรรมไทยให้มีบทบาทในระดบัสากลและเสริมสร้างให้ประเทศต่างๆ และ
องคก์รระหวา่งประเทศเช่ือมัน่ในการพิจารณา พิพากษาคดีของศาลยติุธรรมไทย 
 3.4.1 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารจัดการศาลยุติธรรม 
 ปัจจุบนัศาลยุติธรรมยงัไดมี้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ ดงัต่อไปน้ี (มติชน
ออนไลน์, 2563: Thai Publica, 2563) 
 1. e-Filing คือการส่งค าคู่ความและเอกสารยื่นผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อให้ศาลยุติธรรม
และคู่ความสามารถส่งข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซ่ึงส านักงานศาลยุติธรรมได้น าร่องในการ
ให้บริการ e-Filing โดยเร่ิมจากก าหนดให้คู่ความสามารถยื่นค าฟ้องและส่งเอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีจ  านวนทุนทรัพยห์รือราคาทรัพยท่ี์พิพาทไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และช่องทางการให้บริการแก่คู่ความ สนับสนุนการพฒันางานศาลและอ านวยความสะดวกกบัศาล
ยุติธรรมทัว่ประเทศในอนาคต  ซ่ึงผูใ้ช้บริการสามารถยื่นค าฟ้องและส่งเอกสารผ่านทางเวบ็ไซต์ศาล
ยุติธรรม โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปศาล อนัเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายของคู่ความและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ท่ีสามารถเขา้ถึงศาลยติุธรรมไดง่้ายยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลเพื่อเขา้สู่
ยคุ Thailand 4.0 

https://thaipublica.org/
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 2. e-Service การบริการคดัถ่ายค าพิพากษาและค าสั่งระหว่างศาล โดยได้มีการออกระเบียบ
ส านักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลทัว่ประเทศ เพื่อให้
คู่ความขอคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลไดท่ี้ศาลยุติธรรมทัว่ประเทศ ในการพฒันาระบบงาน
ศาลยุติธรรม จะมีจุดมุ่งหมายให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ถึงศาลยุติธรรมไทยไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัและ
เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 
 3. e-Courtroom ซ่ึงเป็นการพฒันาระบบห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ตน้แบบ  และ e-Hearing 
ดว้ยการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบพยาน โดยศาลยุติธรรมไทยไดมี้การพฒันาห้องตน้แบบท่ีมี
เทคโนโลยีทนัสมยั เรียกวา่ e-Hearing Recording System และมีการติดตั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียง
ระหว่างการสืบพยานในคดีเพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับน าไปใช้ประกอบการพิจารณาคดีของศาลสูงในชั้น
อุทธรณ์และชั้นฎีกา โดยภายในหอ้งพิจารณามีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดไวส้ าหรับบนัทึกภาพเคล่ือนไหว
ระหว่างการสืบพยาน ส่วนกล้องบนเพดานก่ึงกลางห้องจะคอยบนัทึกภาพหลกัฐานเอกสารท่ีพยาน
น ามาใชป้ระกอบการเบิกความ เช่น หลกัฐานภาพถ่ายของต ารวจ นอกจากน้ียงัติดตั้งไมโครโฟนทั้งบน
บลัลังก์ผูพ้ิพากษา ท่ีนั่งพยาน และท่ีนั่งทนายความ มีฟังก์ชั่นบันทึกเสียง ซ่ึงในอนาคตจะช่วยลด
ขั้นตอนและเวลาในการสืบพยานได ้ผูพ้ิพากษาไม่ตอ้งใชเ้ทปบนัทึกค าให้การของพยานอีกต่อไป การ
บนัทึกภาพและเสียงการสืบพยานท่ีเกิดข้ึนภายในห้องพิจารณาน้ี รวมถึงเอกสารส านวนค าให้การของ
พยาน ทั้ งหมดจะถูกอพัโหลดและบันทึกไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ท่ีเช่ือมต่อกับโปรแกรมซ่ึงพัฒนาข้ึนมา
โดยเฉพาะ ส าหรับให้ผูพ้ิพากษาเขา้ระบบเรียกดูภาพและเสียงการสืบพยานยอ้นหลงัประกอบส านวน
ค าใหก้าร ในกรณีเกิดขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งพิจารณาคดีในศาลสูงหรือเกิดขอ้สงสัยในค าใหก้ารของพยานท่ี
ให้ไวใ้นศาลชั้นต้นก็สามารถเรียกดูยอ้นหลังได้ทันที ซ่ึงจะท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีในศาล
ยุติธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส านักงานศาลยุติธรรม มีเป้าหมายท่ีจะใช้ระบบ
บนัทึกการสืบพยานดว้ยภาพและเสียงในศาลทัว่ประเทศซ่ึงถือเป็นการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั นโยบาย 
Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 สรุปไดว้า่ศาลยุติธรรมควรมีการวางแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาพฒันาและปรับใชใ้นทุก
ขั้นตอน ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายท่ีไดก้ าหนดให้ศาลยุติธรรมน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
ไม่วา่จะเป็นการพฒันาระบบ e-Filing ให้คู่ความสามารถส่งค าคู่ความและยื่นเอกสารต่างๆ ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ การพฒันาระบบ e-Service ให้คู่ความสามารถคดัถ่ายค าพิพากษาและค าสั่งระหวา่ง
ศาลยุติธรรมไดท้ัว่ประเทศ การพฒันาห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
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การสืบพยานในคดีเพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบไดม้ากข้ึน 
 3.4.2 แนวคิด e-Court ของศาลยุติธรรมไทย 

แนวคิดในการใชน้วตักรรมกระบวนงานใหม่ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัในศาลยุติธรรมไทยให้เป็น
ระบบอตัโนมติัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดภาระการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษาให้สามารถตดัสิน
ไดโ้ดยง่าย ไม่มีขอ้ยุ่งยากและมีรูปแบบท่ีชดัเจน รวมทั้งการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีความยุ่งยากและ
ซบัซ้อนเพื่อแกปั้ญหาปริมาณผูพ้ิพากษาไม่เพียงพอ ลดภาระงานจากการท่ีระยะเวลาในการพิพากษาคดี
ลดลง ผูพ้ิพากษามีเวลาในการพิจารณาศึกษาหาขอ้เท็จจริงในคดีไดม้ากยิ่งข้ึน ท าให้ประเทศไทยไดเ้ร่ิม
มีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชก้บัการให้ค  าแนะน าในการไกล่เกล่ียคดี โดยเสนอถึงผลสรุปของคดี
ท่ีอาจเกิดข้ึนให้แก่คู่ความ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการด าเนินการทางคดีต่อไป นอกจากน้ียงั
สามารถน าระบบอตัโนมติัไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาสาขาวชิากฎหมาย เป็นผูช่้วยให้ค  าแนะน าแก่นกั
กฎหมายและผูพ้ิพากษาไดอี้กดว้ยส าหรับความกงัวลท่ีมีต่อระบบอตัโนมติั จะเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดใน
การประมวลผลของระบบ การถูกเจาะระบบ การตดัสินโดยไร้หวัใจ ไม่มีการค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม 
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม จากการปรับแกไ้ขกฎหมายและการเปล่ียนแปลงทางค่านิยม ศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม  (ส านกังานศาลยติุธรรม, 2563) 
 การพฒันา e-Court ของศาลยุติธรรมไทยตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทลัได้มีการก าหนด
ยทุธศาสตร์ดงัต่อไปน้ี (ส านกังานศาลยติุธรรม, 2563) 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานและระเบียบเพื่อก ากบัการท างานดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยดิีจิทลั  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบงานดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับงานศาลยุติธรรมและ
อ านวยความยติุธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัเทคโนโลยดิีจิทลั  
 การพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและการส่ือสาร  (ฉบบัท่ี 4) ของส านักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรม  พ .ศ . 2556-2559 ได้ก าหนดการบูรณาการในการพัฒนาจะมีส่วนหลักในการเช่ือมโยง
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การพฒันาระบบดิจิทลั อิเล็กทรอนิกส์กลางร่วม ท่ีมีเช่ือมโยงขอ้มูลกบักระทรวงยติุธรรมใน 
3 รูปแบบไดแ้ก่ 1) รูปแบบของเวบ็ฟอร์มส าหรับบนัทึกขอ้มูลส่งให้ทางกระทรวงยุติธรรม 2) รูปแบบ
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ของพฒันาฐานขอ้มูลในการเช่ือมโยงส่งให้แก่กระทรวงยุติธรรม 3) รูปแบบการถ่ายโอนขอ้มูลส่งให้
กระทรวงยติุธรรม  
 2. การพฒันาการเช่ือมโยงขอ้มูลพิเศษเพื่อสนบัสนุนกระทรวงยุติธรรม  ในการส่ือสารมาใชใ้น
ระบบงานศาลทัว่ประเทศเช่นการน าระบบการฝากขงัทางไกลโดยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ 
Web Conference ซ่ึงเป็นการบุกเบิกของศาลยุติธรรมไทยและมีการจดัท ากากส านวนเก็บไวท่ี้ศาลโดย
การสแกนเอกสารเก็บไวใ้นรูปแบบดิจิตอลท่ีเรียกว่า กากส านวนอิเล็กทรอนิกส์  (e-copy case) ใน
รูปแบบไฟล์ .pdf  รวมทั้งไดมี้การจดัท าโปรแกรมระบบบริหารงานศาล เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ขอ้มูลภายท่ีเรียกว่า Back Office โดยมีการท างานครอบคลุมทุกส่วนงานตั้งแต่การรับค าร้องต่างๆ จน
จบกระบวนการพิจารณา  
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของระบบ e-Court ในศาลยุติธรรมไทย ในระบบ e-Court ท่ีมีการ
ประยุกตใ์ชแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน มีปัญหาและอุปสรรค ดงัต่อไปน้ี (รังสรรค ์วจิิตรไกรสร และบุญเขตร์ 
พุม่ทิพย,์ 2563) 
 1. ขอ้จ ากดัในดา้นกระบวนการทางการเงิน ซ่ึงเป็นระเบียบในการรับช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ซ่ึงปัจจุบนัใหคู้่ความน ามาช าระท่ีศาล  
 2. ข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีจะต้องพิจารณาได้แก่ 1) การส่งข่าวสารหรือเอกสารส าคัญไปยงั
คู่ความจะตอ้งมีการยืนยนัการรับเอกสารโดยถูกตวัผูรั้บหรือให้ทราบวา่คู่ความไดรั้บเอกสารนั้นแลว้ 2) 
เอกสารส าคญัจะตอ้งไม่มีการร่ัวไหลถูกดกัจบัหรือถูกท าส าเนาระหวา่งการส่งและ 3) การเขา้ถึงขอ้มูล 
ผูท่ี้มีสิทธ์ิท่ีแทจ้ริงเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงไดโ้ดยไม่มีการผดิพลาด  
 แต่อุปสรรคท่ีส าคญัในการพฒันา e-Court คือการท าให้เป็นมาตรฐานท่ีจะตอ้งก าหนดให้เป็น
แบบอยา่งเดียวกนัซ่ึงในประเทศไทยมีหน่วยงานศาลท่ีเป็นตน้แบบในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ส่ิงท่ี
ควรให้ความส าคญัคือการเตรียมความพร้อมในการพฒันาไปสู่ e-Court อย่างเต็มรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
(กองสารนิเทศแ์ละประชาสัมพนัธ์, 2563) 
 1. มาตรฐานในดา้นขอ้ความท่ีเรียกว่า XML (Extensible Markup Language) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารกบัระบบท่ีมีความแตกต่างกนั โดยเนน้การแลกเปล่ียนขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต  
 2. ด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานส่วนต่าง ๆ จะตอ้งมีระดบัการเขา้ถึง ระดบัการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูล การเขา้รหสั การยืนยนัในดา้นการส่งเอกสาร และมีการปรับใชร่้วมกบัส่วน
ของเทคโนโลยโีทรศพัท ์เช่นการรับรหสัผา่นคร้ังเดียวแบบมีก าหนดเวลาเป็นตน้ 
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 3. ก าหนดนโยบายการจดัเก็บเอกสารเป็นรูปแบบเดียวกนั รูปแบบเอกสารค าร้องต่างๆ จาก
ภายนอกศาลเป็นรูปแบบท่ีบุคคลภายนอกเขา้ใจแปลความหมายไดง่้าย การแปลงเอกสารเป็นเอกสาร
ภายในเพื่อประโยชน์ในการสืบคน้  
 4. ปรับปรุงระเบียบดา้นการเงินและระเบียบท่ีใหเ้อ้ืออ านวยต่อการใชร้ะบบ e-Court 
 e-Court ของศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์จะมีกระบวนการเช่นเดียวกบัระบบงานศาลเดิมแต่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีความรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและการส่ือสาร (Cameron, 
Christie Speir, 2016) ทั้งกระบวนการตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนส้ินสุดท่ีศาลตดัสิน โดยทั้งหมดท าใน
สภาพการท างานแบบออนไลน์และจะไม่มีการใช้กระดาษในศาล แต่จะเป็นการใช้ระบบจดัเก็บใน
รูปแบบดิจิตอลและจะมีประโยชน์ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ดว้ยการพฒันา ติดตั้งและใชง้านระบบการสนบัสนุนตดัสินใจในศาล มีความโปร่งใสใน
กระบวนการท่ีเป็นไปโดยอตัโนมัติของการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลผูเ้ก่ียวข้อง ท่ีส าคัญเพื่อให้การ
พิจารณาคดีมีประสิทธิภาพทั้ งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความรวดเร็ว ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  
 ดงันั้น e-Court จึงเป็นกระบวนการท างานของศาลยุติธรรมตั้งแต่การยื่นฟ้องถึงการตดัสิน ใน
ลักษณะของการไม่ใช้กระดาษ  โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการส่ือสารมาสอดแทรกใน
กระบวนการท างานและการจดัเก็บขอ้มูลโดยการท างานแบบออนไลน์ ซ่ึงจะแบ่งได้เป็นระยะท่ี 1 
ออกแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ในห้องพิจารณาคดี ระยะท่ี 2 เป็นการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัและส่ือสารในกระบวนการการพิจารณาคดีจนถึงกิจกรรมของฝ่ายบริหารทั้งหมด ระยะท่ี 3 เป็น
การสร้างเกตเวยข์อ้มูลระหวา่งศาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเต็มรูปแบบโดยก าหนด กลยุทธ์ไว ้4 
ดา้นดงัต่อไปน้ี  (รังสรรค ์วจิิตรไกรสร และบุญเขตร์ พุม่ทิพย,์ 2563) 
 1. การบริหารระบบศาลเหมือนจริง (Virtual Court Service) ได้แก่การน าระบบการสืบพยาน
ทางไกลผา่นจอภาพ ทั้งในห้องพิจารณาคดีและท่ีเรือนจ า การน าตู ้KIOS มาใช้ช าระค่าปรับ การจดัท า
เวบ็ไซตข์องศาลเพื่อบริการขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งก าหนดวนันดัต่างๆ 
 2. การบูรณาการระบบการบริหารงานศาล (Integrated Judicial Administration) ไดแ้ก่การสร้าง
ระบบบริหารจดัการคดี เช่น ระบบการสร้างฐานขอ้มูลกลางเก่ียวกบัประวติัของคดีอาญาทุกคดี ขอ้มูล
ระยะเวลาในการพิจารณาคดี รายงาน สถิติคดีเพื่อน ามาใชว้เิคราะห์ในดา้นต่างๆ  
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 3. การจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management) มีการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกฎหมายทั้ง
ระบบผา่นเวบ็ไซตก์ารสร้างฐานขอ้มูลส าหรับผูพ้ิพากษาเพื่อสนบัสนุนการพิจารณาคดี สร้างฐานขอ้มูล
จากการก าหนดโทษคดีความผดิกฎหมาย  
 4. การร่วมมือแบบอัจฉริยะ (Corporate Excellence) เป็นการสร้างระบบให้บริการข้อมูล
ข่าวสารระหวา่งศาลกบัหน่วยงานองคก์รต่างๆ ผา่นทางองคก์รของรัฐบาล ไดแ้ก่ Financial Management 
System เป็นตน้ และในอนาคตจะมีการน าระบบบริการทางโทรศพัท์มือถือมาใช้ในการพิจาณาคดีให้
มากยิง่ข้ึน  
 การพฒันาระบบ e-Court ใหไ้ดม้าตรฐานของดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์จะมีส่วนประกอบต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี (ส านกักฎหมายและวชิาการศาลยติุธรรม, 2563) 
 1. ระบบการประชุมทางจอภาพ เพื่อการสืบทางไกลผา่นจอภาพโดยคู่ความไม่ตอ้งมาศาล  
 2. ระบบการจดัการคดี ประกอบดว้ยระบบการจดัการไฟลอี์เล็กทรอนิกส์ ระบบการสนบัสนุน
ดา้นเอกสารแก่ผูพ้ิพากษา ระบบการนดัความ  
 3. ระบบช่องทางการติดต่อกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีความดว้ยการส่ง SMS  
 4. ระบบการบนัทึกและถอดความ ในการจดัการคดีและโปรแกรมเช่ือมต่องานเอกสารของศาล
ยติุธรรมทั้งหมด 
 สรุปได้ว่าระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์จะมีระบบการรับฟังหรือพิจารณาพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Evidence) เท่านั้น แต่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์จะมีขอบเขตท่ีกวา้งกว่านั้น 
ซ่ึงจะเป็นระบบต่างๆ ท่ีส าคญัคือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องพิจารณาคดี (Court Room System) การ
สืบพยานบุคคลท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีห่างไกลผา่นระบบประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ซ่ึงท าให้พยาน
ไม่ตอ้งเดินทางมาศาล ซ่ึงจะมีผลดี คือในการประชุมทางจอภาพ คู่ความท่ีอยู่ห่างไกล ท าให้ไม่ตอ้ง
เดินทางมาศาล ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถเดินทางไปยงัศาลใกลเ้คียงเพื่อสืบพยานแทน การ
ซกัพยานทางจอภาพ ตอ้งสามารถท าให้เช่ือถือไดแ้ละตอ้งมีกฎหมายรองรับหรือบงัคบัใช้  รวมทั้งศาล
เองจะยอมรับฟังพยานว่าเป็นบุคคลท่ีกล่าวอา้งจริงหรือไม่ รวมทั้งพยานเอกสารจะตอ้งแสดงเอกสาร
จริงต่อหน้าศาล ซ่ึงในเร่ืองน้ีอาจจะตอ้งส่งเอกสารตน้ฉบบัมาให้ศาลตรวจสอบก่อนท่ีส าคญัระบบ
เทคโนโลยขีองศาลจะตอ้งสามารถควบคุมและตรวจสอบได ้

ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของ Tele Conference และ Web Conference 
ตลอดการด าเนินคดี เช่น การจดัให้มีการข้ึนศาลท่ีอยู่ใกล้คู่ความด้วยระบบการส่ือสารทางไกลผ่าน
จอภาพในนดัแรก เพื่อแกปั้ญหาคู่ความไม่สามารถเดินทางมาศาลไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงกนัในนดัแรกจาก
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ความไม่สะดวกในการเดินทางหรือมีเหตุจ าเป็นบางประการ ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชก้บั
การด าเนินคดี จะมีความปลอดภยัในเร่ืองของขอ้มูล  ความน่าเช่ือถือของเอกสาร ไม่มีการลกัลอบทา
ส าเนาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบของเจา้หน้าท่ี
ศาลและคู่ความ โดยมีงบประมาณในการด าเนินการต ่า  แต่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้มีความ
สอดคลอ้งต่อการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นศาลยุติธรรม รวมทั้งไดมี้การจดัให้มีการน าเทคโนโลยีดา้น
การส่ือสารทางไกลผ่านจอภาพมาประยุกต์ใช้ทั้งทางดา้นคดีและดา้นการประชุมและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรของส านักงานศาลยุติธรรม  เช่น การสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ การสืบพยานโดยใช้
ล่ามทางไกลผ่านจอภาพ ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ตลอดจนการใชร้ะบบส่ือสารทางไกลผา่นจอภาพในการประชุมภายในองคก์ร 
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีศาลยุติธรรมไทยยงัไม่มีระเบียบ
รองรับส าหรับการใช้การประชุมทางจอภาพในนัดแรกของคดีความเพื่อรองรับกรณีท่ีคู่ความมี
เหตุขดัขอ้งในการเดินทางมายงัศาลท่ีมีคดีและมีความประสงค์ขอข้ึนศาลใกล้สถานท่ีท่ีคู่ความอยู่ใน
ขณะนั้น 
 3.4.3 แนวคิดเกีย่วกบัศาลยุติธรรมดิจิทลัหรือ Digital Court 
 ศาลยุติธรรมเป็นสถาบนัท่ีอ านวยความยุติธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุข  เป็นธรรมและเสมอภาค
โดยยึดหลกันิติธรรมโดยมีเลขาธิการส านกังานศาลยุติธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาล
ฎีกาและพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นองคก์รท่ีน าระบบบริหาร
จดัการเชิงยุทธศาสตร์มาใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางในการบริหารงานให้มีความถูกตอ้ง แม่นตรง สอดคลอ้งกบับริบทของ
ศาลยติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงภายใตบ้ทบาท ภารกิจหนา้ท่ีในการอ านวยความยติุธรรมดว้ยความเป็นธรรม 
ความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว และความเสมอภาค ภายใตยุ้ทธศาสตร์ JUSTICE คือ J (Justice for All) ยึด
มัน่การอ านวยความยุติธรรมดว้ยหลกันิติธรรม U (Uplift and Uphold Standard) ยกระดบัมาตรฐานของ
ระบบงานไปสู่ระดบัสากล S (Stronger Specialized Court) เพิ่มพูนความเขม้แข็งให้ ศาลช านาญพิเศษ
และศาลอุทธรณ์คดีช านาญพิเศษ T (Trusted Pillar) เพิ่มความเช่ือมัน่ศรัทธาในการอ านวยความยติุธรรม           
I (Innovation) พฒันานวตักรรมการอ านวยความยุติธรรม C (Collaboration) เร่งบูรณาการเครือข่ายดา้น
การยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ E (Excellence Organization) และเพิ่มศกัยภาพ
องคก์รสู่ความเป็นเลิศ (คมชดัลึก, 2563; Carpinello, 2018) 
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 การปรับกระบวนการท างานของศาลยุติธรรมท่ีต้องมีการปรับกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประธานศาลฎีกาและรัฐบาลด้วยการด าเนินการให้
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายและให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว  
เป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง พฒันาศกัยภาพของศาลยุติธรรมและยดึมัน่ในจริยธรรม เพิ่มการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการคดีและให้การเขา้ถึงศาลยุติธรรมไทยรวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยลง ตามสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจดัการศาลยุติธรรม จะมีดงัต่อไปน้ี (Thai Publica, 2563; Wisconsin Court System Electronic 
Filing Committee, 2017) 
 1. e-Filing โครงการส่งค าคู่ความและเอกสารยื่นผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อให้ศาลและคู่
ความสามารถส่งขอ้มูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได ้ซ่ึงศาลยุติธรรมได้ให้ศาลแพ่งธนบุรีเป็นศาลน าร่องใน
การให้บริการ e-Filing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการบริการแก่คู่ความ สนบัสนุนการพฒันา
งานศาลและอ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความ  เป็นการอ านวยความสะดวกและช่วยให้คู่ความ
ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่าย ในการท่ีตอ้งเดินทางไปศาล โดยค าฟ้องท่ีสามารถยื่นต่อศาลทางระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ค าฟ้องหรือค าร้องขอตั้งต้นคดีในศาลชั้นต้น คดีกรรมสิทธ์ิรวม เก็บของใน
คลงัสินคา้ ขอจดัการมรดก ขอถอนผูจ้ดัการมรดก ขอแบ่งทรัพย ์ขอให้เป็นคนสาบสูญ ขอให้ร้ือถอน
อาคาร ขอให้ลงช่ือเป็นเจา้ของรวมในโฉนด ขอให้ส่งมอบโฉนดท่ีดิน ขอให้สั่งห้ามการใชน้าม ขบัไล่ 
ค ้าประกนั เงินบ าเหน็จ จดัการงานนอกสั่ง จา้งท าของ จา้งแรงงาน จ านอง จ าน า เช่าซ้ือ เช่าทรัพย ์ซ้ือ
ขาย ตลาดหลกัทรัพย ์ตัว๋เงิน ตวัแทน ทางจ าเป็น ทางสาธารณะ ท่ีดิน นายหนา้ นิติกรรมอ าพราง บริษทั 
บญัชีเดินสะพดั บ าเหน็จตกทอด ประกนัภยั ประกนัภยัค ้าจุน ประนีประนอมยอมความ ผิดสัญญาบตัร
เครดิต ผิดสัญญาประกัน ผิดสัญญาเล่นแชร์ ฝากทรัพย์ พระราชบญัญัติการเช่าท่ีดินเพื่อการเกษตร 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พินยักรรม เพิกถอนการฉ้อฉล เพิกถอนนิติกรรม ภาระจ ายอม ยืม รับขน 
รับช่วงสิทธ์ิ รับสภาพหน้ี เรียกค่าทดแทนท่ีดิน เรียกค่าทดแทนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เรียกทรัพยคื์น 
ละเมิด ลาภมิควรได ้แลกเปล่ียน สมาคม สัญชาติ สัญญาต่างตอบแทน สิทธิเก็บกิน สิทธิยึดหน่วง สิทธิ
เรียกร้อง สิทธิอาศยั หน้ี หักกลบลบหน้ี หุ้นส่วน ให้ โดยศาลยุติธรรมตั้งเป้าหมายให้ศาลยุติธรรม ทัว่
ประเทศสามารถใชร้ะบบ e-Filing ไดทุ้กศาล  
 e-Filing ยงัเป็นการเก็บเอกสารผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถให้บริการไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง เช่น การส่งเอกสารทางคดีผา่นทางระบบออนไลน์ เพื่อลดการใชก้ระดาษ ประหยดัเวลา และ
ค่าใชจ่้ายในการส่ง ทั้งน้ียงัใชก้ารส่งเอกสารทางคดีผา่นทางโทรสารไดอี้กดว้ย ขอ้ดี สามารถยื่นเอกสาร
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ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง/365 วนั ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อศาล สามารถช าระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงจะขจดัปัญหาเอกสารไม่ให้มีจ  านวนมากได ้แต่การยื่นเอกสาร
ผ่านระบบเทคโนโลยียงัเกิดปัญหาเน่ืองจากบุคลากรในศาลยุติธรรมไทยไม่ได้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีทั้งหมด แต่การยื่นฟ้องคดีจะตอ้งให้ตวัแทนมีการรับรอง ตอ้งค านึงถึงดว้ย ซ่ึงเป็นไปไดย้าก 
ดงันั้นการยืน่เอกสารผา่นระบบเทคโนโลย ีในขณะน้ียงัคงเป็นปัญหาของศาลยติุธรรมเป็นอยา่งมาก  
 2. e-Service การบริการคดัถ่ายค าพิพากษาและค าสั่งระหว่างศาล โดยได้มีการออกระเบียบ
ส านักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหว่างศาลทัว่ประเทศ เพื่อให้
คู่ความขอคดัถ่ายส าเนาค าพิพากษาระหวา่งศาลไดท่ี้ศาลยุติธรรมทัว่ประเทศเป็นการบริการให้คู่ความ
ขอคดัถ่ายเอกสารโดยไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีศาลตน้เร่ือง ท าให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วข้ึนและคู่ความสามารถเข้าถึงขอ้มูลคดีของตนเอง รวมทั้งเขา้ถึงการจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คู่ความสามารถตรวจสอบวนันดั การตรวจสอบสถานการณ์รับฟ้องคดี การ
ดาวน์โหลดเอกสารค าพิพากษาของตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถติดต่อขอรับบริการคดั
ถ่ายส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งระหว่างศาลไดท่ี้ศาลยุติธรรมทัว่ประเทศ รวมทั้งการให้บริการดาวน์
โหลดเอกสารค าพิพากษาของตนเองผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต  

อย่างไรก็ตามระบบน้ีศาลยุติธรรมตอ้งสามารถควบคุมขอ้มูลคดีต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ตวัแทน
คู่ความแต่ละฝ่ายสามารถตรวจสอบและเตรียมคดีจากการใช้ระบบน้ีได้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลคดีในเวลาเดียวกนัไดทุ้กฝ่าย ท าให้ศาลสามารถอ านวยความยุติธรรม กระบวนการท างานของ
ศาลมีความโปร่งใส  คู่ความตรวจสอบข้อมูลได้ทันที คู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาล ลดค่าใช้จ่าย 
ขณะเดียวกนับุคคลทั้งสามฝ่าย ศาล โจทก์ และจาเลย สามารถก าหนดวนันดัพร้อมกนัไดท้นัทีหากมีวนั
วา่งตรงกนั สามารถวางแผนคดี รวมถึงการเรียกพยานบุคคล ก าหนดวนันดัแก่พยาน นดัปิดคดี นดัฟังค า
พิพากษา สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งทนัท่วงที ขอ้ดี คือสามารถวางแผนบริหารจดัการคดีของแต่ละฝ่าย
ไดง่้ายข้ึน ลดค่าใช้จ่าย และการเก็บรักษาขอ้มูลจะอยูใ่นระบบท่ีบุคคลทั้ง 3 ฝ่ายไดแ้ก่ ศาล โจทก์และ 
จ าเลย จะไม่ตอ้งใชเ้อกสารหลกัฐานท่ีเป็นกระดาษเลย  
 3. e-Courtroom การพฒันาระบบห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ตน้แบบ และ e-Hearing ดว้ยการ
น าอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการสืบพยาน โดยศาลยุติธรรมไทยไดพ้ฒันาห้องตน้แบบของห้องพิจารณา
คดีท่ีมีเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย  เรียกว่า e-Hearing Recording System และมีการติดตั้ งอุปกรณ์
บนัทึกภาพและเสียงระหวา่งการสืบพยานในคดีเพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาใน
ศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา เน่ืองจากการพิจารณาคดีในศาลสูงจะเป็นการพิจารณาจากส านวนท่ียืน่ฟ้อง 
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ซ่ึงไม่เห็นกระบวนการในการพิจารณาตอนศาลชั้นตน้ เม่ือใชห้้องพิจารณาท่ีเป็น e-Courtroom ซ่ึงจะมี
การบนัทึกภาพและเสียงระหวา่งพิจารณา เม่ือมีการอุทธรณ์หรือฎีกาก็จะสามารถน าไฟลภ์าพและเสียงท่ี
พิจารณาตอนศาลชั้นตน้เขา้ประกอบกบัส านวนคดีได ้  
 4. EM (Electronic Monitoring) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากดัการ
เดินทางของบุคคลในการปล่อยชัว่คราว ปัจจุบนัมีพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2558 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยชั่วคราวก าหนดให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถใชต้รวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของ ผูถู้กปล่อย
ชัว่คราวเพื่อแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม ปัญหาการเขา้ถึงศาลยุติธรรมปัญหาผูถู้กด าเนินคดีซ่ึง
เป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหลบหนีในชั้นปล่อยชัว่คราว ปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกนัตวัท าให้คน
ยากจนถูกควบคุมตวัเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสได้รับการปล่อยชัว่คราวทั้งปริมาณผูต้อ้งขงัหรือผู ้
ตอ้งโทษในเรือนจ ามีปริมาณมากจนเกิดความแออดั เพื่อขจดัปัญหาดงักล่าวส านกังานศาลยุติธรรมจึง
ได้จดัให้มีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดินทางของผูถู้กปล่อยชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) หรือท่ีเรียกว่า 
อุปกรณ์ EM ซ่ึงมีการใช้อุปกรณ์น้ีในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีศาลน าร่อง ไดแ้ก่ศาลอาญา ศาล
อาญากรุงเทพใต ้ศาลอาญาธนบุรี ศาลจงัหวดัพทัยา ศาลจงัหวดัมีนบุรี ศาลจงัหวดัจนัทบุรี ศาลจงัหวดั
นครราชสีมา ศาลจงัหวดักาฬสินธ์ุ ศาลจงัหวดัขอนแก่น ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ ศาลจงัหวดัพิษณุโลก 
ศาลจงัหวดันครปฐม ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช ศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศาลจงัหวดัสงขลา ศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1, 3-6 และ 8-9 
จ านวน 5,000 เคร่ือง ประโยชน์ของการปล่อยชัว่คราวโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ลดความเล่ือม
ล ้าทางสังคม ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีไม่สามารถหาหลกัประกนัไดมี้โอกาสไดรั้บการปล่อยชัว่คราว ช่วย
ลดปริมาณผูต้อ้งขงัในเรือนจ าก่อนหรือระหว่างการพิจารณาคดี น าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในศาล
ยติุธรรมไทยทางอาญา ช่วยเหลือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ถึงศาลยติุธรรมไดง่้ายมาก 

 สรุปไดว้่าเทคโนโลยีดิจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทในทุกดา้น ซ่ึงรวมไปถึงกระบวนการท างานท่ี
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้มีความสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีเพื่อให้การส่งต่อขอ้มูลต่างๆ เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกตอ้งและประหยดัค่าใช้จ่าย และเป็นท่ีมาท่ีท าให้ศาลยุติธรรมไทยไดมี้ความพยายาม
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตลอดจนแก้ไขระบบงานของศาล เพื่อให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นระบบ e-Filing, e-Case management และ e-Court เขา้มาใช้ในการบริหารจดัการคดี
ของศาล อยา่งไรก็ตาม ระบบงานต่างๆ ยงัอยูใ่นขั้นเตรียมการและไดน้ ามาทดลองใชง้านและไดข้ยาย
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ไปอย่างต่อเน่ืองเช่นมีการริเร่ิมน าระบบ e-Filing มาใช้ในการฟ้องคดีแพ่งและระบบบริการขอ้มูลคดี
ศาลยุติธรรม (Case Information Online Service - CIOS ) ตลอดจนน าการสืบพยานโดยระบบทางไกล
ผา่นจอภาพมาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่พยานในพื้นท่ีห่างไกล เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีศาลยุติธรรมยงัมีการในการพฒันาระบบงานซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการ เช่นระบบส่ง
ขอ้มูลเก่ียวกบัค าร้องขอออกหมายจบัและการรายงานผลการจบัตามหมายจบั มายงัระบบฐานขอ้มูลและ
จดัท าระบบรับขอ้มูลการออกหมายจบั  ซ่ึงการด าเนินการน้ีจะท าให้เจา้หน้าท่ีของศาลบนัทึกข้อมูล
เก่ียวกบัค าร้องขอออกหมายจบั และการรายงานผลการจบัตามหมายจบัไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และท า
ให้ผูร้้องขอ ออกหมายจบันั้นจดัท าค าร้องขอออกหมายจบัไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนั โดยศาล
ยุติธรรม ต ารวจและดีเอสไอ จะร่วมเช่ือมโยงฐานขอ้มูล เพื่อช่วยให้การขออกหมายจบัรวดเร็วมากข้ึน 
(ส านักงานศาลยุติธรรม, 2563) ซ่ึงนโยบายการพฒันาต่อยอดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่ศาลยุติธรรม
ดิจิทลั (Digital Court) ดว้ยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบติังานในทุกหน่วยงาน
ทั้งในดา้นภารกิจหลกัการส่ือสาร การเรียนรู้ การเสริมสร้างทกัษะดา้นดิจิทลัของบุคลากร โดยเป้าหมาย
การพฒันาให้เป็น D-Court ของศาลยุติธรรมไทยทัว่ประเทศทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อประโยชน์
ในงานสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ศาลยุติธรรม  ให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไป
โดยสะดวก  รวดเร็วข้ึน ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ทันกับสภาวการณ์ของสังคมโลกท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีศาลยติุธรรมจะตอ้งด าเนินการคือการเตรียมความพร้อมในเร่ืองเทคโนโลยดิีจิทลัและ
บุคลากรให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง เพราะในอนาคตระบบการท างานจะถูกปรับเปล่ียนดว้ยการจดัท า 
Enterprise Architecture (EA) คือ การด าเนินงานตามกฎหมายของศาลยุติธรรม  เพื่อวางระบบการ
ท างานของศาลด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการก าหนด  Expected Digital 
Transformation (EDO) หรือความคาดหวงัในการปรับเปล่ียนสู่ D-Court และตอ้งส่งเสริมให้บุคลากร
ไดท้ราบถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลง รวมทั้งในการปรับเปล่ียนสู่ D-Court ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายตอ้งไดป้ระโยชน์แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งค านึงถึงในเร่ืองของความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 
 
3.5งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 3.5.1 งานวจัิยในประเทศ 

นธัพงษ์ ดอนกลาง (2556) ศึกษาเร่ืองการเขา้รหัสขอ้ความสั้นบนโทรศพัทมื์อถือโดยใช้ Tiny 
Encryption Algorithm ร่วมกบั Cipher Bolck Chaining ปัญหาพิเศษน้ีจดัท าข้ึนมีวตัถุประสงค์เพื่อ การ
พฒันาระบบเขา้รหัสขอ้ความท่ีใช้ส่ือสารกนัส าหรับโทรศพัท์มือถือ ปัจจุบนัการส่ือสารหรือรับส่ง

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D1%B8%BE%A7%C9%EC%20%20%B4%CD%B9%A1%C5%D2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขอ้มูลข่าวสารท่ีผา่นขอ้ความสั้น เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูใ้ชนิ้ยมกนัมาก ไม่วา่จะเป็นการนดัหมายหรือ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ ซ่ึงถา้ขอ้มูลเหล่าน้ีถูกทราบโดยผูท่ี้ไม่ประสงคดี์ ก็อาจน าขอ้มูล
เหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ไดร้ะบบท่ีพฒันาข้ึน สามารถเขา้รหัสขอ้ความสั้นเหล่าน้ีก่อนท าการส่งไปยงั
ปลายทาง โดยใช้ Tiny Encryption Algorithm ร่วมกับ Cipher Block Chaining เพื่อท าให้ข้อมูลท่ีถูก
เขา้รหสัไม่สามารถถูกอ่านไดง่้ายและมีความซบัซ้อนมากข้ึน โดยผลการประเมินคุณภาพผูเ้ช่ียวชาญ 5 
ท่านท าการทดสอบระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 แสดงวา่คุณภาพของระบบอยูใ่นระดบัดี 
   คงศกัด์ิ วุฒิศิลป์ (2560) ศึกษาเร่ืองแนวทางการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ผลการวิจยั
พบวา่มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ในการลงทุน เน่ืองดว้ยบล็อกเชนท าให้ขอุ้ลท่ีถูกส่งมาให้ผูโ้ดยสารเป็นขอ้มุลท่ีตรงกนักบัขอ้มูลจาก
ระบบสายพานล าเลียง ท าให้ผูโ้ดยสารสามารถเรียกดูขอ้มูลไดท้นัที ซ่ึงก่อให้เกิดควมพึงพอใจในการ
ให้บริการการตรวจสอบขอ้มุลกระเป๋าและสัมภาระของผูโ้ดยสาร อีกทั้งบล็อคเชนช่วยเช่ือมดยงการ
ท างานระหวา่งคนและเคร่ืองจกัรสายพานล าเลียงใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากข้ึน  

สราวุธ ป้อมค า (2560) ศึกษาเร่ือง เทคนิคการจดัเก็บขอ้มูลนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีบล็อก
เช่น กรณีศึกษา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน า
เทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้กับระบบการประกาศผลการศึกษา ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีถูก
พฒันาข้ึนมาเพื่อการกระจายขอ้มูล และไม่มีศูนยก์ลาง โดยกระบวนการพฒันาหลกัๆ จะประกอบไป
ดว้ย การออกแบบระบบสัญญา การน าสัญญาไปติดตั้งบนระบบบล็อกเชนของอีเธอเรียม การน าเขา้
ขอ้มูลนกัศึกษาซ่ึงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลเบ้ืองตน้พื้นฐานและผลการเรียนข้ึนไปเก็บบนระบบบล็อก
เชน และการเรียกใชง้าน โดยผูใ้ชง้านสามารถใช้งานไดผ้า่นระบบหน้าบา้น ซ่ึงไดพ้ฒันาให้ใชง้านใน
รูปแบบเวบ็ไซต ์และเช่ือมต่อไปยงัระบบหลงับา้น ท่ีท างานบนระบบเน็ตเวิร์คของอีเธอเรียม การเก็บ
ขอ้มูลส่วนน้ีสามารถน าขอ้มูลมาใชร่้วมกนัได ้ทั้งยงัลดตน้ทุนในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีจดัเก็บขอ้มูล
แบบดัง่เดิม จากการทดสอบและใชง้านระบบสัญญาอจัฉริยะของอีเธอเรียมนั้น เวลาในการน าขอ้มูลข้ึน
ไปเก็บบนระบบบล็อกเชนจะใชเ้วลาประมาณ 30 วินาที ประกอบไปดว้ยเวลาของการยนืยนัรายการ ซ่ึง
ตอ้งใช้พลงังานในการประมวลผล ของผูย้ืนยนัความถูกตอ้ง ในการยืนยนัรายการประมาณ 15 วินาที 
เม่ือรายการถูกยืนยนัเรียบร้อยแลว้อีกประมาณ 10 วินาทีในการกระจายขอ้มูลไปตามโหนดต่างๆ และ
อีกประมาณ 5 วินาทีในการส่งขอ้มูลกลบัมาแจง้ตน้ทางวา่รายการดงักล่าวนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่วน
การเรียกดูขอ้มูลบนระบบบล็อกเชน จะมีเวลาท่ีรวดร็วกวา่เพราะไม่ตอ้งมีการยืนยนัรายการ และจะได้
ผลลพัธ์ท่ีท าการคน้หาจากระบบทนัที 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C3%D2%C7%D8%B8%20%20%BB%E9%CD%C1%A4%D3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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โสวิชญา สุปราณี (2560) ศึกษาเร่ืองการยอมรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อก เชนใน
กระบวนการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ย ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์จาก
เทคโนโลยบีล็อกเชนของบุคคลกรในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย รวมถึงความไวว้างใจระหวา่งองคก์าร 
และความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยปัจจยัเก่ียวกบัอ านาจ
ระหว่างองค์การ ได้แก่ อ านาจท่ีไม่ส่งผ่านเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดความไวว้างใจระหว่าง
องค์การ ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทย โดยสามารถช่วยให้องค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยน า
ผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินุรกิจขององคก์ร 
รวมทั้งช่วยให้ทราบถึงอิทิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนของ
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย   

ชาริณี กระตุฤกษ์ (2560) ศึกษาเร่ือง การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบัเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผิดอาญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใชก้บั
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญา รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาของการน ามาปรับใช้ในแต่ละ
ขั้นตอนของศาลยุติธรรมไทยส าหรับเด็กและเยาวชน สถานะทางกฎหมายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อ านาจในการติดตาม สภาพบงัคบัและบทลงโทษ รวมทั้งค่าใชจ่้ายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งใช้
งบประมาณในการจดัซ้ือ โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส มลรัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

สุโกศล วโนทยาพิทกัษ์ (2561) ศึกษาเร่ือง การบูรณาการบล็อกเชนกบัการประมวลผลแบบ
คลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์เทคโนโลยีเขา้กบัการศึกษามีการด าเนินการมา
อย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบันและเร่ิมเห็นได้ชัดเจนมากข้ึนเม่ือมีการน าระบบอีเลิร์นนิงมา
สนับสนุนการเรียนการสอนในทศวรรษท่ี 1990 ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ในวงการศึกษาท่ีช่วยยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีใหม่ท่ีส่งผลต่อแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลกสองประการท่ีก่อให้เกิดปรับตวัของ
องค์กรอีกคร้ัง เทคโนโลยีแรกคือเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ท่ีเปล่ียนโฉมรูปแบบการ
ประมวลผลขององคก์รให้เกิดความคุม้ค่าต่อการลงทุน และเทคโนโลยีท่ีสองคือเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจการเงินขนานใหญ่ทัว่โลก บทความน้ีไดน้ าเสนอแนว
ทางการน าสองเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนโลกดงักล่าวมาประยุกต์เขา้กบัการศึกษาด้วยการน าบล็อกเชนมา

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CD%A1%C3%D1%B0%20%C4%AA%D8%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D2%C3%D4%B3%D5%20%A1%C3%D0%B5%D8%C4%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%E2%A1%C8%C5%20%20%C7%E2%B9%B7%C2%D2%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สร้างความน่าเช่ือถือในทรานแซกชันของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศยัทรัพยากรการ
ประมวลผลบนคลาวด์ท่ีอ านวยความสะดวกต่อการพฒันาระบบในรูปแบบบริการแพลตฟอร์ม (PaaS) 
และท าใหแ้ฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถบูรณาการเขา้กบับล็อกเชนได ้

3.5.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 
Lee (2017) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนหรืออินเตอร์เน็ต 

โดยเป็นการศึกษาเชิงประจกัษเ์น้นปัจจยัท่ีส าเร็จ หรือปัจจยัทางบวก และปัจจยัต่อดา้น หรือปัจจยัทาง
ลบซ่ึงช่วยในให้ผูใ้ชใ้ชง้าน Online Banking ในการศึกษาน้ีเป็นการคน้หาและบูรณาการขอ้ดีต่างๆ ของ 
Online Banking เป็นปัจจยัท่ีมาจากการรับรู้ประโยชน์ซ่ึงเป็นปัจจยัทางบวก นอกจากน้ียงัไดร้ะบุทฤษฏี
การรับรู้ความเส่ียงมีห้าคุณลกัษณะเฉพาะของความเส่ียงคือ ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยัและความ
เป็นส่วนตัว ด้านประสิทธิภาพการท างาน ด้านสังคม และด้านเวลา โดยการสังเคราะห์การรับรู้
ประโยชน์ร่วมกบัแบบจ าลองการยอมรับใช้เทคโนโลยี (TAM) และแบบจ าลองทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แผน (TPB) โดยน าเสนอแบบจ าลองตามทฤษฏีเพื่ออธิบายความตั้งใจใชข้องผูใ้ช้ท่ีมีต่อการใช้ Online 
Banking ผลการวิจยัพบว่าตวัช้ีวดัความตั้งใจใช้ Online Banking คือความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตวัส่งผลกระทบส่วนใหญ่ต่อความตั้งใจใช้ เช่นเดียวกบัความเส่ียงดา้นการเงินและการ
รับรู้คุณประโยชน์ ทศันคติ และการรับรู้ประโยชน์เป็นผลกระทบเชิงบวกหลกั ผลจากการรวมการรับรู้
คุณประโยชน์และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีต่อ Online Banking ส่งผลต่อการใชง้าน 

 Ramachandran & Kantarcioglu (2017) ศึกษาเร่ืองเร่ืองการใช ้Blockchain ในการจดัการแหล่ง
ของขอ้มูลใหมี้ความปลอดภยั มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได ้มีคุณภาพ และป้องกนัการทุจริตของขอ้มูล
ในงานวิจยัการทดลองทางดา้นวิทยาศาสตร์ โดยไดมี้การน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองเขา้สู่ระบบ 
Blockchain หากขอ้มูลมีการแกไ้ขก็จะสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้ปัจจยัส าคญัของ Blockchain คือ
การท างานในลกัษณะท่ีเป็นแบบการกระจาย ซ่ึงจะลดการเกิดความคบัคัง่ของการเรียกใชข้อ้มูลหรือการ
เกิด Denial-ofservice 

 Rodrigues, Bocek, Lareida, Hausheer, & Raati (2017) ศึกษาถึงถึงการเพิ่มข้ึนของอุปกรณ์
อย่างเช่น Computer มือถือและอุปกรณ์  IOT ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีมีการเรียกใช้งานขอ้มูลไปยงั Server 
หรือหน่วยประมวลผลกลาง หากเป็นการออกแบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จะท าให้การร้องขอข้อมูล
ดงักล่าวจ านวนมากนั้นไม่ต่างจากการเกิด Distributed Denial-of-Service (DDoS) การน า Blockchain 
เข้ามาช่วยจะท าให้มีความยืดหยุ่นต่อการจดัการและรองรับการร้องขอได้มากยิ่งข้ึนความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลถือเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส าคัญขององค์กร  เพื่อรักษา CIA (Confidentiality, Integrity, 
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Availability) ระบบ  Blockchain นั้ นให้ความส าคัญกับความสมบูรณ์ของข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ีอยูบ่น Cloud  

Zikratov,   Kuzmin,  Akimenko,  Niculichev,  &  Yalansky (2017) ศึกษาถึงความต้องการท่ีจะหา
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านเครือข่ายพร้อมทั้ งการประหยดัทั้ งเวลาและ
พลงังานในการประมวลผลในกระบวนการการเขา้รหัสของ  Blockchain โดยการใช้ Hash ทั้ง Public 
Key และ Private Key ตอ้งมีความปลอดภยัเพียงพอท่ีจะไม่สามารถถอดรหัสจาก Public Key มาเป็น 
Private Key ได้ แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้หากวนัหน่ึงมีการสร้าง Quantum Computer ได้ส าเร็จ และ
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงความปลอดภยัในการใช้งาน Blockchain จากการท่ีมี
การโจมตีช่องโหว่ใน Code ของ Ethereum DAO (Decentralized Autonomous Organization) จนกระ
ทั้งผูพ้ฒันา Code ดงักล่าวตอ้งทาการ Rollback และท าให้นกัลงทุนต่างขาดความเช่ือมัน่ใน Ethereum 
ทางตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีจ  าเป็นสาหรับระบบ Blockchain และ Smart Contract โดยมี 3 
องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ  Implementation, Protocol และภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาจากการใช้งาน 
Blockchain เร่ิมมีให้เห็นได้ในหลายๆ ธุรกิจเพื่อปรับตวัให้เขา้กบัยุคของ Digital ท่ีซ่ึงตอ้งมีการเพิ่ม
ความเร็วในการท างาน ลดตน้ทุน เพื่อแข่งขนักบัธุรกิจประเภทเดียวกนัสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์จาก
ความทนัสมยัของเครือข่ายและความยดืหยุน่เม่ือใช ้Blockchain  
 Mylrea & Gupta Gourisetti  (2017)  ศึกษาถึงการน ามาใช้กบัโครงการการดา้นไฟฟ้ากบัการ
แจกจ่ายและคิดเงินกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีช่องโหวแ่ต่หากน า Blockchain มาใชก้็จะแกปั้ญหาน้ีได้
ก็จะเป็นผลดีกบัการพฒันาด้าน Blockchain Smart Contract ในด้านของ Healthcare ก็ไดมี้ส าหรับการ
จดัการ Electronic Health Record (EHR) ระหวา่งผูป่้วยกบัสถานพยาบาล โครงการมีช่ือวา่ MedRec ใน
ส่วนของ Blockchain ตวั Block ใน MedRec จะเก็บขอ้มูลแสดงความเป็นเจา้ของ Medical Record และ
การอนุญาตให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงสามารถติดตามได้ด้วย  ก าหนดโดยผู ้ป่วย  ท่ีอยู่บน 
Blockchain ซ่ึงจะเป็น Data Pointer คอยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยและสถานพยาบาล ไป
จนถึง Local Database ท่ีมี EHR ของผูป่้วยเก็บไวอ้ยูใ่นสถานพยาบาลต่างๆ ท าใหเ้ม่ือผูป่้วยเม่ือตอ้งการ
ยา้ยโรงพยาบาลก็สามารถท่ีจะสืบคน้ประวติัการรักษา และยงัคงรักษาสิทธิความเป็นส่วนตวัได้ดว้ย 
โดยตวัผูป่้วยเองสามารถกระท าการดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเร็ว และลดขั้นตอนลงเป็นอยา่งมาก 
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ตารางที่ 3.1 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของดา้นสภาพปัญหาและอุปสรรคของศาลยติุธรรมไทยในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน 

องค์ประกอบของด้านสภาพปัญหาและ 
อุปสรรคของศาลยุติธรรมไทย 

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน 
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รวม 

1. ด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคของศาล
ยติุธรรมไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาล
ขั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 

        6 

2. ส ภ าพ ปั ญ ห าแ ล ะอุ ป ส ร รค ใน ก าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตามการ
จดัการในดา้นบทบาท หนา้ท่ีในการอ านวย
ความยติุธรรม 

        7 

3. ส ภ าพ ปั ญ ห าแ ล ะอุ ป ส ร รค ใน ก าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วน
ของการพฒันาให้บุคลากรในหน่วยงาน
และผู ้ท่ี เข้ามาติดต่อ สามารถส ารวจและ
ระบบแจง้ขั้นตอนการติดต่อแบบอตัโนมติั 

        7 

4. ส ภ าพ ปั ญ ห าแ ล ะอุ ป ส ร รค ใน ก าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วน
ของการพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลให้มี
คุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีของ
คดี 

        5 

  
ในการสังเคราะห์เอกสาร ผูว้จิยัจะน าประเด็นท่ีนกัวชิาการเห็นพอ้งตอ้งกนัมากกวา่ 5 คนข้ึนไป 

จึงสรุปเป็นองคป์ระกอบของดา้นสภาพการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการใน
ศาลยติุธรรมไทย ต่อไป 
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ตารางที ่3.2 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของดา้นการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการในศาลยติุธรรมไทย 

องค์ประกอบของด้านการใช้เทคโนโลยี 
บลอ็กเชนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
การจัดการในศาลยุติธรรมไทย 
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รวม 

1. ใช้ในการส่งเสริมให้มีการน านวตักรรม
เทคโนโลยีบล็อกเชนเขา้มาประยกุตใ์นทุก
ดา้นเพื่อพฒันาระบวนการยติุธรรมไทย ให้
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 

        6 

2. การประยุกต์ใช้ในด้านข้อมูลอัน เป็น
ความลับท่ีหลากหลายและต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบความทุจริตได ้

        6 

3. การน าไปใช้ป ระโยชน์ สู งสุดภายใต ้
ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และ
ทักษะความช านาญของบุคคล สามารถ
น าไป ใช้ได้จ ริงและมีป ระสิท ธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม 

        6 

4. การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ใน
การจดัการระบบการบริหารจดัการ
ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง าน ด้ ว ย ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        8 

 
 ในการสังเคราะห์เอกสาร ผูว้จิยัจะน าประเด็นท่ีนกัวชิาการเห็นพอ้งตอ้งกนัมากกวา่ 5 คนข้ึนไป 
จึงสรุปเป็นองคป์ระกอบของดา้นการจดัการเทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยต่อไป 
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ตารางที่ 3.3 การสังเคราะห์องค์ประกอบของดา้นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนใน
ศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล 

องค์ประกอบของด้านแนวทาง 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน 
ในศาลยุติธรรมไทยทีม่ีประสิทธิผล 
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1. ดา้นการประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในงานหลัก 3 
ประเภท ประกอบด้วย 1) Public Block chain 2) 
Private Blockchain และ3) Consortium Blockchain 

       6 

2. ดา้นการบริหารจดัการดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั
ในศาลยุติธรรมไทย ประกอบด้วย  1) e-Court 2) 
Digital Court และ 3) e-Filing 

       6 

 
 ในการสังเคราะห์เอกสาร ผูว้จิยัจะน าประเด็นท่ีนกัวชิาการเห็นพอ้งตอ้งกนัมากกวา่ 5 คนข้ึนไป 
จึงสรุปเป็นองค์ประกอบของด้านการจดัการภาครัฐแนวใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศาล
ยติุธรรมไทย ต่อไป 
 
3.6 กรอบแนวคิดการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ในการศึกษาเร่ือง “การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้
ทบทวนวรรณกรรม จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ไดส้รุปมาเป็น
ตวัแปรในกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) แนวคิดเก่ียวกับศาลยุติธรรม 2) แนวคิดเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 3) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิผลในการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 4) แนวคิดเก่ียวกบั e-Court Digital Court และ e-Filing และ 
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5) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจยั  น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ น ามาบูรณาการเพื่อให้ครอบคลุมในการตอบค าถามทุกประเด็นของ
วตัถุประสงคใ์นงานวจิยัสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัแสดงดว้ยภาพท่ี 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที ่3.12 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
    ท่ีมา: ผูว้จิยั (2563) 

สภาพปัญหาและอุปสรรคของศาลยุตธิรรมไทยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน 

1. ดา้นสภาพปัญหาและอุปสรรคของศาลยติุธรรมไทยในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยบีล็อกเชน ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ชั้น 
2. สภาพปัญหาและอุปสรรคตามการจดัการในดา้นบทบาท หนา้ท่ีในการ
อ านวยความยติุธรรม 
3. สภาพปัญหาและอุปสรรคในส่วนของการพัฒนาให้บุคลากรใน
หน่วยงานและผูท่ี้เขา้มาติดต่อสามารถส ารวจและระบบแจง้ขั้นตอนการ
ติดต่อแบบอตัโนมติั 
4. สภาพปัญหาและอุปสรรคในส่วนของการพฒันาสารสนเทศหรือ
ขอ้มูลให้มีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดี 
 

การใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
การจดัการในศาลยุตธิรรมไทย 

1. การใชส่้งเสริมให้มีการน านวตักรรมเทคโนโลยีบล็อกเชน
เขา้มาประยกุตใ์นทุกดา้น 
2. การประยุกต์ใชใ้นดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลาย
และตอ้งโปร่งใส  
3. การน าไปใช้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ ความรู้ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ และทกัษะความช านาญของบุคคล 
4. การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัการระบบการ
บริหารจดัการภายในหน่วยงาน 
 
 

เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
 

การบริหารจัดการของศาลยุติธรรมไทย 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคิดเก่ียวกบัศาลยติุธรรม 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิผลในศาลยติุธรรมไทย 
4. แนวคิดเก่ียวกบั e-Court Digital Court และ e-Filing 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 



 
 

 
 

บทที ่4 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” ใช้ระเบียบวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
กบัผูเ้ช่ียวชาญ เป็นเทคนิควิจยัท่ีจะไดข้อ้มูลเชิงลึกและเป็นจริงในสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั เพื่อสามารถประเมินวา่แนวทางท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดข้ึนจริงหรือไม่ โดยใชห้ลกัเกณฑ์การ
เลือกผูเ้ช่ียวชาญใช้เทคนิคขอความคิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์ตรง (Critical Incident Technique) 
เป็นเทคนิควิธีการขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูท่ี้มีประสบการณ์เฉพาะดา้นหรือ
ขอ้สังเกตจากผูมี้ประสบการณ์ช่วยในการวิเคราะห์รายละเอียด ในการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นทั้งน้ี
เพราะผูว้ิจยัเห็นวา่การออกแบบวิจยัเชิงคุณภาพประเภทน้ีสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ีท าการศึกษา โดย
เร่ิมจากการคน้ควา้เอกสาร การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งน าไปสรุปเพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีของงานวิจัยหลังจากนั้ นใช้ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีผู ้วิจ ัยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) เป็นเทคนิควิจยัเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินว่า
แนวทางท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดข้ึนจริง โดยใชห้ลกัเกณฑ์การเลือกผูเ้ช่ียวชาญจากผูมี้ประสบการณ์ตรง 
(Critical Incident Technique) เป็นเทคนิควิธีการขั้นตอนการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูท่ี้มี
ประสบการณ์เฉพาะดา้นหรือขอ้สังเกตจากผูมี้ประสบการณ์ช่วยในการวิเคราะห์รายละเอียด แบบ
คดัเลือกผูเ้ข้าร่วมการวิจยั (Creswell & Clark, 2011) มาร่วมกระบวนการ ทั้ งน้ีเพื่อให้มาท าการ
ตรวจสอบ และประเมินอนาคตภาพโดยใชเ้ทคนิคการสนทนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ใน
การระดมความเห็นและขอ้เสนอแนะรวมถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนจริง
หรือไม่และน ามาวเิคราะห์โดยมีขั้นตอนการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การวจัิยเอกสาร (Document Research) 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัเอกสาร (Document Research) ดว้ยการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ดว้ย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนังสือ บทความวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ วารสารทางวิชาการ การประชุมวิชาการและเอกสารออนไลน์ จาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งศาลยติุธรรม ส านกัการอยัการ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ส านัก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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นายกรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรม เพื่อคน้หาการรับรู้ ความจริง มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อหาค าตอบตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดยมีเน้ือหาท่ีไดท้  าการเรียบเรียงและสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดของการวจิยัและในการตอบวตัถุประสงค์ 
 
4.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research): การสัมภาษณ์เชิงลกึ  
 ผู้วิ จัย ใช้ ระ เบี ยบ วิ จัย เชิ ง คุณ ภ าพ  (Qualitative Research Methodology) เพื่ อ ศึ กษ า
องคป์ระกอบของในการพฒันาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยเพื่อให้ได้
แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาโดยการศึกษามีการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษเพื่อประมวลผลการศึกษาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ รวมทั้งผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรึกษา และ
หาขอ้มูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย มากข้ึน ซ่ึงช่วยใหส้ามารถก าหนดรายละเอียด
ของตวัแปรต่างๆ ท่ีปรากฏในกรอบแนวความคิดไดช้ดัเจน และเลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตเพื่อสนบัสนุนความสมบูรณ์
ของผลการวิจยั (นงนภสั คู่วรัญญูเท่ียงกมล, 2551, หน้า 63) น าผลสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดไ้ปใช้เป็น
ขอ้มูลท่ีส าคญัในการท าการสรุปผลการวจิยัต่อไป 
 4.2.1 เคร่ืองมือในการวจัิย 

การวิจยัเชิงคุณภาพน้ีใช้การศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดกรอบค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ มาจากการศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นนิยามเฉพาะท่ีก าหนดตามกรอบแนวคิด 
รวมทั้งปัญหาของค าถามในการศึกษา ในการสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามท่ีตอ้งการ เพื่อน ามา
พฒันาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และจะบนัทึกในรูปแบบต่างๆ 
เช่น สมุดบันทึกงาน ภาพถ่าย เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองบันทึกภาพเพื่อให้สะดวกในการน าไป
วเิคราะห์ และเขียนรายงาน ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งน ามาจดัระเบียบ และเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูล เพื่อน าไป
วิเคราะห์ ท าให้สามารถสืบค้นราวเร่ืองได้ค  าตอบจากผูใ้ห้ข้อมูล ซ่ึงส้ินสุดลงเม่ือได้ข้อมูลท่ี
สามารถตอบวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงไดอ้อกแบบแนวค าถามไวล่้วงหนา้บางส่วน เป็นค าถามท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปร รวมทั้งข้อค าถามเฉพาะ ข้ึนอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคัญนั้ นเพื่อให้ได้องค์ประกอบ และวิธีการก าหนดแนวทางของการพัฒนาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย โดยใชข้อ้ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยการพูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุม และเช่ือถือได้ 
รวมทั้งเตรียมเคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงเก็บไว ้เพื่อใช้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ังในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามแนววตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ี
ไดก้ าหนดข้ึน ส าหรับโครงสร้างแบบค าถามท่ีสร้างข้ึน เพื่อใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีไดว้างแบบ
ค าถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนวค าถามเพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซักถามไดอ้ย่างละเอียด 
ถูกตอ้ง และครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาประกอบดว้ยโครงสร้างค าถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ี
ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนว
ขอ้ค าถามแบบเปิดกวา้ง หรือเป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ปลายเปิด เป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลท า
ให้ข้อค าถามมีความยืดหยุ่น และเปิดกวา้ง มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน ามาท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินกระบวนวิธีการวิจยั โดยกระบวนวิธีการวิจยัในลกัษณะเช่นวา่น้ีจะ
เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ทรรศนะไดอ้ย่างหลากหลายในทุกแง่มุมผูว้ิจยัหรือผูส้ัมภาษณ์สามารถท่ีจะด าเนินการสัมภาษณ์ 
และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูลขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ี
ส าคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้ห้
สัมภาษณ์ อนัท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่างๆ และขอ้เทจ็จริงในทางปฏิบติัท่ีมี
ความหลากหลายในมิติต่างๆ  ท่ีมีทั้ งมิติของความลึก และมิติของความกวา้งในเร่ืองท่ีด าเนิน
กระบวนวธีิการวจิยันั้น 
 4.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่ ประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 ท่าน ท่ีผูว้จิยั
จะไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ประกอบดว้ย ศาลยุติธรรม ผูบ้ริหารส านกังาน
อยัการ ผูบ้ริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการ 
ผูบ้ริหารจากสภาทนายความ บุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพดา้น Blockchain นักวิชาการและผูท่ี้มีส่วน
ได้เสียโดยตรงอ่ืนๆ โดยใช้การเลือกสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความไม่น่าจะเป็น โดยมีหลกัเกณฑ์
ในทางเทคนิคท่ีใช้การขอความคิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีการขั้นตอนการรวบรวม 
และวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูท่ี้มีประสบการณ์เฉพาะดา้นหรือขอ้สังเกตจากผูมี้ประสบการณ์ช่วยในการ
วิเคราะห์รายละเอียดนอกจากนั้ นผูว้ิจยัได้ก าหนดคุณสมบัติตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญใน
เบ้ืองตน้ แต่หลงัจากท่ีท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บขอ้มูลจริง จึงเกิดองคค์วามรู้ท่ีเพิ่มข้ึน รู้ไดว้า่
ใครจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีน ามาสรุปในงานวิจยัในคร้ังน้ี รวมทั้งการแนะน าของผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่ีให้ไปท าการติดต่อขอสัมภาษณ์กบัผูท้รงคุณวุฒิท่านอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัในเวลาต่อมา โดยทุกคร้ังท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิผลให้มากท่ีสุด ในการวิจัยคร้ังน้ีได้จ  านวนกลุ่ม
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ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัมาก (Heterogeneous Group) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพื่อผูว้ิจยัสามารถด าเนินการ และควบคุมให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ใน
การประสานงานกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียง และภารกิจมากจึงตอ้งท าดว้ยตนเองในทุก
ขั้นตอนของการติดต่อประสานงานกับผู ้เช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิทุกคนท่ีเก่ียวข้องโดยมี
หลกัเกณฑ์วา่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์ ตรงจุดประสงคข์องการศึกษา ตามกรอบ
แนวความคิด ทฤษฎี ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผูว้ิจยัเม่ือได้ท าการวิจยัมาระดบัหน่ึง ทราบว่าบุคคล
ประเภทไหน  ท่ีเหมาะสมจะถูกคดัเลือก เน่ืองจากสามารถพฒันาหรือท าให้บรรลุไปสู่ทฤษฎีหรือ
องคค์วามรู้ท่ีแสวงหา ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูว้จิยัเขา้ไปเก่ียวขอ้งคลุกคลี และสร้างความสนิทสนมจาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก จนทราบวา่ใครท่ีเหมาะสมเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัของงานวจิยัท่ีในงานน้ี ซ่ึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 4.2.3 การสร้างเคร่ืองมือใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ถึงเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ส าหรับ
ก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั โดยการศึกษาและค้นควา้จากเอกสารทาง
วชิาการ ต ารา ตลอดจนผลงานวจิยัประเภทต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
หรือท่ีไดม้าจากเวบ็ไซตท์างอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการสร้างพื้นฐานขององค์ความรู้
อย่างบูรณการในทางวิชาการ เก่ียวกับประสิทธิผลของการจัดการเทคโนโลยีบล็อกเชนใน
กระบวนการยุติธรรมไทย อันเป็นแนวทางประการส าคัญในการน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือท่ี
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้
องคป์ระกอบและวิธีการก าหนดแนวทางของประสิทธิผลของการจดัการเทคโนโลยีบล็อกเชนใน
กระบวนการยุติธรรมไทยโดยใช้ขอ้ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งโดย
การพูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุม และเช่ือถือได้ รวมทั้งเตรียม
เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงเก็บไว ้เพื่อใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล อีกคร้ังในการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนววตัถุประสงค์ในการศึกษาท่ีได้
ก าหนดข้ึน ส าหรับโครงสร้างแบบค าถามท่ีสร้างข้ึน เพื่อใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีได้วางแบบ
ค าถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนวค าถามเพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซักถามไดอ้ย่างละเอียด 
ถูกตอ้ง และครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาประกอบดว้ยโครงสร้างค าถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ี
ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนว
ขอ้ค าถามแบบเปิดกวา้ง หรือเป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ปลายเปิด เป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลท า
ให้ข้อค าถามมีความยืดหยุ่น และเปิดกวา้ง มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน ามาท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความ
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เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินกระบวนวิธีการวิจยัโดยกระบวนวิธีการวิจยัในลกัษณะเช่นว่าน้ีจะ
เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ทรรศนะไดอ้ย่างหลากหลายในทุกแง่มุมผูว้ิจยัหรือผูส้ัมภาษณ์สามารถท่ีจะด าเนินการสัมภาษณ์ 
และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูลขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ี
ส าคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้ห้
สัมภาษณ์ อนัท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่างๆ และขอ้เทจ็จริงในทางปฏิบติัท่ีมี
ความหลากหลายในมิติต่างๆ ท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของความกวา้งในเร่ืองท่ีด าเนินกระบวน
วธีิการวจิยันั้น 
 4.2.4 วธีิการตรวจสอบข้อมูล  
 วธีิการตรวจสอบขอ้มูล ผูว้จิยัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ข้อมูลประเภทเอกสาร ผูว้ิจยัใช้วิธีการตรวจสอบมิติของข้อมูล (Data Triangulation)
ประเภทเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งเพื่อท าการตรวจสอบว่าตรงกนัหรือไม่รวมถึงความ
สอดคล้องกนัของขอ้มูล การวิเคราะห์เอกสาร ถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี                    
โดยการวิจยัเอกสารเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสารประเภทปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในส่วนของการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในมิติของระเบียบ
วิ ธีการวิจัย  (Methodological Triangulation) ด้วยการใช้ค  าถาม เดียวกันหลายๆ  คน  ท าการ
เปรียบเทียบค าตอบกบัขอ้มูลท่ีได้จากเอกสาร บทความวิชาการ รายงานการสัมมนาและงานวิจยั
ต่างๆ นอกจากน้ียงัได้ข้อมูลจากการสังเกตสภาพความเป็นจริง พร้อมทั้ งการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ ของขอ้มูลดว้ยเทคนิคสามเส้าในการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้ง (สุภางค์ จนัทวา
นิช, 2546, หนา้ 128-130) 
 การตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยการทบทวนจากเอกสารต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบโดยการรายงานสรุปผลจาก
การศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและกลบัเขา้ไปให้ผูส้ัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอ
ค าแนะน าในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการตีความสองคร้ังในการส่งกลบัขอ้มูลทั้งหมดเพื่อให้ได้
ขอ้มูลส าคญั คือ คร้ังแรกเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมด และ
คร้ังท่ีสองเพื่อยืนยนัขอ้มูลอีกคร้ัง ทั้งน้ีกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เจาะลึก ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก  มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลขอ้มูล โดยด าเนินการร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
จากเอกสาร โดยกระบวนการ และวิธีการวิเคราะห์  อนัจะไดด้ าเนินกระบวนการตามแนวทางการ
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วจิยัเชิงคุณภาพ อนัไดแ้ก่ การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาประเด็นหลกั หรือแบบแผนหลกั ท่ีพบใน
ข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้ งหมด จากนั้นน าประเด็นหลัก มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็น
ประเด็นยอ่ยและหวัขอ้ยอ่ย อนัเป็นกระบวนการวเิคราะห์ โดยการเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ภาพรวม
ไปสู่การวเิคราะห์ประเด็นยอ่ยของกระบวนการวเิคราะห์ตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ  
 การจดัระเบียบข้อมูล ผูว้ิจยัจะน าข้อมูลท่ีได้มาท าการแยกแยะตามเน้ือหา รวมทั้ งจัด
หมวดหมู่ตามวตัถุประสงค ์ตามกระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
ตามประเด็นท่ีท าการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตามขอ้มูลเชิงเน้ือหาตามหลกั
ตรรกะ โดยเทียบเคียงตามแนวคิด และทฤษฎีเพื่อให้การน าเสนอเน้ือหาเกิดความสมบูรณ์ และ
ชดัเจนเป็นรูปธรรม เก่ียวกบัการวิเคราะห์ เก่ียวกบัประสิทธิผลของการจดัการเทคโนโลยบีล็อกเชน
ในกระบวนการยุติธรรมไทย ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในสนามตอ้งท าไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล 
โดยการท่ีผูว้ิจยัตอ้งศึกษา และท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทก้บักรอบความคิด ตวัแปร และทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจความหมายของขอ้มูล รวมถึงสามารถแยกแยะขอ้มูลท่ีเก็บจาก
ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดบัน้ีตอ้งการผลการวิเคราะห์ 2 ประการได้แก่ 1) 
วเิคราะห์วา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความหมายอยูใ่นกรอบท่ีสร้างไวห้รือนอกกรอบ และอยูใ่นกลุ่มของตวั
แปรใด 2) ขอ้มูลมีการอ่ิมตวัแล้วหรือยงั การตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้รับตอ้งมีการตรวจสอบโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อหาความเช่ือถือได ้ความครบถ้วน และท าการก าจดัขอ้มูลหรือการลดทอนขอ้มูล 
ไดแ้ก่การตดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัออกไปเพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และง่าย แต่ต้องพิจารณาให้ ดีๆ ว่าข้อมูลท่ีตัดออกไปไม่เก่ียวข้องจริงๆ การท ารหัสข้อมูล 
วตัถุประสงค์ในการท ารหัสขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อใช้ส าหรับนบั แสดงถึงความส าคญัของตวั
แปรในการวิเคราะห์สาระ การท ารหสัขอ้มูลเร่ิมจาก การน าขอ้มูลจากขอ้สรุปชัว่คราวท่ีแบ่งไวเ้ป็น
หมวดหมู่ตามตวัแปรท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้น ามาแยกยอ่ยเป็นประโยคๆ ท่ีท าให้เขา้ใจไดเ้ลือกค าหรือ
ขอ้ความท่ีเป็นแก่นของประโยคนั้นๆ ออกมาพร้อมให้ความหมาย เพื่อท่ีจะได้รู้ความหมายใน
ภายหลัง จดักลุ่มของค าหรือประโยคตามความหมายทางรูปธรรมไวเ้ป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่ม
อาจจะมีจ านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงจ านวนท่ีนบัไดจ้ะแปรรูปไปเป็นน ้ าหนกัของความส าคญัเม่ือรวมทั้ง
กลุ่มตามท่ีแยกไวก้็จะเป็นน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปรนั้น รวมถึงสามารถแยกแยะขอ้มูลท่ีเก็บ
จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัน้ีตอ้งการผลการวิเคราะห์ 2 ประการไดแ้ก่ 1) 
วเิคราะห์วา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความหมายอยูใ่นกรอบท่ีสร้างไวห้รือนอกกรอบ และอยูใ่นกลุ่มของตวั
แปรใด 2) ขอ้มูลมีการอ่ิมตวัแล้วหรือยงั การตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้รับตอ้งมีการตรวจสอบโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อหาความเช่ือถือได ้ความครบถ้วน และท าการก าจดัขอ้มูลหรือการลดทอนขอ้มูล 
ไดแ้ก่การตดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัออกไปเพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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และง่าย แต่ต้องพิจารณาให้ ดีๆ  ว่าข้อมูลท่ีตัดออกไปไม่ เก่ียวข้องจริง การท ารหัสข้อมูล 
วตัถุประสงค์ในการท ารหัสขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อใช้ส าหรับนบั แสดงถึงความส าคญัของตวั
แปรในการวิเคราะห์สาระ การท ารหสัขอ้มูลเร่ิมจาก การน าขอ้มูลจากขอ้สรุปชัว่คราวท่ีแบ่งไวเ้ป็น
หมวดหมู่ตามตวัแปรท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้น ามาแยกยอ่ยเป็นประโยคๆ ท่ีท าให้เขา้ใจไดเ้ลือกค าหรือ
ขอ้ความท่ีเป็นแก่นของประโยคนั้นๆ ออกมาพร้อมให้ความหมาย เพื่อท่ีจะได้รู้ความหมายใน
ภายหลัง จดักลุ่มของค าหรือประโยคตามความหมายทางรูปธรรมไวเ้ป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่ม
อาจจะมีจ านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงจ านวนท่ีนบัไดจ้ะแปรรูปไปเป็นน ้ าหนกัของความส าคญัเม่ือรวมทั้ง
กลุ่มตามท่ีแยกไวก้็จะเป็นน ้ าหนักความส าคัญของตัวแปรนั้ น ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้ Software 
Microsoft Office Excel เป็นกระดานค านวณ และถา้หากเขา้ใจวิธีการท ารหสัขอ้มูลดว้ยมือแลว้ การ
น า Microsoft Office Excel มาใชจ้ะเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 4.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือไดข้อ้มูลตามตอ้งการ จึงน ามาวิเคราะห์สรุปดว้ยวิธีการจดักลุ่ม หมวดหมู่แลว้น าเสนอ
ในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของการจัดการ
เทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการยุติธรรมไทย มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยท าการวิเคราะห์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีจะสัมภาษณ์ น าเสนอสรุปผล
เป็นรายบุคคล และประเมินภาพรวมตามกรอบแนวคิดการด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการถอดเทป และการบนัทึกมาอ่านซ ้ า
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเพื่อใชใ้นการตีความแลว้จบัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ก่อน (Open 
Code) โดยตดัทอนขอ้ความท่ีซ ้ ากนัหรือตดัส่วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวจิยัท่ีก าหนดไวอ้อกไป 
             ขั้นตอนท่ี 2 น าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไวใ้นกลุ่ม
เดียวกนั (Axial Coding) ทั้งหมดอยา่งละเอียดเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิผลของ
การจดัการเทคโนโลยบีล็อกเชนในกระบวนการยติุธรรมไทย 
 ขั้นตอนท่ี 3 น าขอ้มูลจากขั้นท่ี 2 ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั มารวมกนัภายใตห้วัขอ้กลุ่มใหญ่
และท าการเลือกตั้งประเด็นใหญ่ท่ีเป็นใจความหลกั (Theme) (Selective Code) ตีความขอ้มูลท าการ
ดึงขอ้มูล และระบุรหัส Coding เป็นกระบวนการส าคญัของวิเคราะห์เน้ือหาในวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึง
อธิบาย “ความหมายของส่ิงท่ีท าการศึกษา” ขอ้มูลทั้งหมดจดัถูกรหัสตามค าถามวิจยั ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
พยายามรักษาถอ้ยค าของผูใ้ห้สัมภาษณ์มากท่ีสุด และพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญ
ใหม้ากท่ีสุดดว้ยวธีิการสรุปสาระส าคญัตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นเน้ือหา หลงัจากนั้น
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ประมวลรวบรวมเป็นหมวดหมู่ น ามาจดัระบบระเบียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด 
ตีความตามขอบเขตเน้ือหาเพื่อไปสู่การสรุปบทสัมภาษณ์ท่ีไม่บิดเบือนความจริงในแต่ละขอ้ค าถาม 
 ขั้นตอนท่ี 4 ท าการตีความขอ้มูลประเภทประเด็น การตรวจสอบขอ้มูลเพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือของผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี (Creswell, 2003) 
 1. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการทบทวนจากเอกสารต่างๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้งการสัมภาษณ์ และผูเ้ช่ียวชาญ  
 2. การตรวจสอบโดยการรายงานสรุปผลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สัมภาษณ์ กลบัเขา้ไปใหผู้ส้ัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอค าแนะน าในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
และการตีความสองคร้ังในการส่งกลบัขอ้มูลทั้งหมดเพื่อใหข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่คร้ังแรกเพื่อหาขอ้มูล
เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมด และคร้ังท่ีสองเพื่อยนืยนัขอ้มูลก่อน 
 ทั้งน้ีกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก มาใชใ้นกระบวนการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล  โดยด าเนินการ
ร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร โดยกระบวนการ และ
วิธีการวิเคราะห์  อันจะได้ด าเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ  อนัได้แก่ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาประเด็นหลกั  (Major Themes) หรือแบบแผนหลกั (Major Pattern) ท่ี
พบในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นน าประเด็นหลกั (Major Themes) มาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการ
วเิคราะห์ โดยการเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นยอ่ยของกระบวนการ
วเิคราะห์ตามแนวทางการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 นอกจากน้ี  ในระหว่างการด าเนินกระบวนการสัมภาษณ์ เจาะลึกทางผู ้วิจ ัยด าเนิน
กระบวนการสะทอ้นควบคู่ไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การด าเนินการกระบวนการสะทอ้นในแต่ละ
ช่วงห รือในแต่ละขั้ นตอนควบคู่ ไปกับการด าเนินกระบวนการวิจัย  เพื่ อ เส ริมส ร้างให้
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เจาะลึกท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีความแกร่ง และแม่นตรงเพื่อให้กระบวนการวิจยัคร้ังน้ี มีความ
เขม้ขน้ (Intensive Process) มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผูว้ิจยัจะด าเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยการพรรณนาขอ้มูลตามปรากฏการณ์ร่วมดว้ยเพื่อแสวงหาหรือให้
ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบ จากกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ อนัเป็นแนวทางประการส าคญัท่ีสามารถ
น าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอแนะในการก าหนดสาระส าคญัของประสิทธิผลของการจดัการเทคโนโลยี
บล็อกเชนในกระบวนการยติุธรรมไทยต่อไป 
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการสร้างขอ้สรุป เม่ือไดน้ ้ าหนกัของตวัแปรต่างๆ ทั้งหมดแลว้น า
ตวัแปรท่ีไดม้าเรียงเพื่อพิจารณาวา่ ตวัแปรท่ีไดก้บัตวัแปรท่ีตั้งไวเ้ดิมว่ามีการซ ้ ากนัหรือไม่ถา้ซ ้ าก็
เป็นการยนืยนัวา่ตวัแปรท่ีตั้งไวถู้กตอ้ง สามารถน ามาอธิบายได ้และตวัแปรท่ีเพิ่มมาใหม่ก็เป็นส่ิงท่ี
ค้นพบใหม่ น ามาเรียง และใส่น ้ าหนักความส าคญัพร้อมทั้ งพิจารณาว่าถ้าตัวแปรใดมีน ้ าหนัก
ความส าคญัน้อยก็ควรตดัออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงขอ้สรุปเม่ือได้
ส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ในรูปของกลุ่มตัวแปรแล้ว น ามาจัดท าบทสรุป โดยใช้ข้อมูล
สนับสนุนจากการเอกสาร ถอ้ยค าท่ีเก่ียวขอ้งจากการสัมภาษณ์ และส่ิงท่ีไดส้ังเกตมารวมกนัเพื่อ
อธิบายตวัแปรนั้นๆ พร้อมทั้งสรุปรวบยอด เพื่อใหผู้อ่้านงานวิจยัไดเ้ขา้ใจดว้ยซ่ึงในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยั
ไดพ้ิจารณาแลว้วา่ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมีลกัษณะเป็นนามธรรมอยูม่ากจึงไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมว่า
ท าอยา่งไรจะเขา้ใจไดง่้าย และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ดงันั้น จึงมีการเช่ือมโยง ผลท่ีมีลกัษณะของ
นามธรรมของการวิเคราะห์  ประสิทธิผลของการจดัการเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ต่อไป 
 
4.3 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research): การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน ท่ีผูว้ิจยัจะ
ไปท าการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยศาลยุติธรรม ผูบ้ริหารส านักงานอยัการ ผูบ้ริหารส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการ ผูบ้ริหารจากสภาทนายความ 
บุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพดา้น Blockchain นกัวิชาการและผูท่ี้มีส่วนได้เสียโดยตรงอ่ืนๆในแต่ละ
คร้ัง มาร่วมกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั้งน้ีเพื่อให้มาท าการตรวจสอบและประเมิน
ในการพฒันาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย โดยใชเ้ทคนิคอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) ในการระดมความเห็นและขอ้เสนอแนะรวมถึงความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของอนาคตภาพ ในการพฒันาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมี
ประสิทธิผลเพื่อขอขอ้เสนอแนะและน ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. การก าหนดขอบเขตของสถานการณ์ของการพฒันาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน
ในศาลยุติธรรมไทย ให้ชดัเจนท่ีครอบคลุม ท าให้สามารถลงลึกในการวิเคราะห์ในประเด็นน้ีโดย
การเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมระดมความคิด ท่ีเป็นผูมี้ส่วนร่วมใหค้รบท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 2. การเตรียมความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมระดมความคิด เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการส่ือสารให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีว่า จะตอ้งเป็น
ผูใ้ห้ทั้งขอ้มูล ความรู้ และความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนใน
ศาลยติุธรรมไทยและสรุปประเด็นท่ีจะระดมความคิดใหศึ้กษาล่วงหนา้ 
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 3. การระบุแนวโน้มท่ีเป็นแรงผลกัดนัในอนาคตท่ีสามารถท านายผลได ้โดยการค านวณ
จากตวัแบบ (Models) ต่างๆ หรือโดยการคาดคะเนของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมกัพิจารณาแนวโน้มในดา้น
สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และ
การเมือง (Politics) ซ่ึงเป็นภาวะแวดลอ้มของประเด็นท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่
 4. การระบุความไม่แน่นอน ท่ีเป็นปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดใน
อนาคต และไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองไม่ดีเสมอ อาจเป็นปัจจยัดา้นบวกก็ได ้แนวโน้มในอนาคตท่ีมี
ความไม่แน่นอน ท่ีจะตอ้งพยายามมองหา ท่ีสามารถพลิกผนัเหตุการณ์หรือแนวโนม้ท่ีก าลงัด าเนิน
อยู่โดยส้ินเชิง ซ่ึงปัจจุบนัอาจเป็นเพียงสัญญาณอ่อนๆ พอสังเกตเห็น แต่ในอนาคตอาจกลายเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก 
 5. การเช่ือมโยงสถานการณ์กับการพฒันาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาล
ยุติธรรมไทยเป็นการใช้สถานการณ์ทุกภาพเป็นหลังฉากแสดงอนาคตต่างๆ ท่ีเป็นจริงได้ ช่วย
ก าหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ โดยเป็นวิธีการท่ีไดผ้ลท่ีสุด เพราะไม่ไดทิ้้งสถานการณ์ภาพหน่ึงภาพ
ใดไป ยงัเหตุปัจจยัทุกอยา่งไดค้รบถว้น ภายใตท้รัพยากรจ ากดั เพื่อขยายผลส่ิงท่ีพึงประสงค์ และ
ป้องกนัส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์มิให้เกิดข้ึน วิสัยทศัน์ท่ีผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายก าหนดข้ึน เป็นเป้าหมายท่ี
ตอ้งใชใ้นการพฒันาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย ดว้ย 
 
4.4 สรุปข้ันตอนในการด าเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการรายงานเชิงพรรณนาในขั้นสุดทา้ยของการน าเสนอรายงาน
วิจยัและแนวคิดท่ีผา่นการด าเนินการวิจยั โดยจดัท าเป็นดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจยั กระบวนการด าเนินการ 6 ขั้นตอนหลกั เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อก
เชนในศาลยติุธรรมไทย ดงัต่อไปน้ี  

ขั้ นตอนท่ี  1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ี เก่ียวข้องจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อท าให้ผูว้ิจยัได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจยั และ
น ามาใชใ้นการพฒันากรอบแนวความคิดในการศึกษาวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาสารสนเทศใหมี้คุณค่าและท่ีส าคญัยิ่งคือผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนใน
ศาลยติุธรรมไทย 
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ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างเคร่ืองมือวิจยั ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงเป็นการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 15 คน 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) กับผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 10 คน เพื่อศึกษาและค้นหาถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย ในการยกระดบัประสิทธิผลในการด าเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าท่ีตรวจสอบแลว้มาประมวล วิเคราะห์มาท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งและสังเคราะห์เรียบเรียงขอ้มูล เพื่อตอบวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การน าเสนอขอ้มูล จดัระเบียบขอ้คน้พบ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวจิยั 
ปัญหาอุปสรรค และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าผลวิจยัไปใช้และท าการวจิยัต่อยอด
ความรู้ต่อไปรวมทั้ง จดัท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอรายงานการวจิยัและจดัท าดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
                

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพที ่4.1 ขั้นตอนของการวิจยั 
   ท่ีมา: ผูว้จิยั (2563) 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวจิยัเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลกึและน าข้อมูล 
มาท าการวเิคราะห์ผล 

 
 
 
 
 
 

การวจิยัเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและน าข้อมูล 
มาท าการวเิคราะห์ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการวเิคราะห์มาท าการสังเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล 
เพือ่ตอบวจิยัตามวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 

 

 
 
 
 
 

การพฒันากรอบแนวความคดิของการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 

การสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Sources) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Sources) 
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4.5 จรรยาบรรณในการวจัิย 

ผูว้ิจยัตระหนักในจรรยาบรรณแห่งการวิจยัว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มตวัอย่างซ่ึงไดก้รุณาให้ขอ้มูล ตลอดจนอนุญาตให้ผูว้ิจยัไดท้  าการซักถามจนไดค้วามกระจ่าง 
ผูว้ิจยัได้ปฏิบติัตามหลกัการท่ีผูว้ิจยัพึงมีจรรยาบรรณในการวิจยัมาโดยตลอด เช่น การติดต่อขอ
อนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูล การขอความอนุเคราะห์เขา้สัมภาษณ์เก็บแบบสอบถามทุกคนทุกคร้ัง และใน
ระหว่างการสัมภาษณ์และสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่านนั้น ผูว้ิจยัได้ระมดัระวงัค าพูด และข้อ
ค าถามต่างๆ ท่ีจะไม่ท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกอึดอดัใจในการท่ีจะตอบ และไม่คาดคั้นเพื่อค าตอบใดๆ 
นอกจากนั้น ในการน าเสนอผลงานการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัหลีกเล่ียงการเปิดเผยช่ือของผูใ้ห้ขอ้มูล แต่ใช้
สรรพนามวา่ “ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั” แทน เพื่อปกป้องมิให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูลในทุกกรณี 
จึงถือไดว้า่ ผูว้จิยัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของผูว้จิยัท่ีมีจรรยาบรรณอยา่งครบถว้นแลว้ 



 
 

บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย”มีวตัถุประสงค์
ของการวิจยั ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมไทยในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน 2) เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการใน
ศาลยุติธรรมไทยและ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรม
ไทยท่ีมีประสิทธิผลโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับผูบ้ริหารศาลยุติธรรม ผูบ้ริหารส านักงานอยัการ ผูบ้ริหารส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู ้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการบุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพด้าน 
Blockchain ผูบ้ริหารสมาคมทนายความ นักวิชาการและผูท่ี้มีส่วนได้เสียโดยตรงอ่ืนๆจ านวน 19 
ท่าน และใช้เทคนิควิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีประกอบด้วยผู ้บริหารศาลยุติธรรม 
ผูบ้ริหารส านกังานอยัการ ผูบ้ริหารส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ภาคราชการ ผูบ้ริหารสมาคมทนายความ บุคลากรท่ีช านาญวชิาชีพดา้น Blockchain นกัวชิาการและ
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียโดยตรงอ่ืนๆ จ านวน 13 ท่าน ส าหรับผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 การวิเคราะห์ผลจากการวิจยัเอกสารเก่ียวกบัสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมไทยในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน  รวมทั้งนโยบายในการพฒันาองคป์ระกอบของการจดัการในดา้น
ต่างๆ เพื่อยกระดับศาลยุติธรรมให้มีกระบวนการท างานได้มาตรฐานในระดับสากลและเป็นท่ี
ยอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัสภาพการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาลยติุธรรมไทย 
 5.3 การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสรุปแนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล 
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5.1 การวิเคราะห์ผลจากการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมไทยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน รวมทั้งนโยบายในการพฒันาองค์ประกอบของการจัดการทั้งระบบ 
 ปัจจุบนัศาลยติุธรรมหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แมก้ระทัง่ภาคประชาชนทัว่ไป ลว้น
ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยบีล็อกเชน เน่ืองจากประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูง แต่กลบัมีราคาของ
ระบบท่ีต ่าและสามารถบนัทึกขอ้มูลได้เป็นจ านวนมากและผูใ้ชส้ามารถคดัเลือกคุณสมบติัท่ีเหมาะ
กบัลกัษณะงานของตนไดอ้ย่างเหมาะสม ท่ีส าคญัเทคโนโลยีบล็อกเชนไดถู้กพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ให้มีความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งจากการท่ี ทุกคนเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ของศาล
ยุติธรรมไดง่้ายจึงส่งผลให้มีการเพิ่มสัดส่วนของผูใ้ช้มากข้ึนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อก
เชนในศาลยุติธรรม เป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในยุค 4.0 เพื่อสร้างความเป็นเลิศใน
กระบวนการยุติธรรมพฒันาบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการดว้ยการ
วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการท่ีเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารศาลยุติธรรมแบบ
ร่วมมือกนัและช่วยในการยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธารวมทั้งความพร้อม
เพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ระบบ e-Filing Version 3 ปัจจุบัน สามารถรองรับการพิจารณาคดีในส่วนของคดีแพ่ง โดย
ทางส านักงานศาลยุติธรรมมีแผนขยายไปยังการพิจารณาคดีอาญา และขยายการให้บริการให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องพร้อมสนับสนุนส านักงานศาลยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง  
(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3) 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์ในเร่ือง
ของการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการรักษา
ความปลอดภยั มีความเสถียร เช่ือถือและตรวจสอบได ้แต่เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการประยกุตใ์ช้
ตอ้งมีการออกกฎหมายรองรับและให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเขา้มาพฒันาระบบสนับสนุนงาน ท่ี
ส าคัญคือการพัฒนาระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในศาลยุติธรรม เช่น 
กระบวนการกลัน่กรองคดี ลดความยากในการพิจารณาคดีและกระบวนการสอบสวน สามารถใช้
ในการยืนยนัตวัตนและตรวจสอบลายมือช่ือ พฒันาเวบ็ไซต์แต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มี
เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการติดต่อศาลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 ศาลยุติธรรมเป็นกลไกส าคญัในการสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อย ในการ
ปฏิรูปจึงตอ้งมีการก าหนดการด าเนินงานในทุกขั้นตอนท่ีชดัเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายไดรั้บความยุติธรรม 
ค าพิพากษาตอ้งมีคุณภาพน่าเช่ือถือจึงสร้างความเป็นธรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน แต่การท่ีปรับปรุงคุณภาพ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


161 
 

ชองศาลยติุธรรมใหมี้สมรรถนะเท่าทนักบัความซบัซอ้นของสังคมโลกไดน้ั้น ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการท างานให้สามารถคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของทุกฝ่ายไดต้รงกบัความเป็นจริงแต่ยงัคง
ปรากฏขอ้วิพากษ์วิจารณ์วา่การด าเนินงานของศาลยุติธรรมมีปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัความเหล่ือม
ล ้าในการบงัคบัใชก้ฎหมายและความถูกตอ้งของการด าเนินคดีอยูต่ลอดเวลา สะทอ้นให้เห็นความ
ไม่เช่ือมัน่ของทุกฝ่าย การปฏิรูปศาลยุติธรรมจึงเป็นภารกิจส าคญัของทุกประเทศ เพื่อจดัระเบียบ
และสร้างความเขม้แข็งในการปกครองประเทศและรัฐบาลตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติัตาม  การบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตอ้งจดัระบบการบริหารงานในศาลยุติธรรมทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควรและมีมาตรการคุม้ครองเจา้หน้าท่ี ให้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใดๆ รวมทั้งสร้างกลไก
เพื่อใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและลดความเหล่ือมล ้า ไม่เป็นธรรมในสังคม  
 แต่ศาลยติุธรรมยงัมีปัญหาในกระบวนการพิจารณาใหเ้กิดความยุติธรรมจากค าพิพากษาท่ีดี
เพียงพอ ทั้ งการบันทึกปากค าผูเ้สียหายหรือค าให้การของผู ้ต้องหาในคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวน ท่ีไม่ตรงตามท่ีให้ปากค าหรือให้การหรือมีการแกไ้ขค าให้การของผูต้อ้งหาท่ีให้การไว้
แลว้ หรือการบนัทึกค าพยานในชั้นศาลท่ีไม่ครอบคลุมและครบถว้นตามท่ีคู่ความเบิกความ รวมทั้ง
การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานไวใ้นส านวนความซ่ึงอาจหลุดหาย ฉีกขาดหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจาก
ไฟไหม ้น ้ าท่วม การโจรกรรม ตอ้งให้คู่ความส่งพยานหลกัฐานใหม่ซ่ึงอาจไม่ใช่เอกสารท่ีแทจ้ริง 
นอกจากน้ี วธีิการเก็บเอกสารในส านวนค าเบิกความและพยานหลกัฐานส าคญัอาจสูญหายดว้ยการ
ถูกฉีกท าลายดว้ยเหตุไม่ตั้งใจ หรือมีเหตุท าให้สูญหายทั้งส านวน ตอ้งขอให้คู่ความน าเสนอใหม่ซ่ึง
อาจไม่เหมือนเดิม เพราะอาจไม่ใช่ตน้ฉบบัท่ีแทจ้ริงท่ีเคยส่งไวต่้อศาล หรือบางฉบบัอาจไม่มีส าเนา
เก็บรักษาไว ้ท าให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี ซ่ึงนับเป็นปัญหาส าคญั หรือระบบฐานข้อมูลค า
พิพากษาท่ีอ่านให้คู่ความฟังแลว้ ควรมีการจดัเก็บเป็นระบบไวเ้พื่อให้ทุกฝ่ายตรวจดูได ้ไม่ให้สูญ
หายหรือถูกท าลายโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี แมมี้ห้องมัน่คงท่ีเก็บรักษาส านวนความก็ยากท่ีคน้หาและ
ยากแก่การจดัเก็บ รวมถึงตอ้งใชพ้ื้นท่ีและเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาเป็นจ านวนมาก ทั้งยงัตอ้งระมดัระวงั
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวิสัย ดงันั้น ระบบฐานขอ้มูลค าพิพากษาจึงเป็นอีกระบบหน่ึงท่ีตอ้งมีการ
รักษาความปลอดภยั ส่วนระบบฐานขอ้มูลคู่ความในคดี ก็ถือเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในศาลยุติธรรม 
ท่ีตอ้งมีระบบจดัเก็บไวใ้ช้ตรวจสอบประวติัในการกระท าความผิดของจ าเลย หากมีการกระท าผิด
ซ ้ าหลายคร้ัง หรือเป็นผูก้ระท าความผดิติดนิสัย ศาลอาจน ามาเป็นดุลยพินิจในการก าหนดโทษหรือ
ข้อมูลส่วนตวัของคู่ความอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปล่อยตัวชั่วคราวแล้วหลบหนี หรือผิด
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ ศาลอาจน ามาใชใ้นการพิจารณาปล่อยตวัชัว่คราวได ้ 
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 ศาลยติุธรรมตอ้งมีการสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงาน
ศาลยติุธรรมให้มีความเสมอภาค ทนัสมยัและเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีท าให้ทุกฝ่ายไดรั้บการอ านวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสเพราะการด าเนินคดีในแต่ละขั้นตอนมีปัญหาเร่ืองความล่าช้าซ่ึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิของทุกฝ่าย เช่น ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีถูกคุมขงัในระหวา่งการ
พิจารณา แมมี้การเยียวยาชดเชยให้ตามกฎหมายก็ตาม ในทางปฏิบติัส่วนใหญ่คนยากจนหรือคน
ชายขอบของสังคมไม่ว่าตกอยู่ในฐานะท่ีเป็นผู ้ต้องหา จ าเลยหรือผู ้เสียหาย ยงัพบกับความ
ยากล าบากในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมมากกวา่คนกลุ่มอ่ืน ทั้งมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
สาเหตุมีทั้งเจตนาหรือจงใจใช้อ านาจเกินขอบเขต และไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไม่ให้ความส าคญัต่อการคน้หาความจริง การ
ขาดความรู้และความเขา้ใจในหลักกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ การขาดจรรยาบรรณ
ในการปฏิบติัหน้าท่ี ขาดความรอบคอบในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจนการแสวงหา
ประโยชน์จากการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบและการบิดเบือนคดี ในการแกปั้ญหาของศาลยุติธรรม
ปัจจุบนั ตอ้งมีการพฒันาในดา้นการจดัการเป็นหลกั โดยให้หน่วยงานในศาลยติุธรรมตอ้งมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้ทนัสมยั ทั้งในการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเขา้สู่ THAILAND 4.0 การจดัตั้งศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างศาล
ยุติธรรมด้วยกนั การจดัการงานยุติธรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอยัการสูงสุด 
ระบบบูรณาการขอ้มูลคดีและเอกสารท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบบนัทึกการพิจารณาคดีโดยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจดัการเพื่อ ช่วยในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารของศาลยติุธรรม เป็นตน้  
 ปัญหาส าคญัของศาลยุติธรรมมีสภาพขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัจากความเป็นอิสระต่อกนัและ
ต่างมีนโยบายเฉพาะท่ีไม่เช่ือมโยงกันท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานร่วมกันและไม่
สามารถบริการขอ้มูลแก่ทุกฝ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถ
เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานดว้ยกนัเองได ้และเน่ืองจากหน่วยงานในศาลยุติธรรม
ไม่ค่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินการต่อสาธารณะ ท าให้ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบผล
ของคดี ขอ้มูลความและความล่าช้า ขาดความเช่ือถือและเช่ือมัน่ว่าศาลยุติธรรมมีความสุจริตอยา่ง
แทจ้ริงหรืออาจมีการปฏิบติัต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม มีช่องทางในการแทรกแซงกระบวนการจาก
ฝ่ายต่างๆส่งผลใหก้ารท างานไม่เป็นอิสระและเกิดความไม่เป็นธรรมข้ึน 
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการในศาลยุติธรรมไทย 
 ในการจดัการกระบวนการยุติธรรมไทยตอ้งให้สอดคลอ้งกนัตามประเภทของศาลยติุธรรม
ซ่ึงมีบทบาท หน้าท่ีต่างกนั เช่นการพฒันาในด้านบุคลากรหรือสารสนเทศและขอ้มูลท่ีเป็นการ
ส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนในดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและตอ้งการ
โปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัสภาพ
การใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาลยติุธรรมไทยมีผลดงัต่อไปน้ี 
 ค าถามข้อที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย มีปัญหาและ
อุปสรรคอยา่งไรและควรแกไ้ขอยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมและในการพฒันาดา้นต่างๆ และสภาพการ
ใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาลยติุธรรมไทยจากสภาวะส่ิงแวดลอ้ม
เป็นจริงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในการหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามจริง
ดงัสรุปค าส าภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนในระดับพื้นฐานท่ัวไปท่ีส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการ
ประชาสัมพันธ์มาระยะหน่ึงแล้ว และมีผู้เขียนบทความลงในวารสารศาลยติุธรรมในการน ามาใช้กับ
ระบบงานของศาลยุติธรรม เน่ืองจากสามารถจัดเก็บข้อมูลซ่ึงมีอยู่จ านวนมากท่ัวประเทศได้อย่า ง
ปลอดภัย ป้องกันการแก้ไขปลอมแปลงได้ และสามารถตรวจสอบข้อมลูท่ีมีการบันทึกลงไปได้ เช่น
การน ามาใช้กับระบบการเงิน การธนาคาร หรือระบบ Fin tech ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 9, คนท่ี 15) 
 ในระยะเร่ิมแรกของการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในศาลยุติธรรม จะมีปัญหา
อุปสรรคในเร่ืองท่ีจะต้องใช้งบประมาณลงทุน ตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้
อย่างเหมาะสม เน่ืองจากศาลยุติธรรมท่ัวประเทศมีมากกว่า 300 ศาล แต่ละศาลมีระบบการท างาน 
การจัดเก็บข้อมูลและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีส าคัญมีข้อมูลอยู่จ านวนมาก     
(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 8, คนท่ี 10) 
 ความเส่ียงในการปฏิบัติการจากความเคล่ือนไหวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างการ
ออนไลน์เพื่อปฏิบติัการทางอินเทอร์เน็ต ไดก้ลายเป็นส่ิงดึงดูดใหแ้ก่เหล่าบรรดาแฮกเกอร์ท่ีพยายาม
เข้ามาขดัจงัหวะการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเป็นการเข้าถึงโดย ไม่ได้รับการอนุญาต เพื่อน าไปสู่การ
โจรกรรมขอ้มูล การเปล่ียนโฉมหนา้เวบ็ การโจมตีเพื่อปฏิเสธการบริการและการถูกปลน้โดยโจร
สลัดหรือ Hijack ซ่ึงจะท าให้ระบบเครือข่ายหยุดการตอบสนองงานบริการใดๆ เช่น กรณีท่ี
เซิร์ฟเวอร์ถูกโจมตี นัน่หมายความวา่จะอยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถบริการใดๆ ไดอี้ก คร้ันเม่ือเคร่ือง
ไคลเอ็นตไ์ดพ้ยายามติดต่อส่ือสารกบัเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกขดัขวาง และถูกปฏิเสธการให้บริการไปใน
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ท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการโจมตีอาจถูกผสมผสานกบัการโจมตีประเภทอ่ืนๆ เขา้ร่วมดว้ย เช่น การส่ง
เมล์บอมบ ์การแพร่ข่าวสารท่ีเป็นขยะจ านวนมหาศาลบนเครือข่าย การแพร่ระบาดของหนอนไวรัส
ท่ีชอนไชไปทัว่ทุกเครือข่าย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อระบบจราจรบนเครือข่ายท่ีเต็มไปดว้ยขยะ ท า
ให้การจราจรบนเครือข่ายติดขดัส่งผลต่อการบริการอยู่ในระดับต ่า จนกระทั่งศาลยุติธรรมไม่
สามารถบริการใดๆ ให้แก่ผู ้ใช้ได้อีกต่อไปหรือการถูกโจรกรรมโดยมุ่งไปท่ีทรัพยากรทาง
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไดถู้กปลน้จากบุคคลใดๆ หรือแฮกเกอร์ เพื่อน าไปใช้
งานโดยไม่ไดรั้บความยินยอมซ่ึงส่งผลเสียหายต่อศาลยติุธรรมดงัสรุปค าส าภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
 บลอ็กเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดต้องเรียนรู้ การออกแบบและ
น ามาใช้ต้องมีผู้ เช่ียวชาญในการด าเนินการและต้องมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ การให้ความรู้
และการเปล่ียนทัศนคติให้ยอมรับการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้แทนระบบปัจจุบันเป็นส่ิงท่ี
ต้องด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาไปสู่ระบบศาลอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E court หรือศาลระบบดิจิทัล 
(Digital Court) (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 7, คนท่ี 13) 
 การน าเทคโนโลยี บลอ็กเชน มาประยุกต์ใช้ส าหรับศาลยุติธรรมเพราะต้องการยกระดับสู่
การเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  มีการท างานแบบอัจฉริยะและ
ขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริงและเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยในการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของศาลยติุธรรมสู่ระดับโลก ด้วยการด าเนินการบูรณาการแบบ
อัจฉริยะและการสนับสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คน
ท่ี 11, คนท่ี 14) 
 การเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ในคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีขอ้
ยุ่งยาก ทั้งโจทก์และจ าเลยมกัจะมีทนายความในการฟ้อง และต่อสู้คดี อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทนายความซ่ึงในบางคร้ังอาจมีจ านวนสูงกว่าทุนทรัพย์ท่ีพิพาทในคดีนั้ น 
นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายซ่ึงคู่ความท่ีไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได ้ตามบทบญัญติั
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155 มาตรา 156 และมาตรา 156/1 อีกด้วย 
สาเหตุอีกประการหน่ึง เน่ืองจากคู่ความจะตอ้งจดัหาทนายความเพื่อด าเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีใน
ศาล โดยบางคร้ังอาจเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าค่าธรรมเนียมศาลท่ีได้รับยกเวน้เสียอีก ซ่ึงคู่ความ
ดงักล่าวก็ไม่อาจขอให้ศาลจดัหาทนายความให้ได ้ส่งผลให้คู่ความตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินคดีท่ีค่อนขา้งมาก ท าใหผู้ข้าดแคลนทุนทรัพยไ์ม่อาจเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง
ไดโ้ดยเสมอภาคดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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 เทคโนโลยีบลอ็กเชนจะช่วยบันทึกและติดตามข้อมูลแบบสาธารณะและเปิดเผย โดยมีผู้
ตรวจสอบข้อมูลนั้นได้หลายคน เช่น ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ และข้อมูลต่างๆ 
ท่ีถกูบันทึกไว้จะไม่สามารถถกูแก้ไขได้ จึงมีความปลอดภัยสูง (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 10, คนท่ี 15) 
 การใช้กระดาษจะลดลงและในท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ระบบ Paperlessได้ รวมท้ัง
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ต้องมีการบริหารจัดการควบคุมข้อมูลให้เป็นไปอย่างถกูต้อง สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะท าให้การบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างเตม็ท่ีและไม่มีปัญหาในเร่ืองของข้อมลูท่ีจะ
น าออกมาใช้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 5) 
 ในประเทศไทย ระบบ e-Court เพื่อสนับสนุนการพฒันางานศาลเก่ียวกบัการบริหาร
ส านวนคดีและอ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวคิดคือ ใช้
งบประมาณให้นอ้ยท่ีสุด ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ลว้ปรับเขา้กบัระบบงานของศาลยุติธรรม โดยตอ้งไม่
กระทบต่อการท างานของผูพ้ิพากษาและผลกระทบทางกฎหมาย รวมทั้งการรักษาความลบัของ
คู่ความ ในขณะน้ีศาลยุติธรรมไดน้ าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชบ้ริหารจดัการคดีและบริการประชาชน 
โดยเช่ือมโยงระบบทั้ ง 255 แห่งทั่วประเทศเข้าด้วยกันด้วย Electronic Court Database เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากยิ่งข้ึน แต่การใช้งานระบบ e-Court จะตอ้งมีการปรับปรุงขอ้ 
กฎหมายต่างๆ ของศาลในการน าเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 มาใช้งาน ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  มีอุปสรรคมากในเร่ืองของความคิดท่ียึดติดกับความเช่ือเดิมว่าการใช้เทคโนโลยีจะท า
ให้ข้อมูลถูกแฮคหรือถูกโจมตีทางข้อมูล และควรพัฒนาบุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา
หรือเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีบลอ็กเชนซ่ึงมีการพัฒนาให้มีความปลอดภัย สามารถ
ติดตามและบันทึกข้อมูลได้ รวมท้ังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงมีความน่าเช่ือถือสูง  (สรุปค าสัมภาษณ์
คนท่ี 1, คนท่ี 3, คนท่ี 6) 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมจากนโยบายท่ีเปิดให้มีการขอคัด
ถ่ายค าพิพากษาออนไลน์ คู่ความสามารถคัดถ่ายค าพิพากษาจากศาลใดในประเทศได้ มีการน าระบบ
บริหารจัดการคดี CIMS มาใช้ ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และ
มีการให้บริการคู่ความในการเข้าถึงข้อมูลคดีได้ด้วยระบบ CIOS  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 5, คนท่ี 
11, คนท่ี 14) 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนจะประกอบด้วยเทคโนโลยี 2 สาขาด้วยกัน คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีนการจดัการขอ้มูลท่ีจะน ามาใชเ้พื่อการจดัเก็บและพิจารณาคดีใหเ้สร็จ
ส้ินไดด้ว้ยระยะเวลาอนัสั้นจะช่วยอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกเพราะเป็นทั้งนวตักรรมทาง
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เทคโนโลยีท่ีจะมีการพฒันาใหก้า้วหนา้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการอนัไม่มีท่ีส้ินสุด 
ดังนั้ น เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงมีส่วนช่วยต่อกระบวนการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะศาลยุติธรรมในยุคปัจจุบนั ท่ีลว้นน าเทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการจากการน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดผลในทางรูปธรรมได ้แต่ตอ้งรู้จกัใช้ประโยชน์จึงจะ
สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือเพื่อขบัเคล่ือนศาลยติุธรรมใหไ้ปสู่มาตรฐานในระดบัสากลไดด้งัสรุปค า
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 บลอ็กเชนเปรียบเสมือนเครือข่ายการเก็บข้อมูลท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล
เดียวกัน หากเป็นผู้ ท่ีมีสิทธิและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านีจ้ริง โดยข้อมูลเหล่านีจ้ะถูกเกบ็อยู่ในแต่ละ
บล็อกท่ีเช่ือมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ ในรูปแบบของการเก็บและแชร์ข้อมูลแบบท่ี
เป็นรายการระเบียนและบันทึก ท่ีเพ่ิมขึน้หรือยาวขึน้เร่ือยๆ โดยแต่ละรายการเรียกว่า บล็อก ซ่ึง
น ามาเช่ือมต่อเป็นลูกโซ่ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องและรับประกันความปลอดภัยด้วย
วิทยาการเข้ารหัสลับ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 7, คนท่ี 8, คนท่ี 11) 
 ศาลยุติธรรมมีข้อมูล เอกสารและบุคคลากรเป็นจ านวนมาก เหมาะท่ีจะน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้เกบ็ข้อมูลซ่ึงคุณสมบัติพิเศษของบล็อกเชนเหมาะสมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เกบ็ข้อมูล แต่ปัญหาอุปสรรคจะเกิดขึน้อย่างน้อย 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ตัวบุคคลากรต้องแยก
เป็น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคนิค ต้องมีการปรับตัวใหม่ ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะท่ีจะบริหารเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ 2) เม่ือเป็นเทคโนโลยีตัว
ใหม่ จึงต้องมีการลงทุนเพ่ือให้เกิดความเสถียรในการใช้ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคัญ และต้องศึกษาเสียก่อน
ว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 3) วัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงจะต้องน ามาใช้เป็นพืน้ฐานในการเช่ือมต่อกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีดีและมีมาตรฐาน มิฉะนั้นแล้วก็จะท าให้เกิดความ
เสียหายในกระบวนการยุติธรรมได้ในภายหลัง 4) การบริหารจัดการ นอกจากผู้บริหารท่ีจะ
ควบคุมดูแลแล้ว ทีมงานก็เป็นเร่ืองส าคัญไม่น้อยกว่าเทคโนโลยีทีเดียว เพราะหากไม่มีความรู้ 
ความสามารถกอ็าจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ได้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 8, คนท่ี 15) 
 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในศาลยุติธรรมไทย ย่อมมีปัญหามากอย่างแน่นอน 
เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีเจ้าหน้าท่ีศาลและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง จะต้องมีความรู้และเข้าใจในการ
ใช้งาน เพราะในปัจจุบันอุปกรณ์ท่ีใช้ในศาลยุติธรรมไม่ทันสมัยหรือไม่มีความสามารถในการ
รองรับเทคโนโลยีบล็อกเชนและต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีความจุหรือความจ าท่ีสูงขึน้ รวมท้ัง
ต้องใช้งบประมาณท่ีสูงมากเพ่ือให้การใช้มีประสิทธิภาพและการท างานได้เสถียรขึน้ด้วย ประกอบ
กับเจ้าหน้าท่ีหากจะใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนจะต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 7, คนท่ี 12) 
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 ระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบติั และใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็วและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของศาลยุติธรรมในกระบวนการ
ยติุธรรม ให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใดๆและให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรือผูด้้อยโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม มีมาตรการป้องกนัมิให้ผูใ้ดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้ งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจา้หนา้ท่ี มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของศาลยติุธรรมใชเ้ป็นหลกัใน
การก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานนั้น ซ่ึงตอ้งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ในระดบัศาลยติุธรรมดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 หากต้องการให้บุคลากรทุกคน เข้าใจในเทคโนโลยีบลอ็กเชน จะต้องให้เข้ารับการอบรม
เพ่ือศึกษาและได้ข้อมูลเพ่ิมเติม เพราะบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีเกบ็ข้อมูลด้วยความโปร่งใส 
โดยจะเกบ็เป็นบลอ็ก ๆ และในแต่ละบลอ็กจะเช่ือมต่อกับบลอ็กอ่ืน ตัวเช่ือมระหว่างบลอ็ก เรียกว่า 
แฮทช่ิงซ่ึงจะแรนดอมตัวโค้ดเข้ามาเป็นรหัสเช่ือมต่อกันเป็นเชนและตัวบล็อกทุกตัวจะมีการ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีเข้ามาทีหลังว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่ ท้ังเทคโนโลยีบล็อกเชนจะใช้ Node 
แทนตัว Sever ซ่ึงตัวคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อจะเป็น Node ด้วย จึงแก้ไขได้ยาก เพราะหากมีการแก้ไข
จะต้องเข้าไปท่ี Node ทุกตัว ซ่ึงจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความสามารถในการเกบ็ข้อมลูให้มีความ
ปลอดภัยมากท่ีสุดในเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 5, คนท่ี 7, คนท่ี 11) 
 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในศาลยุติธรรม จะท าให้มีความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น 
เพราะจะมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการลด
ภาระการใช้จ่ายภาครัฐในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าไปสู่การบริการประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและสะดวกสบายมากขึน้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 5, คนท่ี 13) 
 กระบวนการจดัสรรงบประมาณของศาลยุติธรรมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าท่ีควร เน่ืองจากระยะเวลาในการจดัท าค าของบประมาณท่ีไม่ทนัต่อการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย
และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการวิเคราะห์งบประมาณและจดัล าดับความส าคญัของ
แผนงานท่ี ยงัคงเป็นระบบการท างานท่ีเน้นความเป็นเอกเทศ ตลอดทั้งขาดการบูรณาการในมิติ
ต่างๆ การจดัสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ีมีสภาพเป็นเบ้ียหวัแตกไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
การแกไ้ขปัญหาอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งขาดกลไกและช่องทางท่ีสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้
มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ กระบวนการด าเนินงานและงบประมาณของภาคศาล
ยติุธรรม ท าใหก้ระบวนการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้
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ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายส่วนใหญ่ของสังคมอย่างแทจ้ริงในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประสบ
ผลส าเร็จได ้ตอ้งด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัหากงบประมาณจดัสรรไม่เพียงพอ การใชง้บประมาณ
ไม่เท่าทนัต่อการแกไ้ขปัญหา และไม่มีการบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยงานโดยยึดแผน
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นหลกั และการปฏิรูปดงักล่าวยอ่มส าเร็จไดย้ากดงัสรุปค าสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของศาลยุติธรรมไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคคือ
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีในการพิจารณาคดียังอยู่ในระดับท่ีน้อยมากและไม่ครอบคลุมไป
ท่ัวทุกพื้นท่ี ความสามารถเข้าถึงของประชาชนยังมีน้อย รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนา
โปรแกรมท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาคดียงัมีข้อจ ากัด เช่น ด้านงบประมาณหรือด้านบุคลากร เป็นต้น 
(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 6, คนท่ี 7, คนท่ี 15) 
 ดา้นการบริหารจดัการ ศาลยุติธรรมควรมีการพฒันาและน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการใหท้นัสมยัทั้งในการบริการการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่นการจัดตั้ งศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีบล็อกเชนให้เข้ากับสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการสูงสุด ระบบ
สารสนเทศของกองบญัชาการต ารวจนครบาล ระบบ AFIS (Automated Fingerprint Identification 
System) ระบบการรับรองเอกสาร (Electronic Signature) ของศาลปกครอง และ E-Court หรือ 
Electronic Litigation System “e-Litigation” ได้แ ก่  ระบบบู รณ าก ารข้อมู ลค ดีศาลยุ ติ ธรรม 
(Electronic Database หรือ “e-Database”) ระบบการยื่นและส่งค าคู่ความหรือค าสั่งศาลและเอกสาร
อ่ืนโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System หรือ“e-Filing”) ระบบบนัทึกการพิจารณาคดี
โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Hearing Recording System “e-Hearing”) ระบบการจัดเก็บ
ส านวนและขอ้มูลคดีโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Case File หรือ “e-Case File”) ระบบห้อง
พิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์และการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลคดี (Electronic Courtroom 
and Researchable Database หรือ “e-Courtroom and Database”) ระบบบริหารจัดการข้อมูลคดี
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร (Case Management System 
หรือ Management Information System “CMS”) ของศาลยุติธรรม เป็นตน้ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 บลอ็กเชน เป็นเทคโนโลยีท่ีออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงในรูปแบบของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือโดยเก็บข้อมูลเป็นส่วนๆ หรือบล๊อกและจะมีการ
กระจายเกบ็อยู่ตามท่ีเกบ็ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงต่างจากการเก็บข้อมูลในศูนย์กลาง ท่ีมีการเก็บข้อมูลไว้ท่ี
เดียวกันท าให้สามารถมีการปลอมแปลงข้อมูลได้ง่ายกว่า ดังนั้นจึงมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ
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มากกว่า รวมท้ังสามารถท าการตรวจสอบข้อมูลได้ แต่ในเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลท่ีเป็น
ความลับนั้นจ าเป็นจะต้องมีการก าจัดสิทธิในการเข้าถึงด้วยการเข้ารหัสข้อมูลเพราะถึงแม้ว่าจะมี
ข้อดีในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้จริง แต่ในเร่ืองของเนือ้หาข้อมูลท่ี
เกบ็อาจจะเป็นการเปิดเผยได้เช่นกัน (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 5, คนท่ี 11) 
 เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นการเกบ็ข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล ซ่ึงการเก็บข้อมูล
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเอกสารท่ีเป็นกระดาษ จึงต้องมีช่วงเวลาในการเปล่ียนถ่ายเทคโนโลยีจาก
กระดาษ มาเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ จึงอาจต้องเสียงบประมาณในช่วงเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีบ้าง  
(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 5, คนท่ี 8, คนท่ี 13) 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ตอ้งมีความทนัสมยั รองรับการเขา้สู่ศาลยุติธรรมดิจิทลัและแต่ละแห่ง
ไดรั้บการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑท่ี์ทนัสมยัเพื่อรองรับในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน
ประกอบกบัการมีขั้นตอนการจดัหาวสัดุครุภณัฑท่ี์โปร่งใสตรวจสอบได ้แต่ในปัจจุบนัวสัดุอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการปฏิบติังานไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอ แมใ้นกระบวนการยุติธรรมของศาลยุติธรรม
หรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จะสามารถจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้กบัระบบเทคโนโลยี
บล็อกเชนเพื่อสนบัสนุนการท างานไดใ้นระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน แต่
ก็ยงัประสบปัญหาในขั้นตอนการจดัหาท่ีตอ้งด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ ท าให้ในบาง
กรณีไม่สามารถจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงให้ทนัต่อการใชง้าน ในขณะท่ี
ศาลยุติธรรมในบางพื้นท่ีประสบปัญหาอย่างมากในการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน อนัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อประสิทธิภาพในการอ านวยความยติุธรรมดงัสรุปค าสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ปัญหาของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือผู้ เจาะระบบ หรือแฮกเกอร์สามารถท าให้ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง เช่น สามารถแก้ไขข้อมูลท่ีอยู่ ในระบบการเก็บข้อมูลแบบ
กระจายหรือมีไวรัสบนระบบบล๊อกเชนและจะน าไปใช้ให้เกิดความเสียหาย (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 
1, คนท่ี 9, คนท่ี 13) 
 ส าหรับค าถามขอ้ท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย ปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อให้เหมาะสมและในการพฒันา
ดา้นต่างๆรวมทั้งการสร้างสภาพการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการใน
ศาลยุติธรรมไทยจากสภาวะส่ิงแวดล้อมเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในการหาวิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามจริงโดยสามารถสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญได้
ดงัตารางท่ี 5.1  
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ตารางที ่5.1 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 1 
 

ความคิดเห็น 
1. ส านกังานศาลยติุธรรมมีหน่วยงานเป็นจ านวนมากท าให้ระบบงานต่างๆ ตอ้งใชเ้น้ือท่ีและความ
ยุง่ยากมากในการจดัเก็บขอ้มูลของศาลยติุธรรมท่ีมีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
2. คดีความต่างๆ ของศาลยุติธรรมจ าเป็นตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัและ ป้องกนัการแกไ้ข
ปลอมแปลงหลกัฐาน รวมทั้งตอ้งสามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกลงไปได ้
3. กระบวนการยุติธรรมในการสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคมของศาล
ยุติธรรม ยงัขาดความน่าเช่ือถือและบ่อยคร้ังมกัมีข่าวท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีออกมาเป็นระยะ 
4. กระบวนการยติุธรรมยงัขาดคุณภาพ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการยติุธรรม
อยา่งต่อเน่ือง เพราะสมรรถนะท่ีมีอยูย่งัไม่เท่าทนัความซบัซอ้นของสังคมในยคุโลกาภิวตัน์ 
5. กระบวนการยุติธรรมจะผา่นการปฏิรูปดา้นโครงสร้างกระบวนการท างานมาแลว้หลายคร้ัง แต่
ยงัคงปรากฏขอ้วิพากษว์ิจารณ์การด าเนินงานทั้งในแง่ของความล่าชา้หรือการเขา้ถึง ความเหล่ือม
ล ้าในการบงัคบัใชก้ฎหมายและความถูกตอ้งของการด าเนินการ 
6. ความเส่ียงในการปฏิบติัการทางออนไลน์และทางอินเทอร์เน็ต จะเป็นส่ิงดึงดูดให้แฮกเกอร์ท่ี
พยายามเขา้มาโจรกรรมขอ้มูลหรือการเปล่ียนโฉมหนา้เวบ็ การโจมตีเพื่อปฏิเสธการบริการซ่ึงจะ
ท าใหร้ะบบเครือข่ายหยดุการตอบสนองงานบริการใดๆ 
7. การสนบัสนุนการพฒันางานศาลเก่ียวกบัการบริหารส านวนคดีและอ านวยความสะดวกให้แก่
คู่ความตามนโยบายของรัฐบาลมีงบประมาณท่ีจ ากดั 
8. มีอุปสรรคมากในเร่ืองของความคิดท่ียึดติดกบัความเช่ือของบุคลากรทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นผู ้
พิพากษาหรือเจา้หนา้ท่ีวา่เทคโนโลยบีล็อกเชนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัได ้
9. การละเมิดสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม มีสาเหตุมาจากการกระท าโดยเจตนาหรือ
จงใจใชอ้  านาจเกินขอบเขต และไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. บุคลากรไม่ให้ความส าคญัต่อการค้นหาความจริง การขาดความรู้และความเขา้ใจในหลัก
กฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ การขาดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าท่ี ขาดความ
รอบคอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เหมาะสม 
11. การบริหารจดัการภาคศาลยุติธรรมมีประสิทธิภาพต ่าและระบบการให้บริการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายยงัไม่ไดม้าตรฐานสากล 
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ตารางที ่5.1 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 1 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น 
12. รวมศูนยก์ารบริหารงานไวท่ี้ส่วนกลาง มีระเบียบและขั้นตอนมาก ขาดความยดืหยุน่ ล่าชา้ ไม่
คล่องตวั ไม่ประหยดั ยอ่หยอ่นต่อความรับผดิชอบและยอ่หยอ่นต่อหลกัธรรมาภิบาล กฎระเบียบ
จ านวนมาก ลา้สมยัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลง ซ ้ าซอ้น 
13. มีความขัดแยง้สูง การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกวา้งในกระบวนการ
ยุติธรรม น าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ตลอดจนขาดความเช่ือถือจาก
นานาชาติ 
14. กระบวนการจดัสรรงบประมาณของศาลยติุธรรมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ทนัต่อ
การแกปั้ญหาท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
15. ระบบการท างานท่ีเน้นความเป็นเอกเทศ จึงขาดการบูรณาการในมิติต่างๆ รวมทั้งขาดกลไก
และช่องทางท่ีสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
16. บุคลากรส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการมี
วนิยั ความซ่ือสัตยสุ์จริตและการมีจิตสาธารณะ 
17. มีค่านิยมท่ียึดตนเองเป็นหลกัมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม วตัถุนิยม ยอมรับคนท่ีมี
ฐานะมากกวา่คนดีมีคุณธรรม 
18. ด้านวสัดุอุปกรณ์ขาดความทันสมัย ในการรองรับการเข้าสู่ศาลยุติธรรมดิจิทัลและการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน 
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 ภาพที ่5.1 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีปัญหาในปัจจุบนั 
   
 ค าถามข้อที่  2  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการในการ
อ านวยความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพฒันาด้านอ านวยความยุติธรรม ตาม
สภาวะส่ิงแวดลอ้มเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในการหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท่ีสามารถ
ด าเนินการไดต้ามจริงมีผลดงัต่อไปน้ี 
 การน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการอ านวยความยติุธรรมให้แก่คู่ความและประชาชนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลโดยด้วยการวางระบบการ
ติดต่อเข้าถึงและให้บริการข้อมูลแบบออนไลน์ท้ังข้อมลูคดีทุกเร่ือง เช่น การรับจ่ายเงินค่าฤชาธรรม
เนียม การย่ืน รับ- ส่งค าฟ้อง ค าคู่ความทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ E-filing การจัดท าส านวน
อิเล็กทรอนิกส์โดยจัดเก็บข้อมูลคดีท้ังหมดให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital 
File การน าเทคโนโลยีแบบบล็อกเชนมาใช้จะใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลให้มี
ความมัน่คงปลอดภัย คู่ความและประชาชนท่ีเข้าถึงและน าไปใช้อย่างมีความเช่ือมั่นได้ว่าเป็นข้อมูล
ท่ีถกูต้อง สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 4, คนท่ี 12) 
 การยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือให้ความยุติธรรมเป็นท่ีประจักษ์จากการน า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาสนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี และการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยค านึงถึงช่องทางอ่ืนท่ีสะดวกและประหยัดส าหรับผู้ ท่ียังไม่สามารถเข้าถึง

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อก

เชนในศาลยุติธรรม
ไทยที่มีปัญหาใน

ปัจจุบัน

วัสดุอุปกรณ์ขาดความ
ทันสมัย ในการรองรับ
เป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน

มีศาลยุติธรรมท่ัวประเทศ
เป็นจ านวนมากท าให้ต้อง
ใช้เนื้อท่ีและความยุ่งยาก

ในการจัดเก็บข้อมูล

ทุกคดีความต้องมีการ
รักษาความปลอดภัยและ
ป้องกันการแก้ไขปลอม
แปลงหลักฐานรวมท้ัง

ต้องตรวจสอบได้

การสร้างความเป็นธรรมของ
ศาลยุติธรรมยังขาดความ
น่าเชื่อถือขาดคุณภาพ

กระบวนการมีสมรรถนะไม่เท่า
ทันความซับซ้อนของสังคมโลก

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคัญขาดความรู้และ

ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
ทางออนไลน์จากการเข้ามา
โจรกรรมข้อมูลหรือการโจมตี
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายใน

ด้านต่างๆ
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เทคโนโลยีในการพัฒนาท้ังหมดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ด้วย (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 8, คนท่ี 15) 
 เทคโนโลยบีล็อกเชนประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ท่ีน ามาช่วยในการพิจารณา
คดีจากขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการท างานของศาลยุติธรรมท่ีมีกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงภายในระบบ จะข้ึน
ต่อทรัพยากรดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ขอ้มูลกระบวนการ และบุคลากรท่ีน าไปสู่กิจกรรมในการ
พิจารณาคดี ในการแสดงผลลพัธ์ การจดัเก็บและการควบคุม การน าขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปนั้น แปลง
ออกมาเป็นขอ้มูลตามตอ้งการและจากส่วนประกอบของเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ีเอง ท่ีท าให้เขา้ใจ
ถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกิจกรรมในเทคโนโลยบีล็อกเชน ไดแ้ก่  
 1. ฮาร์ดแวร์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีอยูใ่นระดบักายภาพของเทคโนโลยบีล็อกเชน เป็น
อุปกรณ์ท่ีสามารถมองเห็นและสัมผสัได้ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบขา้งและอุปกรณ์
เครือข่าย 
 2. ซอฟต์แวร์ คือชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็นชุดค าสั่งเพื่อสั่งให้รับขอ้มูลเขา้มาอยา่งไร แสดงผลอยา่งไรและจดัเก็บขอ้มูล
อยา่งไร 
 3. ข้อมูลหรือขอ้มูลดิบ ประกอบด้วยตวัอกัษร ตวัเลข รูปภาพ วิดีโอและเสียง ซ่ึงถูก
จดัเก็บไวใ้นลกัษณะของรายละเอียด แฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มูล ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที แต่จะเตรียมไวเ้พื่อรอการเรียกใชง้านต่อไป 
 4. กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน จะน าไปสู่การสร้างกรอบการท างานของระบบ  
จริงๆ ในแต่ละวนั ดงันั้น เพื่อให้การพฒันาเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความสมบูรณ์แบบ นกัวิเคราะห์
ระบบจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงกระบวนการการท างานของศาลยุติธรรมเป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัตอ้งศึกษา
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้สอดคลอ้งกบักระบวนการรวมถึงนโยบายของศาลยติุธรรม 
 5. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยบีล็อกเชน ประกอบไปดว้ย บุคคลหลายกลุ่มดว้ยกนั 
ไม่วา่จะเป็น เจา้หนา้ท่ีของศาลยุติธรรม ผูใ้ชร้ะบบ นกัออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกบัคดีความซ่ึงบุคคลทั้งหลายเหล่าน้ี ถือเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยบีล็อกเชน
ทั้งส้ิน ดงัสรุปตามค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 บล็อกเชนเป็นการเก็บข้อมูลท่ีท าให้สามารถแชร์ข้อมูลไปยังทุกคนท่ีเป็นเจ้าของและมี
สิทธิในข้อมูลนั้นได้ จึงเหมาะท่ีจะน ามาใช้แทนการจัดเก็บส านวน เพราะสามารถแชร์ข้อมูลคดี
ระหว่างอธิบดี หัวหน้าศาล องค์คณะ ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้ โดยท่ีไม่ต้องมีคนกลาง จึงมี
ความปลอดภัย เน่ืองจากไม่ได้เกบ็ข้อมลูไว้ท่ีสถานท่ีใดท่ีหน่ึงไว้จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ท้ังพืน้ท่ี
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เกบ็ส านวนคดี ค่าใช้จ่ายในการท าส าเนาเอกสารกระดาษ เป็นต้น (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 8, 
คนท่ี 12) 
 เทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในศาลยติุธรรมไทย จะสามารถท าให้การเกบ็รักษาและค้นหา
ข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึน้ จากเดิมท่ีจะต้องค้นหาจากเอกสารท่ีเป็นกระดาษ ท้ังยัง
ช่วยลดการใช้กระดาษลง และเพ่ิมความรวดเร็วในการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 10, คนท่ี 11) 
 ศาลยุติธรรมสามารถน าบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดเก็บไฟล์ส านวนคดี
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และปลอดภัย ด้วยการสแกนไฟล์ส านวนคดีและสามารถเรียกดู
ส านวนซ่ึงเป็นไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ได้สะดวก ประหยดัพืน้ท่ีจัดเกบ็ส านวนคดีและกระดาษ ซ่ึงบุคคล
ท่ีเป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมลู เรียกดูได้ตามท่ีผู้ควบคุมระบบก าหนด (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 7, 
คนท่ี 9, คนท่ี 10) 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกระบวนการหรือระบบงานท่ีช่วยให้ไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
ตลอดจนเป็นกระบวนการเพื่อรวบรวม จดัเก็บ ขอ้มูลและแสดงผลลพัธ์เป็นขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในระบบส านักงานอตัโนมัติ เช่น การพิจารณาคดีแบบออนไลน์ 
อินเทอร์เน็ต & อินทราเน็ต และเทคโนโลยีส่ือประสม ส าหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนของศาล
ยุติธรรม จะแบ่งการท างานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับยุทธศาสตร์ระยะยาว 2) ระดับการ
บริหาร 3) ระดับปฏิบัติการ 4) ระดับผู ้ปฏิบัติการ ในการจัดการเพื่อให้ศาลยุติธรรมบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวแ้ละเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อาจกล่าวไดว้่าศาลยุติธรรมท่ีมีการ
พฒันาระบบขอ้มูลและขอ้มูลท่ีดีจะช่วยใหส้ามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และท าใหศ้าลยติุธรรมเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นเร่ืองเก่ียวกบัการ
พิจารณาเลือกท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในศาลยุติธรรม กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรภายในศาลยุติธรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ศาลยุติธรรมลดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในการ
ท างานลง ช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัคดีความเพราะมีความสะดวกข้ึนและเกิดความ
พอใจอนัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืจากการร้ือปรับระบบและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของศาลยุติธรรมและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นเคร่ืองมือในการปรับระบบและ
พฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 การบริหารจัดการคดีของศาลก็เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในการ
พิจารณาคดีความได้อย่างแท้จริง มีความรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย และท าให้กระดาษในการ
พิจารณาคดีน้อยลง เช่น คดีท่ีดินและส่ิงแวดล้อมเดิมแต่ละคดีต้องใช้กระดาษจ านวนมากถึงคดีละ 
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500-600 แผ่น และย่ิงคดีท่ีลูกความต้องเดินทางมาไกลจะได้ไม่ต้องขนกระเป๋าเอกสารมาท่ีศาล แต่
จะน า USB Drive มาใช้แทน จึงท าให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาส่ิงแวดล้อมจากการ
ใช้กระดาษน้อยลง  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 6, คนท่ี 14) 
 สามารถเพ่ิมความมั่นใจได้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์มีความน่าเช่ือถือและเพ่ิมความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงต่างจากเอกสารกระดาษท่ีจะ
เข้าถึงได้มีความยากล าบากและปัญหาความเส่ือมของเอกสารกระดาษ ซ่ึงหากเกบ็ในรูปแบบของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะไม่มีวันเส่ือมของส่ือเว้นแต่ ส่ือท่ีเก็บนั้นจะเสียหายหรือมีการเปล่ียนแปลง
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ให้ผิดไปจากเดิมเท่านั้น (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 6, คนท่ี 12) 
  ส าหรับค าถามข้อท่ี  2 ผู ้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการในการ
อ านวยความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตามสภาวะส่ิงแวดล้อมเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ในการหาวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามจริง โดยสามารถ
สังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไดด้งัตารางท่ี 5.2 
 

ตารางที ่5.2 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 2 
 

ความคิดเห็น 
1. ในการพฒันาใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จะช่วยในการอ านวยความยุติธรรมให้กับศาลยุติธรรมทัว่
ประเทศเป็นศาลระบบดิจิทลั (Digital Court) 
2. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยในการแกปั้ญหาอาชญากรรมขา้มชาติ เช่น การคา้ยา
เสพติด แรงงานต่างดา้ว การคา้มนุษยแ์ละการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอร์รัปชนั 
3. การน ามาใช้จะช่วยในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วโดยไม่ตอ้งเดินทางมาศาล 
4. การจดัท าส านวนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน าไปใช้ได้อย่างมีความเช่ือมั่นได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ 
5. สามารถพฒันาไปสู่ระบบ Paperless ท าให้เกิดประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะ
ท าใหก้ารบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั สามารถใชป้ระโยชน์ได้ 
6. เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถท าให้การเก็บรักษาและคน้หาขอ้มูลต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
มากข้ึน ช่วยลดการใช้กระดาษลงและเพิ่มความรวดเร็วในการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



176 
 

ตารางที ่5.2 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 2 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น 
7. เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมาะท่ีจะน ามาใชแ้ทนการจดัเก็บส านวน เพราะสามารถแชร์ขอ้มูลคดี
ระหวา่งอธิบดี หวัหนา้ศาล องคค์ณะ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลได ้
8. ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของศาลยติุธรรม ในภาพรวมและมีความเช่ือมัน่
มากข้ึนในด้านการมีความปลอดภยัของขอ้มูลเป็นความลับและมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
บุคลากรผูใ้หบ้ริการและดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
9. การคน้หาโดยใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์จะกระท าไดร้วดเร็วกวา่และยอ่มส่งผลถึงความรู้สึกของ
เจา้ของคดีท่ีจะไดรั้บการอ านวยความยติุธรรมอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
10. กระบวนการวิธีปฏิบติังานช่วยลดค่าใชจ่้าย มีประสิทธิภาพ ลดเวลา แรงงานและค่าใชจ่้ายใน
การท างานลง จากการร้ือปรับระบบและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของศาลยติุธรรม 

 
ภาพที ่5.2 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการในการอ านวยความยติุธรรมและเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
 ค าถามข้อที่ 3 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ในศาลยุติธรรมไทยควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมในการพฒันาดา้นการบริการประชาชนเพื่อ

การประยุกต์ใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ในการอ านวยความ

ยุติธรรม

ใช้ในการพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการอ านวยความยุติธรรมให้กับ

ศาลยุติธรรมท่ัวประเทศให้แก่
คู่ความให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนในการแก้ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

และคอรัปชัน

การจัดท าส านวนให้อยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาไปสู่

ระบบ Paperless สร้างความม่ันคง
ปลอดภัยและเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง

สมบูรณ์

ท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
จะท าให้การบันทึกข้อมูล

ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน สามารถใช้

ประโยชน์ได้

ท าให้การเก็บรักษาและค้นหา
ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
เพ่ิมการอ านวยความยุติธรรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถแชร์ข้อมูลคดี
ระหว่างผู้ท่ีมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลได้

ใช้ลดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพ 
ลดเวลา แรงงานจากการร้ือ

ปรับระบบและพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการ

ของศาลยุติธรรม
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อ านวยความยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีหรือใชใ้นการสนบัสนุนให้มีการระงบัขอ้พิพาท
ด้วยความโปร่งใส มีความความถูกต้องแม่นย  า มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับโลกมีผล
ดงัต่อไปน้ี 
 บล็อกเชนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการคดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในคดีแพ่ง 
คู่ความอาจจะไม่ต้องมาท่ีศาล เน่ืองจากสามารถจัดการผ่านระบบได้โดยการย่ืนค าฟ้องเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ผ่านทางระบบโดยใช้บล็อกเชน เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่ความทุกฝ่าย ท้ังศาลก็สามารถจัดการคดีได้อย่าง
รวดเร็วขึน้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 6, คนท่ี 12) 
 ต้องมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ให้เข้าใจง่ายมากขึน้ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมไทยได้มากนักและมีความรู้น้อย ดังนั้น ระบบศาลของไทยควรให้มีการเข้าถึง
หรือเข้าหาได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่และทุกฝ่ายควรได้รับความเสมอภาค (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 
5, คนท่ี 10)  
 กระบวนการยุติธรรมในศาล ปัจจุบันยังมีขั้นตอนในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก 
บุคคลท่ีไม่มีอาชีพหรือไม่มีความรู้มาก่อนจะไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ เช่น คนยากจนไม่
อาจเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงต้องด าเนินการปรับตัวให้ทันกับไทยแลนด์ยุค 
4.0 เพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ได้ง่ายและสะดวก (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 7, คนท่ี 12) 
 เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการกับข้อมูลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นับแต่การจัดเก็บ การเรียกใช้และการส่ือข้อมูล รวมทั้ งการแลกเปล่ียนและใช้
ทรัพยากรขอ้มูลร่วมกนัให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี ความส าคญัของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้แก่
การช่วยในการจดัระบบขอ้มูลจ านวนมากของศาลยุติธรรมในแต่ละวนั ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกนัขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งอยู่เสมอดว้ยกระบวนการท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนและการจดั
เรียงล าดับข้อมูล ให้สามารถเก็บข้อมูลไวใ้นรูปท่ีสามารถเรียกได้ทุกคร้ังอย่างสะดวก ช่วยให้
สามารถจดัระบบอตัโนมติั และเรียกใช้ข้อมูล โดยเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในส านักงานเข้ากับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ ช่วยใน
การส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกบัเวลาและระยะทางในการติดต่อส่ือสาร
ขอ้มูลดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ส านักงานศาลยุติธรรมมีการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เช่น ระบบคัดถ่ายค าพิพากษาระหว่างศาล ระบบคัดถ่ายข้อมูลคดีระหว่างศาล ระบบขอหมายค้น
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หมายจับผ่านระบบขอหมายค้นหมายจับ ระบบการสืบพยานผ่านจอภาพ ระบบการติดตามส านวน 
หรือการอ่านค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลสูงผ่านจอภาพ เป็นต้น  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 
6, คนท่ี 14) 
 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องมีการแบ่ง
ออกเป็นระบบย่อยหลายระบบ และอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์ของทุกระบบยอ่ยเพื่อตอบสนอง
ต่อการจดัการในระดับต่างๆ ของศาลยุติธรรม ซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะความแตกต่างและ
ความสัมพนัธ์ของแต่ละระบบยอ่ยของเทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อการจดัการ ไดแ้ก่ 
 1. เร่ิมจากขอ้มูลรายการประจ าวนัท่ีเกิดข้ึนในศาลยุติธรรมเป็นขอ้มูลเขา้เพื่อไปพิจารณา
คดีในระบบ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการด าเนินการและควบคุมส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งระดบัตน้และ
เป็นขอ้มูลเขา้ของระบบถดัไป 
 2. ระบบจะน าขอ้มูลมาด าเนินการเพื่อให้ได้ขอ้มูลส าหรับการปฏิบติังานซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นขอ้มูลภายในศาลยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนมาท าการพิจารณาคดีเพื่อให้ไดข้อ้มูลส าหรับการตดัสินใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเป็นขอ้มูลเขา้ระบบสุดทา้ยของการพิจารณาคดี จะน าไปใชก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การตดัสินใจของศาลยติุธรรม ดงัสรุปตามค าใหส้ัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 การบริหารจัดการคดีของศาลมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออ านวยความสะดวก มีความรวดเร็วและ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยเฉพาะในการก าหนดบัญชีประเภทคดีจะเข้าสู่ระบบการจัดการคดีพิเศษ 
ได้แก่คดีแรงงาน คดีภาษี คดีจราจรและคดีความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ี ผู้ พิพากษาจะรับผิดชอบ
ตั้งแต่เร่ิมฟ้องคดีภายใต้ข้อก าหนดพิเศษ และศาลสามารถท าค า ส่ังอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของศาล โดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้ผ่านเว็บไซต์ของศาลซ่ึงเป็นเสมือนห้อง
พิจารณาเพ่ือท าค าส่ังหรือค าวินิจฉัย ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยส่งค าคู่ความและเอกสารแก่จ าเลย
สามารถส่งทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได้หรือส่งผ่านทาง Face book เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือและ
เป็นวิธีการท่ีกระท าโดยชอบเพ่ือท่ีจะท าให้การส่งค าคู่ความและเอกสารมีผล มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรมและโปร่งใส คู่ความสามารถเข้าถึงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของระบบศาลได้รับความสะดวกใน
การรับข้อมลูเอกสาร (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 8, คนท่ี 10) 
 ส าหรับค าถามขอ้ท่ี 3 ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในศาล
ยุติธรรมไทยควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมในการพฒันาดา้นการบริการประชาชนเพื่ออ านวย
ความยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีหรือใช้ในการสนับสนุนให้มีการระงบัขอ้พิพาทดว้ย
ความโปร่งใส มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัโลกโดยสามารถสังเคราะห์
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไดด้งัตารางท่ี 5.3  
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ตารางที ่5.3 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 3 
 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการคดี โดยเฉพาะในคดีแพ่ง คู่ความอาจจะไม่ตอ้งมาท่ีศาล 
เน่ืองจากสามารถจดัการผา่นระบบไดโ้ดยการยื่นค าฟ้องเอกสารหลกัฐานต่างๆ ผา่นทางระบบจึง
เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของคู่ความทุกฝ่าย ทั้งศาลก็สามารถจดัการคดีไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน 
2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ให้เข้าใจง่ายมากข้ึน เพราะคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมไทยไดม้ากนกัและมีความรู้นอ้ย ดงันั้นระบบศาลจึงควรให้มีการเขา้ถึงหรือ
เขา้หาไดม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูแ่ละทุกฝ่ายควรไดรั้บความเสมอภาค 
3. ศาลยุติธรรมสามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลคดีของแต่ละหน่วยงานในสังกดั เช่น ระบบขอหมาย
คน้ หมายจบั ผ่านระบบขอหมายคน้หมายจบั ระบบการสืบพยานผ่านจอภาพ ระบบการติดตาม
ส านวนหรือการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลสูงผา่นจอภาพ เป็นตน้ 
4. การพิจารณาพิพากษาคดีหรือใชใ้นการสนบัสนุนให้มีการระงบัขอ้พิพาทดว้ยความโปร่งใส มี
ความถูกตอ้งแม่นย  ามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
5. เป็นการยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อให้ความยุติธรรมเป็นท่ีประจกัษ์จากการน า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาสนบัสนุนการอ านวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี และการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
6. ศาลสามารถท าค าสั่งอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยประชาชนสามารถเขา้ไปใชผ้า่น
เวบ็ไซต์ของศาลซ่ึงเป็นเสมือนห้องพิจารณาเพื่อท าค าสั่งหรือค าวินิจฉัย ผ่านระบบออนไลน์ได้
โดยส่งค าคู่ความและเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
7. การบริหารจดัการดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนควรจะเป็นไปตามพนัธกิจของศาลยุติธรรม 
คือ อ านวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทางสังคม พฒันาและสร้าง
ระบบสนบัสนุนการอ านวยความยติุธรรมใหมี้ความรวดเร็ว สะดวก ทนัสมยัและเป็นสากล 
8. เสริมสร้างความร่วมมือทางศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ ธ ารงความ
ศรัทธาและความเช่ือมัน่เพื่อสร้างความสงบสุขและความมัน่คงของสังคมไทยท่ีย ัง่ยนื 
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ภาพที ่5.3 การบริหารจดัการในศาลยติุธรรมไทย 

 
 ค าถามข้อที่ 4 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอย่างไรบา้ง เพื่อให้เหมาะสมในการพฒันาด้าน
ระบบการบริหารจดัการมีผลดงัต่อไปน้ี 
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการน าข้อมูลต่างๆ มาเช่ือมโยงกัน โดยไม่มีกรอบ
จ ากัด ดังนั้นหากน ามาใช้ท้ังระบบของการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหากฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การค้นหาวันนัด ย่อมท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 6, คนท่ี 8, คนท่ี 15) 
 คุณสมบติัท่ีดีของเทคโนโลยบีล็อกเชนประกอบดว้ย 
 1. ความสามารถในการจดัการขอ้มูลท่ีดี ซ่ึงตอ้งสามารถปรับปรุงแกไ้ขและจดัการขอ้มูล 
เพื่อให้เป็นขอ้มูลท่ีพร้อมส าหรับน าไปใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ปกติขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของศาลยติุธรรมจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้สู่ระบบควร
ท่ีจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบ เพื่อให้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการใช้งาน
อยูเ่สมอ 
 2. ความปลอดภยัของขอ้มูล เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอีกอย่าง
ของศาลยติุธรรม ถา้ขอ้มูลบางประเภทร่ัวไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่หวงัดี อาจ

การบริหาร
จัดการในศาล
ยุติธรรมไทย

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการคดีโดย
คู่ความอาจจะไม่ต้องมาท่ีศาลจึงเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่ความทุกฝ่าย ท้ัง
ศาลสามารถจัดการคดีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

คนส่วนใหญ่เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้ท้ังท่ีมีความรู้น้อย มี

การเข้าถึงหรือเข้าหาได้มากกว่าที่
เป็นอยู่และทุกฝ่ายควรได้รับความ

เสมอภาค

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคดี เช่น ระบบขอ
หมายค้น หมายจับ ผ่านระบบขอหมายค้น
หมายจับ ระบบการสืบพยานผ่านจอภาพ 
ระบบการติดตามส านวนหรือการอ่านค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลสูงผ่านจอภาพ

การพิจารณาพิพากษาคดีหรือใช้ในการ
สนับสนุนให้มีการระงับข้อพิพาทด้วย
ความโปร่งใส มีความถูกต้องแม่นย ามี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ยกระดับการพิพากษาคดีให้ความ
ยุติธรรมจากการน าเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาสนับสนุนจากการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เสริมสร้างความร่วมมือทางศาล
ยุติธรรมไทยและต่างประเทศ ธ ารง
ความศรัทธาและความเชื่อม่ันสร้าง
ความม่ันคงให้กับสังคมไทยได้อย่าง
ยั่งยืน
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ท าให้เกิดความเสียหายต่อการตดัสินคดีความและสร้างความเสียหายให้แก่ศาลยุติธรรม ความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการก่อการร้ายต่อระบบ ซ่ึงจะมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพและความเป็นอยูข่องศาลยติุธรรม 
 3. ความยืดหยุ่นจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินการศาลยุติธรรมหรือสถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีดีตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั
ให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีถูกสร้างหรือถูก
พฒันาข้ึนในอนาคตตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยูเ่สมอ โดยมีอายกุาร
ใชง้าน การบ ารุงรักษาและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
 4. ความพึงพอใจของผูใ้ช ้เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกพฒันาข้ึนโดยมีความมุ่งหวงัให้
ผูใ้ชทุ้กฝ่ายสามารถน ามาประยุกตใ์นงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เทคโนโลยบีล็อกเชน
ท่ีดีจะตอ้งกระตุน้หรือโน้มนา้วให้ผูใ้ช้หันมาใช้ระบบให้มากข้ึน ดว้ยการพฒันาระบบตอ้งให้ตรง
กบัความตอ้งการและพยายามท าให้ผูใ้ช้พอใจกบัระบบ เพราะเม่ือผูใ้ช้เกิดความไม่พอใจกบัระบบ 
จะท าให้ความส าคญัลดนอ้ยลงไปและอาจจะท าใหไ้ม่คุม้ค่ากบัการลงทุนได ้ดงัสรุปตามค าสัมภาณ์
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 เทคโนโลยีบลอ็กเชน เป็นระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเกบ็ข้อมูลในศาลยุติธรรมไว้
อย่างเป็นระบบ โดยจะมีโปรแกรม ท่ีถกูพัฒนาขึน้มาเพ่ือใช้กับระบบงานนั้นๆ โดยเฉพาะ คร้ันเม่ือ
ผู้ ใช้ได้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดท าเป็นรายงานทางข้อมูลท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป แต่ระบบท่ีสมบูรณ์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง อันได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  กระบวนการและบุคลากร (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 
5, คนท่ี 9) 
 เป้าหมายของการรักษาความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนของศาลยุติธรรมทั่ว
ประเทศท่ีมกัมีบุคคลท่ีไม่หวงัดีท่ีตอ้งการลกัลอบเขา้มาผา่นการใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
เพื่อโจรกรรมขอ้มูล รวมถึงการท าลายขอ้มูล ดงันั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีใชง้านของศาลยุติธรรม
จึงมีหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยั ให้มีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะหากตอ้งมีการเช่ือมต่อ
เข้ากับเครือข่ายภายนอก ศาลยุติธรรมส่วนใหญ่ล้วนเช่ือมโยงระบบภายในเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแทบทั้ งส้ิน แต่ก็จ  าเป็นต้องรักษาข้อมูลส าคัญเอาไวไ้ม่ให้เหล่าแฮกเกอร์เข้ามา
โจรกรรมหรือท าลายขอ้มูล ส าหรับเป้าหมายหลักของการรักษาความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน ไดแ้ก่  1) เพื่อลดความเส่ียงของระบบท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานในศาล
ยุติธรรม 2) เพื่อรักษาความลบัของขอ้มูล 3) เพื่อรับประกนัถึงความสมบูรณ์ของระบบ และความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 4) เพื่อสร้างความพร้อมให้กับแหล่งข้อมูลและการปฏิบัติงานแบบ
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ออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง 5) เพื่อปฏิบติัตามนโยบายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัดงัสรุปตามค าสัมภาณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนเพ่ือการจัดการท่ีเหมาะสม ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามต้องการนั้น 
ต้องมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม มีความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยีบลอ็กเชนและเข้าใจใน
บทบาทของศาลยุติธรรมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ ในการน าไปใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจบนสถานการณ์ต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ของคดีความนั้นได้ทันที กล่าวคือ ข้อมูลจะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ต่อเม่ือมีความถกูต้อง ถ้าแหล่งต้นทางเป็นข้อมูลท่ีผิด เม่ือน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี กย่็อมได้
ผลลัพธ์ท่ีผิดพลาด (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 7, คนท่ี 11) 
 ในการจดัการเพื่อสนบัสนุนเป้าหมายเหล่าน้ี ขั้นตอนแรก ศาลยุติธรรมจะตอ้งตระหนกั
ถึงความเส่ียงในด้านต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทรัพยากรทางข้อมูล อนัได้แก่ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม
ประยุกต์ขอ้มูล และเครือข่าย ส่วนขั้นตอนต่อไปคือ จะตอ้งด าเนินงานตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัเพื่อป้องกนัความเส่ียงเหล่านั้น ไดแ้ก่ การตรวจจบัส่ิงผิดปกติ ว่ามีความเสียหายเกิดข้ึน
หรือไม่ ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งถูกด าเนินการก่อนเสมอ การระบุต าแหน่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย เพื่อน าไปสู่การจดัการไดอ้ยา่งตรงจุดและถูกตอ้ง การยบัย ั้งความเสียหายจากกระบวนการท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนให้เสียหายตามไปดว้ย ในการกูคื้นจากความเสียหาย เป็นกระบวนการ
จดัการระบบให้สามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกติ ดว้ยการท าให้ระบบกลบัมาท างานไดเ้ช่นเดิม 
แต่เทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีสร้างข้ึนเพื่อน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการของศาลยติุธรรมและ
การบริหารจดัการ ล้วนมีความเส่ียงต่อความเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงทางด้านฮาร์ดแวร์
และความเส่ียงด้านซอฟต์แวร์ นอกจากน้ี ยงัตอ้งแบกรับความเส่ียงจากการปฏิบติัการออนไลน์ 
เน่ืองจากเครือข่ายท่ีใช้งานมกัมีการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายภายนอกอย่างอินเทอร์เน็ต ดงันั้น จึง
ตอ้งมีมาตรการควบคุมข้ึนมา เพื่อน ามาบงัคบัใช้และเพื่อให้รอดพน้จากความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบติัดา้นความทนทานของโปรแกรม การส ารองระบบ การควบคุม การเขา้ถึงความเป็นหน่ึง
เดียวในการทรานแซกชันและการตรวจสอบประเมินการท างานดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 บล็อกเชนถือเป็นเร่ืองใหม่ในระบบศาลยุติธรรมไทย จึงต้องมีการลงทุนท้ังด้าน
เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียได้รับรู้
และเข้าใจเก่ียวกับบล็อกเชน เน่ืองจากเป็นผู้ รับบริการจากศาลยุติธรรม (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, 
คนท่ี 5, คนท่ี 7) 
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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเพื่อใช้ในการป้องกันและการ
ควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพราะมีหน่วยงานท่ีในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกนัอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยออ้มอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการหรือ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์แต่การท างานของแต่ละหน่วยงานขาดกลไก
เช่ือมโยง จึงมีลักษณะแบบต่างคนต่างท า โดยจะมีแผนงานและนโยบายของตัวเอง แม้ว่า
อาชญากรรมเก่ียวกบัยาเสพติด การฟอกเงินหรือการคา้มนุษย ์จะมีกฎหมายในการจดัการเฉพาะกบั
ปัญหาและเป็นกลไกท่ีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมและเกิดการประสานงานท่ีชดัเจน แต่ใน
ดา้นประสิทธิภาพของการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมเหล่านั้นยงัไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร รวมทั้ง
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกนัและควบคุมท่ียงัไม่บรรลุผล แม้
ในช่วงท่ีผ่านมา ได้มีความพยายามในการก าหนดทิศทางไวใ้นแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม
แห่งชาติ แต่ไม่ไดมี้รายละเอียดท่ีชดัเจนและในการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับ
กลยุทธ์การท างานให้สอดคล้องกันยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 การบริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนควรจะไปตามพันธกิจของศาล
ยุติธรรม คือ อ านวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม พัฒนาและ
สร้างระบบสนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัยและเป็นสากล 
เสริมสร้างความร่วมมือทางศาลและกระบวนการยุติธรรมไทย ธ ารงความศรัทธาและความเช่ือมั่น
เพ่ือสร้างความสงบสุขและความมัน่คงของสังคมไทยท่ียัง่ยืน (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 5, คน
ท่ี 12) 
 การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาคศาลยุติธรรมให้มีในการ
ปฏิบติังานดว้ยความเป็นมืออาชีพดว้ยการปรับเปล่ียนวีธีการท างานและการสร้างค่านิยมท่ีดีของ
บุคลากรภาคศาลยุติธรรม แต่ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัให้มีความ
ชัดเจน ทนัสมยั เป็นธรรม และสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัในระดบัสากลและข้อตกลงระหว่างศาล
ยุติธรรมทั้ งในประเทศ ประกอบด้วย 1) เพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้2) เพื่อให้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
และไดรั้บหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิท่ีมีมาตรฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 3) เพื่อให้ผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยได้รับการบงัคบัการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบติั และ
ไดรั้บการด าเนินการตามมาตรการอ่ืนแทนการถูกควบคุมตวั จ  าคุก กกัขงั 4) เพื่อให้สังคมมีความ
ปลอดภยัและเป็นธรรม โดยจ าเลยได้รับการก าหนดโทษท่ีได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการ



184 
 

กระท าผิด และมีการกระท าผิดซ ้ าลดลง 5) เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการอยา่งเหมาะสมเป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ไม่มีคดีขาดอายุความ และปราศจากการถูกแทรกแซง 6) เพื่อให้ระบบนิติวิทยาศาสตร์มี
มาตรฐานระดบัสากล เป็นท่ีน่าเช่ือถือและผูป้ฏิบติังานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความเป็นอิสระ 7) 
เพื่อใหศ้าลยุติธรรมมีวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งอ านวยความยติุธรรมดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โดย
มีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นศูนยก์ลาง และ 8) เพื่อให้ศาลยุติธรรมมีศกัยภาพในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน
ดงัสรุปค าส าภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 ส านักงานศาลยุติธรรมพยายามท่ีจะพัฒนาระบบต่างๆ ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ืออ านวยการ
บริการอ านวยความยติุธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีหรือใช้ในการสนับสนุนให้มีการระงับข้อ
พิพาทด้วยความโปร่งใส มีความถูกต้องแม่นย ามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับโลก  (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 9, คนท่ี 14) 
 จุดเด่นของบลอ็กเชน อยู่ ท่ีการเกบ็บันทึกข้อมูลดิจิทัลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน
มากท่ีเช่ือมโยงกัน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการยืนยันความถูกต้อง และหากมีการแก้ไข ก็จะสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าปรับแก้จากส่วนไหนและแก้ไขอะไรบ้าง ด้วยคุณสมบัตินี ้ข้อมลูบนบลอ็ก
เชนจึงสามารถน ามาเปิดเผยเป็น Open Data ได้โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองการถูกแก้ไขข้อมูล จนเป็นท่ี
ยอมรับในเวทีนานาชาติว่าข้อมูลบนบล็อกเชนจะปลอดภัย โปร่งใส ปลอมแปลงได้ยากและ
ตรวจสอบได้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 5, คนท่ี 9, คนท่ี 15) 
 ปัญหาการบริหารงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมจากการท่ีขาด
การบูรณาการร่วมกนั แมน้โยบายตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จะได้ก าหนด
ทิศทางให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือกนัก็ตาม แต่สภาพขอ้เท็จจริงแมแ้ต่ในศาลยุติธรรม
เองส่วนใหญ่ยงัมีโครงสร้างขององค์กรภายใตก้ฎระเบียบท่ีแตกต่างกนัและค่อนขา้งเป็นอิสระต่อ
กนั ดงันั้นในการพฒันาการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม แต่หากในการบูรณา
การท างานในดา้นการประสานงานกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการสูงสุดหรือกรม
ราชทณัฑ์ หากมองลกัษณะโครงสร้างนโยบายโดยภาพรวมแลว้ ทุกหน่วยงานจะมีนโยบายเฉพาะ
และไม่ค่อยเช่ือมโยงกันเพราะ บางหน่วยงานเน้นการมีสายการบงัคบับญัชาหรืออ านาจสูงสุด
ตามล าดบัชั้น ความเป็นเอกภาพของโครงสร้างนโยบายในแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดช่องว่างท่ีท า
ให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานร่วมกนั เกิดปัญหาต่อระบบการอ านวยความยุติธรรมใน
หลายส่วนดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 เทคโนโลยีบล็อกเชน ท าให้มีความโปร่งใส ถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น แต่การใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนจ าเป็นต้องเข้าใจถึงข้อดีข้อเสีย รวมไปถึงความเส่ียงจากการใช้เทคโนโลยี 
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เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงต้องศึกษาเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่เกิดปัญหา เช่นการบริหาร
จัดการในศาลยุติธรรมไทยนั้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะดีอย่างไรแต่หากมีความบกพร่องเร่ืองผู้ใช้งาน
ระบบ กจ็ะท าให้เกิดความเสียหายต่อทุกฝ่ายได้ ดังนั้นในการพัฒนาจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคคล
ควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงหมายถึงเจ้าหน้าท่ีรวมไปถึงประชาชนด้วย (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 6, คนท่ี 13) 
 การพฒันาและปรับวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส 
ยดืหยุน่และคล่องตวัสูง ลดความซ ้ าซอ้น เตรียมการท างานไวล่้วงหนา้ มีการวเิคราะห์ความเส่ียง น า
นวตักรรม เทคโนโลยี ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทลั แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ รวมทั้งองคค์วามรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาชีพเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ทนัเวลา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นส านกังานสมยัใหม่ น าไปสู่การเป็น
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบติังานเทียบไดก้บัมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการบริหารของศาลยุติธรรมเพราะ
เป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม ได้แก่ 1) การด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายผูมี้อรรถคดีได้รับความ
ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอน 2) มี
กลไกช่วยเหลือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายผูมี้อรรถคดีให้เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมโดยเสมอภาค และ
มีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3) มีกลไกในการบงัคบัตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมล ้ า และน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการควบคุมตวั 
จ  าคุก กกัขงั 4) มีการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยั
อยา่งย ัง่ยนืและมีความเป็นธรรม โดยมีการก าหนดโทษอาญาท่ีเหมาะสมไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรง
ของการกระท าผิด มีการกระท าผิดซ ้ าลดลง พฒันาระบบการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติด 
และบูรณาการฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับทุกฝ่าย 5) ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มี
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ สร้างความเช่ือมัน่ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังานในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวนและชั้นฟ้องคดี 
6) มีวิธีการท่ีมุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วและขจดัวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการอ านวยความยติุธรรม โดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์ร 7) กระบวนการยติุธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอ านวยความยติุธรรมในคดีทุก
ประเภทท่ีเป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดบัสากลและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจดัการ การบริการผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและรองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานดงั
สรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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 ระบบการบริหารจัดการคดีโดยใช้บล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ควรท าตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง ได้แก่ การบริหารจัดการคดีส านวนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการค้นหากฎหมายทาง
อิเล็กทรอนิกส์  การค้นหากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อกับหน่วยงานท่ี
ให้บริการประชาชนรวมท้ังระบบการค้นหาวนันัด เป็นต้น (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 9) 
 บล็อกเชนสามารถช่วยในการจัดการหลักฐานดิจิทัลได้ด้วยการสร้างเส้นทางการ
ตรวจสอบท่ีสามารถติดตามการเก็บหลักฐานและป้องกันการปลอมแปลงได้ โดยเส้นทางการ
ตรวจสอบนี้จะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างท่ีปรับเปล่ียนการเข้าถึงหลักฐานดิจิทัลของบันทึกใน
ระบบศาลไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครกต็ามเส้นทางหลักฐานสามารถช่วยจ าลองและล าดับเหตุการณ์ได้
อย่างถูกต้องและแม่นย าในการด าเนินการตรวจสอบและสามารถระบุได้ว่าหลักฐานดิจิทัลกลายเป็น
สถานะปัจจุบันได้ด้วยเหตุนี้ บล็อกเชนจะช่วยปกป้องกรอบการท างานท่ีส าคัญส าหรับหลักฐาน
ดิจิทัล ด้วยการรับประกันความถูกต้องของห่วงโซ่หลักฐาน (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 4, คนท่ี 
10) 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บการอ านวยความยติุธรรมท่ีรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมไดเ้พิ่มมากข้ึน รวมทั้งไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มบุคคลและ
ระหวา่งการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม การด าเนินมาตรการคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหาย พยาน ผูต้อ้งหา
และจ าเลยมีมาตรฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา และจ าเลยมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งสัดส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมมีเพิ่ม
มากข้ึนและจ านวนขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายต่อคดีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมลดลง 
รวมทั้งไม่มีคดีขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน ชั้นฟ้องคดีรวมทั้งเลือกระงบัขอ้พิพาท
ระหว่างศาลยุติธรรมเพิ่มมากข้ึน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ การบริการผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและเช่ือมต่อขอ้มูลระหว่างศาลยุติธรรมมีความส าเร็จดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกฝ่ายให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีบลอ็กเชน ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรบ้างในขัน้ตอนง่ายและน้อยท่ีสุดเพ่ือให้การ
เข้าถึงท าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 3, คนท่ี 7) 
  การออกแบบฐานข้อมูลในอดีตท่ีผ่านมา มีปัญหาตั้งแต่การใช้ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ง่าย
ต่อการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นระบบท่ีไม่มีกลไกการตรวจสอบความแน่นอนของ
ข้อมูล ซ่ึงปัญหาท่ีว่ามา ล้วนตรงข้ามกับหลักการของบล็อกเชนท้ังส้ิน แม้เทคโนโลยีบลอ็กเชนจะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มากมาย บล็อกเชนท่ีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเร่ือง แต่ถ้าใช้ไม่ดี หรือใช้
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โดยท่ีไม่เข้าใจหลักการก็อาจสร้างความเสียหายได้และเพ่ือแก้ปัญหาเก่าๆ ด้วยวิธีใหม่ ผ่าน
เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีสามารถประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย
สามารถเข้าถึงและยกระดับความยุติธรรมได้โดยไม่ต้องรอพ่ึงระบบยุติธรรมของรัฐเพียงอย่างเดียว  
(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 9, คนท่ี 13) 
 ศาลยุติธรรมเป็นระบบราชการท่ีมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
งบบุคลากรมีสัดส่วนสูง รวมทั้งมีโครงสร้างท่ียงัขาดระบบการท างานท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแบบ
บูรณาการ ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลยงัไม่ไดม้าตรฐาน บุคลากรภาคศาลยุติธรรมส่วนใหญ่
ยงัขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตลอดจนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการท าหน้าท่ี
และพฒันาศกัยภาพตนเองไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงปัจจยัดา้นเทคโนโลยีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลและมีเคร่ืองมือ
ช่วยตดัสินใจมากข้ึนเพราะในปัจจุบนัมีการกระจายขอ้มูลไปยงัคนจ านวนมากท าไดง่้ายและรวดเร็ว
มากข้ึน การพฒันาด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์
ขอ้มูลได้ง่ายและมีความรวดเร็ว แม่นย  าและเสมือนการวิเคราะห์โดยสมองมนุษยม์ากยิ่งข้ึน จะ
ส่งผลให้ในอนาคตระบบการกระจายและตรวจสอบขอ้มูลจะทรงพลงัมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่ง
เท่าทวีคูณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในคดีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลจ านวนมหาศาลผา่นทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบนฐานของการบริการท่ีมีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร นอกจากน้ี โปรแกรม
สนับสนุนการท างานท่ีซับซ้อนหลายอย่างจะถูกพฒันาข้ึน ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
 ท าให้ผู้ ใช้งานมีข้อมูลเพียงพอและสามารถใช้วิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้
อย่างแม่นย าและสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่าวเป็นโอกาสท่ีดี เอือ้ให้ศาลยุติธรรมสามารถบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างกันได้แบบ Real Time มีความทันสมัยและได้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน ใน
ขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายกส็ามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 10, คนท่ี 12, คนท่ี 15) 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม ควรน าไปสนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดี ซ่ึงเป็นการยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีของบุคลากรศาลยุติธรรม และส่งเสริมใน
การบูรณาการข้อมูลคดีด้วยระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลกลางไปสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นปัจจุบันและสามารถน าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกภาคส่วน ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในของส านักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานภายนอก คู่ความ ประชาชน
ผู้ใช้บริการ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 9, คนท่ี 14) 
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 ศาลยุติธรรมจ าเป็นต้องออกแบบเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความทนทานของโปรแกรมและการควบคุมการป้อนข้อมูล นอกเหนือจากการ
ปฏิบติังานตามฟังก์ชนัการท างานต่างๆ ท่ีถูกจดัเตรียมมาให้แลว้ โปรแกรมท่ีมีความทนทานจะช่วย
ขดัขวางการใช้งานท่ีไม่สมควรได ้เช่น การป้อนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถือ จะมี
การตรวจสอบในทุกทางท่ีอาจส่อให้เกิดขอ้ผิดพลาด ส าหรับโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถือสูง โคด้ค าสั่ง
ภายในจะสั่งให้แสดงขอ้ความเตือนให้ผูใ้ช้ได้ทราบในทนัทีเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน หรือมีความ
พยายามหลีกเล่ียงกระบวนการใดๆ เพื่อลดัไปยงักระบวนการอ่ืน ทั้งน้ีโปรแกรมจะปฏิเสธรหสัผา่น
ทุกตวั หากมีตวัอกัขระน้อยเกินกวา่ท่ีก าหนด หรือตั้งรหัสผ่านไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด และหาก
ผูใ้ชก้ระท าการใดไม่ถูกตอ้ง ก็จะมีขอ้ความเตือนท่ีสามารถอ่านแลว้เขา้ใจไดใ้นทนัที พร้อมกบัการ
แสดงข่าวสารเพื่อให้ผูใ้ช้รับทราบถึงเหตุการณ์หรือขอ้ผิดพลาดดงักล่าว เพื่อช้ีน าแนวทาง และเช้ือ
เชิญผูใ้ชใ้หป้ฏิบติัตามในขั้นตอนต่อไป 
 2. การส ารองขอ้มูลจะเป็นแนวทางในการป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือ
มีการท าส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่แบบอตัโนมติัซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีว่าการส ารองขอ้มูลท่ีศาล
ยติุธรรม ควรน ามาใชเ้พื่อการจดัเก็บขอ้มูลเกิดเสียหายข้ึนมา นั้นหมายถึงขอ้มูลทั้งหมดก็จะสูญไป
ในทนัที หากไม่มีคุณสมบติัในการจดัเก็บส าเนาขอ้มูล 
 3. การโจรกรรมข้อมูลและการสวมรอยความเป็นตัวคุณ ในบางคร้ังการขาดความ
ระมัดระวัง หรือความประมาทจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเฉพาะการเช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์เพื่อเขา้ถึงเครือข่ายสาธารณะอยา่งอินเทอร์เน็ต ถือเป็นความเส่ียงภยั รวมถึงช่องโหว่
ในดา้นต่างๆ การสวมรอยในการด าเนินงานดว้ยการน าขอ้มูลส่วนตวัของผูอ่ื้นไปใช้ในทางทุจริต 
และเร่ืองท่ีเส่ือมเสีย ท าให้ตอ้งกลายเป็นแพะรับบาปจากส่ิงท่ีตนไม่ได้ท า จากขอ้มูลส าคญัท่ีถูก
ลกัลอบน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ 
 4. การดดัแปลงหรือท าลายขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นการกระท าท่ีประสงคร้์าย ส่งผลให้ขอ้มูลผิด
ธรรมชาติไปจากความเป็นจริง รวมถึงการน าขอ้มูลปลอมเขา้มาปะปน ในขณะท่ีแฮกเกอร์บางรายมี
เป้าหมายมุ่งท าลายเวบ็ไซตข์องศาลยติุธรรม ดว้ยการเจาะระบบและเขา้ไปปรับเปล่ียนโฉมหนา้เวบ็ 
ให้เพี้ยนไปจากเดิม ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นการท าลายทรัพยสิ์นอนัมีค่าของศาลยุติธรรม ท าให้ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้มูลให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม ดงันั้น จึงควรวางมาตรการการจดัการเพื่อ
ป้องกนัมิให้เกิดข้ึน รวมถึงการติดตามผูก้ระท าผิด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมกัมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ดงัสรุป
ตามค าสัมภาณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย ควรมีการบริหารจัดการคดี 
โดยท่ีคู่ความสามารถตรวจค้นวันนัดได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเวบ็ไซต์ของศาลเพ่ือทราบวัน
นัดโดยระบบต้องมีประสิทธิภาพและแม่นย าในการสืบค้นข้อมลูต่างๆ และจะต้องพัฒนาการจัดการ
และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะต้องให้เจ้าหน้าท่ีศาล
ประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์และเวบ็ไซต์ต่างๆ 
และต้องทราบกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการการเปล่ียนแปลงกฎหมายเพ่ือ
สามารถช่วยในการเขียนค าพิพากษาได้  ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีศาลต้องมีการอบรมเพ่ือเติมและยอมรับ
การเปล่ียนแปลงให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีก าลังเติบโตขึน้ในปัจจุบันและอนาคต (สรุปค าสัมภาษณ์คน
ท่ี 5, คนท่ี 9, คนท่ี 12) 
 เทคโนโลยบีล็อกเชนก่อให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม ศกัยภาพอนั
ทรงพลงัของเทคโนโลยีดา้นการจดัเก็บและประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ท าให้มีการบนัทึกเป็น
ขอ้มูลจ านวนมากทั้งระดบัองค์กรและระดับบุคคลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  าและยงัสามารถใชใ้นการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานภาคศาลยติุธรรมไดโ้ดยสะดวกมากยิ่งข้ึน จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยปิดช่องโหวข่องกิจกรรม
ท่ีไม่โปร่งใสและบรรเทาปัญหาคอร์รัปชัน่ทั้งในภาคศาลยุติธรรมให้ลดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการป้องกนัและลดปัญหาด้านทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือดงัสรุปตามค าสัมภาณ์ผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรเร่ิมจากเร่ืองท่ีไม่มี
ผลกระทบ เพราะหากระบบใดเกิดปัญหา เช่น ในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือการ
ค้นหากฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ระบบการค้นหาวันนัด ซ่ึงส่ิงส าคัญท่ีสุดคือต้องมีการ
ประเมินผลในเร่ืองของความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนด้วย (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 10, คน
ท่ี 14) 
 บล็อกเชนจะส่งผลกระทบต่อระบบของศาลยุติธรรมและหลายแห่งเร่ิมมีการใช้เพ่ือให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผู้ใช้บริการศาลยุติธรรมแต่จากการมีขั้นตอนมากมาย เม่ือ
น าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาช่วย กท็ าให้กระบวนการต่างๆเสร็จส้ินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงหากถึงเวลาท่ีทุกคนจะสามารถเข้าถึงและท ากิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันโดยสามารถเช่ือมัน่ในทุก
ขั้นตอนได้ บล็อกเชนจะกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบและสร้างเป็น
กระบวนการใหม่ เพ่ือรองรับพฤติกรรมการใช้บริการของทุกฝ่ายท่ีมีผลได้ผลเสียกับคดีความเพราะ
จะต้องประเมินสถานการณ์ให้ทันเวลาได้อย่างรวดเร็ว (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 6, คนท่ี 13) 
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 บุคลากรของแต่ละศาลยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญดา้นกฎหมายไดรั้บการพฒันาทกัษะการท างานอย่างต่อเน่ืองมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการ
ท างานเป็นมืออาชีพและตระหนกัในหลกันิติธรรมพร้อมท างานเพื่อให้บทบาทและภารกิจของแต่
ละองค์กรบรรลุตามวิสัยทศัน์เป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางท่ีก าหนดไว ้หากบุคลากรในศาล
ยุติธรรมขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ จิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการปฏิบติังาน ท าให้ไม่
สามารถให้บริการผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีศรัทธาเช่ือมัน่ ประกอบ
กบัระบบวฒันธรรมอุปถมัภ์ท าให้เกิดการเลือกปฏิบติั การละเลยไม่ปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา การ
ใช้ดุลยพินิจท่ีไม่เท่ียงธรรม การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการทุจริตคอร์รัปชันทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม ดงัสรุปตามค าสัมภาณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 งบประมาณไม่เพียงพอ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผน ส่งผลให้การป้องกันและระงับเหตุร้ายตลอดจนการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น เพราะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาญามี
ต้นทุนสูงและต้นทุนของการด าเนินคดีอาญาสูงกว่าต้นทุนในการด าเนินคดีแพ่ง 22 เท่า ดังนั้นการ
ใช้มาตรการทางอาญาจึงควรใช้เท่าท่ีจ าเป็น (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 12) 
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มาเปล่ียนอนาคตในศาลยุติธรรมโดยมีคุณลกัษณะเด่น
ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สามารถยอ้นกลบัไปตรวจสอบความโปร่งใสได ้เทคโนโลยีน้ีเม่ือถูกน ามาใช้
ประโยชน์กบัศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม
ดว้ยการปฏิรูปกระบวนการดว้ยการคิดใหม่ ท าใหม่ โดยใชเ้คร่ืองมือและนวตักรรมใหม่เขา้มาช่วย 
เพื่อแกไ้ขส่ิงเก่าท่ีเคยล้มเหลวในอดีตแมจ้ะมีความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยู่
หลายคร้ัง แต่ส่วนใหญ่มกัลม้เหลว ซ่ึงเกิดจาก 3 ปัจจยัดว้ยกนัคือ การพฒันาหรือปฏิรูปผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงท าให้เกิดการปฏิรูปจากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผูใ้ช้บริการซ่ึงจะเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์หรือ
ผลกระทบโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะโอกาสจาก
เทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลดิจิทลัแบบไม่รวมศูนย ์คือมีลกัษณะเป็นระบบฐานขอ้มูล
ประเภทหน่ึงซ่ึงถูกเก็บแบบกระจาย แทนท่ีจะรวมไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง นอกจากน้ี บล็อกเชนยงัมีลกัษณะ
พิเศษคือ เป็นทั้ ง Open Data คือคนอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็น
ส่วนตวั คือจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้นดว้ยเหตุน้ี 
บล็อกเชนจึงเป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีมีความปลอดภยั ยากต่อการแกไ้ขและเอ้ือให้เกิดความโปร่งใส
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงเหมาะแก่การน าไปใชใ้นการท างานท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นมีความไม่ไวใ้จกนัเพราะ
ยิ่งไม่ไวใ้จกนัเท่าไหร่ ขอ้มูลจะยิ่งถูกตรวจสอบและโปร่งใสมากข้ึนเท่านั้นมากกว่าการเช่ือมโยง
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ขอ้มูลท่ีโปร่งใส ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้ บล็อกเชนคือจากเดิมท่ีฟังก์ชนัของอินเทอร์เน็ตคือการ
รับส่งขอ้มูลเป็นหลกั แต่บล็อกเชนจะยกระดบัข้ึนไปกวา่นั้น คือรับส่ง คุณค่า หรือ สิทธิ ในขอ้มูล
หรือส่ิงของนั้นไปดว้ย ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  ความโปร่งใสน ามาซ่ึงแสงสว่าง และแสงสว่างคือปัจจัยท่ีดีท่ีสุด block chianเป็นเหมือน
ไฟฉาย ช่วยส่องสว่างให้เห็นและสามารถตรวจสอบได้ เร่ืองนีดู้เหมือนง่าย แต่จริงๆ ยากท่ีสุด ไม่มี
ใครอยากถูกแสงสว่างส่อง เป็นพลังท่ีส าคัญคือพลังการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยน าเทคโนโลยีมา
เป็นเคร่ืองมือช่วยติดตามและตรวจสอบ สร้างความโปร่งใส ให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยไม่
ต้องรอภาครัฐเพียงอย่างเดียว (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 8, คนท่ี 10) 
 การน าเทคโนโลยี บลอ็กเชนไปใช้อุดช่องว่าง พัฒนาระบบและแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับสิทธิ
และผลประโยชน์สาธารณะบลอ็กเชนเป็นเคร่ืองมือท่ีดีมาก ในการสร้างความน่าเช่ือถือระหว่างกัน
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีใช้งานข้อมูลนั้นๆ ร่วมกัน และข้อมลูนั้นมีความต่อเน่ือง เช่น ความเป็นไป
ในอดีตส่งผลต่อความเป็นไปในปัจจุบันและอนาคต (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 7, คนท่ี 10) 
 การประยุกต์ใชบ้ล็อกเชนในศาลยุติธรรมมีหลายส่วนดว้ยกนั เช่น น ามาใชใ้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง การก าหนดราคากลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน การรับ
แจง้ค าร้องไปจนถึงชั้นศาล เพื่อเพิ่มความปลอดภยัของขอ้มูลและลดการใช้กระดาษ สร้างความ
น่าเช่ือถือ ลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแก่หน่วยงานของศาลยติุธรรมโดยเฉพาะการเก็บขอ้มูลท่ี
มีความซับซ้อนและเก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่ายและให้เกิดความชัดเจนในการติดตามแหล่งท่ีมา เพิ่ม
มาตรฐานการใชก้ระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดระหว่างประเทศ 
การน าเทคโนโลยีมาพิจารณาความยุติธรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท าความเขา้ใจ
ภาพรวมของโอกาส และคัดกรองประเด็นและไอเดียใหม่ ท่ีน่าสนใจเพียงพอ ท่ีจะน ามาเป็น
ตน้แบบท่ีสามารถน าไปทดลอง พฒันาและต่อยอดไปสู่การใชแ้กไ้ขปัญหาไดจ้ริง พร้อมกบัเป็นการ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือของนกัปฏิบติัเพื่อน าแนวคิดใหม่ไปขยายผลอยา่งเป็นรูปธรรมดงัสรุป
ค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 บล็อกเชนเป็นนวัตกรรมล ้ายุค น าทางสู่การเปล่ียนแปลงด้านบริการให้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ต้นทุนต า่ บนความปลอดภัยและสามารถเช่ือมั่นได้ด้วยการตัดตอนคนกลางด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้าทดแทนถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 8, คนท่ี 13) 
 การน าบล็อกเชนมาใช้จะเป็นการเปล่ียนระบบฐานข้อมูลจากท่ีอยู่ ในกระดาษ ให้เป็น 
‘ดิจิทัล Database’ ท้ังหมด ท้ังในแง่รูปแบบของข้อมูล เช่น เป็นไฟล์ดิจิทัล และในแง่รายละเอียด
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ของข้อมลูท่ีก ากับอยู่บนไฟล์นั้นเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, 
คนท่ี 14) 
 ส่วนใหญ่สามารถเช่ือมโยงการแลกเปล่ียนในแบบออนไลน์ไดจ้ากทัว่โลกในแบบบุคคล
ต่อบุคคลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัคนกลาง แมจ้ะไม่รู้จกักนัมาก่อนก็สามารถเช่ือมต่อถึงกนัผ่าน
เครือข่ายร่วมกนัไดอ้ยา่งอิสระในรูปแบบในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ตอ้งมีการสร้าง
ความเขา้ใจและแนวโนม้ในการน าบล็อกเชนไปประยกุตใ์ชใ้นศาลยติุธรรมท าใหไ้ดรั้บความเช่ือมัน่
ดา้นความปลอดภยัและความถูกตอ้งสูงจากความสามารถของระบบจึงท าให้ผูท่ี้อยู่ในระบบบล็อก
เชนท าการแลกเปล่ียนหรือท าส่ิงต่างๆ ร่วมกนัได ้ซ่ึงองคป์ระกอบขบัเคล่ือนท่ีเป็นส่วนหลกัส าคญั
ท่ีท าให้ระบบได้รับความเช่ือมั่นจากผูใ้ช้ ได้แก่ กล่องเก็บข้อมูล หรือ Block ในการท าหน้าท่ี
กระจายไปให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเก็บเอาไว ้โดยขอ้มูลเหล่านั้นไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงได้
และทุกคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรมใหม่เกิดข้ึนจะมีการสร้างกล่องใหม่ข้ึนมา จากนั้นจึงน ากล่องมาผูก
เขา้ดว้ยกนัท่ีเรียกวา่ Chain โดยการผกูดว้ยวิธี Hash Function ซ่ึงเปรียบเสมือนลายน้ิวมือของไฟล์ท่ี
ใช้ในการยืนยนัความถูกตอ้งจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนถือเอาไว ้ถือเป็นตวัแทนของขอ้มูลตน้ฉบบั ซ่ึง
ค่าท่ีไดมี้โอกาสท่ีซ ้ ากนัยากมาก จึงเป็นคุณสมบติัท่ีเช่ือมัน่ไดใ้นการน ามาใช้ยืนยนัขอ้มูลท่ีแต่ละ
บุคคลถือไวอ้งค์ประกอบท่ีส าคญัคือการตกลงร่วมกนัเพื่อก าหนดขอ้ตกลงท่ีตอ้งเห็นพอ้งร่วมกนั
ดว้ยอลักอริทึมต่างๆ แลว้แต่การตกลงใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัตามกฎซ่ึงจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในเครือข่ายของผูใ้ช้ รวมทั้งจะตอ้งมีขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ร่วมกัน ซ่ึง
กระบวนการตรวจสอบตอ้งเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นเม่ือมีการท ากิจกรรมใดๆ เกิดข้ึน จะเกิด
การสร้างกล่องใหม่ข้ึน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเช่ือมโยงกล่องนั้นเข้ากับห่วงโซ่เดิมท่ีผูก
รวมกนั โดยมีการยืนยนัตวัเองของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีสร้างใหม่จะตอ้ง
ได้รับการเห็นชอบจากผูใ้ช้คนอ่ืน ในห่วงโซ่ผ่านขอ้ตกลงท่ีมีร่วมกนัก่อนหน้าน้ีและระบบจะท า
การตรวจสอบ จึงท าให้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับความเช่ือมั่นด้านความปลอดภยัและความ
ถูกตอ้งสูงจากความสามารถของระบบดา้นความเช่ือมัน่และความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึน จึงท าให้ผูท่ี้อยู่
ในระบบ บล็อกเชนท าการแลกเปล่ียนหรือท าส่ิงต่างๆ ร่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นคนกลางท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ เช่นศาลยุติธรรมท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการเก็บขอ้มูลในคดีความทั้งหมดเพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ เป็นตน้ ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 การใช้ประโยชน์จากบลอ็กเชนจะต้องมาพิจารณาว่าจะน าคุณลักษณะของ บลอ็กเชนมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันโดยตอบโจทย์ 3P คือ ช่วยให้รัฐเข้าใจ
และเข้าถึงความต้องการของทุกฝ่าย ช่วยให้เกิดการส่งเสริมการท างานและสร้างพลังให้กับกลุ่มศาล
ยุติธรรมและหน่วยงานท่ีต่อต้านคอร์รัปช่ัน และช่วยสร้างแพลทฟอร์มเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง 
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เพ่ือให้สามารถต่อต้านการคอร์รัปช่ันได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 7, คนท่ี 
9) 
 คุณสมบัติท่ีส าคัญของบล็อกเชนคือมีต้นทุนต ่ า เพราะเป็นการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีและยงัท าให้เกิดการกิจกรรมท่ีมากกวา่เงิน มีการแลกเปล่ียนคุณค่าทางอินเทอร์เน็ตโดย
อาศยัรากฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนน ามาประยุกต์ด้วยการโอนความเป็นเจา้ของผ่านระบบ
สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดใ้นระบบ ส่ิงเหล่าน้ีท าให ้บล็อกเชนเกิดการแลกเปล่ียนคุณค่าหรือความ
เป็นเจา้ของทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยการแปลงข้อมูลต่างๆ มาอยู่ในรูปแบบดิจิทลั ยิ่งกว่านั้ น ยงั
สามารถประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมส่วนใหญ่ได ้โดยไม่ตอ้งมีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความเป็นไป
ไดท่ี้จะค่อยๆ เกิดข้ึนเร่ือยๆ คลา้ยกบัยุคท่ีเกิดอินเทอร์เน็ตท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจใหก้บัทุกคนเพื่อ
กา้วสู่การใชง้านในโลกไซเบอร์เช่นในปัจจุบนัดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 เทคโนโลยีบลอ็กเชนว่าเป็นเร่ืองใหม่แต่การท่ีศาลยติุธรรมต้องเปิดเผยข้อมลูให้เป็นแบบ
ดิจิทัล ท่ีทุกฝ่ายเข้าถึงได้ และจะสามารถน ามาท าอะไรท่ีเป็นประโยชน์ได้มากมาย จะเป็น
นวตักรรมใหม่ทางด้านการจัดการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและยกระดับความยติุธรรมได้โดยไม่ต้อง
พ่ึงศาลยติุธรรมเพียงฝ่ายเดียว (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 5, คนท่ี 15) 
 บล็อกเชนเป็นแนวทางในการสร้างนวตักรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบใน
ระหวา่งน้ีศาลยุติธรรมอยูใ่นช่วงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชใ้ห้มากข้ึน ตามสภาพ
ความพร้อมในการใช้งานบล็อกเชนอยูม่ากมาย เช่น เพื่อให้ขอ้มูลมีความโปร่งใส มีค่าใช้จ่ายน้อย
และใชเ้วลาสั้นๆ ท าไดง่้ายกวา่ระบบปกติรวมถึงการน ามาใชใ้นส่วนอ่ืน เช่น การบริการทางสังคม 
น ามาใช้ในการพิสูจน์ขอ้มูลท่ีเป็นวตัถุพยานในคดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ยืนยนัความ
เป็นเจา้ของ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะตวับุคคล เช่น ขอ้มูลบตัรทุกฝ่ายท าให้ไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
การถูกขโมยขอ้มูลส่วนตวัอีกต่อไป นอกจากน้ีบล็อกเชนยงัน ามาประยุกต์ใช้ร่วมในการยืนยนั
ตวัตนแทนการใชร้หัสผ่านไดด้ว้ย เช่น ในการเช็คความมีตวัตนไดท้นัทีและท่ีส าคญัยงัมีความเป็น
ส่วนตวัมากข้ึนดว้ยดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ศาลยุติธรรมได้ให้ความส าคัญกับบล็อกเชน อีกด้านหน่ึงคือการสร้างคอมมูนิตี้และ
กิจกรรมมากมาย ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง หากแต่ยังไม่ได้
น าไปใช้งานอย่างจริงจัง แต่เม่ือทุกอย่างลงตัว ทุกศาลยุติธรรมในประเทศจะมีความพร้อมเพราะ
ศาลยุติธรรมไม่อาจหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เพราะเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของข้อมูลให้มี
ความถกูต้องและแม่นย าอยู่ในระดับสูง (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 9, คนท่ี 11) 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนมีทั้งโทษและประโยชน์ จึงตอ้งเร่ิมจากการสร้างวิธีท่ีสอดคล้อง
และเหมาะสม การปรับทศันคติของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและจะช่วยให้การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา
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อาชญากรรมให้ทันท่วงที การเปล่ียนแปลงการท างานของเจ้าหน้าท่ีเพียงล าพงัไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางอาชญากรรม ตอ้งเรียนรู้เทคโนโลยีให้มากข้ึน ไม่ปล่อยให้อาชญากรมาใชโ้อกาส
กบักฎหมายท่ีหละหลวม ส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสมดุลระหว่างหลกันิติธรรมกับ
เทคโนโลยีคือการสร้างความเข้าใจและการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมท่ีเฉียบแหลมและฉบัไว ทั้งในภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมดงั
สรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีบลอ็กเชนและกฎหมายคือเราจะไม่สร้างความเปล่ียนแปลง
อะไรได้ถ้าทุกคนยังต่อต้านการเปล่ียนแปลง เพราะเทคโนโลยีจะเป็นอุปสรรคต่อกฎหมาย เราจึง
ต้องสร้างโมเดลใหม่ และสร้างใหม่อีกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงไป ต้องท าให้กฎหมายไม่ล้าหลัง
เทคโนโลยีและท้ังสองส่ิงต้องมาพร้อมกันจึงจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของ
สังคมได้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 2, คนท่ี 4) 
 ลกัษณะของระบบงานควบคุมอาชญากรรมท่ีส าคญัคือการควบคุมอาชญากรรมโดยส่วน
ใหญ่หมายถึงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและการต่อสู้กบัอาชญากรในการ
ด าเนินการประกอบด้วย ต ารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์เป็นเคร่ืองมือของการ
ควบคุมอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ ซ่ึงระบบงานยุติธรรมท่ีเป็นระบบย่อยตามบทบาท หน้าท่ี
ของหน่วยงานต่างๆ ในระบบงานยุติธรรมประกอบดว้ย การป้องกนัและการลดอาชญากรรม เช่น 
สภานิติบัญญัติเม่ือพิจารณาออกกฎหมายถึงแม้จะไม่เก่ียวข้องกับงานยุติธรรมโดยตรง ก็จะมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานยุติธรรมโดยทางอ้อมในทางบริหาร เช่น ด้านการศึกษา การสังคม
สงเคราะห์ และการบนัเทิง เป็นต้น การมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบงานน้ีท่ีมี
วตัถุประสงคคื์อการสนบัสนุนให้ทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
 อาชญากรท างานเป็นเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดและหากเป็นองค์กรข้าม
ชาติ จะย่ิงมีเงินทุนสนับสนุนไม่จ ากัด เจ้าหน้าท่ีจึงต้องท างานเป็นเครือข่ายและเท่าทันเทคโนโลยี
เช่นกัน ท่ีส าคัญจะต้องอาศัยความร่วมมือท้ังเชิงนโยบายและการปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของทุกฝ่ายทุกคน น าไปสู่การสร้างมุมมองและทัศนคติท่ีเหมาะสม  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 7, 
คนท่ี 8, คนท่ี 12) 
 ระบบงานยุติธรรมได้มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีกันโดยเด็ดขาดประกอบด้วยการ
สืบสวน สอบสวน และจบักุม เป็นหนา้ท่ีของพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ การฟ้องคดีและการ
ด าเนินคดีในศาลยุติธรรมเป็นหนา้ท่ีของอยัการและทนายความ การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นหนา้ท่ี
ของศาลและการปฏิบัติตามค าพิพากษาคดีเป็นหน้าท่ีของศาลและกรมคุมประพฤติหรือกรม
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ราชทณัฑ ์เม่ือพิจารณาจากอ านาจหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานยติุธรรมจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะคือลกัษณะท่ีเป็นระบบงานควบคุมอาชญากรรมและระบบงานยุติธรรมเป็นระบบย่อยท่ี
แสดงได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบบงานควบคุมอาชญากรรม ไดแ้ก่ ระบบงานท่ีว่าดว้ยการบงัคบัใช้กฎหมาย การ
ฟ้องร้องด าเนินคดี การต่อสู้คดี การพิจารณาพิพากษาคดี การลงโทษและการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งโทษ
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี งานส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการมีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งต่อการลงโทษผูฝ่้าฝืน
กฎหมายของรัฐ  ดังนั้ น  ระบบงานควบคุมอาชญากรรมน้ีพอจะแยกออกให้เห็นว่า 1) เป็น
ระบบงานท่ีประกอบดว้ยงานมากมายหลายอยา่งท่ีจะตอ้งท า  2) งานดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกบังานนั้น เช่น  การบงัคบัใช้กฎหมาย การสืบสวน สอบสวนและจบักุม การ
ฟ้องร้องด าเนินคดีและการพิจารณาพิพากษาคดี 3) การปฏิบติังานต่างๆ ยกเวน้ทนายความจะตอ้งท า
โดยหน่วยงานของรัฐ 4) การปฏิบติังานต่างๆ จะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการลงโทษ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ของระบบงานต่างๆ ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนกังานอยัการ ทนายความ ผู ้
พิพากษา พนกังานคุมประพฤติและเจา้หนา้ท่ีของราชทณัฑ์ ระบบงานศาลยุติธรรมท่ีเป็นระบบงาน
ควบคุมอาชญากรรมน้ี เป็นระบบงานท่ีเห็นไดช้ดัและเป็นระบบงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นประจ าวนั
ดงัสรุปตามค าสัมภาณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 กฎหมายและความยุติธรรมมีหน้าท่ีคุ้มครองคุณค่าของประชาชนทุกคน ซ่ึงไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนเทคโนโลยี ซ่ึงไม่ว่าจะพัฒนาไปสักเท่าใด กฎหมายก็ยังให้
ความส าคัญหรือคุ้มครองกับผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเช่นเร่ืองการจดสิทธิบัตรท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามความคาดหวังของสังคม เช่น การขอจดสิทธิบัตรวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า เร่ืองกฎหมายกับเทคโนโลยีมีความเช่ือมโยงกัน กฎหมายเข้ามาชะลอ
การใช้เทคโนโลยีท่ีเกินเลยซ่ึงเป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น  (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 7) 
 กระบวนการยุติธรรมในอนาคต ทุกคนควรมีส่วนร่วมเพราะต่างคาดหวงัว่าจะได้รับ
ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกนัโดยเฉพาะในคดีอาญาซ่ึงขั้นตอนส าคญัอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
กระบวนการยุติธรรมทั้งหลายคือการคน้หาพยานหลกัฐานเพื่อน าไปสู่การพิสูจน์หาความบริสุทธ์ิ
หรือความผิดของผูท่ี้ถูกกล่าวหาซ่ึงการค้นหาพยานหลักฐานน้ีเองท่ีจัดว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการยติุธรรมในทางอาญาทั้งหมดโดยทัว่ไปแลว้ ในกระบวนการยุติธรรมขั้นตน้ก่อนจะน า
คดีข้ึนสู่ศาล เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยพนกังานสอบสวนหรือต ารวจและพนกังาน
อยัการ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาท่ีใชบ้งัคบันั้นให้อ านาจแก่เจา้พนกังานต ารวจ
เป็นผูมี้อ านาจสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานแต่เพียงผูเ้ดียวโดยไม่ไดมี้
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บทบัญญัติกฎหมายใดท่ีให้อ านาจแก่พนักงานอัยการในการเข้าร่วมการสอบสวนไวเ้ลย ด้วย
ลกัษณะของการด าเนินการสอบสวนท่ีผกูขาดเช่นน้ี ท าใหก่้อนท่ีพนกังานอยัการจะใชดุ้ลยพินิจเพื่อ
ท าค าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในคดีใด พนักงานอยัการเองจะทราบไดอ้ย่างไรว่า พยานหลกัฐานท่ี
พนกังานสอบสวนไดร้วบรวมมาให้นั้นเป็นพยานหลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายและถูกตอ้งแทจ้ริง 
รวมถึงมีความเช่ือถือหรือไม่ เน่ืองจากโดยขอ้เท็จจริงในช่วงเวลาปัจจุบนันั้น พนกังานอยัการเป็น
เพียงผูท่ี้รับทราบขอ้มูลจากส านวนท่ีรวบรวมและจดัท าโดยพนักงานสอบสวนเท่านั้น ดงันั้น ถ้า
หากมีกรณีท่ีพนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาท าเป็นส านวนการ
สอบสวนส่งให้พนักงานอยัการ โดยเหตุอาจเกิดจากตวัพนักงานสอบสวนเองหรือจากอิทธิพล
ภายนอก ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ส านวนการสอบสวนนั้นมิชอบดว้ยกฎหมาย และท าให้พนกังาน
อยัการใชดุ้ลพินิจสั่งคดีผิดพลาดได ้ซ่ึงแน่นอนว่าหากมีการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีโดยไม่ชอบนั้น 
ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับคดีเป็นอย่างมาก รวมทั้ งอาจท าให้เกิดปัญหาการ
ด าเนินคดีผิดตวั ผลท่ีตามมาคือ ผูก้ระท าผิดตวัจริงไม่ได้รับโทษ แต่คนท่ีตอ้งมารับโทษแทนนั้น
กลายเป็นแพะรับบาป ซ่ึงในท่ีสุดแลว้จะท าให้กระบวนการยติุธรรมไม่สามารถสร้างความยุติธรรม
อนัเป็นวตัถุประสงคข์องกระบวนการดงักล่าวไดด้งัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 เทคโนโลยีบลอ็กเชนในอนาคตจะมีความซับซ้อนและมีความเป็นสากลมากขึน้ จึงต้อง
ตัดสินใจว่าทุกฝ่ายจะอยู่ ร่วมกันในโลก ได้แก่ การหาวิธีอยู่ ร่วมกัน ท าอย่างท่ีเคยท าและยอมรับส่ิงท่ี
ท าได้ การอยู่ ร่วมกันอย่างมีความเคารพซ่ึงกันและกันว่ามีการเป็นอยู่หลายแบบ เข้าใจและเข้าไป
พูดคุยถึงวิธีของกันและกัน หรือก าหนดทิศทางว่าใครควรปฏิบัติตามใคร มีการตัดสินใจร่วมกันว่ามี
บรรทัดฐานใดร่วมกันและกระบวนการยติุธรรมไม่ใช่แค่จะจัดการเทคโนโลยีอย่างไร แต่ต้องค านึง
ว่าเราจะอยู่ ด้วยกันอย่างไร เพ่ือให้อยู่ ด้วยกันได้ท่ามกลางความหลากหลาย  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 
2, คนท่ี 3, คนท่ี 8) 
 แมจ้ะไดมี้การแกไ้ขประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 143 (ก) ในเร่ืองการ
ให้พนกังานอยัการมีอ านาจสั่งให้พนกังานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคน
ใดมาให้ซกัถามเพื่อสั่งต่อไป แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่พนกังานอยัการจะมีอ านาจในการเขา้ร่วมใน
การสอบสวนแต่อยา่งใด เพียงแต่มีอ านาจสั่งให้พนกังานสอบสวนไปสอบสวนเพิ่มเติมเท่านั้น ใน
การท่ีพนกังานอยัการควรเขา้ร่วมการสอบสวนในกระบวนการด าเนินการสอบสวนของพนกังาน
สอบสวนตั้งแต่เร่ิมต้นคดี เพราะเป็นผูมี้อ  านาจท่ีน าพยานหลักฐานท่ีรวบรวมเป็นส านวนการ
สอบสวนมาพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในทางคดี ซ่ึงนอกจากจะช่วยด ารงไว้
ซ่ึงความยติุธรรมแลว้ ยงัเป็นการถ่วงดุลอ านาจและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนด้วย ทั้งน้ี การท่ีให้พนักงานอยัการไปมีอ านาจในการเขา้ร่วมการ
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สอบสวน และในทางปฏิบติัอาจจะท าให้เกิดความเส่ียงในเร่ืองอ านาจการสอบสวนทบัซ้อนกนั
ระหวา่งพนกังานอยัการกบัพนกังานสอบสวนได ้ดงัสรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 การออกแบบการเข้ารหัสและถอดรหัสของข้อมูลดิจิทัล รวมไปถึงวิธีการส่งข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพบนเครือข่ายโทรคมนาคม คือเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
เปล่ียนวิธีคิดในการท ากิจกรรมในระบบในศาลยติุธรรมขณะนี ้(สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3)  
 ส าหรับค าถามขอ้ท่ี 4 ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอย่างไรบ้าง เพื่อให้เหมาะสมในการพฒันาด้านระบบการ
บริหารจดัการโดยสามารถสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไดด้งัตารางท่ี 5.4  
 
ตารางที ่5.4 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 4 
 

ความคิดเห็น 
1. บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการน าขอ้มูลต่างๆ มาเช่ือมโยงกัน โดยไม่มีกรอบจ ากัด 
ดงันั้นหากน ามาใชท้ั้งระบบ ยอ่มท าใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
2. ความสามารถในการจัดการข้อมูลท่ี ดี  เป็นข้อมูลท่ีพ ร้อมส าหรับน าไปใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เทคโนโลยบีล็อกเชนตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านหรือปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยมีอายกุารใชง้าน การบ ารุงรักษาและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
4. เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกพฒันาข้ึนโดยมีความมุ่งหวงัให้ผูใ้ชทุ้กฝ่ายสามารถน ามาประยุกตใ์น
งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และกระตุน้หรือโน้มนา้วให้ผูใ้ชห้นัมาใชร้ะบบให้มาก
ข้ึน 
5. เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยลดความเส่ียงของระบบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานช่วยรักษา
ความลับของข้อมูล และรับประกันถึงความสมบูรณ์ของระบบและความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล 
6. ท าให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไดรั้บการบงัคบัการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูก
เลือกปฏิบติั และไดรั้บการด าเนินการตามมาตรการอ่ืนแทนการถูกควบคุมตวั จ  าคุก กกัขงั 
7. ท าให้สังคมมีความปลอดภยัและเป็นธรรม โดยจ าเลยได้รับการก าหนดโทษท่ีได้สัดส่วนกบั
ความร้ายแรงของการกระท าผดิ และมีการกระท าผดิซ ้ าลดลง 
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ตารางที ่5.4 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 4 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น 
8. เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและ
พนกังานอยัการอยา่งเหมาะสมเป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่มีคดีขาดอายุความ และ
ปราศจากการถูกแทรกแซง 
9. ท าให้ศาลยุติธรรมมีวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งอ านวยความยุติธรรมดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
โดยมีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นศูนยก์ลาง 
10. ท าให้การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายผูมี้อรรถคดีได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน แต่ละขั้นตอน 
11. มีกลไกช่วยเหลือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ผูมี้อรรถคดีให้เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอ
ภาค และมีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
12. ท าใหเ้กิดการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานยติุธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยัอยา่ง
ย ัง่ยนืและมีความเป็นธรรม 
13. ระบบการบริหารจดัการคดีโดยใช้บล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง 
ไดแ้ก่ การบริหารจดัการคดีส านวนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  
การคน้หากฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการประชาชน
รวมทั้งระบบการคน้หาวนันดั เป็นตน้ 
14. การกระจายขอ้มูลไปยงัคนจ านวนมากท าไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน 
15. การพฒันาดา้นเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดง่้ายและมีความรวดเร็ว แม่นย  าและเสมือนการวิเคราะห์โดยสมองมนุษยม์ากยิ่งข้ึน จะส่งผลให้
ในอนาคตระบบการกระจายและตรวจสอบข้อมูลจะทรงพลงัมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างเท่า
ทวคูีณ 
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ภาพที ่5.4 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยเพื่อใหเ้หมาะสมในการพฒันา 
ดา้นการบริหาร 
   
 ค าถามข้อที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอย่างไร
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการอ านวยความยุติธรรม ในการยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความ
เช่ือมัน่ศรัทธาในการอ านวยความยติุธรรมมีผลดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจุบันศาลยติุธรรมต้องมีการปรับตัวและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ท่ี
ทันสมัยมาใช้งานในการให้บริการ การอ านวยการในด้านความยุติธรรม ในการพิพากษาคดีเพ่ือให้
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ซ่ึงส านักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงเร่ืองนี้จึงได้ก าหนดท้ังแผน
ยุทธศาสตร์ แผนดิจิทัลไว้อย่างชัดเจนและผลักดันอยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาปฏิบัติในระยะเปล่ียน
ผ่านย่อมเกิดขึน้โดยไม่มีทางหลีกเล่ียง เช่น การเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรท่ียังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่
เป็นจ านวนมากและเคยชินกับระบบเอกสาร รวมท้ังยังเป็นการเพ่ิมภาระงานอีกด้วย  (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 1, คนท่ี 9, คนท่ี 12) 
 ในระยะเร่ิมแรกของช่วงเปล่ียนผ่าน คู่ความและประชาชนรวมท้ังทนายความ ยังขาด
ความพร้อมในเร่ืองของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ท้ังยงัไม่สามารถใช้เทคโนโลยีตามแนวทางท่ีก าหนด

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อก

เชนเพ่ือให้
เหมาะสมในการ

พัฒนาด้าน
บริหาร

การจัดการข้อมูลดี พร้อมน าไปใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ
ใช้งานหรือปัญหาที่เกิดข้ึน ได้อย่าง

เหมาะสม

ท าให้ทุกฝ่ายน ามาประยุกต์ในงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงช่วยรักษา
ความลับของข้อมูลและความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล

ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและ

พนักงานอัยการอย่างเหมาะสมเป็นที่เช่ือม่ัน
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่มีคดีขาดอายุ

ความ และปราศจากการถูกแทรกแซง

สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรม 
โดยจ าเลยได้รับการก าหนดโทษท่ีได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท า
ผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่าง
เสมอภาคและมีการกระท าผิดซ้ าลดลง

การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายผู้มีอรรถคดีได้รับความ
ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบ

ตรวจสอบความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน แต่ละข้ันตอน

ระบบการบริหารจัดการคดีได้ตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทางและกระจาย

ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อได้ง่ายและ
รวดเร็วมากข้ึน
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ไว้ได้ จึงยังคงจ าเป็นต้องย่ืนฟ้องหรือย่ืนค าร้อง ค าขอ ค าแถลงต่าง ๆ เป็นกระดาษต่อศาล  (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 8) 
  การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าค าพิพากษาหรือค าส่ัง
ให้ถูกต้องแม่นย า เป็นไปในแนวทางเดียวกันในศาลยุติธรรมท่ัวประเทศซ่ึงต้องมีการวางระบบการ
เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลค าพิพากษาหรือค าส่ังของแต่ละศาล ต้องมีระบบการจัดเก็บสืบค้นค า
พิพากษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับระบบการจัดเกบ็สืบค้นค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล
ฎีกา (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4) 
 ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลคดี ค าพิพากษาหรือค าส่ังให้คู่ความและประชาชนสามารถ
เข้าถึง ตรวจสอบได้ผ่านระบบออนไลน์และน าไปใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของ Digital 
Files โดยไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อท่ีศาล (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 6) 
  ผู้บริหารศาลทุกคนต้องตระหนักและให้ความร่วมมือ สนับสนุน ผลักดันให้น าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่คู่ความและประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ เกิด
ประโยชน์สูงสุด (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1) 
 บลอ็กเชนควรน ามาประยกุต์ใช้ในศาลยติุธรรมท้ังระบบ ตั้งแต่การส่งเอกสาร การจัดเกบ็
เอกสาร การส่งหมาย การจัดการวันนัดต่างๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หากสามารถน ามาใช้
ในศาลยุติธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบจะสามารถอ านวยความยุติธรรมและความเช่ือมั่นแก่ทุกฝ่ายได้
มากกว่าเดิม (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 8) 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทยเป็นการสร้างความเป็นเลิศใน
การอ านวยความยุติธรรม ช่วยยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการอ านวย
ความยุติธรรม แต่ต้องเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของศาลยุติธรรมให้ มี
ความสามารถในการใช้ระบบฐานข้อมูลท่ีมีการพัฒนา ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เน่ืองจาก
เป็นการใช้งานระบบใหม่ หากระบบมีการพัฒนาไปไกล แต่บุคลกรผู้ใช้งานยังคงไม่ยอมรับการ
พัฒนา และยังคงยึดติดกับระบบการท างานแบบเก่า ศาลยุติธรรมจะไม่สามารถพัฒนาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบลอ็กเชนเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการอ านวยความยติุธรรมหรือช่วยการยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการอ านวยความยติุธรรมได้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 1, คน
ท่ี 4, คนท่ี 13) 
 ศาลยุติธรรมไทยยังไม่มีการจัดท ารูปแบบการพิจารณาคดีในแบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน 
มีแต่การน ารูปแบบเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing System มาใช้ในเร่ืองการคัดถ่ายค า
พิพากษาระหว่างศาลเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และการย่ืน 
ส่ง รับ ค าคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการประชาชนในการย่ืนค า
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คู่ความผ่านระบบรับส่งอิเลก็ทรอนิกส์ ดังนั้นหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จึงควร
เป็นผู้ก  าหนดนโยบายในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบในล าดับต่อมาน าไปพัฒนาต่อไป  (สรุปค า
สัมภาษณ์คนท่ี 5, คนท่ี 10, คนท่ี 14) 
 ศาลยุติธรรมมีความเส่ียงสูงจากปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีจะเขา้มาโจมตีทาง     
ไซเบอร์และประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 15 ของโลกตามหลงั อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย แม้
ศาลยุติธรรมจะร่วมมือกบัประเทศญ่ีปุ่น นอร์เวย ์และรัสเซีย ในการวางมาตรการป้องกนั แต่จาก
การประเมินมาตรฐาน 5 ดา้นก็ยงัพบวา่ ศาลยติุธรรมยงัตอ้งปรับปรุงมาตรการป้องกนัอีกมาก เพราะ
ปัจจุบนัอาชญากรรมทางไซเบอร์ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององคก์รขนาดใหญ่
ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งและมีมูลค่าความเสียหายสูง อุปกรณ์ต่างๆ ถูกเช่ือมโยงเข้าสู่โลก
อินเทอร์เน็ตในยุค Internet of Thing ท าให้สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสร้างความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินธุรกรรม และการด าเนินงานของ
ศาลยุติธรรม แต่ยงัมีความเส่ียงต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้ งระดับองค์กรและบุคคล 
ประกอบกบัการโจมตีทางไซเบอร์ทัว่โลกท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความเส่ียงต่อการ
โจมตีระบบการให้บริการสาธารณะในเมืองใหญ่ ซ่ึงศาลยุติธรรมเร่ิมตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี
ทางไซเบอร์หลายคร้ัง ส่งผลให้การบริหารจดัการศาลยุติธรรมตอ้งก้าวไปสู่การบริหารจดัการใน
รูปแบบดิจิทัล  มีความเส่ียงสูงในด้านความมั่นคงของระบบและอาชญากรรมท่ีมาพร้อมกับ
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ทั้งน้ี เน่ืองจากการก าหนดมาตรการป้องกนัท าไดย้ากและไม่ทนัต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมด้านการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยเฉพาะเร่ืองการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงขอ้มูลบางประเภทเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเก่ียวขอ้งทางคดี 
หากถูกโจมตีและถูกจารกรรมทางไซเบอร์ย่อมจะเสียหายแก่ทางราชการอย่างมาก ดังสรุปค า
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 การได้รับการร่วมมือจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้พร้อมสนับสนุนและ
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานกับศาลยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ ท้ังด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันอาชญากรรม การบ าบัดฟ้ืนฟูและช่วยเหลือ
ผู้กระท าความผิด รวมท้ังการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศาล
ยุติธรรม เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
จากภาคส่ือมวลชนต่างๆ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 8, คนท่ี 15) 
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 เทคโนโลยีบลอ็กเชนมีลักษณะเด่นท่ีความความโปร่งใสและสามารถสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธาเก่ียวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ การใช้เทคโนโลยีนีจ้ะท าให้ถูกมองว่าเป็นองค์กรท่ีทันสมัย
และเช่ือว่าจะอ านวยความยติุธรรมได้ (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 9, คนท่ี 14) 
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัส าคัญท่ีท าให้การกระท าความผิดมีความ
สลบัซบัซ้อนมากข้ึน เช่นเทคโนโลยีการจ าลองแบบสามมิติ จะท าให้การลอกเลียนผลิตภณัฑ์ท าได้
ง่ายข้ึนและการพิสูจน์ทราบถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท าไดย้ากข้ึน หรือท าให้เกิดอาชญากรรม
รูปแบบใหม่จากการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกวา่ “Disruptive Technologies” ท่ียงั
อาจมองไม่เห็นวา่จะเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบอยา่งไร รวมทั้งระบบ e-Discovery ท่ีจะตอ้งถูก
น ามาใชม้ากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้น องคก์ารศาลยุติธรรมในโลกยุคใหม่จึงตอ้งปรับตวัพฒันาองคค์วามรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพมากข้ึนตลอดเวลา ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จะเป็น
โอกาสให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตอ้งท าการปฏิรูปการท างานและเร่งพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลงดงักล่าวดงัสรุปค า
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นการให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค การเพ่ิมประสิทธิภาพเ พ่ือลดขั้นตอนและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน การพัฒนาสถาบันและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้และการ
พัฒนากฎหมาย (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 4, คนท่ี 7, คนท่ี 13) 
 ต้องมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมยั เพ่ือรองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่นี ้ในจ านวน
ท่ีเพียงพอ และฐานข้อมูลท่ีจะเก็บข้อมูลต้องมีความพร้อมท่ีจะรองรับข้อมูลท่ีมีจ านวนมากได้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, คนท่ี 8, คนท่ี 
12) 
 การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากขึน้เพ่ือช่วยลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษท่ีมากเกินไป เช่น การปรับเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เร่ิมฟ้องคดีจนกระท่ังมีค า
พิพากษา เพราะศาลยุติธรรมถือเป็นหน่วยงานท่ีใช้กระดาษมาก หากมีการพัฒนาให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือและมีระบบจัดการให้เป็นรูปธรรม จะท าให้การ
พิจารณาคดีมีความคล่องตัวและมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศในการอ านวย
ความยติุธรรม มีความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  (สรุปค าสัมภาษณ์
คนท่ี 2, คนท่ี 7, คนท่ี 10) 
 ศาลยุติธรรมมีระบบและมีอ านาจชดัเจนตามบทบญัญติัของกฎหมาย ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและสังคม ผูบ้ริหารระดบัสูง
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ของศาลยุติธรรมมีนโยบายมุ่งสร้างความทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้นานาประเทศ
ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายดังจะเห็นได้จากการพยายามพฒันาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน จนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน แต่จุดอ่อนจากการจดัโครงสร้างของศาลยุติธรรมท่ีมีลกัษณะระบบราชการแบบ
ดั้งเดิม หน่วยงานในกระบวนยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นองค์กรใหญ่ ท่ีกระจายไปยงัส่วนภูมิภาคทัว่
ประเทศ และยงัต้องมีการประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านกังานศาลยติุธรรม ศาลปกครอง กรมคุมประพฤติหรือกรมราชทณัฑ์ เป็นตน้ การจดัโครงสร้าง
มีลกัษณะระบบราชการแบบดั้งเดิมท่ีมีสายบงัคบับญัชายืดยาวและรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลาง 
จึงส่งผลให้การบริหารงานมีขั้นตอนมากตามล าดบัสายการบงัคบับญัชาและล่าช้าไม่คล่องตวัดงั
สรุปค าสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 การก าหนดนโยบาย แนวทางหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการบริหารงานยุติธรรมส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาและ
ขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมภายใต้พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ให้ไปในทิศทางท่ี
ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่มีนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 6, คนท่ี 7, คนท่ี 11) 
 การอ านวยความยุติธรรมมีความล่าชา้ ในแต่ละขั้นตอนซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
คุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในระหวา่งการด าเนินคดี ทั้งสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ี
ถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณา แมจ้ะมีการเยียวยาชดเชยความเสียหายตามกฎหมายเฉพาะแต่ยงั
ไม่ครอบคลุมหลายกรณี รวมทั้งการเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แมศ้าล
ยุติธรรมจะไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของบุคคลในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก 
รวดเร็วและทัว่ถึง แต่ในทางปฏิบติัยงัพบว่า คนส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนยากจนหรือคนชายขอบของ
สังคมไม่วา่จะตกอยูใ่นฐานะท่ีเป็นผูต้อ้งหา จ าเลยหรือผูเ้สียหาย อาจพบกบัความยากล าบากในการ
เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน แม้ศาลยุติธรรมจะมีการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยู ่เช่น กองทุนยุติธรรม ทนายความขอแรง แต่ระบบดงักล่าวยงั
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองทนายความท่ีศาลยุติธรรมจดัให้  หรือทนายความท่ีพนกังานสอบสวนจดัหา
ให้ นอกจากน้ี ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยท่ีเป็นผูย้ากไร้ ต่างก็ประสบปัญหาในการหาหลักประกันมา
ประกนัตวัเอง เน่ืองจากในทางปฏิบติัการปล่อยชัว่คราวมกัจะมีการเรียกหลกัประกนัเสมอ จึงลด
โอกาสของคนยากจนท่ีจะได้รับการประกันตวั จากสถิติผูต้ ้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศดังสรุปค า
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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 เม่ือน าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในศาลยติุธรรมไทย จะช่วยลดขั้นตอนต่างๆให้น้อยลง 
ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลคดี ข้อมูลจ าเลย ค าส่ังศาล ค าร้อง ค าขอ ค าแถลงต่างๆ หรือ
รายละเอียดๆ ในคดีนั้น ให้น้อยลง โดยสามารถค้นหาได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในท่ีใดก็ได้ 
รวมท้ังจะมีข้อมูลท่ีครบถ้วน และมีการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ความเช่ือมั่นศรัทธา
ในการอ านวยความยติุธรรม (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 2, คนท่ี 9, คนท่ี 11) 
 จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้าน ท าให้เกิดความรวดเร็ว 
โปร่งใส และการเข้าถึงความยติุธรรมได้ง่ายและสะดวก กจ็ะท าให้ประชาชนเช่ือมั่นศรัทธาในการ
อ านวยความยุติธรรม นับเป็นการสร้างความเป็นเลิศในการอ านวยความยุติธรรม ในการยกระดับ
ความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการอ านวยความยุติธรรม  (สรุปค าสัมภาษณ์คนท่ี 3, 
คนท่ี 12, คนท่ี 14) 
 ส าหรับค าถามขอ้ท่ี 5 ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอยา่งไรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการอ านวยความยุติธรรม ใน
การยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการอ านวยความยุติธรรมโดยสามารถ
สังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไดด้งัตารางท่ี 5.5  
 

ตารางที ่5.5 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 5 
 

ความคิดเห็น 
1. ท  าให้ศาลยุติธรรมสามารถบูรณาการขอ้มูลระหวา่งกนัไดแ้บบ real time มีความทนัสมยัและได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถ้วนในขณะเดียวกนัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายก็สามารถเข้าถึงขอ้มูลและการ
บริการของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
2. การส ารองขอ้มูลเป็นแนวทางในการป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือมีการท า
ส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูแ่บบอตัโนมติั 
3. เทคโนโลยบีล็อกเชนก่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความรับผดิชอบต่อสังคม  
4. ความโปร่งใสและการลดปัญหาคอร์รัปชัน่ในศาลยุติธรรมใหล้ดนอ้ยลงนบัเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่งต่อการป้องกนัและลดปัญหาดา้นทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมสามารถช่วยในการจดัซ้ือจดัจ้าง การ
ก าหนดราคากลาง เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 

 
 



205 
 

ตารางที ่5.5 ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับค าถามขอ้ท่ี 5 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น 
6. เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นนวตักรรมล ้ายุค น าไปสู่การเปล่ียนแปลงดา้นบริการให้ ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ตน้ทุนต ่า มีความปลอดภยัและเช่ือมัน่ไดด้ว้ยการตดัตอนคนกลางดว้ยการใช้เทคโนโลยี
เขา้ทดแทนถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต 
7. ช่วยให้เกิดการส่งเสริมการท างานและสร้างพลังให้กับกลุ่มศาลยุติธรรมและหน่วยงานท่ี
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และช่วยสร้างแพลทฟอร์มเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลง เพื่อให้สามารถต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
8. ปัจจุบันศาลยุติธรรมต้องมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ท่ี
ทนัสมัยมาใช้งานในการให้บริการ การอ านวยการในด้านความยุติธรรม ในการพิพากษาคดี
เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
9. การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
ถูกตอ้งแม่นย  า เป็นไปในแนวทางเดียวกนัในศาลยติุธรรมทัว่ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
10. ช่วยให้ผูบ้ริหารศาลทุกคนตอ้งตระหนกัและให้ความร่วมมือ สนบัสนุน ผลกัดนัให้น าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังาน การให้บริการแก่คู่ความและประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ภาพที ่5.5 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
ในการอ านวยความยติุธรรม 
  
5.3 การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสรุปแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทยทีม่ีประสิทธิผล 
 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผลตาม
มาตรการควบคุมหรือขอ้บงัคบัและขอ้จ ากดัท่ีน ามาบงัคบัใชก้บัผูใ้ช้หรือระบบ โดยท่ีการควบคุม
ช่วยให้ระบบมีความปลอดภยัจากความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่า
ขอ้มูลท่ีอยู่ภายในนั้นถูกตอ้ง ช่วยลดความเสียหายต่อระบบโปรแกรม ส าหรับวิธีการควบคุมท่ี
น าไปใช้เพื่อป้องกนัระบบให้พน้จากความเสียหาย เช่น การควบคุมการเขา้ถึง เพื่อป้องกนัผูไ้ม่มี
สิทธิในการเขา้ถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงปกติพยายามใช้ช่องโหว่จากเครือข่ายสาธารณะอย่าง
อินเทอร์เน็ตในการลักลอบเข้ามา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู ้ท่ีพยายามเข้าถึงระบบมิได้มุ่งท าลาย
ทรัพยากรเสมอไปก็ตาม แต่ก็จดัเป็นภยัคุกคามในด้านความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีตอ้งไดรั้บการ
ป้องกนั การควบคุมการเขา้ถึง เป็นมาตรการท่ีน ามาใชเ้พื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่มีบุคคลท่ีไดรั้บสิทธิ
เท่านั้น ท่ีสามารถเขา้ถึงเครือข่ายเพื่อด าเนินการกบัขอ้มูล ปัจจุบนัการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล
และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเร่ืองท่ีศาลยุติธรรมให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยมีการก ากบัดูแล

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในศาลยุติธรรมไทย
เพ่ือสร้างความเป็น
เลิศในการอ านวย

ความยุติธรรม

ศาลยุติธรรมสามารถบูรณาการข้อมูล
ระหว่างกันได้แบบ real time มีความ
ทันสมัยและได้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว

เทคโนโลยีบล็อกเชนก่อให้เกิด
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม  ล ด ปั ญ ห า ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลงและเพ่ิม
ความน่าเช่ือถือ

นวัตกรรมท่ีล้ ายุคน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าทดแทน
คนต่อไปในอนาคตได้อย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจาก
การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 
มาใช้งานในการอ านวยการในด้าน
ความยุติธรรมท าให้เป็นท่ียอมรับ
ของทุกฝ่าย

การน ามาใช้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
ถูกต้องแม่นย า เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในศาลยุติธรรมท่ัวประเทศ

ช่วยให้ผู้บริหารศาลทุกคนผลักดันการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่คู่ความ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเต็ม
รูปแบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
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และตรวจสอบและป้องกันความเสียหาย ด้วยการควบคุมการใช้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการป้องกนัการบุกรุกระบบเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี  
 1. การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย เน่ืองด้วย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานได้ถูกจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์และในส่ือบนัทึกขอ้มูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการควบคุมการเขา้ออกศูนยค์อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้ง
ของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชเ้ก็บฐานขอ้มูล และยงัเป็นสถานท่ีในการจดัท ารายงานต่างๆ จึงมีความส าคญั
อย่างมากในการป้องกนัมิให้บุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ถึง ล่วงรู้ แกไ้ข เปล่ียนแปลง
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการป้องกนัมิให้ข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ไดรั้บความเสียหายจากปัจจยัสภาวะแวดลอ้มหรือภยัพิบติัต่างๆ ดว้ย นอกจากน้ี 
ศาลยุติธรรมยงัให้ความส าคญักบัการจดัให้มีระบบป้องกนัความเสียหายภายในศูนยค์อมพิวเตอร์
จากปัจจยัสภาวะแวดล้อมและภยัพิบติัต่างๆ เช่น ระบบป้องกนัไฟไหม้ ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบไฟฟ้าส ารองและไดจ้ดัให้มีสถานท่ีอ่ืน นอกเหนือจากศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีตั้ง
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชเ้ก็บฐานขอ้มูล หรือเป็นสถานท่ีพิจารณาคดีและจดัท ารายงานต่างๆ รวมทั้งพฒันา
ระบบป้องกนัความเสียหายภายในสถานท่ีดงักล่าวอยา่งรอบคอบและรัดกุมเพียงพอดว้ยเช่นกนั  
 2. การควบคุมการใช้ขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ ดว้ยการป้องกนัการบุกรุกผ่าน
ระบบเครือข่าย กรณีการเข้าถึง ล่วงรู้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลและการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งนั้นอาจเกิดจากบุคคลภายในศาลยุติธรรมเอง 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไม่มีระบบป้องกนัท่ีดีพอ เช่น ไม่มีการก าหนดรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบงาน
อยา่งรัดกุม หรือก าหนดสิทธิใหแ้ก่ผูใ้ชง้านภายในเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมาก
เกินความจ าเป็น นอกจากน้ี เทคโนโลยีบล็อกเชน ในปัจจุบนัได้พฒันาให้มีการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายภายในกบัภายนอกมากข้ึน ซ่ึงหากศาลยุติธรรมไม่มีวิธีการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุม
เพียงพอ การเช่ือมต่อในลกัษณะดงักล่าว ก็อาจเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้ งไวรัสต่างๆอาจผ่านเข้ามา
ทางการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายและสร้างความเสียหายแก่ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นกนั  
 แนวทางการก ากบัดูแล ศาลยุติธรรมให้ความส าคญักบัการจดัให้มีระบบการตรวจสอบ
ผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการก าหนดให้มีการใส่รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยรหัสผา่นดงักล่าว ควรมีการก าหนดความยาวขั้นต ่า อายุ จ  านวนคร้ังท่ียอมให้ใส่
รหัสผา่นผิด และควรก าหนดรหัสผา่นให้มีความยากแก่การคาดเดา นอกจากน้ี ศาลยุติธรรมควรมี
การก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและส าหรับกรณีท่ีมีการเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่ายภายในกบัภายนอก ศาลยติุธรรมควรให้ความส าคญักบัการจดัใหมี้ระบบป้องกนัการ
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บุกรุกจากบุคคลภายนอก เช่น Firewall เป็นตน้ และระบบป้องกนัไวรัสหรือ อ่ืนๆ รวมทั้งการใช้
รหสัผา่นและสิทธิของผูใ้ชง้านก็ควรมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ   
 3. การควบคุมการพฒันา การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไป
ระบบงานคอมพิวเตอร์ มกัมีการพฒันา แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ี วิธีการ
จดัการและการควบคุมเก่ียวกบัการพฒันา แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็น
เร่ืองท่ีศาลยุติธรรมให้ความส าคญั โดยหากไม่มีวิธีการจดัการและการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุม
เพียงพอ อาจท าให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีการพิจารณาคดีท่ีไม่ถูกตอ้ง หรืออาจไม่เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช้งานได ้แนวทางการก ากบัดูแล ศาลยุติธรรมให้ความส าคญักบัวิธีการจดัการ
และการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ โดยหากการพฒันา แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบงาน
คอมพิวเตอร์มีการร้องขอจากผูใ้ช้งาน การร้องขอนั้น ก็ควรได้รับความเห็นชอบจากผูมี้อ  านาจ
หน้าท่ี ควรจดัท าให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และควรก าหนดให้มีการทดสอบก่อนการใชง้านจริงทั้ง
จากเจา้หน้าท่ีพฒันาระบบและผูใ้ช้งาน เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการพฒันา 
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้งครบถ้วนและ
เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน นอกจากน้ี ควรจดัให้มีเอกสารประกอบการพฒันา แกไ้ข
หรือเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ ทั้งน้ีในหลายกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของศาลยุติธรรม ดงันั้น จึงควรมีการสอบทานกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการ
พฒันา แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 4. การควบคุมการปฏิบติังานประจ าดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีส าคญัคือการควบคุมขอ้มูลให้มี
ความถูกตอ้งและครบถว้นเพราะมีความส าคญัต่อการประกอบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ซ่ึง
หากไม่มีวิธีการปฏิบติัและการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ อาจท าให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้น ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อศาลยติุธรรมเองและผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีได ้
 ดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 การน าเทคโนโลยี บลอ็กเชน มาประยุกต์ใช้ส าหรับศาลยุติธรรมเพราะต้องการยกระดับ
สู่การเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะและ
ขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริงและเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยในการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของศาลยติุธรรมสู่ระดับโลก ด้วยการด าเนินการบูรณาการแบบ
อัจฉริยะและการสนับสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนในศาลยติุธรรมคือการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
รัฐต่างๆ ตั้งแต่การเช่ือมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของศาลในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับสูงสุดและต้องท าให้ทุก
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ฝ่ายตระหนักถึงความต้องการและความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้กับการ
ด าเนินเพ่ือลดความซ ้าซ้อนในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  ระยะเวลาการด าเนินการหรือแม้แต่การ
ดูแลรักษาระบบต่าง ๆอีกท้ังยงัเพ่ิมประสิทธิภาพจากการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกันท าให้การ
ประหยัดต่อขนาดในการลงทุนโครงสร้างในด้านเทคโนโลยีน าไปสู่การให้บริการแบบครบวงจรท่ี
จุดเดียวสามารถตอบโจทย์ด้านการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีความได้มากย่ิงขึน้ 
 สรุปแนวคิดในการยื่นฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการบริการขอ้มูลคดี
ศาลยติุธรรม รวมทั้งระบบศาลยติุธรรมอิเล็กทรอนิกส์  
 1. การยื่นฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในศาลยุติธรรม
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีมีขอ้พิพาทซ่ึงตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล
ยุติธรรมและเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานศาลยุติธรรมในการพฒันา
นวตักรรมการอ านวยความยุติธรรม ซ่ึงมีเป้าประสงค์คือการบริหารคดีและการบริการของศาล
ยุติธรรมมีความสะดวก รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยได้เร่ิมใช้ระบบการยื่นฟ้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2560 มีศาลยุติธรรมน าร่องเปิดให้บริการจ านวน 3 ศาลยุติธรรม ได้แก่ 
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละศาลแพ่งธนบุรี ซ่ึงเป็นคดี เช่น ซ้ือขาย เช่าทรัพย ์จ  านอง จ าน า ค  ้า
ประกนั กูย้ืมเงิน เช่าซ้ือและบตัรเครดิต ต่อมามีการยื่นฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ
คดีในเร่ืองการจดัการมรดก การขอให้เป็นบุคคลสาบสูญและคดีผูบ้ริโภคและเม่ือทนายความยื่นค า
ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ไม่ตอ้งมีการยืน่ค  าฟ้องท่ีเป็นกระดาษอีกท าใหล้ดการใชก้ระดาษลง  
 2. การบริหารจดัการคดีด้วยระบบบริการขอ้มูลคดีซ่ึงคู่ความและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
คดีสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบดงักล่าวไดท่ี้ศาลยุติธรรมทัว่ประเทศและมีสิทธิในการเรียกดู
ขอ้มูลคดีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โจทก์ จ  าเลย วนัท่ีฟ้อง วนัท่ีตดัสิน วนันดัพิจารณา ผลการส่งหมาย ค า
พิพากษา ค าสั่งศาลยติุธรรมและขอ้มูลคดีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวธีิการส่งเอกสารและการประกาศ
นดัไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางส่ือเทคโนโลยีดิจิทลั และระบบบริการขอ้มูลคดีของศาลยุติธรรม
ทัว่ประเทศช่วยในการติดตามคดี การคดัถ่ายเอกสารในส านวนคดีแบบออนไลน์ การเช่ือมโยง
ข้อมูลกับกรมบังคับคดีเร่ืองหมายบังคับคดี ผ่าน Web Service การเช่ือมโยงข้อมูลกับกรมคุม
ประพฤติ การสืบเสาะประวติัและพินิจจ าเลย ระบบสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ หรือระบบ
สืบพยานทางจอภาพเพื่อลดการเผชิญหน้า ระบบการบนัทึกการพิจารณาคดีโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบตรวจสอบติดตามการมาศาลยุติธรรมของพยานและการตอบรับเขา้ร่วมไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ผ่านระบบ QR Code รวมทั้งมีการติดกลอ้งวงจรปิดท่ีห้องพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมทัว่ประเทศ
เพื่อรักษาความปลอดภยัดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 



210 
 

 ใครมาท าความเสียหายในศาลยุติธรรมไม่ได้แล้วเพราะสามารถน าภาพและเสียงมา
ด าเนินคดีได้ การท าบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานศาลยุติธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท า
ให้มีความสะดวก เช่น การช าระเงินผ่านศาลยุติธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมหรือการท่ีผู้ประกัน
สามารถช าระเงินค่าปรับนายประกันท่ีร้านสะดวกซ้ือ (7-11 Seven Eleven) ได้หรือการพัฒนาทุก
ระบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างระบบการบันทึกข้อมูลทุกอย่างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนมีการลงทุนด้านโครงสร้างของเคร่ืองมือ อุปกรณ์และค่าการพัฒนา
ซอฟแวร์ท่ีมีราคาแพง ซ่ึงในการจัดเตรียมการให้บริการและความปลอดภัยภายในทุกหน่วยงานและ
ต้องมีการตั้งทีมสนับสนุนเพ่ือรองรับความล้มเหลวในการให้บริการ กระบวนการพัฒนาต้องมีการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างศาลท่ัวประเทศในการเช่ือมโยงข้อมลูและการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย  โดย
เป็นตัวก าหนดหน้าท่ีตามระบุไว้ซ่ึงอาจมากกว่าหน่ึงศาลในการด าเนินการตามท่ีกฎหมายระบุไว้ 
เม่ือทุกแห่งได้ด าเนินการครบตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้และต้องมีระบบได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนท าการส าเนารายการต่อไปยงั เครือข่าย บลอ็กเชน 
 ศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมใช้ระบบในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการพฒันางานเก่ียวกับการบริหารส านวนคดี อ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความตาม
นโยบายการพิจารณาคดีด้วยการใช้วิธีการเหมือนการประชุมทางจอภาพ น ามาปรับใช้ให้เขา้กบั
ระบบงานของศาลยติุธรรมโดยเฉพาะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความลบั การยื่นฟ้องคดี
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การน ามาใชใ้นการบริหารจดัการคดีการนดัคดีหรือการนดัหมายอ่ืนๆของ
คู่ความ การเตรียมพยานหลักฐานและการตรวจสอบวนันัด ท่ีสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว 
สะดวก รับทราบการรับค าฟ้องของศาลยุติธรรม สามารถส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องหรือคู่
ความสามารถส่งเอกสารและการสืบพยานท าให้คู่ความและทนายความมีความสะดวก ทั้งในการ
พิจารณาความแพ่ง ดว้ยการใชใ้นลกัษณะการประชุมทางจอภาพโดยค านึงถึงความสะดวกของผูใ้ช้
เพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่น คู่ความไม่ได้อยู่ในศาลหรืออยู่ห่างไกล แต่คู่ความสามารถไปท่ีส านักงาน
ทนายความหรือสถานท่ีราชการท่ีมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่ือมต่อกบัศาลยุติธรรมและสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการพิจารณาคดีได ้ดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 พัฒนาการส่ือสารภายในศาลยุติธรรมผ่านทางแอพพลิเคช่ัน เช่น ไลน์ ซ่ึงมีมากกว่า 
30,000 คน ท่ีมีท้ังการใช้เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ใช้แจ้งข้อมูลทันทีท่ีมีเหตุด่วนหรือคดี
ส าคัญ แบบเรียลไทม์และยังสามารถค้นหาเขตอ านาจศาลยุติธรรมแต่ละแห่ง หรือข้อมูลกฎหมาย
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องได้ด้วย 
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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงจากกระบวนการท างานของระบบอัติโนมัติท่ีให้บริการของหน่วยงานศาลท่ีมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีภายในด้วยอุปกรณ์เช่ือมต่อ Firewall ทุกคร้ังท่ีมีการเรียกใช้ซ่ึงต้องท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการป้อนข้อมูลหรือทุกพารามิเตอร์ท่ีเกิดขึน้  ท าให้ต้องใช้เวลาเพ่ิมขึน้ 
และเคร่ืองแม่ข่ายท างานหนักขึ้นท าให้ลดประสิทธิภาพโดยรวม  ในการบูรณาการระหว่างศาล
ยติุธรรมท่ัวประเทศเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือรับรองว่า
เอกสารมีความน่าเช่ือถือและเป็นไปตามข้อกฎหมายได้อย่างถกูต้อง 
 การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นศาลยติุธรรมส าหรับการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ในการ
พฒันานวตักรรมการอ านวยความยุติธรรม ซ่ึงมีเป้าประสงค์คือการบริหารคดีให้มีความสะดวก 
รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เช่นการประกาศนดัไต่สวนดว้ยวิธีการลงโฆษณาทางส่ือเทคโนโลยี
ดิจิทัล การน ามาใช้ในคดีทางทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นศาลยติุธรรมยงัไม่มีกฎหมายตามขอ้บงัคบัของระบบขอ้มูลแต่ปัจจุบนัการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นศาลยุติธรรมอยา่งรวดเร็วหลายดา้น แต่ยงัไม่พฒันาบุคลากรให้รองรับรู้เท่าทนั
เพื่อท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่การยื่นฟ้องคดีไม่เป็นความลบัเพราะผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และบุคลากรอาจต้องตกงานเพราะการน าเทคโนโลยีมาใช้ท าให้ไม่
จ  าเป็นตอ้งใชม้นุษยท์  างานอาจใชเ้ป็นหุ่นยนตแ์ทนดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 ศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับการให้บริการผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และคู่กรณีผ่านบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบเชิง
บริการเป็นแนวทางการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลของระบบต่างๆ  ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน พัฒนา Web Service ของระบบงานภายในของหน่วยงาน และใช้ช่องทางการ
ส่ือสารท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมระหว่าง Web Service ต่างๆ ท่ีหน่วยงานของศาลยุติธรรมท่ีจัดท า

ขึ้น  ท้ังฝ่ายให้บริการและฝ่ายรับบริการโดยใช้  API ในการส่งข้อมูลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยลด
อุปสรรคของความหลากหลายของเทคโนโลยีการเช่ือมโยงข้อมูลในการเปิดช่องทางบริการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในการส่ือสารกับระหว่าง Web Service ของหน่วยงานในระดับโลก 
 การน าระบบดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์มาสนบัสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยติุธรรม
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมาย เช่น วธีิการส่งค าฟ้องทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรือส่ือดิจิทลัอ่ืนใดใน
การยื่นค าฟ้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการรองรับศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือศาลยุติธรรม
เห็นสมควรหรือเม่ือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีค าขอท่ีเป็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมหรือเพื่ออ านวย
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ความสะดวกแก่คู่กรณี  ศาลยุติธรรมอาจมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางไกลผา่นจอภาพไดต้ามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนด ท า
ให้สามารถไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพได้และมีการให้บริการการรับฟ้องคดีผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งมีการน าระบบส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สนับสนุนให้บรรลุผลในการ
ตรวจส านวนคดีจากระบบโดยไม่ต้องถ่ายเอกสารจากส านวนเช่นเดิม แต่ต้องมีการก าหนดชั้น
ความลับว่าศาลยุติธรรม พนักงานคดีปกครอง หรือบุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับใด 
นอกจากระบบส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ยงัมีระบบอ่ืนท่ีไปสนบัสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี 
เช่น ระบบสืบคน้กฎหมายและกฎออนไลน์ ระบบสืบคน้ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลยุติธรรมและ
ระบบสืบคน้ฟ้องซ ้ าฟ้องซ้อนเพื่อสนับสนุนการท างาน เป็นตน้ ระบบต่างๆ สามารถท างานบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย Intranet ของส านกังานศาลยุติธรรมหรือบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ประเภท Smartphone หรือ Tablet ผ่าน Virtual Private Network (VPN) เฉพาะเคร่ืองท่ีลงทะเบียน
การใช้งานไวโ้ดยก าหนดชั้นของผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล เพื่อท าให้ทราบความเคล่ือนไหวของคดี ซ่ึงการ
พฒันาระบบตอ้งมีความรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย รวมทั้งเป็นไปในทิศแนวทางเดียวกบัศาล
ยุติธรรมและตามล าดบัขั้นตอนของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกา้วไปสู่ศาล
ยติุธรรมอิเล็กทรอนิกส์และศาลยติุธรรมอจัฉริยะดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อมลูข่าวสารมีข้อแม้ว่าการเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียกับคดีความสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ แต่
ต้องไม่ละเมิด ความเป็นส่วนตัวหรือไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องมีการออกแบบระบบท่ีดี
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปกปิดตัวตนหรือข้อมูลต้องไม่สามารถระบุตัวตนได้ อีกท้ังยงัช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของศาลยติุธรรมในการท่ีต้องบันทึกและจัดเกบ็ข้อมูลหลายคร้ัง ส าหรับแต่ละหน่วยงาน โดยข้อมูล
ดังกล่าวสามารถถูกบันทึกอัตโนมัติโดยใช้ฟอร์มท่ีมีการออกแบบไว้ ซ่ึงต้องมีการปกปิดหรือซ่อน
ข้อมลูท่ีมีความอ่อนไหวเอาไว้ 
 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนท าให้ระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของศาลยติุธรรมใน
ปัจจุบันท่ีส่วนใหญ่ยงัขาดการบูรณาการในการเช่ือมโยงเข้ากับระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์  ของทุก

หน่วยงาน ท าให้ผู้ มีส่วนได้เสียในคดีความท่ีมาติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น  อีกท้ังยังไม่ต้องใช้ส าเนาหลักฐานในการมาติดต่อกับศาล
ยติุธรรม 
 การจดัเตรียมการประชุมคดีโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็วและใชง้บประมาณท่ีถูก
ลงตลอดเวลา รวมทั้ งการจัดท าข้อมูลลดเอกสารฉบับพิมพ์ ท่ี เป็นตัวอักษรในโปรแกรม 
ไมโครซอฟท์เวิร์ดหรือการสแกนเอกสารสามารถท าไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน ทั้งน้ีขอ้มูลค า
พยานทั้งหมดถูกเก็บในรูปแบบดิจิทลัตั้งแต่เร่ิมกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตน้และสามารถน ามาใช้
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ได้ในทุกชั้ นศาล ท าให้ลดความซ ้ าซ้อนของกระบวนการท างานและการประชุมคดีทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ไฟล์ดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์
จนกระทัง่ในชั้นฎีกาดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  
 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ พิพากษา
สมทบ ผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียหรือผู้ประนีประนอมข้อพิพาท เน้นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้
มากขึน้รวมท้ังส่งสัญญาณภาพเสียงไปยังศาลยติุธรรมท่ัวประเทศ เพราะลดค่าเดินทาง ค่าท่ีพักของ
บุคลากรมากกว่า 10,000 คน ท่ีต้องเข้าฝึกอบรมต่อเน่ืองให้สามารถใช้ไอทีในการจัดประชุมผ่าน
ระบบ Streaming หรือ Face Book Live และพัฒนาระบบรายช่ือการติดต่อภายในศาลยุติธรรมเป็น 
e-Phone Book เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
 ศาลยุติธรรมมีระบบการสแกนไฟล์ส านวนคดีแต่ไม่รวมเอกสารแยกเก็บ เน่ืองจากมี
ปริมาณมากในระบบความปลอดภยัชั้นความลับซ่ึงประธานศาลยุติธรรมทุกระดับชั้นสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลคดีไดท้ั้งหมด แต่บุคลากรคนอ่ืนๆดูขอ้มูลไดเ้ฉพาะในแผนกคดีเท่านั้น หากมีการ
จ่ายส านวนเป็นไฟล์เอกสารก็ส่งให้เจา้ของส านวนหรือองคค์ณะผา่นระบบท่ีมีการก าหนดรหสัผา่น
ตามชั้นความลบั ซ่ึงสามารถน ามาใช้กบัการยกร่างค าพิพากษาอิเล็กทรอนิกส์ ผูท่ี้ไดรั้บไฟล์มีเพียง
องค์คณะไม่ไดแ้ตกต่างจากระบบเดิม การส่งไฟล์มีความปลอดภยัเน่ืองจากมีการเขา้รหัส ระบบมี
ความปลอดภยัในระดบัสากลดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 วิศวกรคอมพิวเตอร์ต้องเขียนโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงถึงแหล่งก าเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี 
ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ใช้และรหัสไฟล์เอกสารซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ ท าให้มีความปลอดภัยกว่าการใช้กระดาษมากเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้
เลย 
 เทคโนโลยีบลอ็กเชนในศาลยุติธรรมเป็นการแสดงองค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการ
งานบริการของศาลยุติธรรมบนเทคโนโลยี  บล็อกเชน ระหว่างศาลตั้งแต่สองสาขาขึน้ไป ในการ
เช่ือมต่อทางเทคนิค  ท่ีช่วยในการสนับสนุนให้สามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกันได้  โดยใช้การ
ควบคุมการเข้าถึงด้วยการกระจายอยู่ตามแต่ละหน่วยงานบนเครือข่ายบลอ็กเชน โดยมีองค์ประกอบ 
Access Control Application ท่ีใช้ Smart Contract เป็นตัวก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ ได้ด้วยตัวเอง
ผ่าน Smart Contract และเรียกใช้ Services ผ่าน APIs เพ่ือก าหนดการให้สิทธิหรือการโอนสิทธิการ
เข้าถึงรวมท้ังการเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงหรือเรียกใช้ฐานข้อมูลภายในใช้เป็นแหล่งจัดเก็บบน
เครือข่าย บลอ็กเชน เพ่ือรับประกันว่าข้อมลูท่ีถกูจัดเกบ็เป็นส าเนาเดียวกัน 
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 ต้องมีกฎ ระเบียบเก่ียวกับการเก็บไฟล์เอกสารและสารบบส านวน โดยก าหนดให้มี
ผูรั้บผิดชอบ ผูบ้นัทึกขอ้มูลผูต้รวจสอบขอ้มูล ระบบการประชุมคดีหรือการปรึกษาคดีขององคค์ณะ
เพราะการใชเ้ทคโนโลยีในการพิจารณาพิพากษาเพื่อช่วยสนบัสนุนศาลยุติธรรมให้มีระบบติดตาม
ส านวนและสามารถจดัเก็บสถิติการด าเนินการไปพร้อมกนั โดยมีการติดตามส านวนคดีโดยให้ผู ้
ไดรั้บสิทธิสามารถตรวจสอบติดตามระยะเวลาด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ นอกจากน้ีศาลยุติธรรม 
ควรน าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการตรวจร่างค าพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเม่ือเจา้ของคดีไดรั้บ
การจ่ายส านวนและค าพิพากษาแลว้ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยเขา้รหสัไฟล์และส่งไฟล์ไป
ท่ีงานจ่ายส านวนและถูกส่งต่อดว้ยการจดัการส่งไฟล์ท่ีเขา้รหัสให้กบัผูพ้ิพากษาท่ีเป็นผูต้รวจค า
พิพากษา โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแก้ไข เปล่ียนแปลงไฟล์เอกสาร ตรวจแกแ้ละแสดง
ความเห็นรวมทั้งแนบเอกสารขอ้กฎหมาย ค าพิพากษาศาลยติุธรรมในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 ในการพฒันาระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถสืบคน้และ
ติดตามผลคดีของศาลยุติธรรมทัว่ประเทศ ผ่าน https://cios.coj.go.th ท่ีให้บริการคดัถ่ายส าเนาค า
พิพากษาและค าสั่งระหวา่งศาลยุติธรรม ขอ้มูลคดีของศาลยุติธรรมในระยะท่ี 1 มีระบบการยื่นและ
ส่งค าคู่ความและเอกสารโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีระบบบนัทึกภาพและเสียงการพิจารณาคดีโดยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ตน้แบบ เช่ือมโยงหมายบงัคบัคดีกบักรมบงัคบัคดี 
ดว้ยการพฒันาระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม การลงนดัล่วงหนา้อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านวน
คดีแพ่ง การประมูลขายทอดตลาดทรัพยผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอายดัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตรวจสอบสถานะคดีหรือแมก้ระทัง่ ระบบ e-Offering และระบบบตัรคิวอตัโนมติัในการบริการ
งานบงัคบัคดี ดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนในศาลยุติธรรมเป็นการด าเนินงานแบบอัจฉริยะด้วย
การน าเทคโนโลยีและ อุปกรณ์ดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศาล
ยุติธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินงานอย่างถูกต้องแม่นย ารวดเร็วและให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายได้
มากท่ีสุดด้วยการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างท่ัวถึง ในศาลยุติธรรมทุกแห่งท่ัว
ประเทศท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการ
ควบคุมของเจ้าหน้าท่ีตลอดเวลา เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 เทคโนโลยีบลอ็กเชนช่วยในการพัฒนาระบบยืนยนัตัวบุคคลกลางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใน
คดีความ และช่วยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานศาลยุติธรรมสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ  จาก
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมได้  โดยมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้วย
มาตรการอันเหมาะสมนอกจากนีร้ะบบยืนยันตัวบุคคลท่ีรองรับในการเข้าถึงระบบงานแบบรวม
ศูนย์เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถลงช่ือเข้าใช้งานระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์ศาลยุติธรรมด้วยการ  Log 
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in คร้ังเดียวโดยไม่จ าเป็นต้องลงช่ือเข้าใช้งานซ ้าอีก ซ่ึงในปัจจุบันระบบยืนยันตัวบุคคลกลางมีส่วน
ส าคัญในการน าไปสู่การให้และรับบริการศาลยุติธรรมท่ีมีความอ านวยความสะดวกต่อผู้มีส่วนได้
เสียในคดีความได้อย่างบูรณาการ 
 การเขา้ถึงศาลยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงถูกรับรองไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนและกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นอกจากน้ีประเทศ
ไทยได้รับรองสิทธิน้ีไวอ้ย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68 
และในหมวดท่ี 10 แมว้่าไม่ได้บญัญติัสิทธิในการเขา้ถึงศาลยุติธรรมไวอ้ย่างชัดเจนในหมวดท่ี 3 
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย แต่ก็มีแนวคิดท่ีรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพวา่
นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแล้ว การใดท่ีไม่ได้ห้ามหรือจ ากดัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือใน
กฎหมาย ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีท าได้และได้รับการคุ้มครอง ท่ีส าคัญในหมวด 6 ส่วนของ
แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 68 ยงัก าหนดหนา้ท่ีให้รัฐจดัให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ถึงศาลยติุธรรม
ได้โดยสะดวกและตอ้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูย้ากไร้หรือผูด้อ้ยโอกาสเพื่อให้เขา้ถึง
ศาลยุติธรรมได ้ยอ่มแสดงวา่รัฐเพียงแค่รับรองการมีสิทธิเขา้ถึงศาลยุติธรรมเพียงเท่านั้นไม่ได ้แต่มี
หนา้ท่ีตอ้งท าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย  
 ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ข้อมูลภายในถูกกระจายไปจัดเก็บบน 
Hardware หลายเคร่ืองซ่ึงเรียก Hardware แต่ละชุดน้ีวา่ Node โดยมีการรับประกนัวา่ขอ้มูลเหล่านั้น
เหมือนกนัทั้งหมด ซ่ึง Node เหล่าน้ีเก็บเอาไวใ้นศาลยุติธรรมเดียวกนั หรือกระจายช่วยกนัเก็บใน
หลายศาลยุติธรรมก็ไดเ้ช่นกนั ในการบนัทึกขอ้มูลลงไปใน Blockchain ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
และยืนยนัจาก Node อ่ืนๆ ตามเง่ือนไขการตรวจสอบท่ีก าหนด ก่อนท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลเหล่านั้น
เขา้ระบบและกระจายให้ Node ต่างๆ บนัทึกขอ้มูลชุดเดียวกนัลงไป เพื่อให้สามารถปรับใชง้านได้
ตามความตอ้งการ รวมทั้งตอ้งมีการรองรับการเขา้รหสัส าหรับขอ้มูลแต่ละชุด ดงันั้นถึงแมข้อ้มูลถูก
กระจายไปยงั Node อ่ืนๆ และอาจถูกบางคนมองเห็น แต่คนอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถถอดรหัสขอ้ความ
นั้นได้ นอกจากตวัเจา้ของและผูท่ี้เก่ียวข้องกับข้อมูลเหล่าน้ีท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้เท่านั้ น 
ปัจจุบนัปัญหาในการเขา้ถึงศาลยุติธรรมไทยมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวา่ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนด ซ่ึงมีต่อไปน้ี  
 1. การเขา้ถึงกฎหมายหรือการไดรั้บค าปรึกษาดา้นกฎหมายเม่ือเกิดคดีความข้ึน รวมไป
ถึงการมีทนายความช่วยด าเนินคดี ซ่ึงปัญหาในกรณีน้ีมกัเกิดจากการท่ีผูมี้คดีไม่มีรายไดพ้อท่ีจา้ง
ทนายความ  



216 
 

 2. ความบกพร่องของศาลยุติธรรมไม่วา่เป็นความล่าชา้ในการด าเนินคดี การละเมิดสิทธิ
ในศาลยติุธรรม รวมไปถึงขอ้บกพร่องทางกฎหมายท่ีท าให้คู่ความไม่สามารถต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
เช่น การขาดนดัยืน่ค  าใหก้ารและขาดนดัพิจารณา การส่งค าคู่ความ เป็นตน้  
 3. การทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นทุกขั้นตอนของศาลยุติธรรม เช่น การสมยอมกนั
ของทนายความ การเรียกรับสินบนเพื่อท าส านวนคดีให้ไม่น่าเช่ือถือ รวมไปถึงการคาดเดาค า
พิพากษาก่อนมีการพิจารณาคดี  
 ดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเม่ือน าระบบการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับน าเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาช่วยท าความ
เข้าใจข้อมูลอย่างลึกซ้ึง ช่วยท าให้เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรมสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจและหน่วยงานศาลยุติธรรมสามารถจัดท าบริการแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยการให้บริการโดยมีผู้ มีส่วนได้เสียในคดีความเป็นให้ตรงกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยศาลยติุธรรมต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้เสียในคดีความและการอ านวยความสะดวกตลอดจนก าหนดระดับการรักษาความปลอดภัย
และระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ 
ประเภทของงานบริการและกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาศูนย์กลางแลกเปล่ียนข้อมูลในการแลกเปล่ียนและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างศาล
ยุติธรรมท่ัวประเทศ ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียในคดีความและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมท้ังช่วยให้หน่วยงานของศาลยุติธรรมท่ัวประเทศสามารถแลกเปล่ียนเช่ือมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและเม่ือศาลยุติธรรมสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้แล้ว  จึง
ไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไป โดยในระยะแรกเร่ิมน าร่องกับการท่ีต้องเรียกขอ
ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้าน  ซ่ึงเป็นการยกเลิกส าเนาเอกสารและขยายผลไปสู่
บริการยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียนดิจิทัลหรือใบอนุญาตอ่ืนๆ 
 การเขา้รหสัใช ้Function Hash คือ การเขา้รหัสทางเดียว แลว้ไดชุ้ดตวัเลขสั้นๆ โดยสร้าง 
Digital Signature ของขอ้มูล Digital ท่ีไม่สามารถถอดรหสักลบัมาได ้และใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูล
นั้น โดยใชห้ลกัการของ Private Key และ Public Key มาท าการเขา้รหสัดว้ย Function Hash โดยใช ้
Private Key ของผูส่้ง ออกมาเป็น Digital Signature และเม่ือได ้Digital Signature มาก็ส่งใหก้บัผูรั้บ
พร้อมกบั Public Key ผูรั้บตรวจสอบ Digital Signature ท่ีได้โดยใช้ Public Key ของผูส่้ง ถา้ได้ค่า 
Hash ท่ีตรงกนัก็ตรวจสอบไดว้า่เป็นขอ้ความท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งศาลยุติธรรมสามารถปรับ
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กฎเกณฑ์ต่างๆของ Blockchain Network ให้ท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ ไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบระบบ
ให้เป็นไปตามกฎของ  Public Blockchain เช่น ถา้ตอ้งออกแบบระบบให้มีการรอ Confirm ธุรกรรม 
10-15 นาทีตามกฎ แต่กลบักนัถา้ศาลยติุธรรมตั้งวง Private Blockchain เองสามารถออกแบบใหก้าร 
Confirm ธุรกรรมแล้วเสร็จภายใน 2 วินาทีก็สามารถท าได้ นอกจากนั้ นศาลยุติธรรม อาจใช ้
Consortium Blockchain ดว้ยการรวมกนัแบบการผสานของ Public - Private Blockchain เขา้ดว้ยกนั
และมีการรับส่งแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เช่นส านกังานศาลยุติธรรมแต่ละแห่งทัว่ประเทศ แต่การท่ีเขา้
มาร่วมไดต้อ้งไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของคดีเสียก่อนถึงมีสิทธิเขา้ถึงการใช้งานร่วมกนัได ้ซ่ึงมี
ขอ้ดีคือศาลยติุธรรมแต่ละแห่งไม่ตอ้งกลวัวา่ขอ้มูลส าคญัของเจา้ของคดีกลายเป็นขอ้มูล Public และ
ในเร่ืองงบประมาณลงทุน Infrastructure ก็ลดลง แต่มีข้อจ ากัดในด้านความไม่คล่องตัวในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชง้านต่างๆ เพราะอาจตอ้งผา่นมติเห็นชอบของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
คดีก่อน 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนไดเ้ขา้มาขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทลั
ซ่ึงไดถู้กน ามาประยุกต์ใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในศาลยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมีบทบาทในการยกระดบัการบริหารงานศาลยุติธรรมเพื่อเขา้สู่ระบบในการ
เป็นศาลดิจิทลัรวมถึงการเปล่ียนวถีิชีวิตของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความไปสู่ความสะดวกสบายมาก
ข้ึนสอดคล้องกับโลกออนไลน์ ดังนั้ นแนวทางในการก าหนดนโยบายของศาลยุติธรรมจึงควร
ตระหนกัถึงอิทธิพลและผลกระทบของเทคโนโลยี เช่น บล็อกเชนในอนาคตอนัใกลน้ี้สร้างโอกาส
ท่ีถูกน ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานของรัฐการเปิดเผยขอ้มูลศาลยุติธรรมผา่นเทคโนโลยดิีจิทลัและ
เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนทะเบียนขอ้มูลดิจิทลัเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดี
ความและการด าเนินงานของหน่วยงานศาลยุติธรรม ดงันั้นบล็อกเชนจึงเป็นเทคโนโลยีดิจิทลัท่ี
ส าคญัเหมาะสมในการน ามาใช้ในงานบริการศาลยุติธรรมในด้านการจดัเก็บข้อมูลเน่ืองจากมี
คุณลักษณะท่ี มีความถูกต้องเท่ียงตรงของข้อมูลความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลและมี
ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของระบบสามารถมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีสิทธิเป็นเจา้ของขอ้มูลของตนเองอยา่งแทจ้ริงรวมไปถึงโอกาสในการเขา้ถึง
ขอ้มูลของศาลยติุธรรมฝ่ายต่างๆง่ายข้ึนซ่ึงการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพฒันาเพื่อให้บริการแก่ผู ้
มีส่วนได้เสียกับคดีความในอนาคตและควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ต่อเน่ืองดว้ยการจดัท าหนังสือหรือคู่มือการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับศาลยุติธรรมเพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้รวมถึงบทวเิคราะห์การประยกุตใ์ชโ้ดยเน้ือหาควรแบ่งออกเป็นในส่วนของ การ
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ให้ความรู้เก่ียวกับหลกัการท างานของเทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกต์ใช้เพื่องานบริการศาล
ยติุธรรมภายใตบ้ริบทของประเทศไทย ดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมช่วยในการสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมท้ังเป็นไปตามนโยบายแห่งชาติท่ีได้วางแนวทางการขับเคล่ือนศาลยุติธรรมด้วย
กระบวนทัศน์การเปล่ียนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ท่ีมีการปรับเปล่ียนศาลยุติธรรมแบบครบ
วงจรท้ังในด้านทรัพยากรมนุษย์  ขั้นตอนการท างานเทคโนโลยีและกฎระเบียบ  รวมท้ังมีการ
ขับเคล่ือนโดยมีการบริหารจัดการในการก ากับดูแลท่ีชัดเจน  ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าศาล
ยติุธรรมท่ีมีความมุ่งมัน่ มีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้ 
 การให้บริการผู้ มีส่วนได้เสียในคดีความให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนต่างๆ  ของตน
หรือการให้ศาลสาขาอ่ืนสามารถแชร์ข้อมูลท่ีจ าเป็นระหว่างการพิจารณาคดีความ  รายการข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในระบบถูกเข้ารหัสเกบ็ในฐานข้อมูลเฉพาะของบลอ็กเชน ในรูปแบบ Private หรือ 
Permissioned ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียในคดีความต้องท าการยืนยันตัวตนผ่านเลขท่ีบัตรผู้ มีส่วนได้เสียใน
คดีความ เลขท่ีนิติบุคคล รหัสผ่านของผู้มีส่วนได้เสียในคดีความของศาลสาขานั้นหรือหากต้องการ
เปล่ียนแปลงรายการข้อมูลหลักฐานในคดีความต้องใช้กุญแจสาธารณะในการแชร์ข้อมูลและต้องมี
การตรวจสอบระหว่างหน่วยงานศาลยุติธรรมในการจัดท าหลักฐานในคดีความซ่ึงเป็นข้อตกลงใน
การควบคุมการด าเนินการจัดท าหลักฐานในคดีความตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
 การพัฒนาระบบต้นแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมให้
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลในระดับชาติ ของทุกสาขาของศาลยุติธรรมท่ัวประเทศเข้าด้วยกัน
รวมท้ังภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องให้สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระห ว่างกันได้แบบ
เรียลไทม์ภายใต้มาตรฐานเดียวกันแต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เป็นส าคัญด้วยระบบอัตโนมติัท้ังหมด 
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ  Shared Database หรือ  Distributed 
Ledger Technology (DLT)โดยเป็นรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีรับประกนัความปลอดภยัวา่ขอ้มูลท่ี
ถูกบนัทึกไปก่อนหน้านั้ นไม่สามารถท่ีเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขซ่ึงทุกผูใ้ช้งานได้เห็นข้อมูลชุด
เดียวกนัทั้งหมดโดยใชห้ลกัการ Cryptography และความสามารถของ Distributed Computing เพื่อ
สร้างกลไกความน่าเช่ือถือ Block ชุดบรรจุขอ้มูลท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีต้องการบรรจุลงใน  Block เรียกว่า Block Data เช่นข้อมูลการพิจารณาคดีต่างๆ และส่วนของ 
Block Header ท่ีใช้เก็บข้อมูลประจ า Block นั้นๆได้แก่ หมายเลข Block,ค่าNounce, ค่า Previous 



219 
 

Hash และค่า Current Hash เป็นตน้ โดยค่า Nonce ท่ีถูกสุ่มข้ึนมาเพื่อใช้ในการคน้หาค่า Hash ของ 
Block ซ่ึงต้องเป็นไปตามกฎของระบบท่ีได้ก าหนดไวโ้ดยค่า Hash ท่ีได้นั้ นต้องมีค่าต ่ากว่าค่า 
Target คือค่า Difficulty ซ่ึงควรมีการออกแบบโครงสร้าง Block ของขอ้มูลซ่ึงมีค่า Previous Hash 
หรือ Current Hash ของ Block ก่อนหนา้ซ่ึงเปรียบไดก้บัค่า Digital Signature ของ Block ก่อนหน้า
โดยถูกจดัเก็บอยูใ่นโครงสร้างของ Block ถดัไปเสมอและหากมีการแกไ้ขขอ้มูลใน Block ก่อนหนา้
ท าให้ค่า Hash ของ Block ไม่เท่ากนั ซ่ึงในการออกแบบโครงสร้าง Block แต่ละแพลตฟอร์มอาจมี
การใช้ช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไปซ่ึงค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการท า Hash Function เป็นการ
น าขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีตอ้งการแปลงขอ้มูลมาผา่นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นฟังกช์นัทางเดียว
ในการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลและมีขนาดความยาวท่ีคงท่ีเสมอ
โดยข้อมูลต้นฉบับท่ีผ่านการท าแล้วไม่สามารถด าเนินการย้อนกลับเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลเดิม
นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการก าหนดขอ้ตกลงและความเห็นชอบร่วมกนัระหว่างทุกฝ่ายในเครือข่าย
บล็อกเชนท่ีตอ้งยอมรับกฎระเบียบร่วมกนัดว้ยกลไกในการควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลในทุก 
Node ผ่านอลักอริทึมต่างๆเพื่อให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้งเท่ียงตรงและเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนัรวมทั้ง
ขอ้มูลมีการจดัเก็บท่ีสอดคลอ้งและมีล าดบัการจดัเก็บตรงกนัทั้งน้ีกระบวนการน้ีมีอยูด่ว้ยกนัหลาย
วิธีโดยการเลือกใช้วิธีใดนั้นข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของบล็อกเชนในแต่ละประเภทท่ีใช้การ
แก้ปัญหาซ่ึงมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานั้ นๆ จาก  Nodes ต่างๆ ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายท่ีเรียกว่า “Miner” เพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกเขา้มาในเครือข่ายโดย
ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท า Proof-of-Work และดว้ยวิธีการน้ีท าให้การแกไ้ขขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลง
ในระบบบล็อกเชนแลว้นั้นท าไดย้ากโดยท่ีไม่แกไ้ขขอ้มูลใน Block ถดัไปซ่ึงตอ้งท าในทุก Block 
ซ่ึงค่อนขา้งยุง่ยากและใชเ้วลาในการค านวณพอสมควรอีกทั้งยงัตอ้งท าการแกไ้ขทุก Block ในเวลา
เดียวกันซ่ึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะเวลาท่ีจ ากัดจึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยากมากด้วย
ความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ดงันั้นเป้าหมายการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อก
เชนจึงเป็นการป้องกนัการโจมตีระบบดว้ยการเพิ่มตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ใหก้บัผูโ้จมตีเพื่อให้เกิด
ความไม่คุม้ค่าท่ีท าการโจมตี ดงัสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 ในการขบัเคล่ือนไปสู่การพัฒนาศาลยติุธรรมดิจิทัล ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีบลอ็ก
เชน ในการจัดเกบ็ข้อมลูและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และลดภาระการ
พ่ึงพาคนกลางในการท าหลักฐานในคดีความ  ภายใต้ความปลอดภัยท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี บลอ็กเชน ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถน ามาใช้เพ่ือบูรณาการบริการและ
การแลกเปล่ียนข้อมลูศาลยติุธรรมได้อีกด้วย ตามยทุธศาสตร์และขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
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 หลักฐานในทุกคดีความเป็นกลไกในการควบคุมล าดับขั้นตอนในการด าเนินการ  ว่าใคร
เป็นผู้ เห็น เห็นอะไรได้บ้าง เม่ือไร และด าเนินการอย่างไร รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล การเปิดข้อมูล
ท่ีจ าเป็นใช้งานร่วมกันการท างานร่วมกัน  การบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากฐาน ข้อมูลในการ
ด าเนินการจัดท ารายการหลักฐานในคดีความ เพ่ือหน่วยงานศาลยุติธรรมมากกว่าหน่ึงร่วมด าเนิน 
แต่ต้องก าหนดพืน้ท่ีในการเข้าถึงแหล่งข้อมลูรวมท้ังสามารถตรวจสอบ การบันทึกรายการหลักฐาน
ในคดีความ ภายในเครือข่ายบลอ็กเชน ได้เช่น รายการการร้องขอท่ีเกิดขึน้ในระบบว่าอนุญาตหรือ
ปฏิเสธหรือสิทธ์ิการเข้าใช้ทะเบียนข้อมูล การอ่าน การเขียน การแชร์ข้อมูลของกลไกการพิจารณา
คดีความท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในคดีความกับทุกหน่วยงานของศาล
ยติุธรรมหรือระหว่างศาลยุติธรรมอ่ืนท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองของของหลักฐานในคดีความท่ี
สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของหลักฐานส าคัญในคดีความนั้น 
 ในการก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานดว้ยวิธีการระบุช่ืออย่างเป็นทางการให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียแต่ละ Node บนเครือข่ายบล็อกเชนและไดรั้บการตรวจสอบสิทธิจากบญัชีท่ีได้รับอนุมติัหรือ
เรียกว่าผูต้รวจสอบซ่ึงท าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภยัโดยใช้รูปแบบการหมุนเวียนสิทธิเพื่อ
กระจายความรับผิดชอบและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานอยา่งเป็นธรรมโดยใช้
หลกัการเสียงขา้งมากของจ านวนผูต้รวจสอบเพื่อรับประกนัความถูกตอ้งของระบบและอนุญาตให้
ทุกคนสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งอิสระไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสร้าง
ข้ึนเพื่อใชง้านภายในกลุ่มเท่านั้นซ่ึงส่วนมากเป็นการรวมตวักนัท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั เช่น กลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีความ เป็นตน้ ส่ิงส าคญัคือตอ้งมี
สัญญาอจัฉริยะซ่ึงเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงของสัญญาต่างๆไวใ้นรูปแบบ Code คอมพิวเตอร์ซ่ึงถูก
เก็บไวใ้นเครือข่ายบล็อกเชนซ่ึงถือวา่เป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัในการกระจายและเช่ือมโยงกนั
ในเครือข่ายเพื่อให้ระบบสามารถท างานและประมวลผลได ้ทั้งน้ีประเภทของ Node ในเครือข่าย
บล็อกเชนสามารถจ าแนกได้เป็น Node ท่ีท  าหน้าท่ีในการจดัเก็บส าเนาข้อมูลทั้ง Full Node และ 
Light Node ท่ีท  าหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งเท่านั้นหรือ Consensus Node  
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรมได ้
ท าให้มีการต่ืนตวัและศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกันอย่างจริงจงัเพราะการท างานของ
เทคโนโลยีบล็อกเชนอาศยัการจดัเก็บขอ้มูลแบบกระจายศูนยโ์ดยทุกขอ้มูลมีการเช่ือมโยงกนัทั้ง
ระบบและเม่ือมีรายการใหม่เกิดข้ึนตอ้งมีการประกาศบอกทุกเคร่ืองในระบบให้รับรู้ 
 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม ใช้ทั้ง 3 ประเภทโดยพิจารณาจาก
ขอ้ก าหนดในการเขา้ร่วมเป็นทุกฝ่ายของเครือข่ายคือ บล็อกเชนแบบเปิดสาธารณะ บล็อกเชนแบบ
ปิดและบล็อกเชนแบบเฉพาะกลุ่ม Public บล็อกเชนท่ีเปิดท่ีอนุญาตให้ทุกคนสามารถเขา้ใชง้านไม่
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วา่เป็นการอ่านหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จ  าเป็นตอ้งขออนุญาตหรือรู้จกักนัใน
อีกช่ือคือ Permissionless บล็อกเชน หรือ Private บล็อกเชนคือบล็อกเชนวงปิดท่ีเข้าใช้งานได้
เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้นซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อใชง้านภายในศาลยติุธรรม ดงันั้น ขอ้มูล
การท ากิจกรรมต่างๆถูกจ ากดัอยูเ่ฉพาะภายในเครือข่ายซ่ึงประกอบไปดว้ยทุกฝ่ายท่ีไดรั้บอนุญาต
เท่านั้น 
 โดยภายในเครือข่ายมี Node หลกั คอยท าหน้าท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเกณฑ์ส าหรับการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งรวมถึงการบนัทึกและการท ากิจกรรมของทุก Node ซ่ึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในคดีสามารถตกลงท่ีเปล่ียนแปลงเกณฑ์ส าหรับตรวจสอบและบนัทึกรายการได้จึงเหมาะสม
ส าหรับการประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลท่ีไม่ต้องการเผยแพร่ให้ผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งภายนอกทราบ อยา่งไรก็ตามศาลยติุธรรมท่ีมีการสร้างบล็อกเชนเป็นของตนเองจ าเป็นตอ้ง
มีการลงทุนในด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมต่อองค์ความรู้เก่ียวกับ
ระบบบล็อกเชนท่ีน ามาใชง้านรวมทั้งการดูแลรักษาเพื่อใหร้ะบบสามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพซ่ึงโดยส่วนมากมักใช้ในงานระหว่างศาลยุติธรรมในแต่ละพื้นท่ี เช่น การใช ้
Consortium บล็อกเชนคือบล็อกเชนท่ีเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นโดยเป็นการผสมผสาน
แนวคิดระหวา่ง Public บล็อกเชนและ Privateบล็อกเชนซ่ึงส่วนมากเป็นการรวมตวักนัท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกนัและตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัอย่างสม ่าเสมออยู่แล้วมารวมตวักนัตั้งวง
บล็อกเชนข้ึนมา ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมและขอ้มูลท่ีจดัเก็บท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลส่วนตวัภายใน 
ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดแก่สาธารณชนได ้ดงันั้น ผูเ้ขา้ร่วมบล็อกเชนเฉพาะกลุ่ม
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากตวัแทนเสียก่อนจึงสามารถเขา้ใชง้านได ้เช่น เครือข่ายระหวา่งศาล
ยติุธรรมท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลการท ากิจกรรมหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยภ์ายในกลุ่มของศาล
ยติุธรรม 
 เทคโนโลยบีล็อกเชนท าการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของ Block โดยเช่ือมต่อแต่ละ Block 
ด้วย Hash Function และกระจายให้ทุก  Node เก็บท าให้เกิดคุณสมบัติท่ีส าคัญของบล็อกเชน 3 
ประการประกอบด้วย ความถูกต้องเท่ียงตรงของข้อมูล ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลและ
ความสามารถในการท างานได้อย่างต่อเน่ืองของระบบเน่ืองจากการเช่ือมโยง Block ปัจจุบนัและ 
Block ก่อนหนา้ดว้ย Hash Function และท าการกระจายให้ทุก Node เก็บท าให้ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลง
ในบล็อกเชนแล้วไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลได้ ดงันั้น หากมีความพยายามในการ
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลงใน Block แลว้ท าให้ทราบไดท้นัที เน่ืองจากขอ้มูลใน 
Node ดงักล่าวมีขอ้มูลท่ีต่างออกไปจาก Node อ่ืนๆ ในระบบและไม่สามารถสร้าง Consensus กบั 
Node อ่ืนได้ท าให้ถูกแยกออกจาก Chain หลกัไปในท่ีสุดและทุก Node ในระบบบล็อกเชนเก็บ
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ขอ้มูลเดียวกนัทั้งหมดโดยไม่มี Node ตวักลางท่ีมีอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการเก็บขอ้มูล ดงันั้นการ
เข้าถึงข้อมูลใดๆจึงท าได้จาก  Node ตวัเองทนัทีและไม่จ  าเป็นต้องร้องขอข้อมูลจากตัวกลางจึง
เรียกว่าเป็นระบบท่ีมีความโปร่งใสในการเขา้ถึงขอ้มูลสูงมาก เน่ืองจากทุก Node ในระบบบล็อก
เชนเก็บขอ้มูลเดียวกนัทั้งหมดจึงสามารถท างานทดแทนกนัได ้เม่ือมี Node ท่ีไม่สามารถให้บริการ
ไดใ้นขณะนั้นโดยระบบท าการคดัลอกส าเนาขอ้มูลให้เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนัเม่ือ Node กลบัข้ึนมา
ให้บริการได้อีกคร้ัง ซ่ึงเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและความจ าเป็นในมิติต่างๆ ส าหรับใช้ในการตดัสินใจเพื่อให้ศาลยุติธรรมสามารถ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกทั้งยงัสามารถน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเ้พื่อ
แกปั้ญหาการท างานในอดีตและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการวางแผนการท างานในอนาคตได ้ 
 นอกจากน้ีในการประยุกต์ใช้ Proof of Service หรือ Proof of Existence เป็นการพิสูจน์
การมีอยูจ่ริงของเอกสารต่างๆ โดยหลกัการคือ การเก็บขอ้มูลโดยสรุปของเอกสารท่ีสามารถยืนยนั
การมีอยูข่องขอ้มูลภายในเอกสารตน้ฉบบัไดห้รือท่ีเรียกวา่ Cryptographic Digest รวมไปถึงเวลาท่ี
จดัส่งเอกสารไปยงัผูรั้บซ่ึงข้อมูลดงักล่าวถูกจดัเก็บลงในบล็อกเชน ดงันั้น ผูใ้ช้งานมัน่ใจได้ว่า
เอกสารท่ีไดรั้บนั้นเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดอี้กทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งกงัวลเก่ียวกบัความเป็น
ส่วนตวัเน่ืองจากขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บลงในบล็อกเชนเป็นเพียงขอ้มูลโดยสรุปของเอกสารท่ีสามารถ
ยืนยนัการมีอยู่จริงของขอ้มูลภายในเอกสารตน้ฉบบัไดแ้ละเวลาท่ีจดัส่งเอกสารไปยงัผูรั้บเท่านั้น
ไม่ใช่เอกสารตน้ฉบบั ทั้งน้ีในการประยุกต์ใช้งานร่วมกบักระบวนการยุติธรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
จ าเป็นต้องทราบจุดเด่นและข้อจ ากัดเพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยจุดเด่น
ประกอบไปดว้ย 
 1. ความปลอดภยัเน่ืองจากถูกพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีท าให้มีการกระจายไปยงัทุกฝ่าย
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่ายจึงมัน่ใจไดว้า่ไม่สูญหายหรือถูกเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการท างานโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 
 2. ความเป็นอตัโนมติัเน่ืองจากตอ้งด าเนินการตามขอ้ตกลงโดยอตัโนมติัทนัทีเม่ือเกิด
เหตุการณ์ตามเง่ือนไขในสัญญาซ่ึงไดมี้การระบุไวล่้วงหนา้แลว้โดยไม่ตอ้งมีคนกลางมาเก่ียวขอ้ง 
 3. ความเป็นมาตรฐานเน่ืองจากการน ามาใช้งานในระบบใดๆ นั้นต้องท างานภายใต้
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ 
 ตามท่ีไดก้ าหนดไวจ้ากจุดเด่นของลกัษณะงานท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้
ประกอบดว้ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการให้แกไ้ขไดห้รือสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมได้
จากผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น เช่น การเก็บขอ้มูลส าหรับใชย้นืยนัตวับุคคล การเก็บขอ้มูลสินทรัพยท่ี์
มีมูลค่าต่างๆ งานท่ีตอ้งการให้กิจกรรมสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
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โดยปราศจากตวักลางในการควบคุมหรือก าหนดการตดัสินใจ เช่น งานเก่ียวกบัการแลกเปล่ียน
สินทรัพยง์านท่ีต้องเก็บประวติัการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการสืบขอ้มูลยอ้นกลบัหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เช่น งานเก็บประวติัทางดา้นอาชญากรรม ซ่ึงงานเก็บประวติัขอ้มูลการถ่าย
โอนสินทรัพยท่ี์มีมูลค่างานท่ีตอ้งการลดค่าใชจ่้ายกรณีมีตวักลางร่วมในการบริหารจดัการระบบซ่ึง
สามารถประยุกต์ใช้ไดก้บัหลายหน่วยงานท่ีมีการใช้บุคลากรหรือสาขาของศาลยุติธรรมท่ีมีเป็น
จ านวนมากความผิดพลาดท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีมาท าการสร้างดว้ยการเขียนโปรแกรมและก าหนด
ขั้นตอนการท างาน ดงันั้น หากมีการทดสอบไม่เพียงพอระบบอาจท างานผิดพลาดได้และสร้าง
ความเสียหายท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งความยากต่อการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเวอร์ชันของ
เทคโนโลยีบล็อกเชนเน่ืองจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้  าการลงทะเบียนและมีการเช่ือมต่อกบัระบบท่ี
เก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงส่งผลให้ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงการเช่ือมต่อกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ทั้งหมด ส าหรับดา้นความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัยงั
ขาดการรับรองด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและ
ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมทั้ งส่วนเช่ือมต่อกับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์สูงในการด าเนินการส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ทั้งหมดสูงข้ึนตามไปด้วย รวมทั้งระบบและบริการอตัโนมติัถูกมองว่าเป็นพฒันาการขั้นสูงสุด
ส าหรับการพฒันา Application บนเทคโนโลยีบล็อกเชนคือ การท าให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้เพื่อ
บริหารกิจการไดเ้องแบบอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งอาศยัการตดัสินใจของบุคลากรหรือมีส่วนเพิ่มอ่ืนเขา้
มาเก่ียวขอ้งท่ีเรียกวา่ศาลยติุธรรมอตัโนมติั 
 การกระจายศูนยโ์ดยการแปลงสัญญาณและขอ้ตกลงทั้งหมดของศาลยุติธรรมให้อยู่ใน
รูปแบบของสัญญาอจัฉริยะแต่อย่างไรก็เป็นเพียงแค่ชุดค าสั่งทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นซ่ึงในทาง
ปฏิบติัไม่ไดมี้ศกัยภาพใดๆ ท่ีท าหนา้ท่ีในการเขียนโคด้ ดงันั้น การท่ีศาลยุติธรรมอตัโนมติักระจาย
ศูนยไ์ปทัว่ประเทศเกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงปฏิบติัไดน้ั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีผูรั้บเหมาโดยเปิดให้ใครก็ได้
ส่งขอ้เสนอท่ีพฒันาระบบเหล่าน้ีตอ้งอยู่ในรูปของสัญญาอจัฉริยะและถูกตรวจสอบว่าขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์ของศาลยติุธรรมและมีคุณสมบติัครบตามท่ีระบุไว ้ทั้งน้ีศาลยติุธรรมอตัโนมติักระจาย
ศูนยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยเฉพาะเม่ือเป็นการพฒันาควบคู่กนัไประหวา่งเทคโนโลยีบล็อก
เชนและปัญญาประดิษฐเ์ท่านั้นซ่ึงความสามารถของระบบอยา่งนอ้ยควรมีดงัต่อไปน้ี 
 1. การให้ความช่วยเหลือและการบริการแก่ผูมี้ส่วนได้เสียกับคดีความในการเข้าถึง
บริการต่างๆ ของศาลยติุธรรมดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ระบบการยื่นค าร้องและลงทะเบียนตามระบบของศาลยุติธรรมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนอีกทั้งการท างานร่วมกบัระบบพิสูจน์ตวัตนบนเทคโนโลยีบล็อกเชน
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ซ่ึงสามารถช่วยลดขั้นตอนและการใช้ส าเนาเอกสารในการพิสูจน์ตวัตนไดท้  าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
คดีความไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการไดรั้บบริการ เช่น การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้
ในการจ่ายเงินของศาลยุติธรรมโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความได้รับเงินโดยตรงผ่านทาง Digital 
Wallet ของพวกเขาซ่ึงช่วยลดค่าธรรมเนียมศาลยุติธรรมและลดโอกาสในการทุจริตลงไดท้  าให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของศาลยติุธรรมได ้
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศาลยุติธรรมดว้ยการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน
มาใชใ้นการบริหารงานหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือระบบ e-Government ซ่ึงสามารถช่วยให้เกิดการพฒันา
ศาลดิจิทลัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งศาลยุติธรรมและประเทศชาติ
ในการช่วยลดตน้ทุนความยุ่งยากซบัซ้อนและช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดี
ความในการเข้าถึงบริการศาลยุติธรรมอีกทั้ งยงัท าให้เกิดกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือส าหรับการ
แบ่งปันขอ้มูลของศาลยุติธรรมรวมถึงการพฒันากระบวนการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
ท าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละลดการทุจริตคอร์รัปชนัและในยุคปัจจุบนัศาลยุติธรรม
ของหลายประเทศทัว่โลกก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นศาลดิจิทลัโดยการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมา
ใช้ในการบริหารจดัการมากข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน ามาซ่ึงความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนได้
เสียกบัคดีความท่ีตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึนทั้งในเร่ืองของความสะดวกรวดเร็วรวมถึงความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถเขา้มาช่วยในเร่ืองน้ีดว้ยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานศาลยุติธรรมและการให้ความช่วยเหลือและการให้บริการผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกบัคดีความในการเขา้ถึงความยุติธรรมเทคโนโลยบีล็อกเชนยงัไดถู้กน ามาใชเ้พื่อสร้างความ
โปร่งใสให้กับการด าเนินงานของศาลยุติธรรมอีกด้วย เช่น การน ามาใช้ส าหรับการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลในกระบวนงานจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อสร้างความปลอดภยัในการแชร์ขอ้มูลรวมถึงเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของศาลยติุธรรมได ้
 3. การรักษาความมัน่คงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ซ่ึงถือเป็นภยัในรูปแบบใหม่ท่ีสร้าง
ผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศและหน่ึงในเป้าหมายของการถูกโจมตีคือ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคญัของศาลยุติธรรมแต่ดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ียากต่อการถูกโจมตี
โดยแฮกเกอร์จึงท าให้ศาลยุติธรรมในหลายประเทศสนใจในการน าเทคโนโลยีน้ีมาใชเ้พื่อการรักษา
ความปลอดภยัระบบการพิจารณาคดีความเพราะมีความส าคญักบัทุกประเทศเป็นอย่างมากท่ีไดมี้
การพฒันาน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการป้องกนัระบบโครงสร้างพื้นฐานส าคญัของศาล
ยุติธรรมเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของชาติสร้างความมั่นคงปลอดภยัสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัประเทศไดอี้กดว้ย 
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 4. ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นงานบริการศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลนั้นสามารถสร้างความโปร่งใสในการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมและ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความมีสิทธิเป็นเจา้ของขอ้มูลของตนเองอย่างแทจ้ริง
รวมไปถึงโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลศาลยุติธรรมต่างๆ ไดง่้ายข้ึน เช่น เสรีภาพดา้นขอ้มูลข่าวสาร
โดยก าหนดให้หน่วยงานของศาลยุติธรรมตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความตามท่ี
มีการร้องขอโดยไม่รีรอรวมไปถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ียงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนกัซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่ขอ้มูลท่ีถูกร้องขอนั้นยงัตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีในการพิจารณาวา่ควรเปิดเผยหรือไม่รวมถึงการ
ท าให้ข้อมูลดงักล่าวอยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการเปิดเผย ดงันั้น เม่ือมีการร้องขอให้เปิดเผย
ขอ้มูลตามกฎหมายจึงท าให้เกิดความล่าชา้ข้ึนทั้งน้ีการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเ้พื่อให้ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกบัคดีความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลศาลยติุธรรมไดส้ามารถท าให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย 
 5. การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลศาลยติุธรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
เงินบ านาญ ขอ้มูลความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ขอ้มูลค่าใช้จ่ายทัว่ไปของหน่วยงานในศาล
ยุติธรรม ซ่ึงสามารถเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการใชจ่้ายต่างๆ ลงบน Ledger และสามารถกระจายไปยงั
ทุกคนไดซ่ึ้งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบเน่ืองจากการหลอกลวงหรือการปลอม
แปลงใดๆ ถูกตรวจสอบโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความได ้
 6. การป้องกนัการปลอมแปลงเพราะการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลศาลยุติธรรมสามารถช่วยสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัขอ้มูลหรือเอกสารท่ีถูก
บนัทึกเข้าสู่ระบบบล็อกเชนแล้วไม่สามารถถูกเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้ น ถึงแม้การน า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลศาลยติุธรรมสามารถช่วยสร้างความโปร่งใสโดยการ
เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความมีสิทธิเป็นเจา้ของขอ้มูลของตนเองอยา่งแทจ้ริงรวมไปถึง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลศาลยุติธรรมต่างๆ ได้ง่ายข้ึน แต่อย่างไรก็ดีการน ามาใช้ส าหรับการ
จดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมนั้นนอกจากเร่ืองของการสร้างความโปร่งใสและความปลอดภยัของ
ขอ้มูลแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองของตน้ทุนรวมถึงค่าใชจ่้ายส าหรับการบริหารจดัการควบคู่ไป
กบัเร่ืองของความปลอดภยัร่วมดว้ยในการตดัสินใจ 
 การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นงานบริการศาลยติุธรรมเพราะถึงแมมี้ประโยชน์แต่ก็
มีขอ้ควรระวงัหากน ามาใชด้งัต่อไปน้ี 
 1. สิทธิส่วนบุคคลเพราะการท่ีข้อมูลใดเม่ือถูกบันทึกเข้าสู่ระบบบล็อกเชนแล้วไม่
สามารถลบออกหรือแกไ้ขไดจึ้งอาจเป็นขอ้จ ากดัของการน ามาใชง้านเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลศาล
ยุติธรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในความเป็นส่วนตวัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีการออกกฎหมายวา่ดว้ย
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เร่ืองสิทธิในการเป็นเจา้ของขอ้มูลโดยผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความมีสิทธิร้องขอให้ลบขอ้มูลของ
ตนเองออกจากระบบใดๆ ได ้ดงันั้น การท่ีไม่สามารถลบขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกเขา้สู่ระบบบล็อกเชนไป
แลว้นั้นอาจเป็นได้ทั้งขอ้ดีและขอ้เสียโดยขอ้ดีคือ เหมาะแก่การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ใน
เร่ืองของการจดัเก็บข้อมูลส าหรับข้อมูลท่ีต้องการความถูกต้องสูงและไม่ต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขแต่หากน าไปจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะซ่ึงขดัแยง้กบักฎหมายว่าดว้ย
เร่ืองของสิทธิในการร้องขอให้ลบข้อมูลของตนเองออกจากระบบได้จึงอาจเป็นประเด็นท่ีต้อง
พิจารณาต่อไป 
  2. ลิขสิทธ์ิเพราะการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลอาจมองได ้2 มุม
คือในมุมของเจา้ของลิขสิทธ์ิและผูล้ะเมิดซ่ึงหากมีการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิเขา้สู่ระบบ
บล็อกเชนแลว้ไม่สามารถลบออกจากระบบได ้ดงันั้น จึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการน ามาใชเ้พื่อ
จดัเก็บข้อมูลท่ีมีลิขสิทธ์ิเพราะท าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิยากต่อการตรวจสอบผูก้ระท าผิดเน่ืองจาก
หลกัการปกปิดตวัตนและหากมีการตรวจพบ ISP สามารถท่ีลบหรือระงบัการเขา้ถึงขอ้มูลหรือส่ิง
อ่ืนใดท่ีไดรั้บการยนืยนัวา่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิจึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก 
 3. การเซ็นเซอร์ขอ้มูลโดยเฉพาะหน่วยงานศาลยุติธรรมท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลเร่ืองต่างๆ
รวมถึงการกระท าผิดกฎหมายท าให้ตรวจสอบได้ยากข้ึนหากข้อมูลดังกล่าวถูกจดัเก็บโดยใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานดา้นความมัน่คงจากขอ้จ ากดั ซ่ึงหน่วยงาน
ศาลยุติธรรมส่วนใหญ่จึงน า Private บล็อกเชนมาใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลของหน่วยงานศาล
ยุติธรรมมากกว่า Public บล็อกเชนอีกทั้ งด้วยข้อจ ากัดท่ีจ  าเป็นต้องใช้ Node จ านวนมากเพื่อท า
หนา้ท่ีเป็น Miner ในการช่วย Validate Transaction จึงท าใหก้ารประมาณการตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการ
ลงทุนโดยเฉพาะด้าน  Hardware นั้นเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการ Maintenance 
บล็อกเชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Public บล็อกเชนซ่ึงถือไดว้า่มีตน้ทุนสูงเม่ือเทียบกบัระบบแบบรวม
ศูนย์ท่ีลงทุนเพียงแค่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองแบ็กอพัหรือเคร่ืองส ารองข้อมูลเท่านั้ น แต่ใน 
Public บล็อกเชนนอกจากเร่ือง Hardware แลว้ยงัจ าเป็นตอ้งมีการให้ผลตอบแทนกบั Miner ในการ
ท าการตรวจสอบเพื่อให้ระบบบล็อกเชนสามารถด าเนินการต่อไปไดโ้ดยเฉพาะ Public บล็อกเชน
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมหาศาลเทียบเท่ากบัการใชพ้ลงังานในเมืองท่ีมีประชากร 1.5 แสนถึง 
10 ลา้นคนข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลและกระบวนการในการการกระจาย แต่
อยา่งไรก็ดีหากมีการน า Private บล็อกเชนมาใชใ้นงานบริการศาลยุติธรรมนั้นหากสามารถควบคุม
ขนาดของเครือข่ายบล็อกเชนไม่ใหใ้หญ่เท่า Public บล็อกเชนก็สามารถช่วยลดตน้ทุนดงักล่าวลงได ้
 ถึงกระนั้นตน้ทุนของการบริหารจดัการและการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนยงัมีมูลค่า
สูงกวา่ระบบแบบรวมศูนยท่ี์ใชอ้ยู ่นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนขอ้มูลท่ีเคยจดัเก็บอยูบ่นระบบเดิมข้ึน
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สู่ระบบบล็อกเชนยงัตอ้งมีขนาดท่ีเพียงพอเพื่อรองรับจ านวนประชากรทั้งหมดไดซ่ึ้งอาจตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนจ านวนมหาศาลถึงแมป้รับมาใช้ Private บล็อกเชนท่ีมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าแล้วก็ตาม
ดงันั้น การน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชเ้พื่อจดัเก็บขอ้มูลศาลยติุธรรมนอกจากเร่ืองของการลงทุนท่ี
สูงแลว้อาจยงัตอ้งค านึงถึงประเด็นเก่ียวกบัความยากต่อการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลเม่ือถูกจดัเก็บ
เขา้สู่ระบบบล็อกเชนแลว้โดยขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการจดัเก็บโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงไม่ควร
เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขบ่อยแต่เหมาะกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงซ่ึงหาก
พิจารณาในแง่ของการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบรวมศูนย์
อาจมีความสมเหตุสมผลมากกว่าในการจดัเก็บขอ้มูลศาลยุติธรรมแต่หากพิจารณาในแง่ของความ
ปลอดภัยการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลศาลยุติธรรมอาจมีความ
เหมาะสมมากกวา่ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองของตน้ทุนรวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
ควบคู่ไปกบัเร่ืองของความปลอดภยัร่วมดว้ยในการตดัสินใจ 
 รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่องานบริการศาลยุติธรรมและสอดคลอ้งกบั
นโยบายศาลดิจิทลัคือ การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาการบริหารจดัการศาลยุติธรรมรวมถึงการ
ให้บริการผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความท่ีดีข้ึนแต่การด าเนินการตอ้งมีความมัน่คงปลอดภยัโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ด้วยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าวไดด้ว้ยหลกัการท างานแบบ Distributed Ledger Technology และ Cryptography จึง
ท าให้มัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดถู้กจดัเก็บดว้ยเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความมัน่คงปลอดภยัไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ดงันั้น หน่วยงานศาลยติุธรรมทุกแห่งทัว่โลกจึงไดห้นัมาใหค้วามสนใจศึกษา
ถึงหลกัการและแนวทางการประยุกต์ใช้จนน าไปสู่การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส าหรับงาน
บริการศาลยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนัดงัแสดงในภาพท่ี 
4.17 
 การพิสูจน์ตวัตน Identity Management เป็นการยืนยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์ตวัตนนั้น
เป็นกระบวนการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัในหลายดา้นด้วยกนัไม่ว่าเป็นการท ากิจกรรมกบัทางศาล
ยติุธรรมการเขา้รับบริการต่างๆรวมไปถึงการด าเนินการซ่ึงลว้นแลว้แต่ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ยนืยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์ตวัตนทั้งส้ินยิ่งในยคุของเทคโนโลยีดว้ยแลว้นั้นการยืนยนัตวับุคคล
หรือการพิสูจน์ตวัตนยิ่งมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนการยืนยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์ตวัตนส่วนใหญ่
ยงัเป็นการใชร้หสัผา่นเป็นหลกัอีกทั้งยงัเป็นระบบท่ีตอ้งอาศยัคนกลางคอยท าหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการขอ้มูลดงักล่าวโดยท าการจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้ศูนยก์ลางซ่ึงระบบน้ีมีความเส่ียงต่อการถูกโจมตี
เข้าระบบเพื่อจารกรรมขอ้มูลส่วนบุคคลและน าขอ้มูลไปขายให้กับอาชญากรเพื่อสวมรอยเป็น
บุคคลนั้นหรือน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พื่อกระท าความผิดอ่ืนใดไดแ้ต่ดว้ยคุณสมบติัการท างานของ
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เทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงเป็นระบบแบบกระจายศูนยแ์ละมีการจดัเก็บขอ้มูลแบบ Shared Data base 
ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีรับประกนัความปลอดภยัวา่ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไปก่อนหน้า
นั้นไม่สามารถท่ีเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขไดโ้ดยผูใ้ชง้านทุกคนไดเ้ห็นขอ้มูลชุดเดียวกนัทั้งหมดจึงท า
ให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบและบริหารจดัการการยืนยนัตวับุคคลหรือการพิสูจน์อีกทั้งยงั
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วยการท างานของระบบยืนยนัหรือพิสูจน์ตวัตนบน
เทคโนโลยีบล็อกเชนดงัแสดงในภาพดว้ยหลกัการ Self-Sovereign Identity คือ การท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กบัคดีความหรือศาลยุติธรรมสามารถท่ีสร้างและจดัเก็บขอ้มูลประจ าตวัของตนไวบ้นอุปกรณ์ของ
ตนเองได้โดยไม่ต้องมีคนกลางมาท าหน้าท่ีในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไปท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลดงักล่าวอีกทั้งยงัสามารถช่วยลดการใช้
กระดาษลงได้โดยไม่จ  าเป็นต้องถ่ายเอกสารหลักฐานส าคัญเพื่อใช้ในการยืนยนัตัวบุคคล 
ตวัอย่างเช่นบัตรผูมี้ส่วนได้เสียกับคดีความส าเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือเอกสารส าคญัทาง
ราชการอีกต่อไป 
 การบริหารจดัการการจดัเก็บขอ้มูล Data Record Management เป็นหัวใจของการบริหาร
จดัการขอ้มูลศาลยติุธรรมให้มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลศาลยติุธรรม สินทรัพย์
และกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ีในการบริหารจัดการข้อมูลในคดีความทั้ งหมดรวมถึงประวติั
อาชญากรรม เป็นตน้ แต่ก็ล้วนแล้วแต่มีตน้ทุนและความยุ่งยากในการบริหารจดัการรวมถึงการ
น าไปใช้งานทั้งส้ินอีกทั้งขอ้มูลบางอยา่งยงัไม่ถูกจดัเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของแบบฟอร์มบนกระดาษหากผู ้มี ส่วนได้เสียกับคดีความต้องการ
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูลก็จ  าเป็นตอ้งไปด าเนินการดว้ยตนเองแต่ดว้ยคุณสมบติัของเทคโนโลยี
บล็อกเชนท่ีใช้หลกัการของ Distributed Ledger Technology (DLT) และ Cryptography ซ่ึงช่วยให้
การเข้าถึงและการเข้าใช้ข้อมูลศาลยุติธรรมรวมถึงการบริหารจดัการความปลอดภยัและความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลศาลยุติธรรมท าไดง่้ายข้ึน ดงันั้นการน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลรวมถึงขอ้มูลการลงทะเบียนเอกสารส าคญัท่ีออกโดยหน่วยงานศาลยุติธรรม เช่น การติดตาม
กิจกรรม Transaction Traceability แบบยอ้นกลบัทั้งห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Transaction 
Traceability ซ่ึงสามารถช่วยในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการขอ้มูลให้กบัทุกฝ่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ทั้ งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส ความเป็นกลาง ความน่าเช่ือถือและความมั่นคง
ปลอดภยัของขอ้มูลโดยการกระจายขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและตรวจสอบได้ให้กบัทุกคนท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งทั้งห่วงโซ่อุปทานซ่ึงแต่เดิมตอ้งอาศยัคนกลางท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากทุกฝ่ายคอย
เป็นคนบริหารจดัการขอ้มูลดงักล่าวโดยระบบการบริหารจดัการขอ้มูลแบบรวมศูนยน์ั้นง่ายต่อการ
ถูกปลอมแปลงและทุจริตโดยเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบหากมีการติดสินบนเน่ืองจากให้อ านาจคนกลาง
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ในการบริหารจดัการขอ้มูลรวมถึงการถูกเจาะระบบซ่ึงท าใหข้อ้มูลในระบบไม่สามารถเช่ือถือไดอี้ก
ต่อไป ดงันั้นองค์การศาลยุติธรรมจึงได้ให้ความสนใจและน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กบัการ
ตรวจสอบติดตามกิจกรรมแบบย้อนกลับทั้ งห่วงโซ่อุปทานหรือ  Supply Chain Transaction 
Traceability ในหลายกรณีด้วยกนั ซ่ึงปัจจยัความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ส าหรับงานบริการศาลยุติธรรมนอกจากการศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ของการน า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานบริการต่างๆ ของศาลยุติธรรมแล้วแต่การผลักดันให้ระบบ
ทั้งหมดสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจ าเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมประกอบไปดว้ยเป้าหมาย 3 ดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของศาลยุติธรรมโดยตั้งเป้าหมายในการน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ส าหรับการให้บริการแบบเต็มรูปแบบทั้งระบบโดยผลกัดนัและสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาบล็อกเชนในทุกพื้นท่ีภายในประเทศทั้งรวมถึงจดัท าโครงการน าร่องเก่ียวกบัการพฒันา
และการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสูงสุดซ่ึง
ประกอบไปดว้ยประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  1.1 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บและส่งต่อขอ้มูลการพิจารณา
คดีเพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั 
  1.2 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการด าเนินการทางกิจกรรมต่างๆกบัศาลยติุธรรม 
  1.3 จดัตั้งคณะท างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนข้ึนมาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ถูกตอ้งตามกฎหมายมีอ านาจหน้าท่ีในการศึกษาผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึนหากมีการน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ส าหรับงานบริการในศาลยุติธรรมและตอ้งมีการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี
บล็อกเชนท่ีช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุน 
 2. ในการขบัเคล่ือนรวมถึงการพฒันาต่อยอดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนให้
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยืนนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งสร้างระบบของเทคโนโลยี
บล็อกเชนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา เช่น นโยบายในการน ามาใช้ในงานบริการศาลยุติธรรมอย่างเต็ม
รูปแบบอีกทั้งยงัมีการผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดการพฒันาระบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
เทคโนโลยบีล็อกเชนในการสตาร์ทอพัต่างๆ 
 3. การสร้างการก ากบัดูแลในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในศาลยุติธรรมมกัพบปัญหาในดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับจากสังคมซ่ึงสามารถพบเห็นได้
จากการน าร่องเม่ือถูกขยายผลไปสู่การใชง้านจริงในระดบัประเทศ ดงันั้น ในการขบัเคล่ือนการใช้
งานเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งสร้างกรอบหรือมาตรการในการก ากบัดูแล
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในการน ามาใชง้าน 
 4. การก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนถึงแม้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
เทคโนโลยีท่ี เข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการข้อมูลและขั้นตอนการท ากิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ยลกัษณะเด่นคือ การจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีการกระจายตวัไปยงัผูท่ี้อยูใ่นระบบ
ทุกคน (Nodes) แทนท่ีการใช้ตวักลางและเม่ือมีขอ้มูลใหม่ก็มีการปรับพร้อมกนัตลอดเวลาท าให้
ช่วยลดระยะเวลาการท ากิจกรรมและลดตน้ทุนการด าเนินงานลงไดอี้กทั้งขอ้มูลถูกบนัทึกไวต้ั้งแต่
กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทา้ยท าให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ต่ดว้ยขอ้จ ากดัเก่ียวกบั
กฎระเบียบและแนวทางการพฒันาท่ีมีความหลากหลายขาดการก ากบัดูแลและรูปแบบการพฒันาท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกนัยงัคงเป็นความทา้ทายส าคญัในการขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยี
บล็อกเชน ดังนั้ นรูปแบบการพฒันารวมไปถึงกระบวนการทางเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการออกแบบของผูใ้ห้บริการ
นั้นซ่ึงยงัไม่ไดมี้การก าหนดมาตรฐานออกมาในรูปแบบท่ีชดัเจนโดยเฉพาะการพฒันาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเทคโนโลยีเ กิด
ใหม่ให้ประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมคือ การพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
เทคโนโลยีน้ีแต่สถานการณ์ในปัจจุบนัถือวา่ยงัขาดแคลนอยูเ่ป็นจ านวนมากซ่ึงตอ้งไดรั้บการพฒันา
ต่อไปในอนาคต 
 หลกัการและเหตุผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ส าหรับศาลยุติธรรมเกิดจาก
แนวคิดท่ีตอ้งการยกระดบัศาลยุติธรรมไทยด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มีการท างาน
แบบอจัฉริยะในการบริการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความและขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงยกระดบัขีดความสามารถเชิงดิจิทลัของศาลยุติธรรมบนพื้นฐานการด าเนินการ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ การบูรณาการศาลยติุธรรมการด าเนินงานแบบอจัฉริยะการใหบ้ริการโดยมีผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
คดีความเป็นศูนยก์ลางและการสนบัสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน
แบบอจัฉริยะคือ การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสมมาสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งแม่นย  ารวดเร็วและตรงจุดมากข้ึนโดย
มีการเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งทัว่ถึงในทุกสาขาท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถส่ือสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลกนัได้เป็นปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพมากข้ึนยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเช่ือมต่อ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้ส่ือสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าท่ี
ตลอดเวลาซ่ึงเม่ือน าระบบการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่มาช่วยจดัระเบียบฐานขอ้มูลประกอบกบัน า
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาช่วยท าความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซ้ึงช่วยท าให้เจ้าหน้าท่ีศาล
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ยติุธรรมสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจและหน่วยงานศาลยติุธรรมสามารถ
จดัท าบริการแบบเชิงรุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยส่วนราชการทั้งในระดบัส านกัหรือกรมสามารถ
น าเทคโนโลยีและนวตักรรมเหล่าน้ีเขา้มาปรับใช้กบัการท างานของหน่วยงานตลอดจนใช้พฒันา
บริการหรือกระบวนการด าเนินงานต่างๆได้โดยเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ Distributed 
Ledger Technology ถือเป็น 1 ใน 9 เทคโนโลยีส าคญัในการขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาศาลดิจิทลั
ด้วยคุณสมบติัของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการจดัเก็บขอ้มูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการท ากิจกรรมภายใตค้วามปลอดภยัท่ีมี
ความน่าเช่ือถือนอกจากการประยุกตใ์ช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในรูปแบบต่างๆและยงัสามารถ
น ามาใชเ้พื่อบูรณาการบริการและการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดท้ัว่ประเทศไดอี้กดว้ยซ่ึงความเป็นไป
ได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับงานบริการศาลยุติธรรมตามแผนพฒันาศาล
ดิจิทลัของประเทศไทยตามขีดความสามารถในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบบยืนยนัตัวบุคคลกลาง  E-Authentication Service ระบบยืนยนัตัวบุคคลกลาง  
(e-Authentication Service) เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียกับคดีความและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานศาล
ยุติธรรมสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศต่างๆอย่างเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
และระบบงานภายใน (Back Office) ไดโ้ดยมีการควบคุมและรักษาความปลอดภยัดว้ยมาตรการอนั
เหมาะสมนอกจากน้ีระบบยืนยนัตวับุคคลยงัรองรับการเข้าถึงระบบงานแบบรวมศูนย์เพื่อให้
ผูใ้ชง้านสามารถลงช่ือเขา้ใชง้านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ศาลยติุธรรมในทุกสาขาทัว่ประเทศได้
ดว้ยการ Log in คร้ังเดียวโดยไม่จ  าเป็นตอ้งลงช่ือเขา้ใช้งานซ ้ าอีก ทั้งน้ีระบบยืนยนัตวับุคคลกลาง
เป็นกา้วส าคญัไปสู่การให้และรับบริการศาลยุติธรรมแบบครบวงจรท่ีจุดเดียวในลกัษณะ  Single 
Window Entry อนัเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความในการเขา้ถึงบริการ
ของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งบูรณาการ 
 2. ศูนยก์ลางแลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยุติธรรมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทะเบียน
ดิจิทลัระหว่างหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความและภาคเอกชนเม่ือ
ใช้บริการจากศาลยุติธรรมช่วยให้ทุกหน่วยงานของศาลยุติธรรมทัว่ประเทศสามารถแลกเปล่ียน
เช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและเม่ือสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้ส าเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไปโดยในระยะแรกเร่ิมน าร่องกบับริการศาล
ยุติธรรมท่ีมีการเรียกขอส าเนาบตัรประจ าตวัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความส าเนาทะเบียนบา้นภายใต้
โครงการยกเลิกส าเนาเอกสารและขยายผลไปสู่บริการยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียนดิจิทลัต่อไป 
 3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปล่ียนขอ้มูลศาล
ยุติธรรม ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมส่วนใหญ่ยงัขาดการบูรณาการเพื่อเช่ือมโยง
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เขา้กบัระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอ่ืนท าให้ผูมี้ส่วนได้เสียกบัคดีความท่ีมาติดต่อ
หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควรอีกทั้งยงัตอ้งใช้ส าเนาหลกัฐานในการเขา้
รับบริการ รวมทั้ งจากนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดจ้ดัท าแนวทางเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เวอร์ชนั 2.0 เพื่อให้เกิดการพฒันาระบบบริการร่วม e-Service ให้สามารถให้บริการศาลยุติธรรม
แบบครบวงจรท่ีจุดเดียวโดยใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบเชิงบริการเป็นแนวทางการเช่ือมโยง
และแลกเปล่ียนขอ้มูลของระบบต่างๆภายในและระหว่างหน่วยงานพฒันา Web Service ส าหรับ
ระบบงานภายในของหน่วยงานและใชช่้องทางการส่ือสารท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมระหวา่ง Web 
Service ต่างๆท่ีหน่วยงานรัฐท่ีจดัท าข้ึนทั้งฝ่ายให้บริการและฝ่ายรับบริการโดยใช้ API ในการส่ง
ขอ้มูลผ่าน Enterprise Service Bus (ESB) เป็นเคร่ืองมือช่วยลดอุปสรรคของความหลากหลายของ
เทคโนโลยกีารเช่ือมโยงขอ้มูลในการเปิดช่องทางบริการใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในการส่ือสารกบั
ระหวา่ง Web Service ของหน่วยงานศาลยุติธรรมขอ้ควรพิจารณาการออกแบบสถาปัตยกรรมการ
ส่งขอ้มูลผา่น Enterprise Service Bus (ESB) มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงจากกระบวนการท างานของ  e-Serviceท่ีให้บริการและท่ี
เก่ียวข้องอาจมีผลต่อหน่วยงานท่ีใช้ e-Service นั้ น เช่น เม่ือผู ้ให้บริการด าเนินการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยท่ีีใชภ้ายในตวับริการหรืออุปกรณ์เช่ือมต่อ Firewall 
 2. ทุกคร้ังท่ีมีการเรียกใช ้e-Service กบับริการอ่ืนๆ ตอ้งท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การป้อนขอ้มูลหรือทุกพารามิเตอร์ท่ีเกิดข้ึนท าให้ตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึนและเคร่ืองแม่ข่ายท างานหนกั
ข้ึนท าใหล้ดประสิทธิภาพโดยรวม 
 3. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอาจกลายเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนเน่ืองจากความ
แตกต่างของระบบรักษาความปลอดภยัและขอ้ก าหนดแมว้า่ Enterprise Service Bus ท างานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 4. ตอ้งมีการแลกเปล่ียนใบรับรอง เช่น Certificate Authority (CA) เพื่อรับรองว่าได้ให้ไว้
ซ่ึงเอกสารท่ีน่าเช่ือถือ 
 5. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีราคาแพงส าหรับการจดัเตรียมการให้บริการและ
ความปลอดภยัภายในหน่วยงาน 
 6. แต่ละหน่วยงานตอ้งมีการตั้งทีมสนบัสนุนตาม SLA ท่ีตกลงเพื่อรองรับความลม้เหลวใน
การใหบ้ริการ 
 7. กระบวนการพฒันา Service ท่ีตอ้งมีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานมีขั้นตอนและ
ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานมาก เช่น การท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัและการศึกษากระบวนการ
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หรืออาจตอ้งท าการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อการเช่ือมโยงขอ้มูลการรับส่ง
ขอ้มูลในการพฒันาระบบและการทดสอบระบบ ดงันั้น จึงตอ้งมีการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้
ในการเช่ือมโยงงานบริการศาลยติุธรรมแทนการใช้ Enterprise Service Bus (ESB) 
 การเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer และใช้ APIs ของ Node แต่ละตวัเช่ือมกบั 
Web Service ท่ีหน่วยงานจดัเตรียมไวใ้นการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานใน
เครือข่ายบล็อกเชนโดยแต่ละ Node ท าการจดัเก็บขอ้มูลชุดเดียวกนัและใชก้ระบวนการ Consensus 
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท าการจดัเก็บขอ้มูลลง Block ทั้งน้ีรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลลง
ในบล็อกเชนอาจอยูใ่นรูปแบบ On Chain หรือ Off Chain ตามความเหมาะสมในการออกแบบและ
มี Certification Authority ในการรับรองรายการกิจกรรมวา่เป็นกิจกรรมของหน่วยงานนั้นจริง ทั้งน้ี
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอ้งมี Node ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบ Light Node หรือ Full Node ติดตั้งอยู่
ในเครือข่ายบล็อกเชนเม่ือมีการเรียกใช้บริการระบบท าการแจกจ่ายเทคโนโลยีบล็อกเชนตามการ
บริการท่ีผูใ้ชง้านเลือกใชใ้นบริการนั้นไปยงั Node ต่างๆ บนเครือข่ายโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
ตวัก าหนดหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานระบุไวซ่ึ้งอาจมากกว่าหน่ึงหน่วยงานก็ไดใ้นการด าเนินการ
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวเ้ม่ือหน่วยงานไดด้ าเนินการครบตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวก้รณีด าเนินการเสร็จ
ส้ินตามสัญญาและระบบได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการส าเนารายการการท ากิจกรรม
ดังกล่าวไปยงั Node ต่างๆ บนเครือข่ายบล็อกเชน องค์ประกอบทางเทคนิคการบูรณาการงาน
บริการศาลยุติธรรมบนเทคโนโลยีบล็อกเชนระหวา่งหน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงานข้ึนไปเพื่อเห็น
ถึงองค์ประกอบและการเช่ือมต่อทางเทคนิคหลักการน้ีสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถ
เช่ือมต่อและส่ือสารกนัไดโ้ดยใชก้ารควบคุมการเขา้ถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีกระจายอยูต่าม Node 
ต่างๆ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมี Microservices, Local Storage และ Node บนเครือข่ายบล็อกเชนในการ
ส่ือสารระหวา่งหน่วยงานบนเครือข่ายโดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. Access Control Application ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตวัก าหนดสิทธิในการเขา้ใช้
บริการโดยแต่ละหน่วยงานสามารถก าหนดสิทธิในการขอเขา้ใชบ้ริการของหน่วยงานไดด้ว้ยตวัเอง
ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและเรียกใช้ Services ต่างๆ ผ่าน APIs ได้แก่ การก าหนด Service หรือ 
Micro services ส าหรับ Service หรือ Micro services เป็นการโอนสิทธิการเขา้ถึงการเพิกถอนสิทธิ
การเขา้ถึงการให้สิทธิการเขา้ถึงส าหรับ Service หรือ Micro services เรียกใช้ Service หรือ Micro 
services 
 2. Local Database ทุก Node มีฐานข้อมูลภายในใช้เป็นแหล่งจดัเก็บข้อมูลท่ีเกิดข้ึนบน
เครือข่ายบล็อกเชนเพื่อรับประกนัวา่ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บเป็นส าเนาเดียวกนั 
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 3. Services หรือ Microservices เป็นช่องทางการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
ระบบงานต่างๆภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงานโดยผา่นตวั Access Control เรียกใช ้
 4. บล็อกเชน Cluster กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบ Private และ Permission-Based 
บล็อกเชนใชใ้นการแชร์ขอ้มูลท่ีตอ้งใชร้วมกนัและเก็บประวติัรายการขอ้มูลต่างๆท่ีเกิดจาก Access 
Control สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดแ้ต่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายการท่ีถูกบนัทึกในระบบได้
จากหลกัการท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ขา้งตน้ท าใหส้ามารถออกแบบภาพรวมการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน
เพื่อการบูรณาการบริการและแลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยติุธรรม 
 การให้บริการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลคดีความต่างๆ ของตนหรือ
การให้หน่วยงานศาลยุติธรรมสามารถแชร์ข้อมูลท่ีจ  าเป็นระหว่างการท ากิจกรรมรายการขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบถูกเขา้รหัสเก็บในฐานขอ้มูลเฉพาะในบล็อกเชนในรูปแบบ Private หรือ 
Permissioned บล็อกเชนท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความตอ้งท าการยืนยนัตวัตนผา่นเลขท่ีบตัรผูมี้ส่วน
ได้เสียกบัคดีความเลขท่ีนิติบุคคลรหัสผ่านของผูใ้ช้บริการของหน่วยงานนั้นๆ การก าหนดสิทธิ
เขา้ถึงขอ้มูลเพื่อเรียกดูและการเพิ่มรายการกิจกรรมใหม่หรือให้หน่วยงานมีสิทธิในการอ่านหรือ
เปล่ียนแปลงรายการขอ้มูลกิจกรรมของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความโดยใช้กุญแจสาธารณะ (Public 
Key) ในการแชร์ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มูลระหว่างหน่วยงานศาลยุติธรรมในการจดัท า
กิจกรรมให้บริการแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความและกุญแจส่วนตวัส าหรับแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงเป็นขอ้ตกลงส าหรับการควบคุมการด าเนินการจดัท ากิจกรรมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นเทคโนโลยีบล็อกเชนของกิจกรรมนั้นอนัเป็นกลไกในการควบคุมล าดบัขั้นตอนการ
ด าเนินการวา่ใครเป็นผูเ้ห็น เห็นอะไรไดบ้า้ง เม่ือไรและด าเนินการอยา่งไร 
 ประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในการเช่ือมโยงงานบริการศาลยติุธรรมสามารถ
จ าแนกไดต้ามผูใ้ชง้านดงัต่อไปน้ี 
 1.หน่วยงานผูใ้ห้บริการการเผยแพร่ขอ้มูลหรือการเปิดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นใช้งานร่วมกนัการ
ท างานร่วมกนัการบนัทึกหรืออ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลในการด าเนินการจดัท ารายการกิจกรรมเพื่อ
ให้บริการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจมีหน่วยงานศาลยุติธรรมมากกว่าหน่ึงร่วมด าเนินการโดยก าหนด
พื้นท่ีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบ Permissionless หรือ Public บล็อกเชนและ Permissioned หรือ 
Private หรือ Consortium บล็อกเชนไม่ตอ้งอาศยัตวักลางสามารถตรวจสอบหรือการบนัทึกรายการ
กิจกรรมจากการให้บริการภายในเครือข่ายบล็อกเชนไดเ้ม่ือเขียนแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือ
ลบไดมี้ Access Control การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการอนุญาตหรือปฏิเสธ เช่น รายการการร้อง
ขอต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบว่าอนุญาตหรือปฏิเสธ เช่น สิทธิการเขา้ใช้ทะเบียนขอ้มูลการอ่านการ
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เขียนการแชร์ขอ้มูลของกลไกการด าเนินทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ช้บริการกบั
หน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงาน 
 2. ในการด ารงอยู่ของหลกัฐานท่ีสามารถพิสูจน์ความเป็นเจา้ของจากหลกัฐานท่ีไดรั้บการ
ท ากิจกรรมผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัคดีความกบัหน่วยงานศาลยุติธรรมโดยไม่ตอ้งยื่นค า
ขอหรือจดัเตรียมหลกัฐานด้านเอกสารต่างๆท่ีมีการเก็บอยู่ระบบงานของหน่วยงานศาลยุติธรรม 
และไม่ตอ้งรับรองส าเนาเอกสารช่วยลดโอกาสในการทุจริตในหน่วยงานศาลยุติธรรมแต่ละแห่ง 
ซ่ึงด าเนินการตามกระบวนการภายในของตนเองหากมีหน่วยงานรัฐหน่ึงเปล่ียนแปลงกระบวนการ
หรืออุปกรณ์ภายในหน่วยงานไม่มีผลกระทบหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ืองจาก Node แยกกนัเป็นอิสระไม่มี
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อโดยตรงเน่ืองจากได้รับการรับรองโดยพื้นฐานโปรโตคอลการ
แจกจ่ายของโปรโตคอลบล็อกเชนและ APIs แบบมาตรฐานไม่สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดย
เลือกใช ้Hyper Ledger Fabric ซ่ึงเป็น Open Source ในการพฒันาระบบตน้แบบดงักล่าวโดย Hyper 
Ledger Fabric คือบล็อกเชน Platform ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนภายใตก้ารพฒันา Hyper Ledger ของ Linux 
Foundation และเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนประเภท  Private หรือ  Permissioned บล็อกเชนท่ีมี
สถาปัตยกรรมแบบ Modular และสามารถเขียนเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้ท างานตามเง่ือนไขได้
โดยบรรจุขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เช่น การเรียกดูขอ้มูลอาชญากรรมประวติัคดีความ รวมถึง
ข้อมูลท่ีจ  าเป็นส าหรับป้องกันอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ Smart Contract ในการควบคุม
ขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ ซ่ึงใช้ Chain Code เป็นเคร่ืองมือในการจดัท าเทคโนโลยีบล็อกเชน
ทั้งน้ีในการพฒันาระบบตน้แบบในการสร้างเทคโนโลยีบล็อกเชน ของ Deploy ลง Hyper ledger 
Fabric ผ่าน  Composer และสร้าง API ด้วย  REST Sever ของ Composer เพื่อเป็นส่วนติดต่อกับ
ระบบแต่เน่ืองจาก API บน REST Server ท่ีถูกสร้างโดยอตัโนมติัจาก Hyper Ledger Composer นั้น
เป็น API ทั้งหมดของระบบซ่ึงหลายตวัเป็น API ท่ีไม่ตอ้งการเปิดให้ระบบภายนอกเรียกใช้หรือมี 
Data Format ท่ีเขา้ใจยากส าหรับผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบบล็อกเชน ดงันั้น การพฒันาระบบ
ตน้แบบ e-Referral ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงสร้าง API Server ข้ึนมาเป็น Middle Tier โดยท า
หน้าท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ API ส าหรับการเรียกใชง้านในส่วนสุดทา้ยของการออกแบบระบบตน้แบบ 
e-Referral คือการพฒันาส่วนของ Front End เพื่อใช้โต้ตอบกับผูใ้ช้งานโดยการพฒันาในส่วน
ดงักล่าวใช ้React JS เป็น Framework และ Cascading Style Sheet หรือ CSS ในการจดัรูปแบบการ
แสดงผลของเอกสาร HTML 
 3. การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทั้งในศาลยุติธรรมและทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเช่ือมต่อกบัระบบบริหารจดัการขอ้มูลศาลยุติธรรมรวมถึงการเช่ือมต่อกบั
ระบบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอยัการหรือกรม
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ราชทณัฑ์ เป็นตน้ดงันั้น หากสามารถเช่ือมโยงระบบ e-Referral เขา้กบัฐานขอ้มูลของระบบเหล่าน้ี
ไดช่้วยลดความผิดพลาดจากการกรอกขอ้มูลการท างานท่ีซ ้ าซ้อนรวมถึงตน้ทุนในการท างานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลได้อีกทั้ งยงัสามารถท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลทุกฝ่ายในการสร้างนวตักรรมเพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
ต่อไปในอนาคตได ้
 ในระดบัของ Transaction Layer สามารถแบ่งประเภทของการจดัเก็บขอ้มูลบนบล็อกเชน
ไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 1) “On Chain” คือการท่ีขอ้มูลถูกบนัทึกลงบล็อกเชนโดยตรง 2) “Off Chain” 
คือการบนัทึกต าแหน่งหรือตวัช้ีต าแหน่งของขอ้มูลลงบนบล็อกเชนขอ้ดีของการบนัทึกขอ้มูลลงบน
บล็อกเชนโดยตรงคือมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลมีความปลอดภยัอนัเน่ืองมาจากคุณสมบติัการท างานของ
บล็อกเชนและขอ้มูลดงักล่าวสามารถมองเห็นไดท้นัทีส าหรับผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลแต่ใน
เวลาเดียวกนัการบนัทึกขอ้มูลท่ีไฟล์ขอ้มูลมีขนาดใหญ่นั้นยอ่มส่งผลต่อเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ
สร้าง Block อย่างแน่นอนอีกทั้งอาจส่งผลต่อการวางแผนเร่ืองของขนาดระบบเพื่อรองรับขอ้มูล
จ านวนมหาศาลดงักล่าวในทางตรงกนัขา้มการเขา้รหัสลิงก์หรือตวัช้ีต าแหน่งท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บอยู่
แทนท่ีขอ้มูลจริงโดยผูใ้ช้งานใช้ Private Key เพื่ออ่านขอ้มูลใน Block ซ่ึงก็คือลิงค์หรือต าแหน่งท่ี
จดัเก็บขอ้มูลจริงเพื่อน าไปสู่การเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวนัน่เองซ่ึงเป็นการช่วยลดขนาดของขอ้มูลท่ีถูก
บนัทึกลงใน Block ได ้เช่น ฟิล์ม X-Ray และ MRI ซ่ึงเป็นไฟล์รูปท่ีมีขนาดใหญ่จึงจ าเป็นตอ้งเก็บ
เป็นลิงก์หรือตวัช้ีต าแหน่งของขอ้มูลแทน ดงันั้น ศาลยุติธรรมควรตอ้งพิจารณาถึงประเภทของ
ขอ้มูลดว้ยในการออกแบบการจดัเก็บขอ้มูลบนบล็อกเชน 
 โครงสร้างในด้านไอทีเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลให้การน าระบบ e-Referral บนเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล Storage ส าหรับ
เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยเฉพาะท่ีท าหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มูลร่วมกนัรวมถึงเก็บขอ้มูลท่ีมีมูลค่า เช่น 
ขอ้มูลอาชญากรรม เป็นตน้ ส่วนต่อเช่ือมกบัระบบไอทีของศาลยุติธรรมเน่ืองจากระบบ e-Referral 
ตอ้งอา้งอิงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่างๆของศาลยุติธรรม ดงันั้น ส่วนต่อเช่ือมกบัระบบไอทีของทุก
สาขาจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลกัท่ีส าคญัเพื่อให้ระบบสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลไดแ้บบ Real-
Time และมีความถูกตอ้งของระบบการส่ือสารเน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมหรือทุกฝ่ายในระบบบล็อกเชน
จ าเป็นตอ้งมีการเช่ือมต่อถึงกนัตลอด ดงันั้น ระบบการส่ือสารจึงเป็นโครงสร้างท่ีส าคญัเพื่อให้เกิด
การส่ือสารกนัภายในเครือข่าย เช่น การส่งขอ้มูลสถานะทัว่ไป การยนืยนัตวัตนของผูเ้ขา้ร่วมระบบ
ไปจนถึงขอ้มูลการถ่ายโอนสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าภายในเครือข่าย เน่ืองจากเทคโนโลยีบล็อกเชนมี
ลกัษณะเป็นโครงสร้างแบบกระจาย ดงันั้ น หน่วยงานหรือทุกฝ่ายท่ีเข้ามาร่วมภายในเครือข่าย
จ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งฝ่ังศาลยุติธรรมเองและระบบการส่ือสารเพื่อให้ระบบ
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โดยรวมสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งก าลงัคนและศกัยภาพของบุคลากรทั้งในส่วนของศาลยุติธรรมและภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน 
\ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในศาลยุติธรรมเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายอนัพึงประสงคแ์ละเกิดความเหมาะสมและโปร่งใส ประกอบดว้ย  
 1. ใช้ในการด าเนินคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงศาล
ยติุธรรม รวมทั้งบูรณาการขอ้มูล จดัใหเ้ป็นศาลยติุธรรมแบบเบด็เสร็จผา่นช่องทางดิจิทลั 
 2. ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาด าเนินการในทุกขั้นตอนของศาลยุติธรรมท่ีชดัเจนเพื่อให้
ทุกฝ่ายไดรั้บความยติุธรรมโดยไม่ล่าชา้ ลดขั้นตอนการเขา้ถึงความยุติธรรมเพื่ออ านวยความสะดวก 
สร้างระบบการตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเก่ียวขอ้งด าเนินงานไปถึง
ขั้นตอนใด รวมถึงส่ือสารแก่สาธารณะโดยใช้รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย สร้างกระบวนการ
ประเมินปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของคู่คดีความเก่ียวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานในแต่ละขั้นตอนของศาลยติุธรรม  
 3. ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบสวนทุก
ฝ่ายให้ชดัเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐาน และระยะเวลาท่ีก าหนดได้ เช่น บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในศาลยุติธรรม รวมทั้ งหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช เพื่อ
แก้ปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีอาจเกิดจากการประสานงานท่ีล่าช้า น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการ
รับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงขอ้มูลคดีอาญาในชั้นสอบสวน เพื่อให้ทุกฝ่ายติดตามความ
คืบหนา้คดีท่ีร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมได ้  
 4. ให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขั้นตอนการด าเนินคดีท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อผูเ้สียหาย สร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญในการให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายด้านส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนปรับบทบาทของพนกังานอยัการในการฟ้องและด าเนินคดีเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
 5. ใช้เทคโนโลยีบนัทึกภาพและเสียงในการก ากบัดูแลการตรวจคน้ จบักุม สอบสวน  
ช้ีตวั ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย มีฐานขอ้มูลส าหรับการติดตามกรณีวิสามญัฆาตกรรม และการชนัสูตร
พลิกศพ ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็นส่วนตัวของผู ้ต้องหาและจ าเลยให้สมดุลกับ
ประโยชน์สาธารณะ 
 6. พฒันาการเขา้ถึงศาลยุติธรรมโดยลดอุปสรรคทางภาษาและการส่ือสาร โดยจดัให้มี
ล่ามอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในศาลยุติธรรมด้วยการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบประสานงานระหวา่งหน่วยงานในศาลยุติธรรมในส่วนของการ
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แปลเอกสาร รวมทั้ง พฒันาการให้หน่วยงานในศาลยุติธรรม ง่ายต่อการเขา้ถึงโดยจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยคีอยช่วยเหลือผูม้าติดต่อและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกฝ่าย 
 7. ปรับปรุงบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีเก่ียวกบัเขตอ านาจ
ศาล เพื่อให้สอดรับกบัหลกัสากลและรองรับการคา้ระหว่างประเทศ ก าหนดหลกัเกณฑ์การบงัคบั
ตามค าพิพากษาของศาลต่างยุติธรรมให้ชัดเจนเพื่อยกระดบัความยอมรับในระดบัสากลต่อศาล
ยติุธรรมและท าให้การคา้ระหวา่งประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ใหเ้กิด
ความรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส 
 การใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพท่ีมีการท างาน
แบบอจัฉริยะ โดยอยูบ่นพื้นฐานของการบูรณาการเช่ือมโยงขอ้มูลและด าเนินงานร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงาน การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัมาสนับสนุนการปฏิบติังานท่ีประหยดัและคุม้ค่า 
และการยกระดบัศาลยุติธรรมภาครัฐให้ตรงกบัความต้องการของทุกฝ่าย อย่างไรก็ดีคดีความมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตวัของการติดต่อส่ือสารและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เกิดปัญหาทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมไซ
เบอร์ และอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในศาลยุติธรรมของภาครัฐ แต่ปัญหาส าคญัของหน่วยงานในศาล
ยุติธรรม คือ ระบบฐานขอ้มูลยงัไม่สามารถเช่ือมโยงให้ใช้ร่วมกนัได ้ขอ้มูลยงัขาดความครบถว้น
และทนัสมยั  ดงันั้น ควรพฒันาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนระหว่างหน่วยงานท่ีวางอยู่บนมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงพฒันามาตรฐานการจดัเก็บขอ้มูลและการจดัชั้น
ความลบัท่ีมีความถูกตอ้งและทนัสมยัเพื่อใหมี้ความกา้วหนา้เชิงรุกและมีประสิทธิภาพ  
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย ประกอบดว้ย 
    1. การปฏิรูปศาลยุติธรรมทัว่ประเทศต้องมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาใช้ในการ
บริหารจดัการคดีเพื่อให้การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมรวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง 
โดย ศาลยุติธรรม กระทรวงยติุธรรมและกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอ้งเขา้มาร่วมมือ
กนัท าใหใ้นทางปฏิบติัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2. การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมเป็นการใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของ
การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัย มีความเสถียร เช่ือถือและตรวจสอบได้  โดยศาลยุติธรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตอ้งเขา้มาช่วยกนัในการพฒันาระบบทั้งหมด ท าให้หน่วยงานภายในท างานได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ บรรลุวสิัยทศัน์ตามเป้าหมาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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     3. ตอ้งมีการระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการกลัน่กรอง
คดี ลดความยากในการพิจารณาคดีและกระบวนการสอบสวน สามารถใช้ในการยืนยนัตวัตนและ
ตรวจสอบลายมือช่ือ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหาร
จดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรมและกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ต้องเข้ามาช่วยกันในการพฒันาระบบทั้งหมด ท าให้ส านักงานอยัการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรมราชทณัฑ์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ สามารถด าเนินการได้ด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
    4. ท าให้ศาลยุติธรรมสามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้แบบ Real Time มีความ
ทนัสมยัและไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นในขณะเดียวกนัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายก็สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และการบริการของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วรวมทั้ง การส ารองขอ้มูลเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือมีการท าส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูแ่บบอตัโนมติัศาล
ยุติธรรมตอ้งมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 ท่ีทนัสมยัมาใช้งานใน
การให้บริการอ านวยการในดา้นความยุติธรรม ในการพิพากษาคดีเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
โดยศาลยุติธรรมต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนทั้ งทางด้านงบประมาณและความร่วมมือของ
หน่วยงานภายใน เพื่อพัฒนาให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมมีการ
ด าเนินการในระดบัสากลและสามารถอ านวยความยุติธรรมให้กบัทุกฝ่ายดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง
และเป็นธรรม 
    5. เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาคอร์รัปชัน่ในศาลยุติธรรมให้ลดนอ้ยลงซ่ึงประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการป้องกันและลดปัญหาด้านทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือก่อให้เกิดความโปร่งใสในศาลยุติธรรม 
เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การก าหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านกังาน
อยัการ ตอ้งมีการประสานงานในเร่ืองของคดีความ และก ากบัดูแล เขม้งวดกบับุคลากรของตนเอง
อยา่งจริงจงั 
    6. ท าใหก้ารด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน ทุกฝ่ายไดรั้บความ
ยติุธรรมอยา่งรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหนา้ในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอนมีกลไก
ช่วยเหลือให้ทุกฝ่ายเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยัอย่างย ัง่ยืน
และมีความเป็นธรรม โดยศาลยุติธรรม ตอ้งมีการจดัท ากรอบขั้นตอนและระยะเวลาของแต่ละคดี
อยา่งชดัเจนและแจง้ให้ส านกังานอยัการ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ กรมราชทณัฑ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ รับทราบและด าเนินการประสานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูและของผูบ้ริหารระดบัสูงในหน่วยงานนั้น 
  7. การบริหารจดัการบุคลากรด้านเทคโนโลยีตอ้งมีเจา้หน้าท่ีของศาลในการควบคุม
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ระบบสืบพยานผา่นจอภาพ ระบบถอดแถบบนัทึกเสียง โดยไม่
ตอ้งพึ่ งเจา้หน้าท่ีทางด้านเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกคนตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างสูง และหากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคข้ึนมา มีการติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีให้มาจดัการแกไ้ขระบบให้ ซ่ึงจากการสอบถามเจา้หน้าท่ีของศาล โดย
ศาลยุติธรรมต้องมีการพฒันาบุคลากรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานและแต่ละดับ
เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนและตอ้งมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
   8. ระบบมีเสถียรภาพสูงมากและโอกาสในการเกิดขอ้ผดิพลาดทางดา้นเทคนิคแทบไม่มี
แต่ศาลยุติธรรมตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพสูงและมีการฝึกฝนให้มีความสามารถในการใช้
งานอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีการท างานเป็นทีม รวมทั้งในการ
พิจารณาคดีแบบไร้เอกสารไม่มีการน าเอกสารมาใชใ้นการพิจารณาพิพากษาคดี การยื่นค าร้องหรือ
เอกสารต่างๆ เป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซ่ึงท าให้สามารถจดัเก็บ เขา้ถึงและท าลายไดง่้าย โดย
ศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอทั้งในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วน
เป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
   9. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
การบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
การติดต่อกบัทุกฝ่าย ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ีเขา้มาติดต่อ
และมีการส ารวจระบบท่ีมีอยู่และจัดให้มีระบบงานต่างๆ รวมทั้ งพัฒนาระบบการติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบน้ีในการช่วยเหลือทุกฝ่ายให้ติดต่อกนัได้ง่ายข้ึน
รวมทั้ง พฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งศาลยุติธรรมและหัวขอ้ข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะในรูปแบบ
และการใชภ้าษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่ายโดยศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอ
ทั้งในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
   10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสนบัสนุนให้ทุกฝ่ายติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยสะดวก เพื่อลด
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ค่าใช้จ่ายและขจดัช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพฒันาระบบศาลยุติธรรมทุกฝ่ายผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมให้สามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง สามารถใชไ้ดก้บั
ระบบโทรศพัทมื์อถือ และระบบอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกใหทุ้กฝ่ายสามารถใชง้านได ้ใชภ้าษาท่ี
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ มี รูปแบบการน าเสนอข้อมูล ฉบับภาษาท่ีใช้ในการท างานเป็น
ภาษาองักฤษ พฒันาใหเ้ป็นระบบแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว 
   11. พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัให้เป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ โดยออกกฎหมายรองรับ มีการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในการพฒันาระบบ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพนัธ์ การสร้าง
แรงจูงใจ ให้ทุกฝ่ายขอรับบริการในศาลยุติธรรมผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน พิจารณาด าเนินการ
ให้ทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีได้โดยทัว่ถึงในทุกหมู่บา้น โดยอาจเป็นกรณีท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการในระยะยาว และในพิจารณาด าเนินการลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ยนืยนัตวับุคคลประเภทอ่ืนและการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีถูกลง 
 12. ศึกษากระบวนการท างานของศาลยุติธรรมและการส่งต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในศาลยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจในความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานและสนับสนุนการตดัสินใจท่ีตรงกนั ทราบถึงการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ 
ขอ้ขดัขอ้งและอุปสรรค และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
กระบวนการกลั่นกรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการ
สอบสวน เป็นตน้ 
 13. การพฒันาเทคโนโลยี Blockchain มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดและมีการใช้อย่าง
ต่อเน่ืองในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต Blockchain เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดจาก
คุณลกัษณะหลายอย่างส าหรับการใช้ในการพิจารณาคดี เช่น เครือข่ายการกระจายอ านาจและการ
เขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งการบนัทึกขอ้มูลขั้นสูง ท าให้เป็นเทคโนโลยีน้ีน่าสนใจส าหรับศาลยุติธรรม
ไทย จากส่ิงท่ีส าคญัคือ บล็อกเชนสามารถป้องกนัการแสดงออกของหลกัฐานทางดิจิตอลเพื่อให้
แน่ใจว่าทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมในขณะเดียวกนัก็สามารถเพิ่มบนัทึกและแจกจ่าย
ขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ ดว้ยระบบดิจิทลัแบบเตม็รูปแบบให้กบัโครงสร้างพื้นฐานของหอ้งพิจารณาคดี
ท่ีอาศยัการใชว้ธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินการทางกฎหมาย 
 ความส าคญัของเทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงเป็นนวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีความโดด
เด่น จึงเหมาะสมท่ีน ามาปรับใชเ้พื่อขจดัปัญหาความคา้งคาใจของคู่ความท่ีรู้สึกถึงความไม่โปร่งใส
ในการบันทึกปากค าผู ้เสียหาย ค าให้การผูต้้องหา ค าเบิกความของพยานโจทก์ พยานจ าเลย
เปล่ียนเป็นการเก็บส านวนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Private Blockchain ซ่ึงสามารถสร้างความ
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โปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอนและทุกกรณี ตั้งแต่การรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเป็นส่ือดิจิทลัใน
รูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาเป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายซ่ึงเป็น
หลกัฐานพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงในทางคดีหรือเป็นพยานดิจิทลัท่ีมีการบนัทึกในคอมพิวเตอร์วา่แทจ้ริงไม่
เคยถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลง รวมทั้งตอ้งมีการพิสูจน์ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมหรือระบบท่ีสร้างไว้
จดัเก็บบนัทึกในคอมพิวเตอร์ ระบบท างานไม่ผดิพลาด ดว้ยการยนืยนัความแทจ้ริงทุกประเภท ตอ้ง
เปิดโอกาสอย่างเต็มท่ีให้คู่ความฝ่ายตรงขา้ม พิสูจน์หรือทดสอบเพื่อโตแ้ยง้ได ้ เพื่อเป็นการปฏิรูป
การท างานของศาลยุติธรรมใหม่ ให้ทุกฝ่ายไดรั้บความยุติธรรมอยา่งแทจ้ริงและมีการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียมกนั มีความรวดเร็วและถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีผลลพัธ์ตามท่ีทุกฝ่ายตอ้งการ 
ซ่ึงนวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นองคป์ระกอบส าคญั เช่น การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนท่ี
มีจุดเด่นในดา้นความโปร่งใสและโอกาสในการปลอมแปลงขอ้มูลไดย้าก มีความมัน่คงปลอดภยั
และความน่าเช่ือถือสูง จากการผสมผสานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและการเขา้รหสัดว้ย Private key 
มาประยุกตใ์ช้ร่วมกนัและไม่ตอ้งมีฝ่ายตรวจสอบ เพราะสมาชิกในเครือข่ายเปรียบเสมือนผูต้รวจ
การณ์ของระบบในการรักษาความมัน่คงและถูกต้องของข้อมูลและทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลท่ีอยู่ในระบบ ทั้ งมีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูล ในการ
แลกเปล่ียนในเร่ืองของคดีความ โดยผูท่ี้เขา้มาร่วมได ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน จึงมีสิทธิเขา้ถึงการใช้
งานร่วมกัน ซ่ึงจากความโดดเด่นในคุณสมบัติน้ีของบล็อกเชนจึงมีความเหมาะสมในการ
ประยุกต์ใชใ้นศาลยุติธรรมเพราะมีขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและตอ้งการความโปร่งใส 
ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกต้องและให้กลับมามีความถูกต้องแม่นย  าสุจริต 
โปร่งใสได ้ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดใ้นอนาคต 
 ในการประยุกต์ใช้ Blockchain มีการท างานในรูปแบบในการเก็บข้อมูลแต่ละคนท่ี
สามารถแชร์ไปยงัทุกคนได ้เป็นเสมือนห่วงโซ่ ท าให้ขอ้มูลเช่ือมต่อไปยงัทุกคน โดยท่ีทราบวา่ผูท่ี้
เป็นเจา้ของมีสิทธิในขอ้มูลนั้นจริง เม่ือบล็อกของขอ้มูลไดถู้กบนัทึกไวใ้นบล็อกเชนแลว้ ก็เป็นเร่ือง
ยากท่ีเข้าไปเปล่ียนแปลง เวลาท่ีมีใครต้องการเพิ่มขอ้มูล ทุกคนในเครือข่ายซ่ึงล้วนแต่มีส าเนา
สามารถเช่ือมต่อเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดเพื่อตรวจสอบการเช่ือมต่อไดโ้ดยผูท่ี้เขา้มาเช่ือมต่อใหม่
ตอ้งไดรั้บอนุญาต จากในเครือข่ายส่วนใหญ่เสียก่อนและการเช่ือมต่อขยายออกไปมากข้ึนเร่ือยๆ 
ดงันั้น บล็อกเชนจึงมีคุณลกัษณะส าคญั ประกอบดว้ย 1) มีขนาดใหญ่  2) มีความหลากหลาย 3) มี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอยา่งรวดเร็ว และ 4) มีความถูกตอ้ง   
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาหรือเพื่อเป็น
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีตอ้งพิสูจน์ถึงองคป์ระกอบของฐานการกระท าความผิด ขอ้ต่อสู้
เก่ียวกบัความผิดท่ีเกิดข้ึนหรือข้อเรียกร้องท่ีเก่ียวข้องกบัคดี มาตรฐานในการใช้เป็นพยานหรือ



243 
 

คู่ความท่ีเสนอพยานหลกัฐานต่อศาล ภาระในการน าสืบถึงพยานหลกัฐานนั้น ตามบทบญัญติัของ
กฎหมายตอ้งค านึงถึงเอกสิทธ์ิในการไม่เบิกความอนัเป็นผลร้ายแก่ตนเอง เอกสิทธ์ิของหน่วยงาน
ของรัฐ และการไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานโดยชอบดว้ยกฎหมายและมีความถูกตอ้งแทจ้ริง รวมทั้งอาจ
ถูกแกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือบิดเบือนโดยอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีส าคญัคือพยานหลกัฐานนั้นเป็นตน้ฉบบัหรือ
เป็นข้อมูลจากแหล่งอ่ืน เช่น คู่ความพยายามเปล่ียนแปลงเน้ือหาของเอกสารท่ีบันทึกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งร่างเอกสารค าเบิกความของคนอ่านท่ีเห็นเอกสาร เป็นตน้  
 เทคโนโลยี “Blockchain” มีการท ากิจกรรมในรูปแบบของ Peer-to-Peer แบบกระจาย
ศูนย์ ซ่ึงมีการตรวจสอบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลให้มีความปลอดภยัมากกว่าปกติจาก
แอปพลิเคชัน่ ในรูปแบบอตัโนมติั ท าให้สามารถขบัเคล่ือนกระบวนการไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ โดย
ไม่ตอ้งมีพนกังาน ช่วยให้เกิดการกระจายอ านาจของการท ากิจกรรมของทุกฝ่ายและใช้ในการเฝ้า
ติดตามการบนัทึกขอ้มูล ในระบบห่วงโซ่อุปทาน เน่ืองจากขอ้มูลต่างๆ ถูกเปิดเผยท าให้สามารถ
ตรวจสอบท่ีมาได ้ท่ีส าคญัเทคโนโลยีบล็อกเชนเขา้มาช่วยสร้างเครือข่ายเอกสารท่ีปลอดภยั ผูใ้ช้
สามารถเขา้ดูขอ้มูลได้ตามสิทธิท่ีตนเองได้รับ โดยไม่สามารถแก้ไขขอ้มูลได้ หากไม่ได้รับการ
ยอมรับจากผูใ้ชร้ายอ่ืนในเครือข่าย การสร้างเครือข่ายเช่นน้ี ท าให้ระบบโดยรวมเกิดความโปร่งใส 
รวมถึงการติดตามท าความเขา้ใจสถานะของคดีท่ีก าลงัด าเนินการอยูไ่ดโ้ดยง่ายและรวดเร็วในระดบั 
Real-time อีกทั้งยงัป้องกนัความผิดพลาดต่างๆ ลดการจดัการเอกสาร ลดความล่าช้าและการสูญ
หาย การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมท าให้เอกสารทั้งหมดไม่สามารถท าการ
ปลอมแปลงได ้บล็อกเชนยงัมีความส าคญัในการจดัท าระบบอจัฉริยะให้กบัศาลยติุธรรมให้มีขอ้มูล
ถูกตอ้งและสมบูรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตามการท างานของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายไดอ้ยา่งครบถว้น จากเหตุผลดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมท่ีสุด มาใชใ้นศาลยุติธรรมใหส้ามารถ
สนองนโยบายและน ามาปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดจ้ริง ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทุกฝ่าย  
 การจดัการในศาลยุติธรรมแบ่งตามประเภทของคดีความ ซ่ึงเป็นไปตามบทบาท หน้าท่ี
ในการอ านวยความยุติธรรม ไดแ้ก่ การพิจารณาพิพากษาคดีและการสนับสนุนให้มีการระงบัขอ้
พิพาทโดยวิธีอ่ืน การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือการอนุญาโตตุลาการและตอ้งมีการพฒันาให้บุคลากร
สามารถส ารวจและแจง้ขั้นตอนการติดต่อแบบอตัโนมติัให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้ งกระบวนการ
กลัน่กรองคดี ก าหนดประเภทและความยากง่ายของคดีและกระบวนการสอบสวน รวมทั้งการ
พฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลให้มีคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีและสามารถอา้งอิงเป็น
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการกระท าความผิดในศาลยุติธรรมได้ การจัดการ
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมมีแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้นดา้นการส่งเสริม การกระท าใน
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ทุกดา้น ให้มีมาตรฐานสากล ดว้ยการประยุกต์ใช้ในดา้นขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและ
ตอ้งการโปร่งใส สามารถตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความ
ถูกตอ้งแม่นย  า สุจริต โดยเฉพาะในการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความ ด้วยการน าไปใช้
ประโยชน์สูงสุดภายใต ้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และทกัษะความช านาญของบุคคล
น ามาสู่การปฏิบติัแลว้ก่อให้เกิดคุณภาพ สามารถน าไปใช้ไดจ้ริงเพื่อลดตน้ทุนและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หา
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน การติดต่อและบริการทุกฝ่าย ระบบการคน้หาวนันดั 
เป็นตน้  
 ในการจดัการศาลยุติธรรมท่ีมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนตอ้งเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนในการสร้างความเป็นเลิศด้วยบุคลากรท่ี มีความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการศาลยุติธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการเขา้มาช่วยให้ การวางระบบ
การบริหารงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมระบบการบริหารแบบร่วมมือกนัระหวา่งศาลยติุธรรมและคู่
คดีความ ซ่ึงเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความเหมาะสมเพราะข้อมูลอันเป็นความลับและมีความ
หลากหลาย ตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  าจึงสามารถท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้การน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น คดี
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีมีการติดต่อและ
ให้บริการทุกฝ่าย ซ่ึงมีการแจง้ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานแบบอตัโนมติั กระบวนการกลัน่กรอง
คดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดีและกระบวนการสอบสวน การประยกุตใ์ชเ้ป็น
งานหลกัท่ีให้ทุกคนสามารถสร้างและใชง้านแอปพลิเคชัน่ แบบกระจายขอ้มูลซ่ึงขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไป
ถูกเปิดเผยแก่สาธารณะชน เป็นการสร้างวงบล็อกเชนข้ึนมาใช้เองภายในซ่ึงคู่ความและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลน้ีได ้ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนบนขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยไปสู่
สาธารณะ สามารถปรับกฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ของเครือข่ายบล็อกเชน ให้สอดคลอ้งเหมาะท่ี
ใชง้านกบัระบบท่ีตอ้งการความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ตอ้งการความรวดเร็วและความโปร่งใสในศาล
ยุติธรรมและเป็นการผสานระหว่าง Public Blockchain และ Private Blockchain เข้าด้วยกัน ซ่ึง
เหมาะส าหรับศาลยุติธรรมท่ีน าไปใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็น
การส่งเสริมระบบการบริหารแบบร่วมมือกนัระหวา่งศาลยติุธรรมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาใหเ้พิ่มข้ึน 
  ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นการน านวตักรรมเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาใช้
ในทุกดา้น ตามความเหมาะสมเพื่อพฒันาศาลยุติธรรม เช่น การพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีเก็บ
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รักษาไว ้โดยส่ือบันทึกข้อมูลหรือท่ีอยู่ในระหว่างการรับส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ปัจจุบนัสามารถอา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงหรือการกระท าความผิดในศาล
ยุติธรรมได้ ข้อมูลพยานหลักฐานในรูปแบบดิจิทัล ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปภาพหรือเสียงท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปสัญญาณดิจิทลั ไฟล์
บนัทึกของกลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีบนัทึกข้ึน 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในการจดัการของศาลยติุธรรมเป็นการพฒันาระบบ
ในการพิจารณาคดี ดว้ยการใชใ้นระบบบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์มาเป็นกรอบทิศทางโดยใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดกรอบทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรมให้มีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง ภายใตบ้ทบาทภารกิจหนา้ท่ีในการอ านวยความยุติธรรมดว้ยความเป็นธรรม
และมุ่งเนน้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกระบวนการของศาลไดโ้ดยง่าย 
ทั้งน้ีศาลยุติธรรมมีภารกิจส าคญัท่ีตอ้งขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั ให้บรรลุผลส าคญัตาม
วสิัยทศัน์และเป้าประสงคใ์นการจดัตั้ง เช่น แนวคิดในการพฒันาศาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าให้เกิดศาล
ยติุธรรมในรูปแบบท่ีตอบสนองต่อการลดภาระการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐจากความ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสะดวกสบายมากข้ึน จึงต้องมีการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมา
ประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการทั้งองคก์รและบุคลากรเพราะมีความเหมาะสมมาก และในอนาคต
ศาลยติุธรรมตอ้งมีศกัยภาพในการบริหารงานและสร้างระบบงานใหม่ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงต่อการ
ปฏิบติังานท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความยุติธรรมได ้จากการเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนให้มีความสามารถรองรับอรรถคดีท่ีมีความซับซ้อนและความหลากหลาย
มากข้ึน  
 อยา่งไรก็ตามกระบวนการปฏิบติังานและพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยติุธรรมท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงและต้องอาศัยผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีความเข้าใจต่อวฒันธรรมองค์กร 
รวมถึงบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบแตกต่างกนั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อ
การสนบัสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างวิธีหรือกระบวนการปฏิบติังาน
ใหม่ เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาและต่อยอดการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเกิดความคุม้ค่าและมี
ความเหมาะสมสูงสุดในอนาคตสามารถใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
แต่การน ามาใช้ในขณะน้ีประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือด้อยพฒันายงัอยู่ในระดบัท่ีน้อยมาก เพราะ
ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนของทุกฝ่ายยงัมีนอ้ย รวมถึงการบริหารจดัการและ
การพฒันาโปรแกรมท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณาคดียงัมีขอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น ดา้นงบประมาณและ
บุคลากร เป็นตน้  
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 ในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการช่วยพิจารณาคดี เช่น ระบบการถอดการ
สืบพยานจากค าพูดเป็นขอ้ความ ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส
และสามารถพิมพค์  าพิพากษาไดภ้ายในวนัท่ีมีการตดัสิน มีการน าระบบค าสืบพยานออนไลน์มาใช ้
ซ่ึงคู่ความท่ีไม่สะดวกท่ีเดินทางไปท่ีศาลยุติธรรม สามารถดูค าสืบพยานท่ีคู่ความพูดผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ อีกทั้ งยงัมีการท าฐานข้อมูลออนไลน์ให้ผูพ้ิพากษาดูข้อมูลประกอบการตดัสินใจ
พิจารณาพิพากษาคดี และมีการน าระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นศาลยติุธรรม คือ การน าขอ้มูล
ต่างๆท่ีคู่ความมาศาลยติุธรรมเก็บขอ้มูลเป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ ท าให้ประหยดัการใชเ้อกสารท่ีเป็น
กระดาษ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว มีระบบคดัถ่ายค าพิพากษาออนไลน์ท่ีคู่ความ
สามารถคดัถ่ายค าพิพากษาจากศาลยุติธรรมใดในประเทศ มีการน าระบบบริหารจดัการคดี มาใชใ้น
การจดัการบริหารงานคดี มีการใหบ้ริการทุกฝ่ายผูม้าติดต่อราชการดว้ยบตัรทุกฝ่ายเพียงใบเดียวและ
มีการใหบ้ริการคู่ความใหดู้ขอ้มูลคดีไดด้ว้ย  
 ในดา้นการบริหารจดัการคดี มีการน ามาใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยีดั้งเดิมท่ีใชใ้นปัจจุบนั ท่ี
ศาลยุติธรรมมีการพฒันาไปสู่ศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีการสืบพยานผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยใชเ้วบ็ไซตข์องศาลยติุธรรมใหเ้ป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารและใหบ้ริการเป็น
ศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน ทั้งน้ีเพื่อให้การพิจารณาคดีมีความ
รวดเร็วและต่อเน่ือง รวมทั้งผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีมีความรู้และเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะในเร่ือง
นั้น ท าใหเ้กิดความเป็นธรรม ถูกตอ้งและรวดเร็ว นอกจากน้ี ระบบการพิจารณาคดีของศาลยติุธรรม
ยงัมีการสอดแทรกระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนส าหรับคดีผูบ้ริโภค ซ่ึงไดต้ราเป็นกฎหมายใช้
บังคับเป็นการเฉพาะส าหรับคดีประเภทนั้ นๆ ไว ้แต่การพิจารณาคดีนั้นอยู่ในอ านาจของศาล
ยุติธรรม มิไดแ้ยกออกไปเหมือนอยา่งคดีของศาลปกครอง เน่ืองจากประเด็นขอ้พิพาท ไม่มีความ
ซบัซ้อน และไม่มีขอ้ยุง่ยากทางกฎหมายมากนกั ทั้งยงัเป็นคดีท่ีมีเน้ือหาในทางแพ่ง ศาลยุติธรรมมี
หนา้ท่ีแค่ตีความและบงัคบัใชก้ฎหมายตามบทบญัญติัเท่านั้น 
 การพฒันาเทคโนโลยี Blockchain มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดและมีการใชอ้ยา่งต่อเน่ือง
ในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต Blockchain เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดจากคุณลกัษณะหลาย
อยา่งส าหรับการใชใ้นการพิจารณาคดี เช่น เครือข่ายการกระจายอ านาจและการเขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้ง
การบนัทึกขอ้มูลขั้นสูง ท าให้เทคโนโลยีน้ีน่าสนใจส าหรับศาลยุติธรรมไทย จากส่ิงท่ีส าคญัคือ 
บล็อกเชนสามารถป้องกนัการแสดงออกของหลกัฐานทางดิจิตอลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมในขณะเดียวกนัก็สามารถเพิ่มบนัทึกและแจกจ่ายขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ ดว้ย
ระบบดิจิทลัแบบเตม็รูปแบบใหก้บัโครงสร้างพื้นฐานของหอ้งพิจารณาคดีท่ีอาศยัการใชว้ธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด าเนินการทางกฎหมาย ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือหลักฐานน้ีสามารถปิดผนึก 



247 
 

Cryptographically ท่ีพิสูจน์ความรอบคอบและความปลอดภยัเพื่อให้แน่ใจว่าคดีท่ีใช้บล็อกเชนดี
ท่ีสุด  
 การท าให้กระบวนการทางศาลยุติธรรมเป็นดิจิตอลนั้นมีต้นทุนท่ีต ่าลง และสามารถ
เร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินคดีทางกฎหมาย Blockchain สามารถท าได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความสมบูรณ์ของหลกัฐานและในยุคท่ีอาชญากรรมไซเบอร์มี
จ านวนคดีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งยงัสามารถเก็บพยานหลกัฐานเพิ่มเติมส าหรับคดีประเภทน้ีและเป็น
บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนชองศาลยุติธรรมมากกว่าเดิม รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทลัเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพทั้งในและนอกศาล ท าให้ระบบการพิจารณาคดีมีความทนัสมยั เพราะไม่ท าให้เกิด
ความกงัวลในดา้นความปลอดภยั เช่น มีไวรัสแพร่เขา้มาในศาลยุติธรรม เพราะอาจมีผลกระทบท่ี
ไม่พึงประสงคต่์อความไวว้างใจซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ท่ีส าคญัคือ วิธีท่ี Blockchain รวบรวมขอ้มูลใน
ทุกธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจดัเก็บหลกัฐานสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ เม่ือหลกัฐาน
ช้ินหน่ึงถูกป้อนเขา้สู่ระบบออนไลน์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือปลอมแปลงได ้การผสมผสานท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของการเขา้รหัสซ่ึงแสดงผลขอ้มูลท่ีเก็บไวไ้ม่เปล่ียนรูปและจากนั้นถูกแจกจ่ายใน
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมแบบ Peer-to-Peer 
 Blockchain เป็นส่ิงประดิษฐ์สาธารณะ ส าหรับการตรวจสอบ Blockchain ไม่เปิดเผย
หลักฐานเฉพาะรหัสและรหัสแฮช แต่สร้างบญัชีแยกประเภทดิจิตอลท่ีช่วยลดความเป็นไปได ้
หลักฐานท่ียื่นต่อศาลยุติธรรมสามารถถูกปฏิเสธความถูกต้องได้ตามกฎหมาย และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถมัน่ใจได้ว่าทุกคนสามารถเขา้ถึงเอกสารและหลกัฐานแบบเดียวกนัโดยไม่ตอ้ง
กังวลเร่ืองความปลอดภยัของข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง Blockchain เป็นจุดศูนย์กลางของระบบในศาล
ยุติธรรมเพราะให้ความน่าเช่ือถือได้และสามารถเปิดเผยรายละเอียดของคดีความได้อย่างเต็ม
รูปแบบและอยา่งปลอดภยั ส าหรับการแบ่งปันขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน มีการปกป้องขอ้มูลและ
หลกัฐานท่ีอาจเปล่ียนแปลงคดีความได ้นอกจากน้ียงัสามารถสร้างแพลตฟอร์มส าหรับนวตักรรมท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายในอนาคต ดว้ยการรับรองความปลอดภยัจากทัว่โลกให้สามารถด าเนินการ
ต่อดว้ยความมัน่ใจและยอมรับในยคุดิจิตอลใหม่  
 ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีภารกิจในการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่ออ านวยความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ซ่ึงปัจจุบนัประสบปัญหาคดีลน้ศาล จึงตอ้งน าเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือช่วย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Electronic Court, e-Court, D-Court, High-Tech Court หรือ Technology Court 
มาใช้กบักระบวนการพิจารณาคดีของศาล เช่น ระบบจดัการส านวนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู ้
พิพากษาในการบริหารจดัการส านวนและสามารถท าค าพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือการ



248 
 

พฒันาเทคโนโลยีบล็อกเชนใช้ในการพิจารณาคดี เช่น การสืบพยานผา่นจอภาพหรือการใช้ระบบ
ยื่นค าร้องผา่นทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ปัจจุบนัสามารถใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนกบัคดีทุกประเภท
ยกเวน้คดีอาญาเน่ืองจากต้องมีการเช่ือมต่อขอ้มูลกับทางพนักงานอยัการและส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงยงัไม่สามารถท าได ้ 
 ส าหรับรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใชเ้พื่อสนบัสนุนการ
พฒันางานศาลในการบริหารส านวนคดีและอ านวยความสะดวกตามนโยบายท่ีตอ้งการยกระดบัใน
เร่ืองน้ีสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล โดยใชเ้คร่ืองมือในการบริหาร
จดัการคดีและบริการทุกฝ่าย และอาจมีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั 
ภายใตโ้ครงการพฒันาระบบบูรณาการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม Electronic Court Data Base ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากยิ่งข้ึน แต่การใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
ยงัตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดั เช่น การเช่ือมสัญญาณระหวา่งประเทศ และตอ้งมีการออกกฎระเบียบใหม่
จ านวนมากในลกัษณะขอ้บงัคบั ความเขา้ใจของบุคลากรในเทคโนโลยีบล็อกเชนความส าคญัของ
การป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงตอ้งมี
กระบวนการเขา้รหสัลบั การกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยตอ้งมีคณะท างานท่ีคอยดูแลเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของทุกฝ่ายในการมีอยูข่องเทคโนโลยีบล็อกเชน
ในกระบวนการพิจารณาในศาลยุติธรรมไทยอีกดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่าย
ทราบและเขา้ใจถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการ
น าเสนอข้อมูลเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย โดยเร่ิมจากการประชาสัมพันธ์ตามส่ือ
สาธารณะต่างๆ เพื่อใหทุ้กฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคโนโลยบีล็อก
เชนอนัเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตดงัแสดงดว้ยภาพท่ี 5.6   
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ภาพที ่5.6 จากภาพ 5.1-5.5 น ามาประมวลสรุปเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน 
ในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล 
 
 จากภาพท่ี 5.6 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมี
ประสิทธิผล มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การปฏิรูปศาลยุติธรรมทัว่ประเทศตอ้งมีการน าเทคโนโลยดิีจิทลั 4.0 มาใชใ้นการบริหาร
จดัการคดีเพื่อให้การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง โดย 
ศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรมและกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอ้งเขา้มาร่วมมือกนัท า
ใหใ้นทางปฏิบติัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเป็นการใช้ประโยชน์ในเร่ืองของ
การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัย มีความเสถียร เช่ือถือและตรวจสอบได้  โดยศาลยุติธรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตอ้งเขา้มาช่วยกนัในการพฒันาระบบทั้งหมด ท าให้หน่วยงานภายในท างานได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ บรรลุวสิัยทศัน์ตามเป้าหมาย 
  3. ตอ้งมีการระบบการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานในกระบวนการกลัน่กรองคดี 
ลดความยากในการพิจารณาคดีและกระบวนการสอบสวน สามารถใช้ในการยืนยนัตวัตนและ
ตรวจสอบลายมือช่ือ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหาร
จดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรมและกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ต้องเข้ามาช่วยกันในการพฒันาระบบทั้งหมด ท าให้ส านักงานอยัการ ส านักงานต ารวจ

แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ในศาลยุติธรรมไทยที่มีประสิทธิผล 

13.การใชใ้น
โลกแห่ง

ความเป็นจริง 

 
12.การ

ประสานงาน
ระหว่าง

หน่วยงาน 
11.การรักษา

ความ
ปลอดภัย 

1.การปฏิรูป
ศาลยุติธรรม
ท่ัวประเทศ 

3. ระบบ
ติดต่อ

ประสานงาน 

2.ทุกระบบ
เป็น

อิเล็กทรอนิกส ์

4.บูรณาการ
แบบ Real 

Time 

5.โปร่งใสลด
คอร์รัปชั่น 

9. การ
พัฒนาการ

จัดการภายใน 

6.ทุกขั้นตอน
ชัดเจน 

10.ลดข้ันตอน
เพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

8.ระบบมี
เสถียรภาพสูง

มาก 

7.เพ่ิม
ศักยภาพ
บุคลากร 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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แห่งชาติ กรมราชทณัฑ์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ สามารถด าเนินการได้ด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
 4. ท าให้ศาลยติุธรรมสามารถบูรณาการขอ้มูลระหวา่งกนัไดแ้บบ real time มีความทนัสมยั
และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นในขณะเดียวกนัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายก็สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและการ
บริการของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วรวมทั้ง การส ารองขอ้มูลเป็นแนวทางในการป้องกนั
ความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือมีการท าส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูแ่บบอตัโนมติัศาลยติุธรรม
ต้องมีการปรับตัวและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ท่ีทันสมัยมาใช้งานในการ
ให้บริการ การอ านวยการในดา้นความยุติธรรม ในการพิพากษาคดีเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
โดยศาลยุติธรรมต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนทั้ งทางด้านงบประมาณและความร่วมมือของ
หน่วยงานภายใน เพื่อพัฒนาให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมมีการ
ด าเนินการในระดบัสากลและสามารถอ านวยความยุติธรรมให้กบัทุกฝ่ายดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง
และเป็นธรรม 
 5. เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาคอร์รัปชัน่ในศาลยุติธรรมให้ลดน้อยลงซ่ึงประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการป้องกันและลดปัญหาด้านทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือก่อให้เกิดความโปร่งใสในศาลยุติธรรม 
เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การก าหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านกังาน
อยัการ ตอ้งมีการประสานงานในเร่ืองของคดีความ และก ากบัดูแล เขม้งวดกบับุคลากรของตนเอง
อยา่งจริงจงั 
 6. ท าให้การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน ทุกฝ่ายไดรั้บความ
ยุติธรรมอยา่งรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหนา้ในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอนมีกลไก
ช่วยเหลือให้ทุกฝ่ายเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยัอย่างย ัง่ยืน
และมีความเป็นธรรม โดยศาลยุติธรรม ตอ้งมีการจดัท ากรอบขั้นตอนและระยะเวลาของแต่ละคดี
อยา่งชดัเจนและแจง้ให้ส านกังานอยัการ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ กรมราชทณัฑ์
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ รับทราบและด าเนินการประสานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูและของผูบ้ริหารระดบัสูงในหน่วยงานนั้น 
 7. การบริหารจดัการบุคลากรด้านเทคโนโลยีต้องมีเจ้าหน้าท่ีของศาลในการควบคุม
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ระบบสืบพยานผา่นจอภาพ ระบบถอดแถบบนัทึกเสียง โดยไม่
ตอ้งพึ่ งเจา้หน้าท่ีทางด้านเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกคนตอ้งมีความรู้ความสามารถ
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ทางด้านการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างสูง และหากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคข้ึนมา มีการติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีให้มาจดัการแกไ้ขระบบให้ ซ่ึงจากการสอบถามเจา้หน้าท่ีของศาล โดย
ศาลยุติธรรมต้องมีการพฒันาบุคลากรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานและแต่ละดับ
เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนและตอ้งมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรมส าหรับการให้ความรู้แก่บุคลากรทางดา้นส่วนประกอบส าคญัท่ีน ามาช่วยในการพิจารณา
คดีจากขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการท างานของศาลยุติธรรมท่ีมีกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงภายในระบบ ข้ึนต่อ
ทรัพยากรดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ขอ้มูล กระบวนการ น าไปสู่กิจกรรมในการพิจารณาคดี ในการ
แสดงผลลพัธ์ การจดัเก็บและการควบคุม การน าขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปนั้น แปลงออกมาเป็นขอ้มูลตาม
ตอ้งการและจากส่วนประกอบของเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ีเอง ท่ีท าใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของ
ส่วนประกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกิจกรรมในเทคโนโลยีบล็อกเชน ท่ีน ามาใช้ในศาลยุติธรรม
ไทย สามารถท าให้การเก็บรักษาและคน้หาขอ้มูลต่างๆ เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วมากข้ึน จากเดิมท่ี
ตอ้งคน้หาจากเอกสารท่ีเป็นกระดาษ ทั้งยงัช่วยลดการใช้กระดาษลง และเพิ่มความรวดเร็วในการ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ งการน ามาประยุกต์ใช้ด้วยการจดัเก็บไฟล์
ส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ป็นหมวดหมู่และปลอดภยั ดว้ยการสแกนไฟลส์ านวนคดีและสามารถ
เรียกดูส านวนซ่ึงเป็นไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ไดส้ะดวก ประหยดัพื้นท่ีจดัเก็บส านวนคดีและกระดาษ ซ่ึง
บุคคลท่ีเป็นสมาชิก สามารถเขา้ถึงขอ้มูล เรียกดูไดต้ามท่ีผูค้วบคุมระบบก าหนด 
 8. ระบบมีเสถียรภาพสูงมากและโอกาสในการเกิดขอ้ผดิพลาดทางดา้นเทคนิคแทบไม่มี
แต่ศาลยุติธรรมตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพสูงและมีการฝึกฝนให้มีความสามารถในการใช้
งานอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีการท างานเป็นทีม รวมทั้งในการ
พิจารณาคดีแบบไร้เอกสารไม่มีการน าเอกสารมาใชใ้นการพิจารณาพิพากษาคดี การยื่นค าร้องหรือ
เอกสารต่างๆเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซ่ึงท าให้สามารถจดัเก็บ เขา้ถึงและท าลายไดง่้าย โดย
ศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอทั้งในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วน
เป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 9. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
การบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
การติดต่อกบัทุกฝ่าย ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ีเขา้มาติดต่อ
และมีการส ารวจระบบท่ีมีอยู่และจัดให้มีระบบงานต่างๆ รวมทั้ งพัฒนาระบบการติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบน้ีในการช่วยเหลือทุกฝ่ายให้ติดต่อกนัได้ง่ายข้ึน
รวมทั้ง พฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วน
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งศาลยุติธรรมและหัวขอ้ข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะในรูปแบบ
และการใชภ้าษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่ายโดยศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอ
ทั้งในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสนบัสนุนให้ทุกฝ่ายติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยสะดวก เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและขจดัช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพฒันาระบบศาลยุติธรรมทุกฝ่ายผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมให้สามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง สามารถใชไ้ดก้บั
ระบบโทรศพัทมื์อถือ และระบบอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกใหทุ้กฝ่ายสามารถใชง้านได ้ใชภ้าษาท่ี
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ มี รูปแบบการน าเสนอข้อมูล ฉบับภาษาท่ีใช้ในการท างานเป็น
ภาษาองักฤษ พฒันาให้เป็นระบบแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว จากการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหาร
จดัการภายในศาลยุติธรรม เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการช่วยเหลือทุกฝ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบตัรคิวอตัโนมติั ระบบแจง้
ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานอตัโนมติั เป็นตน้ รวมถึงพฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรม
ให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริการและหัวขอ้ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสาธารณะในรูปแบบและภาษาท่ีเป็นสากลและเข้าใจง่าย โดยศาลยุติธรรมต้องจัด
งบประมาณมาให้อยา่งเพียงพอทั้งในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ
และมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจาก
ภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 11. พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัใหเ้ป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ โดยออกกฎหมายรองรับ มีการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในการพฒันาระบบ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพนัธ์ การสร้าง
แรงจูงใจ ให้ทุกฝ่ายขอรับบริการในศาลยุติธรรมผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน พิจารณาด าเนินการ
ให้ทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีได้โดยทัว่ถึงในทุกหมู่บา้น โดยอาจเป็นกรณีท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการในระยะยาว และในพิจารณาด าเนินการลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ยืนยนัตวับุคคลประเภทอ่ืนและการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง 
รวมทั้งการพฒันาหรือน ามาใชซ่ึ้งเทคโนโลยท่ีีสามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตน และตรวจสอบลายมือ
ช่ือ โดยออกกฎหมายรองรับ วางระบบขอ้มูลสารสนเทศเครือข่ายส าหรับองคก์ร หรือหน่วยงานใน
การบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยจดัใหมี้การทดสอบระบบเพื่อหาขอ้บกพร่องในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการแกไ้ข โดยศาลยุติธรรม ตอ้งจดังบประมาณมาให้อยา่งเพียงพอทั้งในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
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ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านน้ีโดยตรงหรือ
อาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 12. ศึกษากระบวนการท างานของศาลยุติธรรมและการส่งต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในศาลยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจในความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานและสนับสนุนการตดัสินใจท่ีตรงกนั ทราบถึงการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ 
ขอ้ขดัขอ้งและอุปสรรค และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
กระบวนการกลั่นกรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการ
สอบสวน เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการท างานท่ีได้รับปรับปรุงเป็นสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยง รวมถึงอาจมีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานของหน่วยงาน
ภายในศาลยุติธรรมเพื่อให้เกิดการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัมีการปรับปรุงและพฒันาฐานขอ้มูลกลาง
และบูรณาการระบบการจดัเก็บและรวบรวมสถิติขอ้มูลสารสนเทศศาลยติุธรรม โดยประสานความ
เขา้ใจและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหว่างหน่วยงานให้ถูกตอ้งทนัสมยั และอยู่บนแพลตฟอร์มท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั จดัให้มีศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลดิจิทลัภาครัฐ ซ่ึงอาจใช้ฐานขอ้มูลของ
ศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยติุธรรม เป็นฐานในการพฒันา รวมถึงการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ
ส าหรับการจดัซ้ือและบ ารุงรักษา โดยศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อยา่งเพียงพอทั้งในดา้น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 13. การพฒันาเทคโนโลยี Blockchain มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดและมีการใช้อย่าง
ต่อเน่ืองในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต Blockchain เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดจาก
คุณลกัษณะหลายอย่างส าหรับการใช้ในการพิจารณาคดี เช่น เครือข่ายการกระจายอ านาจและการ
เขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งการบนัทึกขอ้มูลขั้นสูง ท าให้เป็นเทคโนโลยีน้ีน่าสนใจส าหรับศาลยุติธรรม
ไทย จากส่ิงท่ีส าคญัคือ บล็อกเชนสามารถป้องกนัการแสดงออกของหลกัฐานทางดิจิตอลเพื่อให้
แน่ใจว่าทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมในขณะเดียวกนัก็สามารถเพิ่มบนัทึกและแจกจ่าย
ขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆดว้ยระบบดิจิทลัแบบเต็มรูปแบบให้กบัโครงสร้างพื้นฐานของห้องพิจารณาคดี
ท่ีอาศยัการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินการทางกฎหมาย ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือหลกัฐานน้ี
สามารถปิดผนึก Cryptographically ท่ีพิสูจน์ความรอบคอบและความปลอดภยัเพื่อให้แน่ใจวา่คดีท่ี
ใช้บล็อกเชนดีท่ีสุด โดยศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอทั้งในด้านเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ตัวโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับด้านน้ี
โดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
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 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 
 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อท่ีผูบ้ริหารของศาลยุติธรรมไทยได้
รับรู้ถึงจุดอ่อนและความไม่ชดัเจนของการบริหารงานท่ีผา่นมาและช่วยในการก าหนดแนวทางใน
การจดัการไดช้ดัเจน โดยดูจากผลของการวดัค่าไดจ้ากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกดา้น 
มากกวา่ท่ีใชเ้พียงมุมมองดา้นเดียว อยา่งท่ีศาลยติุธรรมไทยในอดีตค านึงถึง เช่น การอยูใ่ตก้รอบการ
ท างานแบบราชการ เป็นตน้ การน าแนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรม
ไทยมาใช้ซ่ึงแนวทางน้ีคือระบบการบริหารงานและประเมินผลทัว่ทั้ งศาลยุติธรรมทุกแห่งใน
ประเทศไทยและไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวดัผลเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการก าหนดวิสัยทศัน์และ
แผนแนวทาง แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุดของศาลยติุธรรมทัง่ประเทศเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของแต่
ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบน้ีเป็นการจดัหาวธีิการแกไ้ขและปรับปรุงโดยพิจารณาจากผลท่ี
เกิดข้ึนของกระบวนการท างานภายในศาลยุติธรรมไทยและผลกระทบจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
ภายนอกศาลยุติธรรมไทย มาน ามาปรับปรุงการอ านวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิง่ข้ึน เม่ือศาลยติุธรรมไทยไดป้รับเปล่ียนเขา้สู่แนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชนเต็มระบบแลว้ ช่วยท าให้ “การท างานตามค าสั่งหรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้สืบทอดกนัมา” ไปสู่
ระบบ “การร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวของศาลยติุธรรมทัว่ประเทศไทย”   
         แนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยยงัคงค านึงถึงมุมมอง
ของการวดัผลความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณอยูเ่หมือนเดิม แต่ผลลพัธ์ความคุม้ค่าท่ีเกิดข้ึนบอก
ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับศาลยุติธรรมไทยในช่วงท่ีผ่านมา บอกถึงเร่ืองราวของความสามารถในการ
ด าเนินงานแต่ไม่ไดบ้่งช้ีถึงความส าเร็จของศาลยติุธรรมไทย ท่ีมีต่อคู่ความและความสัมพนัธ์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายแต่อยา่งใด ซ่ึงเห็นไดว้า่เพียงการวดัผลความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณดา้นเดียว
ไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามมนัถูกใช้เป็นแนวทางและการตีค่าของผลการด าเนินงานของศาล
ยติุธรรม ใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีเพิ่มมูลค่าของไดใ้นอนาคตและสร้างแนวทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกนั 
     แนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนท าให้ไดเ้ห็นภาพของศาลยุติธรรมไทยใน 
4 มุมมอง และน าไปสู่การพัฒนาเคร่ืองมือวดัผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและน าผลท่ีได้มา
วเิคราะห์ ประกอบดว้ย 
 1. The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เช่น 
การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ความพึงพอใจของทุกฝ่ายและการพฒันาระบบอ านวย
ความสะดวกในการท างาน เป็นตน้ 
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 2. The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้านกระบวนการท างานภายในศาล
ยุติธรรมไทยเอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  การจัดโครงสร้างศาลยุติธรรมไทยท่ี มี
ประสิทธิภาพ การประสานงานภายในและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
 3. The Customer Perspective เป็นมุมมองดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เช่น ความพึงพอของ
คู่ความ, ภาพลกัษณ์, กระบวนการส่ือสาร, การจดัการดา้นประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
เป็นตน้ 
 4. The Financial Perspective เป็นมุมมองดา้นงบประมาณเช่น ประสิทธิภาพในการท างาน
ท่ีมีตน้ทุนต ่าและมีการสูญเสียหรือส้ินเปลืองนอ้ย เป็นตน้  
     แนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน นั้นควรตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้ไม่ใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีถูกใช้เพื่อวดัและประเมินผลของศาลยุติธรรมไทย ไปสู่การเป็น
เคร่ืองมือเชิงระบบในการบริหารจดัการ ส าหรับการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ใน  4 ด้าน
หลกั ประกอบดว้ย 
 1. มุมมองดา้นงบประมาณ (Financial Perspective; F) 
 2. มุมมองดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Customer Perspective; C) 
 3. มุมมองดา้นการด าเนินการภายใน (Internal Perspective; I) 
 4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ (Learning and Growth; L) 
 ดงันั้นแนวทางในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือหรือกลไก
ในการวางแผนและบริหารท่ีมีการก าหนดมุมมองทั้ง 4 ดา้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพฒันา
ศาลยุติธรรมไทย จนบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไวใ้นท่ีสุด  แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน พยายามเติมเต็มมุมมองการพัฒนาทั้ ง 4 ด้าน (C-L-I-F) แนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน เกิดข้ึนไดค้วามสมดุลน้ีพึงตอ้งระลึกไวอ้ยูเ่สมอในขณะพฒันาและติดตั้ง เกิด
ความสมดุลระหวา่ง 
 1. จุดมุ่งหมาย (Objective) : ระยะสั้นและระยะยาว (Short-and Long-Term) 

 2. การวดัผล (Measure) : ทางดา้นการเงินและไม่ใช่การเงิน (Financial and Non-Financial) 

 3. ดชันีช้ีวดั (Indicator) : เพื่อการติดตามและการผลกัดนั (Lagging and Leading) 

 4. มุมมอง (Perspective) : ภายในและภายนอก (Internal and External) 
 ในการจดัท าแผนท่ีแนวทาง (Strategy Map) ของแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน ส่ิงท่ีทุกฝ่ายโดยเฉพาะผูบ้ริหารในศาลยุติธรรมตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายคือการสร้าง Map 
หรือ Road Map ท่ีแสดงเป็นขั้นตอนหรือเส้นทางท่ีด าเนินงาน ซ่ึงแผนการด าเนินงานในภาวะท่ีมี
ขอ้จ ากดัในปัจจุบนัจึงตอ้งเป็นแผนท่ีแนวทางหรือแผนยุทธศาสตร์ การจดัท าตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
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ของมุมมองทั้ ง 4 และความสมดุลทั้ ง 4 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีให้
ความส าคญัต่อความเช่ือมโยงมุมมอง (Perspective) การน าแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยมาใชท้  าใหป้ระสบความส าเร็จไดส่ิ้งท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. The Vision การสร้างวิสัยทศัน์ และส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจถึงแผนแนวทางของศาล
ยติุธรรมไทยไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. The People การจูงใจให้บุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญและบริหารงานตามแผน
แนวทาง 
 3. The Resource มีงบประมาณเพียงพอเพราะศาลยุติธรรมไทยท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ มี
เป็นจ านวนมากการบริหารงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนแนวทางท่ีก าหนดไวจึ้งเป็นส่ิงส าคญัมาก 
 4. The Management การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพโดยให้เวลาในการประชุมสนทนา
กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
 ท าให้บุคลากรในทุกระดบัเขา้ใจหรือมองเห็นภาพของแผนแนวทางของศาลยุติธรรมไทย 
เกิดการท างานท่ีสอดคล้องกับแผน ซ่ึงแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้
ผูบ้ริหารไดม้องเห็นภาพและเส้นทางท่ีก าหนดไวใ้นแผนไดช้ดัเจน บุคลากรทุกคนสามารถรับรู้ถึง
กิจกรรมท่ีตอ้งท าให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่วนระยะการพฒันารูปแบบของแนวทางในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยอาจใชเ้วลาตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้
จากการน าแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยไปใช้ มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่วยให้ผลการด าเนินงานของศาลยุติธรรมไทยดีข้ึน ท าให้มุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่อ
แนวทางการด าเนินการใหม่ โดยตอ้งให้บุคลากร ทัว่ทั้งศาลยติุธรรมไทยให้ความส าคญักบัแนวทาง
น้ีมากข้ึนและเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการน าแนวทางไปสู่การปฏิบติั 
 2. ช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวฒันธรรมองค์การโดยอาศยัการก าหนดตวัช้ีวดั
และเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร โดยท าให้บุคลากรเกิดการ
รับรู้และเขา้ใจวา่งานแต่ละอยา่งมีท่ีมาท่ีไปอีกทั้งผลของงานตนเองส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
ผูอ่ื้นและของศาลยติุธรรมไทยอยา่งไร  
 3. เป็นการประเมินในองคร์วมท่ีครอบคลุมมิติต่างๆเพื่อใหเ้กิดความสมดุลท่ีมีการเช่ือมโยง
ระหว่างการประเมินผลกับแนวทางของศาลยุติธรรมไทยอย่างเป็นระบบ ท าให้การประเมินมี
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนและใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัแนวทางศาลยุติธรรมไทยได ้เป็นการวดั
ตามมุมมองแบบเหตุและผล รวมทั้งควรมีการพฒันาแนวคิดอยา่งต่อเน่ืองโดยน าผลจากประสบการ
ในการปฏิบติัมาใช ้ท าใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงกบัศาลยติุธรรมไทย 
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     เหตุผลท่ีเป็นไปไดใ้นการน าแนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนโดยตระหนกัถึงเป้าหมายศาลยุติธรรมไทยดว้ยการสร้างให้ตระหนักถึงส านึกในความ
รับผดิชอบเพราะนัน่เป็นเหตุผลส าคญัในการน าแนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนมา
ใชโ้ดย 1) การตระหนกัถึงส านึกในความรับผดิชอบ คือเคร่ืองหมายแสดงคุณภาพของระบบในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีชดัเจนวา่ท าอยา่งไรใหบ้รรลุเป้าหมาย 2) วตัถุประสงคใ์นแผนท่ี
แนวทางผลิดอกออกผล หากเป้าหมายท่ีวางไวน้ั้นบรรลุและเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนได ้เม่ือทุกคนมีส านึก
รับผิดชอบแล้วส่งผลลัพธ์ท่ีดีกลับมา 3) แม้ว่าความรู้สึกส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น
ส่ิงจ าเป็นสู่ความส าเร็จแต่ควรสร้างแรงจูงใจในการเร่งผลงานให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น 
ความช่ืนชอบในการท า ผลงานท่ีบรรลุเป้าหมายโดยตอ้งสร้างกฎกติกาใหม่ๆ ในการท างานอยูเ่สมอ 
4) ในระยะยาวแลว้แก่นรากท่ีส าคญัมาจากการสร้างกิจกรรมใหม่ท่ีมีความจ าเป็นในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน  เพื่อคน้หาความสมดุลท่ีละเอียดอ่อน ระหวา่งการสร้างงานท่ีเร่งด่วนในการ
ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีข้ึนกบัศาลยุติธรรมไทยในช่วงเวลานั้นและเม่ือน าแนวทาง
ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนไปปฏิบติั เป้าหมายตอ้งชดัเจนวา่ท าไมการเปล่ียนแปลงถึง
มีความจ าเป็นและสถานภาพท่ีก าลงัสร้างมุ่งมัน่ไปขา้งหน้าสู่สถานภาพท่ีสามารถสร้างพึงพอใจ
ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในอนาคต 
 แนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชท้ั้งงบประมาณเป็น
จ านวนมากจึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการผลกัดนัและตอ้งสร้างแรงจูงใจ
กบัทีมงานซ่ึงเป็นบุคลากรในทุกระดบัดว้ยการสร้างความเขา้ใจไดช้ดัเจนให้เห็น อนัแสดงถึงส่ิงท่ี
ประสบความส าเร็จนั้น มีลกัษณะเช่นไร เม่ือด าเนินการไปตามล าดบัแผนงานท่ีวางไว ้เม่ือเสร็จ
สมบูรณ์ตามแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนซ่ึงมีองคป์ระกอบเป็นจ านวนมาก โดย
แนวทาง (Strategy) ท่ีเป็นเกณฑ์ในการน ามาพิจารณาหาทางเลือกว่าหน่วยงานใดในศาลยุติธรรม
ไทยควรอยูต่  าแหน่งใดในแผนท่ีแนวทาง หลงัจากไดก้ าหนดหมดแลว้เป็นระเบียบวธีิท่ีออกแบบมา
ช่วยให้การแปลแนวทางน้ีไปยงัวตัถุประสงค์และตวัวดัค่าต่างๆ ซ่ึงอนุญาตให้ทุกฝ่ายสามารถวดั
ประสิทธิผลในการส่งมอบตามแนวทางท่ีวางไวแ้ละท าให้สมบูรณ์ได้ด้วยการรวบรวมตาม
วตัถุประสงคแ์ละตวัวดัค่าความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณและไม่ใช่การเงิน ซ่ึงไม่ไดเ้ช่ือมโยงไว้
ดว้ยกนั 
 ส าหรับ ขอบเขตการด าเนินงานของศาลยุติธรรมไทยควรเลือกกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัสายโซ่แห่งคุณค่าท่ีหน่วยงานต่างๆ ตอ้งจดัท าตามบทบาท หนา้ท่ีและตรงตามความตอ้งการของ
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีได้ระบุหรือก าหนดไวแ้ลว้ทั้งท่ีเป็นกระบวนการเฉพาะ การอ านวยความ
ยุติธรรมหรือการบริหารทัว่ไปการเลือกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องเน้นหน้าท่ีงานท่ีสามารถท า
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ภารกิจท่ีเฉพาะเจาะจงด้วยการวดัท่ีเน้นหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ โดยระบบหรือกระบวนในการ
บริหารตอ้งมีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยในการน าแนวทางไปสู่การปฏิบติัท่ี
ช่วยท าให้ศาลยุติธรรมไทยเกิดความสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและมุ่งเน้นในส่ิงท่ีมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จในแต่ละด้านท่ีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  1) วตัถุประสงค์ท่ีศาล
ยุติธรรมไทยมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีบรรลุในแต่ละดา้น 2) ตวัช้ีวดัหรือ Key Performance Indicators 
ท่ีเป็นตวัช้ีวดัของวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้น และตวัช้ีวดัเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัวา่ศาล
ยุติธรรมไทยบรรลุวตัถุประสงค์ในแต่ละดา้นหรือไม่ 3) เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีศาลยุติธรรมไทย
ตอ้งการบรรลุในตวัช้ีวดัแต่ละประการ 4) แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีศาลยุติธรรมไทยตอ้ง
จดัท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบัติการท่ีท าแต่เป็นเพียง
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ                 
 นอกจากองคป์ระกอบทั้ง 4 แลว้ ปัจจุบนัเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ ขอ้มูลของตวัช้ีวดัแต่
ละตัว ด้วยการก าหนดเป้าหมายของตัวช้ีวดัแต่ละตัวให้มีความชัดเจนสามารถช่วยในการน า
แนวทางไปสู่การปฏิบติัไดแ้ละเป็นส่วนส าคญัของผูบ้ริหาร ในการน าไปจดัท าแผนหรือแนวทางท่ี
ไป สู่ ก ารป ฏิบั ติ อย่าง มีป ระ สิท ธิภ าพและประ สิท ธิผลการจัดท าแผน ท่ีท างแนวท าง
(Strategy Map) เป็นแผนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผลของวตัถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้
มุมมอง ทั้ง 4 ดา้น โดยวตัถุประสงค์ตอ้งสอดคลอ้งสนับสนุนต่อวิสัยทศัน์และเป้าหมายหลกัของ
ศาลยุติธรรมไทย ประกอบด้วย การก าหนดความส าคญัภายใตแ้ต่ละมุมมอง ท่ีศาลยุติธรรมไทย
สามารถด าเนินงานและบรรลุและกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีการประชุมร่วมกนัเพื่อยืนยนัและ
เห็นชอบในแผนท่ีทางแนวทางท่ีสร้างข้ึนภายใต้วตัถุประสงค์แต่ละประการ ต้องก าหนด
รายละเอียดในด้านต่างๆ ทั้ งในด้านของตวัช้ีวดั เป้าหมายท่ีต้องบรรลุ แผนงาน กิจกรรมหรือ
โครงการท่ีตอ้งท า ซ่ึงภายในขั้นตอนน้ีแยกเป็นประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่การจดัท าตวัช้ีวดั การก าหนด
เป้าหมายโดยอาศยัขอ้มูลในปัจจุบนั การจดัท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีตอ้งท าเพื่อช่วยให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนและเม่ือจดัท าแผนงานหรือโครงการเสร็จแลว้ สามารถแปลงตวัช้ีวดั
และเป้าหมายระดบัศาลยุติธรรมไทยให้เป็นของผูบ้ริหารรองลงไปเพื่อให้ผูบ้ริหารระดบัรองๆ ลง
ไปไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการตามแผนงานหรือโครงการหลกัและก าหนดตวัช้ีวดัให้กบัผูบ้ริหารใน
ระดบัรองๆ ลงไปซ่ึงเป็นหลกัการท่ีมีความยดืหยุน่  
 แมว้า่แนวทางการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยมีความเป็นล าดบัท่ี
ชัดเจน แต่มีความยึดหยุ่น เพราะมุมมองทั้ ง 4 ข้ึนอยู่กับปรัชญาและพื้นฐานท่ีส าคัญของงาน
มากกวา่ บางหน่วยงานอาจมีมุมมองดา้นอ่ืนเพิ่มข้ึนไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะของหน่วยงานนั้น เช่น ดา้น
การเงินอาจไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีศาลยุติธรรมไทยตอ้งการบรรลุ แต่อาจเป็นในดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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ทุกฝ่าย เป็นตน้ ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม
ไทยไปใชช่้วยให้ผลการด าเนินงานของศาลยุติธรรมไทยดีข้ึนโดยบุคลากร ตอ้งให้ความส าคญักบั
แนวทางน้ีมากข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการน าไปสู่การปฏิบัติ ช่วยในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์าร โดยอาศยัตวัช้ีวดัและเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของบุคลากร ในการเร่ิมน ามาใช้ภายในศาลยุติธรรมไทยตอ้งระวงัวา่เม่ือท าแลว้ควรรีบ
ท าให้เห็นผลในระดบัหน่ึงโดยเร็ว เพราะส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจของบุคลากร ตอ้งระวงัอยา่ให ้
กลายเป็นเคร่ืองมือในการจบัผิดบุคลากร ซ่ึงเป็นการใช้อย่างผิดวตัถุประสงค์ ตอ้งระวงัไม่ให้การ
จดัท าเป็นเพียงแค่โครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลา ทั้งน้ีเพราะแนวทางน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลาไม่มีการส้ินสุด ตอ้งมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลาเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป มีการน าเคร่ืองมือหรือส่ิงใหม่ๆ มาใชภ้ายในศาลยติุธรรมไทยอยูเ่สมอ 
 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุง 
สมรรถภาพการท างานของศาลยุติธรรมไทยซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดา้น
งบประมาณ ระบบบริหารงานภายในและการบริหารทรัพยากรบุคคล การท่ีศาลยุติธรรมไทย
ด าเนินการให้ไดต้ามภารกิจหลกัตามแนวทางน้ีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ตอ้งให้ความส าคญัต่อดชันีทั้ง 
4 ด้านอย่างสมดุลกัน ซ่ึงโยงกนัเป็นระบบ แต่ทั้งน้ีศาลยุติธรรมไทยต้องก าหนดภารกิจหลกัให้
ชัดเจน และวิเคราะห์ดัชนีทั้ ง 4 ด้านให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของศาลยุติธรรมไทยนั้ น 
นอกจากน้ี ในการ น าหลกัการของ แนวทางในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับปรุงใช้
ประสิทธิภาพการท างานนั้น ผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายตอ้งปฏิบติังานตามแนวทางท่ีวางไว้ และมีดชันีช้ี
วดัประสิทธิภาพ การท างานท่ีเรียกว่า Key Performance Indicator (KPI) เพื่อให้ศาลยุติธรรมไทย 
ด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัภารกิจของศาลยติุธรรมไทยต่อไป 
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ภาพที ่5.7 ความสัมพนัธ์ของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารศาลยติุธรรมไทย 

 

สภาพแวดล้อมทัว่ไปของ
ศาลยุตธิรรมไทย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บลอ็กเชนในศาลยุตธิรรม 

 

สภาพแวดล้อมของ
กระบวนการยุตธิรรมไทย 

การน าแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาล
ยุตธิรรมไทยไปปฏิบตั ิ

การก าหนดแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน 

ภารกจิและวตัถุประสงค์หลกั 
ของศาลยุตธิรรม 
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การควบคุมและ
ก ากบักลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
ภาพที ่5.8 ความสัมพนัธ์ของการควบคุมกลยทุธ์กบักระบวนการภายในของศาลยติุธรรมไทย 

วสัิยทัศน์ 
และกลยุทธ์ 

มุมมองด้าน
งบประมาณ 

มุมมองด้าน
ผู้รับบริการ 

มุมมองด้าน
กระบวนการ

ภายใน 

 การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ 

ปฏิกริิยาย้อนกลบั    
(ปฏิบัติการแก้ไข) 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค ์

มุมมองด้าน
นวตักรรมและ
การเรียนรู้ 

ทางเลอืกกลยุทธ์      ประเมนิกลยุทธ์    เลอืกกลยุทธ์     
วางแผน 

    วตัถุประสงค์                     การวดั                   การประเมนิ               
ปฏิบติัการ 

 
การวเิคราะห์
สภาพแวดล้อม 

การก าหนด
กลยุทธ์ 
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ภาพที ่5.9 การควบคุมแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย 
 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ก าหนด
วัตถุประสงค์/เกณฑ์

และมาตรฐาน 

 

การวัดผลการ
ด าเนินงาน 

เปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์กบั
การปฏิบัติงาน 

 

ประเมินผลของ
การเบี่ยงเบน 

 
ปรับปรุงแก้ไข 

ข้อมูลป้อนกลบั 

เป้าหมายการพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

ติดตั้งระบบการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในกระบวน 

การพจิารณาคด ี

การปฏิรูปศาลยุติธรรม 
ทั่วประเทศ 

ศาลยุติธรรมสามารถเข้าถึงข้อมูล
ระหว่างกนัได้แบบ Real Time 

ส าเร็จ 

การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

การบริหารจัดการบุคลากรด้วยการ
ตั้งหน่วยงานโดยตรง 

เพิม่ความโปร่งใสและลดปัญหา
คอร์รัปช่ันให้ลดน้อยลง 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 

 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 
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ภาพที ่5.10 การด าเนินการตามแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
จนบรรลุเป้าหมายในการประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ในศาลยุติธรรมไทย 

พฒันาการบริหารจัดการด้วย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 

ระบบช่วยลดขั้นตอน เพิม่
ประสิทธิภาพและขจัดการทุจริต
ประพฤติมิชอบของทุกฝ่าย 

 

พฒันาระบบรักษาความปลอดภัยมี
ความเสถียรน่าเช่ือถือและ

ตรวจสอบได้ 

ศาลยุติธรรมสามารถเช่ือมต่อกบั
ทุกฝ่ายท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศได้ 

 

มีการพฒันาเทคโนโลยี 
Blockchain เพือ่เตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปลีย่นแปลง 

 ในอนาคต 

 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ไม่ 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ไม่ 

 



 
 

 
 

บทที ่6 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” มีวตัถุประสงค์
ของการวิจยั ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมไทยในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน 2) เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการในศาลยุติธรรมไทยและ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาล
ยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล โดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก กบั ผูบ้ริหาร
ศาลยุติธรรม ผู ้บริหารส านักงานอัยการ ผู ้บริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผูบ้ริหารสมาคม
ทนายความ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการ  บุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพด้าน 
Blockchain นักวิชาการและผูท่ี้มีส่วนได้เสียโดยตรงอ่ืนๆ จ านวน 19 ท่าน และใช้เทคนิควิธีการ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผูบ้ริหารศาลยุติธรรม ผูบ้ริหารส านักงานอยัการ ผูบ้ริหารส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคราชการ ผูบ้ริหารสมาคมทนายความ 
บุคลากรท่ีช านาญวิชาชีพดา้น Blockchain นกัวชิาการและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียโดยตรงอ่ืนๆ จ านวน 13 
ท่าน ส าหรับการน าเสนอในบทท่ี 6 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมไทยในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน สรุปผลการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม ตอ้งมีการเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นเทคโนโลยีดว้ยและมีมาตรการในการเช่ือมโยงขอ้มูลและการ
ยืนยนัตวับุคคล มีการบนัทึกขอ้มูลและการยื่นค าร้องผ่านอินเตอร์เน็ตและสามารถขอนัดไต่สวน
ผ่านทางวิดีโอคอลทุกอย่างเป็นไปโดยอตัโนมติั ซ่ึงสามารถเลือกก าหนดวนันัดไต่สวนได้ด้วย
ตนเองหรือท าการยืนยนัฟ้อง เม่ือถึงวนันดัศาลท าการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอล ซ่ึงทุกภาคส่วน
ตอ้งสนบัสนุนระบบดิจิทลั โดยเฉพาะภาครัฐตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเพียงพอ กระจาย
ไปยงัทุกศาลยุติธรรมทัว่ประเทศให้ทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลคดีได้
ทั้งหมดและตอ้งเป็น Real Time ซ่ึงตรวจสอบได้ทนัที การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 มาใช้ เป็น
ส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ศาลยุติธรรมลดการใช้กระดาษ ลดภาระการท างานและค่าใช้จ่ายในการจดัท า
และการจดัเก็บเอกสารท่ีมีปริมาณมหาศาล ซ่ึงจากประมาณการของคดีความ ระบบน้ีสามารถลด
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ภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงแนวทางในการ
ส่งเสริมและผลกัดนัเพื่อให้มีการจดัท าระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์อยา่งเป็นรูปธรรม ช่วยพฒันาการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีศักยภาพ ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาประเทศ ให้
เจริญกา้วหนา้ในอนาคตไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 ในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการในการอ านวยความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพฒันาด้าน
อ านวยความยุติธรรม ตามสภาวะส่ิงแวดล้อมเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั มีวิธีการ ขั้นตอนและ
กระบวนการท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามจริง ตามแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
รวมทั้งนโยบายของประธานศาลฎีกา ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการอ านวยความ
ยติุธรรมโดยมีเป้าหมายใหศ้าลยติุธรรมทัว่ประเทศเป็นศาลระบบดิจิทลั การน านวตักรรมใหม่ ๆ มา
ใช้ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชนให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลด้วยการวางระบบการติดต่อเข้าถึงและให้บริการข้อมูลแบบ
ออนไลน์ทั้งขอ้มูลคดีและทุกเร่ือง เช่น การรับจ่ายเงินค่าฤชาธรรมเนียม การยื่น รับ ส่งค าฟ้อง ค า
คู่ความทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ E-filing  การจดัท าส านวนอิเล็กทรอนิกส์โดยจดัเก็บขอ้มูล
คดีทั้งหมดให้อยูใ่นรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital File การน าเทคโนโลยีแบบบล็อก
เชนมาใช้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย คู่ความและ
ประชาชนท่ีเขา้ถึงและน าไปใช้อย่างมีความเช่ือมัน่ได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 เทคโนโลยีบล็อกเชนประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ท่ีน ามาช่วยในการพิจารณา
คดีจากขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการท างานของศาลยุติธรรมท่ีมีกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงภายในระบบ ข้ึนต่อ
ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ขอ้มูล กระบวนการ และบุคลากรท่ีน าไปสู่กิจกรรมในการ
พิจารณาคดี ในการแสดงผลลพัธ์ การจดัเก็บและการควบคุม การน าขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปนั้น แปลง
ออกมาเป็นข้อมูลตามต้องการและจากส่วนประกอบของเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ีเอง ท่ีท าให้ได้
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกิจกรรมในเทคโนโลยบีล็อกเชน 
ท่ีน ามาใช้ในศาลยุติธรรมไทย สามารถท าให้การเก็บรักษาและคน้หาขอ้มูลต่างๆ เป็นไปไดอ้ย่าง
รวดเร็วมากข้ึน จากเดิมท่ีตอ้งคน้หาจากเอกสารท่ีเป็นกระดาษ ทั้งยงัช่วยลดการใชก้ระดาษลง และ
เพิ่มความรวดเร็วในการอ านวยความยุติธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งการน ามาประยุกต์ใช้
ดว้ยการจดัเก็บไฟล์ส านวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และปลอดภยั ด้วยการสแกนไฟล์
ส านวนคดีและสามารถเรียกดูส านวนซ่ึงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไดส้ะดวก ประหยดัพื้นท่ีจดัเก็บ
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ส านวนคดีและกระดาษ ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นสมาชิก สามารถเขา้ถึงขอ้มูล เรียกดูไดต้ามท่ีผูค้วบคุมระบบ
ก าหนด 
 ซ่ึงเห็นไดว้า่ในการปฏิรูปศาลยุติธรรมทัว่ประเทศตอ้งมีการน าเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 มาใช้
ในการบริหารจดัการคดีเพื่อให้การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสียค่าใชจ่้าย
นอ้ยลง การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเป็นการใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของการ
พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภยั มีความเสถียร เช่ือถือและตรวจสอบได ้ท่ีส าคญัคือระบบการติดต่อประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานในกระบวนการกลัน่กรองคดี ลดความยากในการพิจารณาคดีและกระบวนการสอบสวน 
สามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตนและตรวจสอบลายมือช่ือ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพราะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการติดต่อศาลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพือ่ศึกษาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ในศาลยุติธรรมไทย 
  การใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาลยติุธรรม มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส านักงานศาลยุติธรรมมีหน่วยงานเป็นจ านวนมากท าให้ระบบงานต่างๆ ตอ้งใช้เน้ือท่ี
และความยุ่งยากมากในการจดัเก็บขอ้มูลของศาลยุติธรรมท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ประเทศและคดีความ
ต่างๆ ของศาลยุติธรรมจ าเป็นตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัและ ป้องกนัการแก้ไขปลอมแปลง
หลกัฐาน รวมทั้งตอ้งสามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกลงไปได ้
 2. กระบวนการยติุธรรมในการสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคมของ
ศาลยติุธรรม ยงัขาดความน่าเช่ือถือและบ่อยคร้ังมกัมีข่าวท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีออกมาเป็นระยะและขาดคุณภาพ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการยุติธรรม
อยา่งต่อเน่ือง เพราะสมรรถนะท่ีมีอยูย่งัไม่เท่าทนัความซบัซอ้นของสังคมในยคุโลกาภิวตัน์ 
 3. กระบวนการยุติธรรมผ่านการปฏิรูปด้านโครงสร้างกระบวนการท างาน มาแล้วหลาย
คร้ัง แต่ยงัคงปรากฏขอ้วิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานทั้งในแง่ของความล่าช้าหรือการเขา้ถึง ความ
เหล่ือมล ้าในการบงัคบัใชก้ฎหมายและความถูกตอ้งของการด าเนินการและความเส่ียงในการปฏิบติั
ทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็นส่ิงดึงดูดให้แฮกเกอร์ท่ีพยายามเขา้มาโจรกรรมขอ้มูลหรือ
การเปล่ียนโฉมหนา้เวบ็ การโจมตีเพื่อปฏิเสธการบริการซ่ึงท าให้ระบบเครือข่ายหยดุการตอบสนอง
งานบริการใดๆ 
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 4. การสนบัสนุนการพฒันางานศาลเก่ียวกบัการบริหารส านวนคดีและอ านวยความสะดวก
ให้แก่คู่ความตามนโยบายของรัฐบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัดรวมทั้ งมีอุปสรรคมากในเร่ืองของ
ความคิดท่ียึดติดกบัความเช่ือของบุคลากรทุกระดบัไม่วา่เป็นผูพ้ิพากษาหรือเจา้หนา้ท่ีวา่เทคโนโลยี
บล็อกเชนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัได ้
 5. การละเมิดสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยติุธรรม มีสาเหตุมาจากการเจตนาหรือจงใจ
ใชอ้  านาจเกินขอบเขต และไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการ
ภาคศาลยุติธรรมยงัมีประสิทธิภาพต ่าและระบบการให้บริการผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายยงัไม่ได้
มาตรฐานสากล 
 เทคโนโลยบีล็อกเชนเป็นกระบวนการหรือระบบงานในรูปแบบอตัโนมติั ในการปรับปรุง
ระบบตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของศาลยุติธรรม ตามวิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการท่ี
ด าเนินการไดต้ามจริง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ในการพฒันาใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ช่วยในการอ านวยความยติุธรรมใหก้บัศาลยุติธรรมทัว่
ประเทศเป็นศาลระบบดิจิทัล ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ  เช่น การค้ายาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอร์รัปชนั 
 2. การน ามาใช้ช่วยในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเดินทางมาศาลหรือการจดัท าส านวนให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขอ้มูลให้มีความมัน่คงปลอดภยัและน าไปใชไ้ด้
อยา่งมีความเช่ือมัน่ไดว้า่เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 3. สามารถพฒันาไปสู่ระบบ Paperless ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและการใชเ้ทคโนโลยบีล็อก
เชนท าให้การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้ ง
เทคโนโลยบีล็อกเชนสามารถท าให้การเก็บรักษาและคน้หาขอ้มูลต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก
ข้ึน ช่วยลดการใช้กระดาษลงและเพิ่มความรวดเร็วในการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมาะท่ีน ามาใชแ้ทนการจดัเก็บส านวน เพราะสามารถแชร์ขอ้มูล
คดีระหวา่งอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค ผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาล องคค์ณะ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลได้ 
ท าให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลยุติธรรม ในภาพรวมและมีความ
เช่ือมัน่มากข้ึนในดา้นการมีความปลอดภยัของขอ้มูลเป็นความลบัและมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการและดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
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 5. การค้นหาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กระท าได้รวดเร็วกว่าด้วยและย่อมส่งผลถึง
ความรู้สึกของเจ้าของคดีท่ีได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการวิธีปฏิบติังานช่วยลดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพ ลดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในการ
ท างานลง จากการร้ือปรับระบบและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของศาลยติุธรรม 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
อ านวยความยุติธรรม ในการยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการอ านวย
ความยุติธรรม จึงตอ้งมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 ควรด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ท าให้ศาลยติุธรรมสามารถบูรณาการขอ้มูลระหวา่งกนัไดแ้บบ real time มีความทนัสมยั
และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นในขณะเดียวกนัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายก็สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและการ
บริการของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 2. การส ารองขอ้มูลเป็นแนวทางในการป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือมีการ
ท าส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูแ่บบอตัโนมติั เทคโนโลยีบล็อกเชนก่อให้เกิดความโปร่งใสและความ
รับผดิชอบต่อสังคม  
 3. เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาคอร์รัปชั่นในศาลยุติธรรมให้ลดน้อยลงซ่ึงประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการป้องกันและลดปัญหาด้านทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
ในศาลยุติธรรมสามารถช่วยในการจดัซ้ือจดัจา้ง การก าหนดราคากลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 
 4. บล็อกเชนเป็นนวตักรรมล ้ ายุค น าทางสู่การเปล่ียนแปลงด้านบริการให้ ง่าย สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภยัและเช่ือมัน่ไดด้ว้ยการตดัตอนคนกลางดว้ยการใช้เทคโนโลยีเขา้ทดแทน
ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต ช่วยให้เกิดการส่งเสริมการท างาน
และสร้างพลงัใหก้บักลุ่มศาลยุติธรรมและหน่วยงานท่ีต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และช่วยสร้างแพลทฟอร์ม
เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลง เพื่อใหส้ามารถต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
 5. ปัจจุบนัศาลยติุธรรมตอ้งมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 ท่ี
ทนัสมยัมาใชง้านในการให้บริการ การอ านวยการในดา้นความยุติธรรม ในการพิพากษาคดีเพื่อให้
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าค า
พิพากษาหรือค าสั่งใหถู้กตอ้งแม่นย  า เป็นไปในแนวทางเดียวกนัในศาลยุติธรรมทัว่ประเทศไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพช่วยให้ผูบ้ริหารศาลทุกคนตอ้งตระหนกัและให้ความร่วมมือ สนบัสนุน ผลกัดนัให้
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น าระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังาน การใหบ้ริการแก่คู่ความและประชาชนอยา่งเตม็รูปแบบ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาล
ยุติธรรมไทยทีม่ีประสิทธิผล 
 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผลตาม
มาตรการควบคุมหรือขอ้บงัคบัและขอ้จ ากดัท่ีน ามาบงัคบัใชก้บัผูใ้ช้หรือระบบ โดยท่ีการควบคุม
ช่วยให้ระบบมีความปลอดภยัจากความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่า
ขอ้มูลท่ีอยู่ภายในนั้นถูกตอ้ง ช่วยลดความเสียหายต่อระบบโปรแกรม ส าหรับวิธีการควบคุมท่ี
น าไปใช้เพื่อป้องกนัระบบให้พน้จากความเสียหาย เช่น การควบคุมการเขา้ถึง เพื่อป้องกนัผูไ้ม่มี
สิทธิในการเขา้ถึงเทคโนโลยบีล็อกเชน มีดงัต่อไปน้ี  
 1. การควบคุมการใช้ขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ ดว้ยการป้องกนัการบุกรุกผ่าน
ระบบเครือข่าย กรณีการเข้าถึง ล่วงรู้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลและการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งนั้นอาจเกิดจากบุคคลภายในศาลยุติธรรมเอง 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไม่มีระบบป้องกนัท่ีดีพอ เช่น ไม่มีการก าหนดรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบงาน
อยา่งรัดกุม หรือก าหนดสิทธิใหแ้ก่ผูใ้ชง้านภายในเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมาก
เกินความจ าเป็น นอกจากน้ี เทคโนโลยีบล็อกเชน ในปัจจุบนัได้พฒันาให้มีการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายภายในกบัภายนอกมากข้ึน ซ่ึงหากศาลยุติธรรมไม่มีวิธีการควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุม
เพียงพอ การเช่ือมต่อในลกัษณะดงักล่าว ก็อาจเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้ งไวรัสต่างๆ อาจผ่านเข้ามา
ทางการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายและสร้างความเสียหายแก่ขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นกนั 
ในการก ากบัดูแล ศาลยติุธรรมใหค้วามส าคญักบัการจดัให้มีระบบการตรวจสอบผูใ้ชง้านก่อนเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์และการก าหนดให้มีการใส่รหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยรหัสผา่น
ดงักล่าว ควรมีการก าหนดความยาวขั้นต ่า อาย ุจ  านวนคร้ังท่ียอมใหใ้ส่รหสัผา่นผดิ และควรก าหนด
รหัสผ่านให้มีความยากแก่การคาดเดา นอกจากน้ี ศาลยุติธรรมควรมีการก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานให้
เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและส าหรับกรณีท่ีมีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายในกับ
ภายนอก ศาลยติุธรรมควรใหค้วามส าคญักบัการจดัให้มีระบบป้องกนัการบุกรุกจากบุคคลภายนอก 
เช่น Firewall เป็นต้น และระบบป้องกันไวรัสหรือ อ่ืนๆ รวมทั้ งการใช้รหัสผ่านและสิทธิของ
ผูใ้ชง้านก็ควรมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ   
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของศาลยติุธรรม โดยตั้งเป้าหมายในการน าเทคโนโลย ี
บล็อกเชน มาใช้ส าหรับการให้บริการแบบเต็มรูปแบบทั้งระบบโดยผลกัดนัและสนบัสนุนให้เกิด



270 
 

การพฒันาบล็อกเชน ในทุกพื้นท่ีภายในประเทศ ทั้งรวมถึงจดัท าโครงการน าร่องเก่ียวกบัการพฒันา
และการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสูงสุดซ่ึง
ประกอบไปดว้ยประเด็นส าคญัคือ การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชใ้นการจดัเก็บและส่งต่อขอ้มูล
การพิจารณาคดีเพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างปลอดภยั 
ดว้ยกระบวนการพิสูจน์ตวัตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการด าเนินการทางกิจกรรม
ต่างๆ กบัศาลยติุธรรม 
 3. ในการขบัเคล่ือนรวมถึงการพฒันาต่อยอดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้
เกิดข้ึนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและย ัง่ยืนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งสร้างระบบของเทคโนโลย ี
บล็อกเชน ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา เช่น นโยบายในการน ามาใช้ในงานบริการศาลยุติธรรมอย่างเต็ม
รูปแบบ อีกทั้งยงัมีการผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดการพฒันาระบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
เทคโนโลยีบล็อกเชนในดา้นต่างๆ การสร้างการก ากบัดูแลในการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยีบล็อก
เชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในศาลยุติธรรมมกัพบปัญหาในดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับจากสังคม 
ซ่ึงสามารถพบเห็นไดจ้ากการน าร่องเม่ือถูกขยายผลไปสู่การใชง้านจริงในระดบัประเทศ ดงันั้น ใน
การขับเคล่ือนการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างกรอบ หรือ
มาตรการในการก ากบัดูแล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
บล็อกเชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการน ามาใช้งาน ความสามารถในเทคโนโลยีน้ีแต่
สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่ายงัขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงต้องได้รับการพฒันาต่อไปใน
อนาคต 
 การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในศาลยุติธรรมเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพโดยมี
เป้าหมายอนัพึงประสงคแ์ละเกิดความเหมาะสมและโปร่งใส ประกอบดว้ย  
 1. ใช้ในการด าเนินคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงศาล
ยุติธรรม รวมทั้งบูรณาการขอ้มูล จดัให้เป็นศาลยุติธรรมแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทลั ในการ
ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาด าเนินการในทุกขั้นตอนของศาลยุติธรรมท่ีชดัเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายไดรั้บ
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าชา้ ลดขั้นตอนการเขา้ถึงความยติุธรรมเพื่ออ านวยความสะดวก สร้างระบบ
การตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเก่ียวข้องด าเนินงานไปถึงขั้นตอนใด 
รวมถึงส่ือสารแก่สาธารณะโดยใช้รูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย สร้างกระบวนการประเมินปัญหา 
ความต้องการ และความพึงพอใจของคู่คดีความเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละ
ขั้นตอนของศาลยติุธรรม  
 2. ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบสวนทุก
ฝ่ายให้ชดัเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายสามารถ
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ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐาน และระยะเวลาท่ีก าหนดได้ เช่น บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในศาลยุติธรรม รวมทั้ งหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช เพื่อ
แก้ปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีอาจเกิดจากการประสานงานท่ีล่าช้า น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการ
รับค าร้องทุกข์ กล่าวโทษและเช่ือมโยงขอ้มูลคดีอาญาในชั้นสอบสวน เพื่อให้ทุกฝ่ายติดตามความ
คืบหนา้คดีท่ีร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมได ้ 
 3. ให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขั้นตอนการด าเนินคดีท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อผูเ้สียหาย สร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญในการให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายด้านส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนปรับบทบาทของพนกังานอยัการในการฟ้องและด าเนินคดีเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
ในการใช้เทคโนโลยีบนัทึกภาพและเสียงในการก ากับดูแลการตรวจคน้ จบักุม สอบสวน ช้ีตวั 
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย มีฐานขอ้มูลส าหรับการติดตามกรณีวิสามญัฆาตกรรม และการชนัสูตรพลิกศพ 
ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็นส่วนตัวของผูต้้องหาและจ าเลยให้สมดุลกับประโยชน์
สาธารณะ 
 4. พฒันาการเขา้ถึงศาลยุติธรรมโดยลดอุปสรรคทางภาษาและการส่ือสาร โดยจดัให้มี
ล่ามอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในศาลยุติธรรมด้วยการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบประสานงานระหวา่งหน่วยงานในศาลยุติธรรมในส่วนของการ
แปลเอกสาร รวมทั้ง พฒันาการให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมง่ายต่อการเขา้ถึง โดยจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยคีอยช่วยเหลือผูม้าติดต่อและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกฝ่าย 
 5. ปรับปรุงบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีเก่ียวกบัเขตอ านาจ
ศาล เพื่อให้สอดรับกบัหลกัสากลและรองรับการคา้ระหว่างประเทศ ก าหนดหลกัเกณฑ์การบงัคบั
ตามค าพิพากษาของศาลยุติธรรมให้ชดัเจนเพื่อยกระดบัความยอมรับในระดบัสากลต่อศาลยติุธรรม
และท าให้การคา้ระหว่างประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกิดความ
รวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรม ประกอบดว้ย 
 1. การบริหารจดัการบุคลากรด้านเทคโนโลยีต้องมีเจ้าหน้าท่ีของศาลในการควบคุม
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ระบบสืบพยานผา่นจอภาพ ระบบถอดแถบบนัทึกเสียง โดยไม่
ตอ้งพึ่ งเจา้หน้าท่ีทางด้านเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกคนตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างสูง และหากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคข้ึนมา มีการติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีใหม้าจดัการแกไ้ขระบบให ้ซ่ึงจากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีของศาล 
 2. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
การบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
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การติดต่อกบัทุกฝ่าย ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ีเขา้มาติดต่อ
และมีการส ารวจระบบท่ีมีอยูแ่ละจดัใหมี้ระบบงานต่างๆ 
 3. พฒันาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยสะดวก เพื่อลดค่าใชจ่้ายและ
ขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาระบบศาลยุติธรรมทุกฝ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมให้สามารถเขา้ถึงได้หลากหลายช่องทาง สามารถใช้ไดก้บัระบบ
โทรศพัทมื์อถือ และระบบอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายสามารถใชง้านได ้ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ มีรูปแบบการน าเสนอข้อมูล ฉบบัภาษาท่ีใช้ในการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
พฒันาใหเ้ป็นระบบแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว  
 4. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการภายในศาลยุติธรรม เช่น ระบบการบริหาร
จดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการช่วยเหลือทุกฝ่ายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบตัรคิวอตัโนมติั ระบบแจ้งขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานอตัโนมติั เป็นตน้  
รวมถึงพฒันาเวบ็ไซต์แต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริการและหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจของสาธารณะในรูปแบบและภาษาท่ีเป็น
สากลและเขา้ใจง่าย  
 5. พิจารณาด าเนินการลดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับระบบยืนยนัตัวบุคคลประเภทอ่ืน 
(Digital ID) และการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง รวมทั้งการพฒันา
หรือน ามาใช้ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ในการยืนยนัตวัตน และตรวจสอบลายมือช่ือ โดยออก
กฎหมายรองรับ วางระบบขอ้มูลสารสนเทศเครือข่ายส าหรับองคก์ร หรือหน่วยงานในการบงัคบัใช้
กฎหมาย โดยจดัใหมี้การทดสอบระบบเพื่อหาขอ้บกพร่องในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งวธีิการแกไ้ข 
 ในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการช่วยพิจารณาคดี เช่น ระบบการถอดแถบ
บนัทึกเสียง ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถพิมพค์  า
พิพากษาได้ภายในวนัท่ีมีการตดัสิน มีการน าระบบค าสืบพยานออนไลน์มาใช้ ซ่ึงคู่ความท่ีไม่
สะดวกท่ีเดินทางไปท่ีศาลยุติธรรม สามารถดูค าสืบพยานท่ีคู่ความพดูผา่นระบบออนไลน์ได ้อีกทั้ง
ยงัมีการท าฐานขอ้มูลออนไลน์ให้ผูพ้ิพากษาดูขอ้มูลประกอบการตดัสินใจพิจารณาพิพากษาคดี 
และมีการน าระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นศาลยติุธรรม คือ การน าขอ้มูลต่างๆท่ีคู่ความมาศาล
ยุติธรรมเก็บข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ประหยดัการใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษ และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว มีระบบคดัถ่ายค าพิพากษาออนไลน์ท่ีคู่ความสามารถคดัถ่าย
ค าพิพากษาจากศาลยุติธรรมใดในประเทศ มีการน าระบบบริหารจดัการคดี มาใช้ในการจดัการ
บริหารงานคดี มีการให้บริการทุกฝ่ายผูม้าติดต่อราชการด้วยบตัรทุกฝ่ายเพียงใบเดียวและมีการ
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ให้บริการคู่ความให้ดูขอ้มูลคดีไดด้ว้ย ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนอนัเกิด
ประโยชน์สูงสุดในอนาคตดงัแสดงดว้ยภาพท่ี 6.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.1 แนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล 
 
 จากภาพท่ี 6.1 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยท่ีมี
ประสิทธิผล มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การปฏิรูปศาลยุติธรรมทัว่ประเทศตอ้งมีการน าเทคโนโลยดิีจิทลั 4.0 มาใชใ้นการบริหาร
จดัการคดีเพื่อให้การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง โดย 
ศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรมและกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอ้งเขา้มาร่วมมือกนัท า
ใหใ้นทางปฏิบติัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเป็นการใช้ประโยชน์ในเร่ืองของ
การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัย มีความเสถียร เช่ือถือและตรวจสอบได้  โดยศาลยุติธรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตอ้งเขา้มาช่วยกนัในการพฒันาระบบทั้งหมด ท าให้หน่วยงานภายในท างานได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ บรรลุวสิัยทศัน์ตามเป้าหมาย 
  3. ตอ้งมีการระบบการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานในกระบวนการกลัน่กรองคดี 
ลดความยากในการพิจารณาคดีและกระบวนการสอบสวน สามารถใช้ในการยืนยนัตวัตนและ
ตรวจสอบลายมือช่ือ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหาร

แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ในศาลยุติธรรมไทยที่มีประสิทธิผล 

13.การใชใ้น
โลกแห่ง

ความเป็นจริง 

 
12.การ

ประสานงาน
ระหว่าง

หน่วยงาน 
11.การรักษา

ความ
ปลอดภัย 

1.การปฏิรูป
ศาลยุติธรรม
ท่ัวประเทศ 

3. ระบบ
ติดต่อ

ประสานงาน 

2.ทุกระบบ
เป็น

อิเล็กทรอนิกส ์

4.บูรณาการ
แบบ real 

time 

5.โปร่งใสลด
คอร์รัปชั่น 

9. การ
พัฒนาการ

จัดการภายใน 

6.ทุกขั้นตอน
ชัดเจน 

10.ลดข้ันตอน
เพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

8.ระบบมี
เสถียรภาพสูง

มาก 

7.เพ่ิม
ศักยภาพ
บุคลากร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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จดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรมและกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ต้องเข้ามาช่วยกันในการพฒันาระบบทั้งหมด ท าให้ส านักงานอยัการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรมราชทณัฑ์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ สามารถด าเนินการได้ด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
 4. ท าให้ศาลยุติธรรมสามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้แบบ Real Time มีความ
ทนัสมยัและไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นในขณะเดียวกนัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายก็สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และการบริการของศาลยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วรวมทั้ง การส ารองขอ้มูลเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด คือมีการท าส าเนาขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูแ่บบอตัโนมติัศาล
ยุติธรรมตอ้งมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลง น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 4.0 ท่ีทนัสมยัมาใช้งานใน
การให้บริการ การอ านวยการในดา้นความยุติธรรม ในการพิพากษาคดีเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของทุก
ฝ่าย โดยศาลยุติธรรมตอ้งมีการส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางดา้นงบประมาณและความร่วมมือของ
หน่วยงานภายใน เพื่อพัฒนาให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมมีการ
ด าเนินการในระดบัสากลและสามารถอ านวยความยุติธรรมให้กบัทุกฝ่ายดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง
และเป็นธรรม 
 5. เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาคอร์รัปชัน่ในศาลยุติธรรมให้ลดน้อยลงซ่ึงประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการป้องกันและลดปัญหาด้านทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเอ้ือต่อการด าเนินการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือก่อให้เกิดความโปร่งใสในศาลยุติธรรม 
เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การก าหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านกังาน
อยัการ ตอ้งมีการประสานงานในเร่ืองของคดีความ และก ากบัดูแล เขม้งวดกบับุคลากรของตนเอง
อยา่งจริงจงั 
 6. ท าให้การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน ทุกฝ่ายไดรั้บความ
ยุติธรรมอยา่งรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหนา้ในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอนมีกลไก
ช่วยเหลือให้ทุกฝ่ายเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยัอย่างย ัง่ยืน
และมีความเป็นธรรม โดยศาลยุติธรรม ตอ้งมีการจดัท ากรอบขั้นตอนและระยะเวลาของแต่ละคดี
อยา่งชดัเจนและแจง้ให้ส านกังานอยัการ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ กรมราชทณัฑ์
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ รับทราบและด าเนินการประสานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูและของผูบ้ริหารระดบัสูงในหน่วยงานนั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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 7. การบริหารจดัการบุคลากรด้านเทคโนโลยีต้องมีเจ้าหน้าท่ีของศาลในการควบคุม
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ระบบสืบพยานผา่นจอภาพ ระบบถอดแถบบนัทึกเสียง โดยไม่
ตอ้งพึ่ งเจา้หน้าท่ีทางด้านเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกคนตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างสูง และหากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคข้ึนมา มีการติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีให้มาจดัการแกไ้ขระบบให้ ซ่ึงจากการสอบถามเจา้หน้าท่ีของศาล โดย
ศาลยุติธรรมต้องมีการพฒันาบุคลากรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานและแต่ละดับ
เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนและตอ้งมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
 8. ระบบมีเสถียรภาพสูงมากและโอกาสในการเกิดขอ้ผดิพลาดทางดา้นเทคนิคแทบไม่มี
แต่ศาลยุติธรรมตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพสูงและมีการฝึกฝนให้มีความสามารถในการใช้
งานอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีการท างานเป็นทีม รวมทั้งในการ
พิจารณาคดีแบบไร้เอกสารไม่มีการน าเอกสารมาใชใ้นการพิจารณาพิพากษาคดี การยื่นค าร้องหรือ
เอกสารต่างๆเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซ่ึงท าให้สามารถจดัเก็บ เขา้ถึงและท าลายไดง่้าย โดย
ศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอทั้งในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วน
เป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 9. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
การบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
การติดต่อกบัทุกฝ่าย ระบบการคน้หาวนันดัส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ีเขา้มาติดต่อ
และมีการส ารวจระบบท่ีมีอยู่และจัดให้มีระบบงานต่างๆ รวมทั้ งพัฒนาระบบการติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบน้ีในการช่วยเหลือทุกฝ่ายให้ติดต่อกนัได้ง่ายข้ึน
รวมทั้ง พฒันาเวบ็ไซตแ์ต่ละหน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งศาลยุติธรรมและหัวขอ้ข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะในรูปแบบ
และการใชภ้าษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่ายโดยศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอ
ทั้งในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสนบัสนุนให้ทุกฝ่ายติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยสะดวก เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและขจดัช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพฒันาระบบศาลยุติธรรมทุกฝ่ายผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมให้สามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง สามารถใชไ้ดก้บั
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ระบบโทรศพัทมื์อถือ และระบบอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกใหทุ้กฝ่ายสามารถใชง้านได้ ใชภ้าษาท่ี
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ มี รูปแบบการน าเสนอข้อมูล ฉบับภาษาท่ีใช้ในการท างานเป็น
ภาษาองักฤษ พฒันาให้เป็นระบบแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว จากการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหาร
จดัการภายในศาลยุติธรรม เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการช่วยเหลือทุกฝ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบตัรคิวอตัโนมติั ระบบแจง้
ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานอัตโนมัติ เป็นต้น  รวมถึงพฒันาเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานในศาล
ยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริการและหัวขอ้ท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสาธารณะในรูปแบบและภาษาท่ีเป็นสากลและเขา้ใจง่าย โดยศาลยุติธรรมตอ้งจดั
งบประมาณมาให้อยา่งเพียงพอทั้งในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ
และมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจาก
ภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 11. พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัใหเ้ป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ โดยออกกฎหมายรองรับ มีการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในการพฒันาระบบ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพนัธ์ การสร้าง
แรงจูงใจ ให้ทุกฝ่ายขอรับบริการในศาลยุติธรรมผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน พิจารณาด าเนินการ
ให้ทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีได้โดยทัว่ถึงในทุกหมู่บา้น โดยอาจเป็นกรณีท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการในระยะยาว และในพิจารณาด าเนินการลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ยืนยนัตวับุคคลประเภทอ่ืนและการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง 
รวมทั้งการพฒันาหรือน ามาใชซ่ึ้งเทคโนโลยท่ีีสามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตน และตรวจสอบลายมือ
ช่ือ โดยออกกฎหมายรองรับ วางระบบขอ้มูลสารสนเทศเครือข่ายส าหรับองคก์ร หรือหน่วยงานใน
การบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยจดัใหมี้การทดสอบระบบเพื่อหาขอ้บกพร่องในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการแกไ้ข โดยศาลยุติธรรม ตอ้งจดังบประมาณมาให้อยา่งเพียงพอทั้งในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านน้ีโดยตรงหรือ
อาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 12. ศึกษากระบวนการท างานของศาลยุติธรรมและการส่งต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในศาลยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจในความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานและสนับสนุนการตดัสินใจท่ีตรงกนั ทราบถึงการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ 
ขอ้ขดัขอ้งและอุปสรรค และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งภายในและระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
กระบวนการกลั่นกรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี และกระบวนการ
สอบสวน เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการท างานท่ีได้รับปรับปรุงเป็นสถาปัตยกรรมของระบบ
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ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยง รวมถึงอาจมีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานของหน่วยงาน
ภายในศาลยุติธรรมเพื่อให้เกิดการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัมีการปรับปรุงและพฒันาฐานขอ้มูลกลาง
และบูรณาการระบบการจดัเก็บและรวบรวมสถิติขอ้มูลสารสนเทศศาลยติุธรรม โดยประสานความ
เขา้ใจและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหว่างหน่วยงานให้ถูกตอ้งทนัสมยั และอยู่บนแพลตฟอร์มท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั จดัให้มีศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลดิจิทลัภาครัฐ ซ่ึงอาจใช้ฐานขอ้มูลของ
ศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลศาลยติุธรรม เป็นฐานในการพฒันา รวมถึงการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ
ส าหรับการจดัซ้ือและบ ารุงรักษา  โดยศาลยติุธรรมตอ้งจดังบประมาณมาใหอ้ยา่งเพียงพอทั้งในดา้น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตวัโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดา้นน้ีโดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 13. การพฒันาเทคโนโลยี Blockchain มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดและมีการใช้อย่าง
ต่อเน่ืองในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต Blockchain เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดจาก
คุณลกัษณะหลายอย่างส าหรับการใช้ในการพิจารณาคดี เช่น เครือข่ายการกระจายอ านาจและการ
เขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งการบนัทึกขอ้มูลขั้นสูง ท าให้เป็นเทคโนโลยีน้ีน่าสนใจส าหรับศาลยุติธรรม
ไทย จากส่ิงท่ีส าคญัคือ บล็อกเชนสามารถป้องกนัการแสดงออกของหลกัฐานทางดิจิตอลเพื่อให้
แน่ใจว่าทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมในขณะเดียวกนัก็สามารถเพิ่มบนัทึกและแจกจ่าย
ขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆดว้ยระบบดิจิทลัแบบเต็มรูปแบบให้กบัโครงสร้างพื้นฐานของห้องพิจารณาคดี
ท่ีอาศยัการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินการทางกฎหมาย ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือหลกัฐานน้ี
สามารถปิดผนึก Cryptographically ท่ีพิสูจน์ความรอบคอบและความปลอดภยัเพื่อให้แน่ใจวา่คดีท่ี
ใช้บล็อกเชนดีท่ีสุด โดยศาลยุติธรรมตอ้งจดังบประมาณมาให้อย่างเพียงพอทั้งในด้านเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ตัวโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะและมีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับด้านน้ี
โดยตรงหรืออาจมีบางส่วนเป็นการจดัจา้งองคก์ารจากภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้
 ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีภารกิจในการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่ออ านวยความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ซ่ึงปัจจุบนัประสบปัญหาคดีลน้ศาล จึงตอ้งน าเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือช่วย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Electronic Court, e-Court, D-Court, High-Tech Court หรือ Technology Court 
มาใช้กบักระบวนการพิจารณาคดีของศาล เช่น ระบบจดัการส านวนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู ้
พิพากษาในการบริหารจดัการส านวนและสามารถท าค าพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือการ
พฒันาเทคโนโลยีบล็อกเชนใช้ในการพิจารณาคดี เช่น การสืบพยานผา่นจอภาพหรือการใช้ระบบ
ยื่นค าร้องผา่นทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ปัจจุบนัสามารถใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนกบัคดีทุกประเภท
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ยกเวน้คดีอาญาเน่ืองจากต้องมีการเช่ือมต่อขอ้มูลกับทางพนักงานอยัการและส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงยงัไม่สามารถท าได ้ 
 ส าหรับรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อสนับสนุนการ
พฒันางานศาลในการบริหารส านวนคดีและอ านวยความสะดวกตามนโยบายท่ีตอ้งการยกระดบัใน
เร่ืองน้ีสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยใช้เคร่ืองมือในบริหาร
จดัการคดีและบริการทุกฝ่าย และอาจมีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั 
ภายใตโ้ครงการพฒันาระบบบูรณาการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม Electronic Court Data Base ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมากยิ่งข้ึน แต่การใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
ยงัตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดั เช่น การเช่ือมสัญญาณระหวา่งประเทศ และตอ้งมีการออกกฎระเบียบใหม่
จ านวนมากในลกัษณะขอ้บงัคบั ความเขา้ใจของบุคลากรในเทคโนโลยีบล็อกเชนความส าคญัของ
การป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงตอ้งมี
กระบวนการเขา้รหสัลบั การกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยตอ้งมีคณะท างานท่ีคอยดูแลเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของทุกฝ่ายในการมีอยูข่องเทคโนโลยีบล็อกเชน
ในกระบวนการพิจารณาในศาลยุติธรรมไทยอีกดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่าย
ทราบและเขา้ใจถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการ
น าเสนอข้อมูลเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย โดยเร่ิมจากการประชาสัมพันธ์ตามส่ือ
สาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนอนัเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 
 
6.2 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย” มีประเด็น
ส าคญั ในการน ามาอภิปรายผล จากการท่ีศาลยติุธรรมก าหนดนโยบายในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชนท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
เพื่อน าไปสู่ยุคศาลยติุธรรม 4.0 โดยเนน้การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ใน
การน ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม เช่น การพฒันาระบบ e-Filing ให้คู่ความสามารถส่งค า
คู่ความและยื่นเอกสารต่างๆ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือการพฒันาระบบ e-Service ท่ีให้
คู่ความสามารถคดัถ่ายค าพิพากษาและค าสั่งจากศาลยุติธรรมได้ทัว่ประเทศรวมทั้ง e-Courtroom 
และ e-Hearing ท่ีเป็นห้องในการพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์หรือการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
สืบพยานในคดีเพื่อให้การอ านวยความยติุธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในคดีความเป็นไปอยา่งสะดวก
และรวดเร็วมากข้ึนการก าหนดยุทธศาสตร์ในการเขา้สู่ยุคศาลยุติธรรม 4.0 มีการวางเป้าหมายและ
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ก าหนดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานซ่ึงเก่ียวกบัการอ านวย
ความยุติธรรม มุ่งเน้นการจดัท าฐานขอ้มูลอาชญากรรมเพื่อป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสอดคล้องกับ สราวุธ ป้อมค า (2560) ศึกษาเร่ือง 
เทคนิคการจดัเก็บขอ้มูลนกัศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อการกระจายขอ้มูลและไม่มี
ศูนยก์ลาง โดยกระบวนการพฒันาหลกัๆ ประกอบไปดว้ย การออกแบบระบบสัญญา การน าสัญญา
ไปติดตั้งบนระบบบล็อกเชนของอีเธอเรียม ในการส่งขอ้มูลกลบัมาแจง้ตน้ทางว่ารายการดงักล่าว
นั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่วนการเรียกดูขอ้มูลบนระบบบล็อกเชน มีเวลาท่ีรวดเร็วกวา่เพราะไม่ตอ้งมี
การยืนยนัรายการและไดผ้ลลพัธ์ท่ีท าการคน้หาจากระบบทนัที ส าหรับนกักฎหมายไทย ไม่วา่เป็น
ต ารวจ อัยการ ผู ้พิพากษาหรือกรมราชทัณฑ์ต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ยคุศาลยติุธรรม 4.0 เช่นกนั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัเพราะกระบวนการยุติธรรมเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความยุติธรรม ดงันั้น หน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต่างก็วางนโยบายในการพัฒนาการท างาน โดยน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เพื่อการอ านวยความยุติธรรมท่ี
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและเพื่อเตรียมตวักา้วเขา้สู่ยคุศาลยติุธรรม 4.0 อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางในการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเน่ืองจากความปลอดภยัและการใหบ้ริการ
ส่งผลให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคดีความเกิดความพึงพอใจในระดบัสูงตามความคาดหวงัท่ีดีเทียบเท่า
ระดบัสากล เพราะหากระบบความปลอดภยัในศาลยุติธรรมท่ีมีมาตรฐาน จากการไดรั้บบริการท่ีดี
จากเจา้หน้าท่ีศาลยุติธรรม รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้บริการ ซ่ึงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัคดีความอาจไดรั้บการบริการท่ีดีจากศาลยติุธรรมจึงท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคดีความ
เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการด้วยและมีความรู้สึกปลอดภยัสูงตามมาตรฐานสากล ลดการ
โจรกรรมได ้ยากท่ีไดรั้บการปลอมแปลง มีความปลอดภยัมากข้ึน สอดคลอ้งกบั คงศกัด์ิ วุฒิศิลป์ 
(2560) ศึกษาเร่ืองแนวทางการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ผลการวิจยัพบวา่มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน เน่ือง
ดว้ยบล็อกเชนท าให้ขอ้มูลท่ีถูกส่งมาท่ีตรงกนักบัขอ้มูลจากการเรียกดูขอ้มูลไดท้นัที ซ่ึงก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการให้บริการอีกทั้งบล็อกเชนช่วยเช่ือมโยงการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
คุม้ค่ามากข้ึน 
 ซ่ึงจากแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรมท่ีมีนโยบายในการบริหารงานศาลยุติธรรม ด้วย
การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีทนัสมยัและมีความเหมาะสมมาใช้เป็นกลไกเพื่อให้การเข้าถึง
กระบวนการยติุธรรม รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึนและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง ประกอบกบันโยบายของรัฐบาล 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C3%D2%C7%D8%B8%20%20%BB%E9%CD%C1%A4%D3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาประเทศให้เป็นดิจิทลัไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ส่งผลให้ศาลยุติธรรมตอ้งปรับวิธีคิดในการท างาน เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาขบัเคล่ือนให้ศาลยุติธรรม
และระบบส านักงาน เปล่ียนผ่านเป็น Digital Court 2020 ตามมาตรฐานสากล ทั้ งในด้านความ
ปลอดภยั โปร่งใส รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า สามารถบูรณาการ แลกเปล่ียนข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน จากความสามารถในการส่งมอบบริการและการอ านวย
ความยุติธรรมให้กบัทุกฝ่ายไดเ้ขา้ถึงการอ านวยความยุติธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็วและประหยดั
ค่าใช้จ่าย เช่น สามารถใช้ระบบด้วยอุปกรณ์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบั สุโกศล วโนทยาพิทกัษ ์(2561) ศึกษา
เร่ือง การบูรณาการบล็อกเชนกบัการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ การ
ประยกุตเ์ทคโนโลยใีชเ้ขา้กบัการศึกษามีการด าเนินการช่วยยกระดบัคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลก่อให้เกิดการปรับตวัขององค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีแรกคือเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ท่ีเปล่ียนโฉมรูปแบบการประมวลผลขององค์กรให้เกิดความคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน และเทคโนโลยีท่ีสองคือเทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแนวทางการด าเนินการ
ไปทัว่โลก ในการประยุกต์ใช้ด้วยการน าบล็อกเชนมาสร้างความน่าเช่ือถือในทรานแซกชันของ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศยัทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวดท่ี์อ านวยความสะดวก
ต่อการพฒันาระบบในรูปแบบบริการแพลตฟอร์มและท าให้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
บูรณาการเขา้กบับล็อกเชนได ้
 แต่ศาลยติุธรรมยงัมีปัญหาในกระบวนการพิจารณาใหเ้กิดความยุติธรรมจากค าพิพากษาท่ีดี
เพียงพอ ทั้ งการบันทึกปากค าผูเ้สียหายหรือค าให้การของผู ้ต้องหาในคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวน ท่ีไม่ตรงตามท่ีให้ปากค าหรือให้การหรือมีการแกไ้ขค าให้การของผูต้อ้งหาท่ีให้การไว้
แลว้ หรือการบนัทึกค าพยานในชั้นศาลท่ีไม่ครอบคลุมและครบถว้นตามท่ีคู่ความเบิกความ รวมทั้ง
การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานไวใ้นส านวนความซ่ึงอาจหลุดหาย ฉีกขาดหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจาก
ไฟไหม ้น ้ าท่วม การโจรกรรม ตอ้งให้คู่ความส่งพยานหลกัฐานใหม่ซ่ึงอาจไม่ใช่เอกสารท่ีแทจ้ริง 
สอดคล้องกับ Lee (2017) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ
อินเตอร์เน็ต โดยเป็นการศึกษาเชิงประจกัษ์เน้นปัจจยัท่ีส าเร็จจากคุณลกัษณะเฉพาะในดา้นความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั ด้านประสิทธิภาพการท างาน ด้านสังคมและด้านเวลาการรับรู้
คุณประโยชน์ ทศันคติและการรับรู้ประโยชน์เป็นผลกระทบเชิงบวกหลกั ซ่ึงส่งผลต่อการใชง้าน  
 ศาลยุติธรรมต้องมีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ในการบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานศาลยุติธรรมให้มีความเสมอภาค ทันสมยัและเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีท าให้ทุกฝ่ายได้รับการอ านวยความยุติธรรมตาม

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%E2%A1%C8%C5%20%20%C7%E2%B9%B7%C2%D2%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มาตรฐานสากล มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสเพราะการด าเนินคดีในแต่ละขั้นตอนมีปัญหา
เร่ืองความล่าชา้ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิของทุกฝ่าย เช่น ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ี
ถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณา แมมี้การเยียวยาชดเชยให้ตามกฎหมายก็ตาม ในทางปฏิบติัส่วน
ใหญ่คนยากจนหรือคนชายขอบของสังคมไม่ว่าตกอยูใ่นฐานะท่ีเป็นผูต้อ้งหา จ าเลยหรือผูเ้สียหาย 
ยงัพบกบัความยากล าบากในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ทั้งมีการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพ สาเหตุมีทั้ งเจตนาหรือจงใจใช้อ านาจเกินขอบเขต และไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไม่ใหค้วามส าคญัต่อการ
คน้หาความจริง การขาดความรู้และความเขา้ใจในหลกักฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ 
การขาดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าท่ี ขาดความรอบคอบในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
ตลอดจนการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบและการบิดเบือนคดี สอดคลอ้งกบั  
Ramachandran & Kantarcioglu (2017) ศึกษาเร่ืองการใช้  Blockchain ในการจัดการแหล่งของ
ขอ้มูลใหมี้ความปลอดภยั มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได ้มีคุณภาพ และป้องกนัการทุจริตของขอ้มูล
โดยได้มีการน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการทดลองเข้าสู่ระบบ Blockchain หากข้อมูลมีการแก้ไขก็
สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้ปัจจยัส าคญัของ Blockchain คือการท างานในลกัษณะท่ีเป็นแบบ
การกระจายศูนย ์ซ่ึงลดการเกิดความคบัคัง่ของการเรียกใชข้อ้มูลหรือการเกิด Denial-of-Service 
 ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไดรั้บการบงัคบัการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูก
เลือกปฏิบติั และได้รับการด าเนินการตามมาตรการอ่ืนแทนการถูกควบคุมตวั จ  าคุก กักขงั และ
สังคมมีความปลอดภยัและเป็นธรรม โดยจ าเลยไดรั้บการก าหนดโทษท่ีไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรง
ของการกระท าผิด และมีการกระท าผิดซ ้ าลดลงและระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการอยา่งเหมาะสมเป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ไม่มีคดีขาดอายคุวาม และปราศจากการถูกแทรกแซงและท าให้ระบบนิติวทิยาศาสตร์มี
มาตรฐานระดบัสากล เป็นท่ีน่าเช่ือถือและผูป้ฏิบติังานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความเป็นอิสระ มี
วฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งอ านวยความยุติธรรมดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายเป็นศูนยก์ลางและมีศกัยภาพในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบั Mylrea & Gourisetti (2017)  
ศึกษาถึงการน ามาใชก้บัโครงการดา้นไฟฟ้ากบัการแจกจ่ายและคิดเงินกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัยงัมี
ช่องโหว่แต่หากน า Blockchain มาใช้ก็แก้ปัญหาน้ีได้ก็เป็นผลดีกับการพัฒนาด้าน Blockchain 
Smart Contract ในดา้นของ Healthcare ก็ได้มีส าหรับการจดัการ Electronic Health Record (EHR) 
ระหว่างผูป่้วยกบัสถานพยาบาล โครงการมีช่ือว่า MedRec ในส่วนของ Blockchain ตวั Block ใน 
MedRec เก็บขอ้มูลแสดงความเป็นเจา้ของ Medical Record และการอนุญาตให้เปิดเผยและเขา้ถึง
ขอ้มูล ซ่ึงสามารถติดตามไดด้ว้ย ก าหนดโดยผูป่้วย ท่ีอยูบ่น Blockchain ซ่ึงเป็น Data Pointer คอย
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เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยและสถานพยาบาล ไปจนถึง Local Database ท่ีมี EHR ของ
ผูป่้วยเก็บไวอ้ยู่ในสถานพยาบาลต่างๆ ท าให้เม่ือผูป่้วยเม่ือต้องการยา้ยโรงพยาบาลก็สามารถท่ี
สืบคน้ประวติัการรักษา และยงัคงรักษาสิทธิความเป็นส่วนตวัได้ด้วย โดยตวัผูป่้วยเองสามารถ
กระท าการดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเร็ว และลดขั้นตอนลงเป็นอยา่งมาก 
 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีเขา้มาเปล่ียนอนาคตในศาลยุติธรรมโดยมีคุณลกัษณะเด่นท่ีผูมี้
ส่วนเก่ียวข้อง สามารถยอ้นกลับไปตรวจสอบความโปร่งใสได้ เทคโนโลยีน้ีเม่ือถูกน ามาใช้
ประโยชน์กบัศาลยุติธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม
ดว้ยการปฏิรูปกระบวนการดว้ยการคิดใหม่ ท าใหม่ โดยใชเ้คร่ืองมือและนวตักรรมใหม่เขา้มาช่วย 
เพื่อแกไ้ขส่ิงเก่าท่ีเคยลม้เหลวในอดีตแมมี้ความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมอยูห่ลาย
คร้ัง แต่ส่วนใหญ่มกัล้มเหลว ซ่ึงเกิดจาก 3 ปัจจยัด้วยกนัคือ การพฒันาหรือปฏิรูปผูเ้ก่ียวขอ้งใน
กระบวนการยุติธรรมซ่ึงท าให้เกิดการปฏิรูปจากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับคดีความซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง เขา้มามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะ
โอกาสจากเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลดิจิทลัแบบไม่รวมศูนย ์คือ มีลกัษณะเป็นระบบ
ฐานขอ้มูลประเภทหน่ึงซ่ึงถูกเก็บแบบกระจาย แทนท่ีรวมไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง สอดคลอ้งกบั Rodrigues, 
Bocek, Lareida, Hausheer, Rafati, & Stiller (2017) ศึกษาถึงการเพิ่ม ข้ึนของอุปกรณ์อย่างเช่น 
Computer มือถือและอุปกรณ์  IoT ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีมีการเรียกใช้งานข้อมูลไปยงั  Server หรือ
หน่วยประมวลผลกลาง หากเป็นการออกแบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การร้องขอขอ้มูลดงักล่าว
จ านวนมากนั้นไม่ต่างจากการเกิด Distributed Denial-of-Service (DDoS)  การน า Blockchain เข้า
มาช่วยท าให้มีความยดืหยุน่ต่อการจดัการและรองรับการร้องขอไดม้ากยิ่งข้ึนความถูกตอ้งสมบูรณ์
ของข้อมูลถือเป็นหน่ึงปัจจัย ท่ีส าคัญขององค์กร  เพื่ อรักษา  CIA (Confidentiality, Integrity, 
Availability) ระบบ Blockchain นั้นให้ความส าคญักับความสมบูรณ์ของข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลท่ีอยู่บน Cloud นอกจากน้ี บล็อกเชนยงัมีลกัษณะพิเศษ คือ เป็นทั้ง Open 
Data คือคนอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ขณะเดียวกันก็ มีความเป็นส่วนตัว คือ แก้ไข
เปล่ียนแปลงได้เฉพาะผูท่ี้ได้รับอนุญาตหรือมีส่วนเก่ียวข้องเท่านั้นด้วยเหตุน้ี บล็อกเชนจึงเป็น
ระบบฐานขอ้มูลท่ีมีความปลอดภยั ยากต่อการแกไ้ขและเอ้ือให้เกิดความโปร่งใสไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึง
เหมาะแก่การน าไปใช้ในการท างานท่ีผูมี้ส่วนได้เสียนั้นมีความไม่ไวใ้จกนัเพราะยิ่งไม่ไวใ้จกัน
เท่าไหร่ ขอ้มูลยิง่ถูกตรวจสอบและโปร่งใสมากข้ึนเท่านั้นมากกวา่การเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีโปร่งใส ส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ล็อกเชนคือ จากเดิมท่ีฟังก์ชนัของอินเทอร์เน็ตคือการรับส่งขอ้มูลเป็นหลกั แต่
บล็อกเชนยกระดบัข้ึนไปกวา่นั้น คือรับส่ง คุณค่า หรือ สิทธิ ในขอ้มูลหรือส่ิงของนั้นไปดว้ย 
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 กระบวนการยุติธรรมในอนาคต ทุกคนควรมีส่วนร่วมเพราะต่างคาดหวงัวา่ไดรั้บความ
เป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะในคดีอาญาซ่ึงขั้ นตอนส าคัญอันเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการยุติธรรมทั้งหลายคือ การคน้หาพยานหลกัฐานเพื่อน าไปสู่การพิสูจน์หาความบริสุทธ์ิ
หรือความผิดของผูท่ี้ถูกกล่าวหาซ่ึงการค้นหาพยานหลักฐานน้ีเองท่ีจัดว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการยติุธรรมในทางอาญาทั้งหมด โดยทัว่ไปแลว้ ในกระบวนการยติุธรรมขั้นตน้ก่อนฟ้อง
คดีข้ึนสู่ศาล เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยพนกังานสอบสวนหรือต ารวจและพนกังาน
อยัการ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาท่ีใชบ้งัคบันั้นให้อ านาจแก่พนกังานสอบสวน
เป็นผูมี้อ  านาจสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานแต่เพียงผูเ้ดียวโดยไม่ไดมี้
บทบญัญติักฎหมายใดท่ีให้อ านาจแก่พนกังานอยัการในการเขา้ร่วมการสอบสวนไวเ้ลยดว้ยลกัษณะ
ของการด าเนินการสอบสวนท่ีผกูขาดเช่นน้ี ท าให้ก่อนท่ีอยัการใชดุ้ลยพินิจเพื่อท าค าสั่งฟ้องหรือสั่ง
ไม่ฟ้องในคดีใด ตวัอยัการเองทราบไดอ้ยา่งไรวา่ พยานหลกัฐานท่ีพนกังานสอบสวนไดร้วบรวมมา
ให้นั้นเป็นพยานหลักฐานท่ีชอบด้วยกฎหมายและถูกตอ้งแท้จริง รวมถึงมีความเช่ือถือหรือไม่ 
เน่ืองจากโดยขอ้เท็จจริงในช่วงเวลาปัจจุบนันั้น อยัการเป็นเพียงผูท่ี้รับทราบขอ้มูลจากส านวนท่ี
รวบรวมและจดัท าโดยพนกังานสอบสวนเท่านั้น ดงันั้น ถา้หากมีกรณีท่ีพนกังานสอบสวนรวบรวม
พยานหลกัฐานท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาท าเป็นส านวนการสอบสวนส่งให้อยัการ โดยเหตุอาจเกิด
จากตวัพนกังานสอบสวนเองหรือจากอิทธิพลภายนอก ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ส านวนการสอบสวน
นั้นมิชอบดว้ยกฎหมาย และท าให้อยัการใช้ดุลพินิจสั่งคดีผิดพลาดได ้ซ่ึงแน่นอนว่าหากมีการสั่ง
ฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีโดยไม่ชอบนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งอาจท าให้เกิดปัญหาการด าเนินคดีผิดคน ผลท่ีตามมาคือ ผูก้ระท าผิดตวัจริงไม่ไดรั้บโทษ แต่
คนท่ีตอ้งมารับโทษแทนนั้นกลายเป็นแพะรับบาป ซ่ึงในท่ีสุดแล้วท าให้กระบวนการยุติธรรมไม่
สามารถสร้างความยุติธรรมอันเป็นวตัถุประสงค์ของกระบวนการดังกล่าวได้ สอดคล้องกับ 
Zikratov, Kuzmin, Akimenko, Niculichev, &  Yalansky (2017)  ศึกษาถึงความตอ้งการท่ีหาวิธีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลผา่นเครือข่ายพร้อมทั้งการประหยดัทั้งเวลาและพลงังาน
ในการประมวลผล ในกระบวนการการเขา้รหัสของ Blockchain โดยการใช้ Hash ทั้ง Public Key 
และ Private Key ต้องมีความปลอดภัยเพียงพอท่ีไม่สามารถถอดรหัสจาก Public Key มาเป็น 
Private Key ได้ แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้หากวนัหน่ึงมีการสร้าง Quantum Computer ได้ส าเร็จ 
และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงความปลอดภยัในการใช้งาน Blockchain จาก
ก า ร ท่ี มี ก า ร โ จ ม ตี ช่ อ ง โ ห ว่ ใ น  Code ข อ ง  Ethereum DAO (Decentralized Autonomous 
Organization) จนกระทัง่ผูพ้ฒันา Code ดงักล่าวตอ้งท าการ Rollback และท าให้นักลงทุนต่างชาติ
ขาดความเช่ือมั่นใน  Ethereum ทางตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยท่ีจ  าเป็นสาหรับระบบ 
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Blockchain และ Smart Contract โดยมี 3 องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ Implementation, Protocol และ
ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาจากการใชง้าน Blockchain เร่ิมมีให้เห็นไดใ้นหลายๆ ธุรกิจเพื่อปรับตวัให้
เขา้กบัยุคของ Digital ท่ีซ่ึงต้องมีการเพิ่มความเร็วในการท างาน ลดตน้ทุน เพื่อแข่งขนักบัธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑจ์ากความทนัสมยัของเครือข่ายและความยดืหยุน่เม่ือใช ้
Blockchain  
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์ในเร่ือง
ของการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พฒันาระบบ
รักษาความปลอดภยัให้เป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ โดยออกกฎหมายรองรับ มีการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการพฒันา
ระบบ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน การพฒันาระบบการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานในศาลยติุธรรมและการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งภายในและ
ระหวา่งหน่วยงาน เช่น กระบวนการกลัน่กรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี 
และกระบวนการสอบสวน การน าเทคโนโลยีมาใช้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งการพฒันาหรือน ามาใช ้
ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีสามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตน และตรวจสอบลายมือช่ือ การพฒันาเวบ็ไซต์แต่ละ
หน่วยงานในศาลยุติธรรมให้มีเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ศาลยุติธรรมและการพฒันาระบบเทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการภายในศาลยุติธรรม เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการ
ติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ซ่ึงจากความโดดเด่นในคุณสมบติัของบล็อกเชนน้ีจึงมี
ความเหมาะสมในการประยุกตใ์ช้ในศาลยุติธรรมเพราะมีขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีหลากหลายและ
ตอ้งการความโปร่งใส ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความ
ถูกตอ้งแม่นย  าสุจริต โปร่งใสไดซ่ึ้งสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดใ้นอนาคต 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1.1 ศาลยุติธรรม ควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในระบบคดัถ่ายค าพิพากษา
ออนไลน์ท่ีคู่ความสามารถคดัถ่ายค าพิพากษาจากศาลใดในประเทศ น ามาพฒันาระบบบริหาร
จดัการคดีความและให้บริการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในคดีความผูม้าติดต่อไดด้ว้ยบตัรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในคดีความเพียงใบเดียว  
 1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมเพื่อให้การพิจารณาคดีมีความ
รวดเร็วและต่อเน่ืองรวมทั้งผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีมีความรู้และเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะในเร่ืองนั้น 
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ซ่ึงท าให้เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม ถูกตอ้งและรวดเร็ว ท าให้ศาลยุติธรรมเปิดบริการไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง ทุกวนั และผูข้อใช้บริการสามารถเขา้สู่ระบบไดท้ั้งจากท่ีท างาน ท่ีบา้น หรือท่ีอ่ืนใดผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คู่ความและผูพ้ิพากษาสามารถเรียกดูรายงานบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในคดีไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัที ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายของทนายความและของผูใ้ชบ้ริการ 
 1.3 เจา้หน้าท่ีศาลสามารถบริหารจดัการส่ิงท่ีเกิดข้ึนในห้องพิจารณาคดีได้ตอ้งมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ระบบ Paperless ท าให้ศาลดูมีประสิทธิภาพมากข้ึนและต้องเรียนรู้ว่ามี
เวบ็ไซตใ์ดบา้งท่ีสามารถช่วยผูพ้ิพากษาในการพิจารณาคดีและสามารถดึงขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งทนั
ถ่วงที ท าให้หอ้งพิจารณาคดีมีความง่ายต่อความเขา้ใจแก่คู่ความท่ีอยูใ่นหอ้งพิจารณาคดี โดยทุกฝ่าย
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน เม่ือเจา้หนา้ท่ีศาลมีความสามารถในการสร้างระบบบญัชีพยานเป็น Electronic และ
สามารถแยกไดว้า่ เอกสารแต่ละประเภทตอ้งใชเ้ม่ือใด เช่น เม่ือซกัถามพยาน เม่ือถามคา้น หรือถาม
ติง เจา้หน้าท่ีศาลตอ้งเขา้ใจข้อเท็จจริงในคดี สามารถช่วยเขียนค าพิพากษาได้ รวมไปถึงการดึง
ประเด็นกฎหมายต่างๆ ออกมาใชใ้นการพิจารณาคดี 
 1.4 ตอ้งมีการเพิ่มศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีศาล ในการใชเ้ทคโนโลย ีก่อนมีการใชจ้ริง เพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของศาลจาก
การประชาสัมพนัธ์ให้คู่ความหรือผูเ้ก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ทราบถึงการ
พิจารณาคดีแบบไร้เอกสารและก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนให้ทุกคนสามารถศึกษาและปฏิบติั
ร่วมกนัได ้โดยน าวธีิการพิจารณาคดีแบบไร้เอกสารมาใชก้บัคดีท่ีไม่ยุง่ยากหรือซบัซอ้นก่อน 
 1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมในการบริการแก่คู่ความ ทนาย
และผูเ้ก่ียวขอ้งในการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นค าร้อง ค าฟ้อง ยื่นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ไปยงัระบบงานศาลช่วยในการค านวณและการช าระค่าธรรมเนียมดว้ย ซ่ึงเอกสารดิจิทลัยงัคงอยู ่
โดยอาจมีการแปลงไฟลต์ามประเภทของเอกสาร รวมทั้งการสแกน การป้อนขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถ
ท าไดโ้ดยคู่ความและช่วยลดภาระการป้อนขอ้มูลส าหรับเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับฟ้องและระบบเปิด
ด าเนินการ เพื่ออนุญาตให้คู่ความยื่นค าร้องต่อศาลได้ตลอดเวลาช่วยสนับสนุนการบริหารจดั
การเงินสดและการช าระเงิน 
 1.6 การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนของศาลยุติธรรม ต้อง
พิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินงาน ตั้งแต่การจดัหาบริษัทผูรั้บจ้าง การด าเนินการจดัท า
ระบบ การทดสอบใช้งานจริง ส่งผลท าให้ระบบเทคโนโลยีดังกล่าวทันสมัย เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในเร่ืองน้ี เพราะยงัมีจ านวนน้อย 
โดยเฉพาะในศาลต่างจงัหวดัท่ียงัมีความคุน้ชินอยูก่บัระบบเดิม 
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 1.7 การออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดเพื่อรองรับการใชท่ี้มีความสลบัซบัซ้อน 
อาจส่งผลต่อความเขา้ใจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในคดีความใน
การด าเนินการตามกฎ ระเบียบดังกล่าวเพราะยงัไม่การรับรู้ว่าศาลยุติธรรมมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล 
 1.8 เม่ือน าบล็อกเชนมาประมวลผลแบบคลาวด์การท างานร่วมกนัโดยมีแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือกลาง ทุกคร้ังท่ีมีการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ก็มีการสร้างบล็อก
เชนไปพร้อมกนักบัการท างานของตวัแทนแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์และตวัแทนบล็อกเชนและ
ควรมีการก าหนดมาตรฐานและระเบียบเพื่อก ากบัการท างานดา้นเทคโนโลยบีล็อกเชนหลงัจากการ
พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อรองรับงานอ านวยความยุติธรรม
แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในคดีความ 
 

 2. ข้อเสนอแนะทางวชิาการ 
 2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย
ในองค์การภาครัฐระดับประเทศในหน่วยงานอ่ืนเพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในระบบราชการไดอ้ยา่งสูงสุด ต่อไป 
 2.2 การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะบางตวัแปรเท่านั้น ดงันั้นควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยโดยใชต้วัแปรอ่ืนๆ  ท่ีคาดวา่เป็นปัจจยั
ส าคญัเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด  
 2.3 ควรวิจยัศึกษาความสัมพนัธ์ของศาลยุติธรรมไทยกบัการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อก
เชนในเร่ืองประสิทธิภาพท่ีเน้นเฉพาะการส่งเสริมพฒันาคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริตและสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหไ้ม่โกง  
 

 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 
 3.1 ควรมีการศึกษาในบริบทของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมใน
ต่างประเทศ เช่น ในอาเซียนเพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างและเพื่อน ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกนั 
 3.2 ควรมีการศึกษาวิจยัในบริบทของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม
จากภาพอนาคตด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การวิ เคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง 
(MANOVA) และอาจใช้เทคนิคการวิจยัอ่ืน เช่น การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) เพื่อสามารถวิเคราะห์ตัวแปรท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนว่าควรมีรูปแบบ
อย่างไรและควรมีการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และบุคลากร ต่างๆ อย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เตรียมพร้อมในดา้นต่างๆ 
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 13. พ.ต.อ.ชยัวฒัน์ ศรีอศัวอมร  รองผูบ้งัคบัการกองตรวจสอบและทะเบียนประวติั 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชต ารวจ 
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เรียน ท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 
 โปรดตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดน้ีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทย โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บความกรุณาจากท่าน
ในการตอบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดน้ีและขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชเ้พื่อจุดประสงคใ์นการศึกษาและขอ้มูล
ท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจะน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจยัเท่านั้น และค าตอบท่ีได้จาก
สัมภาษณ์เชิงลึกของท่านจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั 
 
 ผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามกรุณามา ณ โอกาสน้ี 

 
 

                                                                                                 นายเจษฎา สรณวชิ 
                                                                         นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                                                  สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัสยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย 

 



303 
 

ส่วนที ่1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 
 
 1. ท่านคิดว่าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย มีปัญหาและ
อุปสรรคอยา่งไร และควรแกไ้ขอยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมและในการพฒันาดา้นต่างๆ  
 2. การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการในการอ านวยความยุติธรรมไดอ้ยา่งไร และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพฒันา
ดา้นอ านวยความยติุธรรมควรท าอยา่งไร 
 3. ท่านคิดวา่ในการบริหารจดัการในศาลยุติธรรมไทยควรเป็นอยา่งไร เพื่อให้เหมาะสมใน
การพฒันาดา้น การบริการประชาชนเพื่ออ านวยความยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีหรือใช้
ในการสนบัสนุนใหมี้การระงบัขอ้พิพาทดว้ยความโปร่งใส มีความความถูกตอ้งแม่นย  า มีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
 4. ท่านคิดว่าการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอยา่งไรบา้ง 
เพื่อให้เหมาะสมในการพัฒนาด้านระบบการบริหารจดัการ เช่น ระบบการบริหารจัดการคดี
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคน้หากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการติดต่อและบริการ
ประชาชน ระบบการคน้หาวนันดั เป็นตน้ 
 5. ท่านคิดว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยควรท าอยา่งไรเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศในการอ านวยความยติุธรรม ในการยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่
ศรัทธาในการอ านวยความยติุธรรม 
   
 
ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากการสัมภาษณ์ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

*** ขอขอบพระคุณ ท่านท่ีกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทุกขอ้*** 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในศาลยุติธรรมไทย 

.......................................................................... 
 
ค าช้ีแจง 
 1. เอกสารท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มฉบับน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาองค์ความรู้ ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย ซ่ึงจะน าแนวทางเชิงนโยบายในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล  
 2. เอกสารฉบบัน้ี แบ่งประเด็นการสนทนากลุ่มแบ่งเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1 สภาพของศาลยติุธรรมไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน 
 ประเด็นท่ี 2 การใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาลยติุธรรมไทย 
 ประเด็นท่ี 3 เพื่อพฒันาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรม
ไทยท่ีมีประสิทธิผล 
  
 
                                                                                                 นายเจษฎา สรณวชิ 
                                                                         นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                                                  สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัสยาม 
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ประเด็นที ่1 สภาพของศาลยุติธรรมไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
 การสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยในปัจจุบนั มีดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาและอุปสรรคของศาลยุติธรรมไทยในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บล็อกเชน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

2. ท่านคิดว่าสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตามการ
จดัการในดา้นบทบาท หนา้ท่ีในการอ านวยความยุติธรรม ไดแ้ก่ การพิจารณาพิพากษาคดีและการ
สนบัสนุนให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอ่ืน เช่น การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การอนุญาโตตุลาการ ใน
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 3. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาและอุปสรรคในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในส่วนของ
การพฒันาให้บุคลากรในหน่วยงานและผูท่ี้เขา้มาติดต่อ สามารถส ารวจและระบบแจง้ขั้นตอนการ
ติดต่อแบบอตัโนมติั ทั้งกระบวนการกลัน่กรองคดี ก าหนดประเภท ขนาด และความยากง่ายของคดี 
และกระบวนการสอบสวน ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 4. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาและอุปสรรคในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วนของ
การพฒันาสารสนเทศหรือขอ้มูลใหมี้คุณค่าต่อการแสวงหาความจริงของคดีและสามารถอา้งอิงเป็น
พยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของการกระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรม ในปัจจุบนั
เป็นอยา่งไร 
 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีบล็อก
เชนในศาลยติุธรรมไทยในปัจจุบนัหรือไม่และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นที ่2 ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในศาลยุติธรรมไทย  
 การสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการในศาลยติุธรรมไทย มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ท่านคิดว่าสภาพในการส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามา
ประยกุตใ์นทุกดา้นเพื่อพฒันาระบวนการยติุธรรมไทย ใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก ใน
ปัจจุบนัควรท าอยา่งไร 
 2. ท่านคิดว่าสภาพในการประยุกต์ใช้ในด้านข้อมูลอนัเป็นความลับท่ีหลากหลายและ
ตอ้งการโปร่งใส ตรวจสอบความทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและให้กลบัมามีความถูกตอ้ง
แม่นย  า สุจริต จากกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองของคดีความ ใน
ปัจจุบนัควรท าอยา่งไร 
 3. ท่านคิดว่าสภาพในการน าไปใช้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ ความรู้ ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ และทักษะความช านาญของบุคคลหรือองค์การมาสู่การปฏิบัติแล้วก่อให้มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงลดตน้ทุนและให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ในปัจจุบนัควรท า
อยา่งไร 
 4. ท่านคิดว่าสภาพในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจดัการระบบการบริหาร
จดัการภายในหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นระบบการบริหารจดัการคดีอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการค้นหากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานการติดต่อและบริการประชาชน 
ระบบการคน้หาวนันดั ในปัจจุบนัควรท าอยา่งไร 
 ท่านเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการในศาล
ยติุธรรมไทยหรือไม่และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร 
 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นที ่3 ด้านแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทยที่มีประสิทธิผล 
 การสนทนากลุ่มกับผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับการพฒันาด้านแนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยบีล็อกเชนในศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผล มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ท่านคิดวา่ดา้นการประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงกระบวนการท างานใหมี้ลกัษณะของความ
ผนัแปรสอดคลอ้งกบัความทนัสมยัอยา่งไม่หยดุน่ิง มีประสิทธิภาพสูงสุดและตน้ทุนต ่าในงานหลกั
ได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย  1) Public Block chain 2) Private Block chain และ  3) Consortium 
Block chain ควรท าอยา่งไรใหมี้ประสิทธิผลสูงสุด 

2. ท่านคิดวา่ดา้นการบริหารจดัการดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในศาลยติุธรรมไทย ในการ
สร้างความเป็นเลิศจากการพฒันากระบวนการยุติธรรมท่ีมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาและสร้างความพร้อมเพื่อเขา้สู่มาตรฐาน
โลกประกอบด้วย 1) e-Court 2) Digital Court และ 3) e-Filing ควรท าอย่างไรให้มีประสิทธิผล
สูงสุด 
 ท่านเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันานโยบายในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนใน
ศาลยติุธรรมไทยท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร 
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*** ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณามาร่วมในการสนทนากลุ่ม *** 
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หน่วยงานในศาลยุติธรรมไทย 
 

1. ส านกัประธานศาลฎีกา 
2. ส านกัคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรม (ก.บ.ศ.) 
3. ส านกัคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) 
4. ส านกัคณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรม (ก.ศ.) 
5. สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
6. สถาบนัวจิยัและพฒันารพีพฒันศกัด์ิ 
7. ส านกักฎหมายและวชิาการศาลยติุธรรม 
8. ส านกัการคลงั 
9. ส านกัการเจา้หนา้ท่ี 
10. ส านกัการต่างประเทศ 
11. ส านกักิจการคดี 
12. ส านกัตรวจสอบภายใน 
13. ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
14. ส านกับริหารกลาง 
15. ส านกับริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 
16. ส านกับริหารทรัพยสิ์น 
17. ส านกัแผนงานและงบประมาณ 
18. ส านกัส่งเสริมงานตุลาการ 
19. ส านกัอนุญาโตตุลาการ 
20. กองสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ 
21. ศูนยว์ทิยบริการศาลยติุธรรม 
22. ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล 
23. กองสวสัดิการศาลยติุธรรม 
24. ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 
25. ศูนยค์วบคุมติดตามการปล่อยตวัชัว่คราวฯ 
26. ส านกัการแพทย ์
27. ศูนยว์เิทศอาเซียน (ส านกัการต่างประเทศ) 
28. ศูนยข์อ้มูลข่าวสารส านกังานศาลยติุธรรม (ส านกับริหารกลาง) 

https://opsc.coj.go.th/
https://ojac.coj.go.th/
https://ojc.coj.go.th/
https://ojoc.coj.go.th/
https://jti.coj.go.th/
https://rabi.coj.go.th/
https://jla.coj.go.th/
https://of.coj.go.th/
https://op.coj.go.th/
https://oia.coj.go.th/
https://lad.coj.go.th/
https://iau.coj.go.th/
https://techno.coj.go.th/
https://gad.coj.go.th/
https://dcd.coj.go.th/
https://patsadu.coj.go.th/
https://oppb.coj.go.th/
https://oja.coj.go.th/
https://tai.coj.go.th/
https://iprd.coj.go.th/
https://isd.coj.go.th/
https://oscj.coj.go.th/
https://wd.coj.go.th/
https://ojso.coj.go.th/
https://emc.coj.go.th/
https://mso.coj.go.th/
https://acc.coj.go.th/
http://cic.coj.go.th/
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ศาลสูง 
 

1. ศาลฎีกา 
2. ศาลอุทธรณ์ 
3. ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 
4. ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (ปทุมธานี) 
5. ศาลอุทธรณ์ภาค 2 (ระยอง) 
6. ศาลอุทธรณ์ภาค 3 (นครราชสีมา) 
7. ศาลอุทธรณ์ภาค 4 (ขอนแก่น) 
8. ศาลอุทธรณ์ภาค 5 (เชียงใหม่) 
9. ศาลอุทธรณ์ภาค 6 (นครสวรรค)์ 
10. ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (นครปฐม) 
11. ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (ภูเก็ต) 
12. ศาลอุทธรณ์ภาค 9 (สงขลา) 

 
ศาลช้ันต้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1. ศาลอาญา 
2. ศาลอาญากรุงเทพใต ้
3. ศาลอาญาธนบุรี 
4. ศาลแพง่ 
5. ศาลแพง่กรุงเทพใต ้
6. ศาลแพง่ธนบุรี 
7. ศาลแพง่ตล่ิงชนั 
8. ศาลอาญาตล่ิงชนั 
9. ศาลแพง่พระโขนง 
10. ศาลอาญาพระโขนง 
11. ศาลแพง่มีนบุรี 
12. ศาลอาญามีนบุรี 

http://www.supremecourt.or.th/
https://appealc.coj.go.th/
https://appealsc.coj.go.th/
https://appealc1.coj.go.th/
https://appealc2.coj.go.th/
https://appealc3.coj.go.th/
https://appealc4.coj.go.th/
https://appealc5.coj.go.th/
https://appealc6.coj.go.th/
https://appealc7.coj.go.th/
https://appealc8.coj.go.th/
https://appealc9.coj.go.th/
https://crimc.coj.go.th/
https://crimsb.coj.go.th/
https://crimtbc.coj.go.th/
https://civil.coj.go.th/
https://civilbsc.coj.go.th/
https://civiltbc.coj.go.th/
https://civiltlc.coj.go.th/
https://crimtlc.coj.go.th/
https://civilpkc.coj.go.th/
https://crimpkc.coj.go.th/
https://civilmbc.coj.go.th/
https://crimmbc.coj.go.th/
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ศาลพเิศษ-ศาลช านัญพเิศษ 
 

1. ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาฯ 
2. ศาลภาษีอากรกลาง 
3. ศาลลม้ละลายกลาง 
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) 
6. ศาลแรงงานกลาง (กรุงเทพฯ) 
7. ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) 
8. ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี) 
9. ศาลแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา) 
10. ศาลแรงงานภาค 4 (อุดรธานี) 
11. ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่) 
12. ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค)์ 
13. ศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี) 
14. ศาลแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) 
15. ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา) 

 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 

1. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (กรุงเทพฯ) 
2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 (สระบุรี) 
3. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 (ระยอง) 
4. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 (สุรินทร์) 
5. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 (ขอนแก่น) 
6. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 (เชียงใหม่) 
7. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 (พิษณุโลก) 
8. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 (สมุทรสงคราม) 
9. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 (นครศรีฯ) 
10. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 (สงขลา) 

https://ipitc.coj.go.th/
https://taxc.coj.go.th/
https://cbc.coj.go.th/
https://jvnc.coj.go.th/
https://mnbjc.coj.go.th/
https://lbc.coj.go.th/
https://lblbrc.coj.go.th/
https://lbchnc.coj.go.th/
https://lbnksc.coj.go.th/
https://lbudtc.coj.go.th/
https://lbcmic.coj.go.th/
https://lbnkwc.coj.go.th/
https://lbkcbc.coj.go.th/
https://lbphkc.coj.go.th/
https://lbsklc.coj.go.th/
https://cccm.coj.go.th/
https://cccm1.coj.go.th/
https://cccm2.coj.go.th/
https://cccm3.coj.go.th/
https://cccm4.coj.go.th/
https://cccm5.coj.go.th/
https://cccm6.coj.go.th/
https://cccm7.coj.go.th/
https://cccm8.coj.go.th/
https://cccm9.coj.go.th/
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ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 1 (กรุงเทพฯ และจังหวดัในภาคกลาง) 
 

1. ศาลแขวงดอนเมือง 
2. ศาลแขวงดุสิต 
3. ศาลแขวงธนบุรี 
4. ศาลแขวงปทุมวนั 
5. ศาลแขวงพระนครเหนือ 
6. ศาลแขวงพระนครใต ้
7. ศาลแขวงบางบอน 
8. ศาลแขวงนนทบุรี 
9. ศาลแขวงพระนครศรีอยธุยา 
10. ศาลแขวงลพบุรี 
11. ศาลแขวงสระบุรี 
12. ศาลแขวงสมุทรปราการ 
13. ศาลจงัหวดัชยันาท 
14. ศาลจงัหวดันนทบุรี 
15. ศาลจงัหวดัปทุมธานี 
16. ศาลจงัหวดัธญับุรี 
17. ศาลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
18. ศาลจงัหวดัลพบุรี 
19. ศาลจงัหวดัชยับาดาล 
20. ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
21. ศาลจงัหวดัสระบุรี 
22. ศาลจงัหวดัสิงห์บุรี 
23. ศาลจงัหวดัอ่างทอง 
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชยันาท 
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันนทบุรี 
26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัปทุมธานี 
27. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
28. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัลพบุรี 

https://dmmc.coj.go.th/
https://dsmc.coj.go.th/
https://tbmc.coj.go.th/
https://ptwmc.coj.go.th/
https://bknmc.coj.go.th/
https://bksmc.coj.go.th/
https://bbmc.coj.go.th/
https://ntbmc.coj.go.th/
https://atymc.coj.go.th/
https://lbrmc.coj.go.th/
https://srbmc.coj.go.th/
https://smpmc.coj.go.th/
https://cntc.coj.go.th/
https://ntbc.coj.go.th/
https://pttc.coj.go.th/
https://tybc.coj.go.th/
https://atyc.coj.go.th/
https://lbrc.coj.go.th/
https://cbdc.coj.go.th/
https://smpc.coj.go.th/
https://srbc.coj.go.th/
https://snbc.coj.go.th/
https://antc.coj.go.th/
https://cntjc.coj.go.th/
https://ntbjc.coj.go.th/
https://pttjc.coj.go.th/
https://atyjc.coj.go.th/
https://lbrjc.coj.go.th/
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29. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรปราการ 
30. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี 
31. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสิงห์บุรี 
32. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอ่างทอง 
33. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 (กรุงเทพฯ) 

 
ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 2 (จังหวดัในภาคตะวนัออก) 

 
1. ศาลแขวงชลบุรี 
2. ศาลแขวงพทัยา 
3. ศาลแขวงระยอง 
4. ศาลจงัหวดัปราจีนบุรี 
5. ศาลจงัหวดักบินทร์บุรี 
6. ศาลจงัหวดัจนัทบุรี 
7. ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
8. ศาลจงัหวดัชลบุรี 
9. ศาลจงัหวดัพทัยา 
10. ศาลจงัหวดัตราด 
11. ศาลจงัหวดันครนายก 
12. ศาลจงัหวดัระยอง 
13. ศาลจงัหวดัสระแกว้ 
14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัจนัทบุรี 
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชลบุรี 
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตราด 
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครนายก 
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัปราจีนบุรี 
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัระยอง 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระแกว้ 
22. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 2 (ชลบุรี) 

https://smpjc.coj.go.th/
https://srbjc.coj.go.th/
https://snbjc.coj.go.th/
https://antjc.coj.go.th/
https://jor1.coj.go.th/
https://cnbmc.coj.go.th/
https://ptymc.coj.go.th/
https://raymc.coj.go.th/
https://prbc.coj.go.th/
https://kbbc.coj.go.th/
https://ctbc.coj.go.th/
https://ccsc.coj.go.th/
https://cnbc.coj.go.th/
https://ptyc.coj.go.th/
https://trtc.coj.go.th/
https://nknc.coj.go.th/
https://rayc.coj.go.th/
https://sakc.coj.go.th/
https://ctbjc.coj.go.th/
https://ccsjc.coj.go.th/
https://cnbjc.coj.go.th/
https://trtjc.coj.go.th/
https://nknjc.coj.go.th/
https://prbjc.coj.go.th/
https://rayjc.coj.go.th/
https://sakjc.coj.go.th/
https://jor2.coj.go.th/


313 
 

ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 3 (จังหวดัในภาคอสีานตอนล่าง) 
 

1. ศาลแขวงนครราชสีมา 
2. ศาลแขวงสุรินทร์ 
3. ศาลแขวงอุบลราชธานี 
4. ศาลจงัหวดัชยัภูมิ 
5. ศาลจงัหวดัภูเขียว 
6. ศาลจงัหวดันครราชสีมา 
7. ศาลจงัหวดัสีคิ้ว 
8. ศาลจงัหวดัสีคิ้ว (ปากช่อง) 
9. ศาลจงัหวดับวัใหญ่ 
10. ศาลจงัหวดัพิมาย 
11. ศาลจงัหวดับุรีรัมย ์
12. ศาลจงัหวดันางรอง 
13. ศาลจงัหวดัยโสธร 
14. ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ 
15. ศาลจงัหวดักนัทรลกัษ ์
16. ศาลจงัหวดัสุรินทร์ 
17. ศาลจงัหวดัรัตนบุรี 
18. ศาลจงัหวดัอ านาจเจริญ 
19. ศาลจงัหวดัอุบลราชธานี 
20. ศาลจงัหวดัเดชอุดม 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชยัภูมิ 
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครราชสีมา 
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดับุรีรัมย  ์
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัยโสธร 
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัศรีสะเกษ 
26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุรินทร์ 
27. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอ านาจเจริญ 
28. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุบลราชธานี 

https://nksmc.coj.go.th/
https://srnmc.coj.go.th/
https://ubtmc.coj.go.th/
https://cypc.coj.go.th/
https://pkwc.coj.go.th/
https://nksc.coj.go.th/
https://skuc.coj.go.th/
https://skupcc.coj.go.th/
https://byic.coj.go.th/
https://phmc.coj.go.th/
https://brrc.coj.go.th/
https://nrgc.coj.go.th/
https://ystc.coj.go.th/
https://sskc.coj.go.th/
https://ktlc.coj.go.th/
https://srnc.coj.go.th/
https://rtbc.coj.go.th/
https://uncc.coj.go.th/
https://ubtc.coj.go.th/
https://dudc.coj.go.th/
https://cypjc.coj.go.th/
https://nksjc.coj.go.th/
https://brrjc.coj.go.th/
https://ystjc.coj.go.th/
https://sskjc.coj.go.th/
https://srnjc.coj.go.th/
https://uncjc.coj.go.th/
https://ubtjc.coj.go.th/
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29. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 3 (นครราชสีมา) 

 
ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 4 (จังหวดัในภาคอสีานตอนบน) 

 
1. ศาลแขวงขอนแก่น 
2. ศาลแขวงอุดรธานี 
3. ศาลแขวงพยคัฆภูมิพิสัย 
4. ศาลจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
5. ศาลจงัหวดัขอนแก่น 
6. ศาลจงัหวดัพล 
7. ศาลจงัหวดัชุมแพ 
8. ศาลจงัหวดันครพนม 
9. ศาลจงัหวดับึงกาฬ 
10. ศาลจงัหวดัมหาสารคาม 
11. ศาลจงัหวดัมุกดาหาร 
12. ศาลจงัหวดัร้อยเอด็ 
13. ศาลจงัหวดัเลย 
14. ศาลจงัหวดัสกลนคร 
15. ศาลจงัหวดัสวา่งแดนดิน 
16. ศาลจงัหวดัหนองคาย 
17. ศาลจงัหวดัหนองบวัล าภู 
18. ศาลจงัหวดัอุดรธานี 
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครพนม 
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดับึงกาฬ 
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัมหาสารคาม 
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัมุกดาหาร 
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัร้อยเอด็ 
26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเลย 

https://jor3.coj.go.th/
https://kknmc.coj.go.th/
https://udtmc.coj.go.th/
https://pypmc.coj.go.th/
https://klsc.coj.go.th/
https://kknc.coj.go.th/
https://phnc.coj.go.th/
https://cphc.coj.go.th/
https://nkpc.coj.go.th/
https://bngc.coj.go.th/
https://mhkc.coj.go.th/
https://mdhc.coj.go.th/
https://riec.coj.go.th/
https://leic.coj.go.th/
https://sknc.coj.go.th/
https://swdc.coj.go.th/
https://nnkc.coj.go.th/
https://nblc.coj.go.th/
https://udtc.coj.go.th/
https://klsjc.coj.go.th/
https://kknjc.coj.go.th/
https://nkpjc.coj.go.th/
https://bngjc.coj.go.th/
https://mhkjc.coj.go.th/
https://mdhjc.coj.go.th/
https://riejc.coj.go.th/
https://leijc.coj.go.th/
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27. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสกลนคร 
28. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองคาย 
29. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองบวัล าภู 
30. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุดรธานี 
31. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 4 (ขอนแก่น) 

 
ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 5 (จังหวดัในภาคเหนือ) 

 
1. ศาลแขวงเชียงใหม่ 
2. ศาลแขวงล าปาง 
3. ศาลแขวงเวยีงป่าเป้า 
4. ศาลแขวงเชียงราย 
5. ศาลแขวงเชียงดาว 
6. ศาลจงัหวดัเชียงราย 
7. ศาลจงัหวดัเทิง 
8. ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ 
9. ศาลจงัหวดัฮอด 
10. ศาลจงัหวดัฝาง 
11. ศาลจงัหวดัน่าน 
12. ศาลจงัหวดัพะเยา 
13. ศาลจงัหวดัเชียงค า 
14. ศาลจงัหวดัแพร่ 
15. ศาลจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
16. ศาลจงัหวดัแม่สะเรียง 
17. ศาลจงัหวดัล าปาง 
18. ศาลจงัหวดัล าพนู 
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงราย 
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงใหม่ 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัน่าน 
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพะเยา 

https://sknjc.coj.go.th/
https://nnkjc.coj.go.th/
https://nbljc.coj.go.th/
https://udtjc.coj.go.th/
https://jor4.coj.go.th/
https://cmimc.coj.go.th/
https://lpgmc.coj.go.th/
https://wppmc.coj.go.th/
https://crmc.coj.go.th/
http://cdmc.coj.go.th/
https://cric.coj.go.th/
https://tngc.coj.go.th/
https://cmic.coj.go.th/
https://hodc.coj.go.th/
https://fngc.coj.go.th/
https://nanc.coj.go.th/
https://pyoc.coj.go.th/
https://chkc.coj.go.th/
https://prec.coj.go.th/
https://mhsc.coj.go.th/
https://msrc.coj.go.th/
https://lpgc.coj.go.th/
https://lpnc.coj.go.th/
https://crijc.coj.go.th/
https://cmijc.coj.go.th/
https://nanjc.coj.go.th/
https://pyojc.coj.go.th/
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23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัแพร่ 
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัล าปาง 
26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัล าพนู 
27. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 5 (เชียงใหม่) 

 
ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 6 (จังหวดัในภาคกลางตอนบน) 

 
1. ศาลแขวงนครสวรรค ์
2. ศาลแขวงพิษณุโลก 
3. ศาลแขวงนครไทย 
4. ศาลจงัหวดัก าแพงเพชร 
5. ศาลจงัหวดัตาก 
6. ศาลจงัหวดัแม่สอด 
7. ศาลจงัหวดันครสวรรค์ 
8. ศาลจงัหวดัพิจิตร 
9. ศาลจงัหวดัพิษณุโลก 
10. ศาลจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
11. ศาลจงัหวดัวเิชียรบุรี 
12. ศาลจงัหวดัหล่มสัก 
13. ศาลจงัหวดัสุโขทยั 
14. ศาลจงัหวดัสวรรคโลก 
15. ศาลจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
16. ศาลจงัหวดัอุทยัธานี 
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัก าแพงเพชร 
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตาก 
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครสวรรค์ 
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพิจิตร 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพิษณุโลก 
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

https://prejc.coj.go.th/
https://mhsjc.coj.go.th/
https://lpgjc.coj.go.th/
https://lpnjc.coj.go.th/
https://jor5.coj.go.th/
https://nkwmc.coj.go.th/
https://pslmc.coj.go.th/
https://ntmc.coj.go.th/
https://kppc.coj.go.th/
https://takc.coj.go.th/
https://mesc.coj.go.th/
https://nkwc.coj.go.th/
https://phcc.coj.go.th/
https://pslc.coj.go.th/
https://pcbc.coj.go.th/
https://wcbc.coj.go.th/
https://lskc.coj.go.th/
https://sktc.coj.go.th/
https://swlc.coj.go.th/
https://utdc.coj.go.th/
https://uttc.coj.go.th/
https://kppjc.coj.go.th/
https://takjc.coj.go.th/
https://nkwjc.coj.go.th/
https://phcjc.coj.go.th/
https://psljc.coj.go.th/
https://pcbjc.coj.go.th/
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23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุโขทยั 
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุทยัธานี 
26. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 6 (พิษณุโลก) 

 
ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 7 (จังหวดัในภาคตะวนัตก) 

 
1. ศาลแขวงนครปฐม 
2. ศาลแขวงราชบุรี 
3. ศาลแขวงสุพรรณบุรี 
4. ศาลจงัหวดักาญจนบุรี 
5. ศาลจงัหวดัทองผาภูมิ 
6. ศาลจงัหวดันครปฐม 
7. ศาลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
8. ศาลจงัหวดัหวัหิน 
9. ศาลจงัหวดัเพชรบุรี 
10. ศาลจงัหวดัราชบุรี 
11. ศาลจงัหวดัสมุทรสงคราม 
12. ศาลจงัหวดัสมุทรสาคร 
13. ศาลจงัหวดัสุพรรณบุรี 
14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักาญจนบุรี 
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครปฐม 
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเพชรบุรี 
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัราชบุรี 
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสงคราม 
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาคร 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุพรรณบุรี 
22. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 7 (นครปฐม) 

 

https://sktjc.coj.go.th/
https://utdjc.coj.go.th/
https://uttjc.coj.go.th/
https://jor6.coj.go.th/
https://nktmc.coj.go.th/
https://rcbmc.coj.go.th/
https://spbmc.coj.go.th/
https://kcbc.coj.go.th/
https://tppc.coj.go.th/
https://nktc.coj.go.th/
https://pkkc.coj.go.th/
https://hhc.coj.go.th/
https://pcrc.coj.go.th/
https://rcbc.coj.go.th/
https://smkc.coj.go.th/
https://smsc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1
https://spbc.coj.go.th/
https://kcbjc.coj.go.th/
https://nktjc.coj.go.th/
https://pkkjc.coj.go.th/
https://pcrjc.coj.go.th/
https://rcbjc.coj.go.th/
https://smkjc.coj.go.th/
https://smsjc.coj.go.th/
https://spbjc.coj.go.th/
https://jor7.coj.go.th/
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ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 8 (จังหวดัในภาคใต้ตอนบน) 
 

1. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช 
2. ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 
3. ศาลแขวงทุ่งสง 
4. ศาลจงัหวดักระบ่ี 
5. ศาลจงัหวดัชุมพร 
6. ศาลจงัหวดัหลงัสวน 
7. ศาลจงัหวดันครศรีธรรมราช 
8. ศาลจงัหวดัทุ่งสง 
9. ศาลจงัหวดัปากพนงั 
10. ศาลจงัหวดัพงังา 
11. ศาลจงัหวดัตะกัว่ป่า 
12. ศาลแขวงภูเก็ต 
13. ศาลจงัหวดัภูเก็ต 
14. ศาลจงัหวดัระนอง 
15. ศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
16. ศาลจงัหวดัเกาะสมุย 
17. ศาลจงัหวดัไชยา 
18. ศาลจงัหวดัเวยีงสระ 
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักระบ่ี 
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชุมพร 
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครศรีธรรมราช 
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัภูเก็ต 
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัระนอง 
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพงังา 
26. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) 

 
 

https://nstmc.coj.go.th/
https://srtmc.coj.go.th/
https://tnsmc.coj.go.th/
https://krbc.coj.go.th/
https://cmpc.coj.go.th/
https://lnsc.coj.go.th/
https://nstc.coj.go.th/
https://tnsc.coj.go.th/
https://ppnc.coj.go.th/
https://pngc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1
https://tkpc.coj.go.th/
https://phkmc.coj.go.th/
https://phkc.coj.go.th/
https://rnnc.coj.go.th/
https://srtc.coj.go.th/
https://smc.coj.go.th/
https://cyac.coj.go.th/
https://wsc.coj.go.th/
https://krbjc.coj.go.th/
https://cmpjc.coj.go.th/
https://nstjc.coj.go.th/
https://phkjc.coj.go.th/
https://rnnjc.coj.go.th/
https://srtjc.coj.go.th/
https://pngjc.coj.go.th/
https://jor8.coj.go.th/
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ศาลในสังกดัส านักศาลยุตธิรรมประจ าภาค 9 (จังหวดัในภาคใต้ตอนล่าง) 
 

1. ศาลแขวงสงขลา 
2. ศาลจงัหวดัตรัง 
3. ศาลจงัหวดันราธิวาส 
4. ศาลจงัหวดัปัตตานี 
5. ศาลจงัหวดัพทัลุง 
6. ศาลจงัหวดัยะลา 
7. ศาลจงัหวดัเบตง 
8. ศาลจงัหวดัสงขลา 
9. ศาลจงัหวดันาทวี 
10. ศาลจงัหวดัสตูล 
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตรัง 
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันราธิวาส 
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัปัตตานี 
14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพทัลุง 
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัยะลา 
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสงขลา 
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสตูล 
18. ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 9 (สงขลา) 

 
หน่วยงานอืน่ๆ 

 
1. สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม 
2. ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยติุธรรม 
3. โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

https://sklmc.coj.go.th/
https://trnc.coj.go.th/
https://nrtc.coj.go.th/
https://ptnc.coj.go.th/
https://ptlc.coj.go.th/
https://ylac.coj.go.th/
https://btnc.coj.go.th/
https://sklc.coj.go.th/
https://ntvc.coj.go.th/
https://stnc.coj.go.th/
https://trnjc.coj.go.th/
https://nrtjc.coj.go.th/
https://ptnjc.coj.go.th/
https://ptljc.coj.go.th/
https://ylajc.coj.go.th/
https://skljc.coj.go.th/
https://stnjc.coj.go.th/
https://jor9.coj.go.th/
https://jus.coj.go.th/
https://ja.coj.go.th/
https://th.coj.go.th/


 
 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-สกุล  นายเจษฎา สรณวิช 
วัน/เดือน/ปีเกดิ 9 กรกฎาคม 2502 
สถานท่ีเกดิ จงัหวดัสมุทรสาคร 
ท่ีอยู่  9/99 หมู่ 4 ถนนเอกชยั ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 

การศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  - เนติบณัฑิต เนติบณัฑิตยสภา 

 - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัสยาม 

 

ต าแหน่ง - ผูพ้ิพากษาประจ ากระทรวง 
  - ผูพ้ิพากษาศาลจงัหวดัอุบลราชธานี 
  - ผูพ้ิพากษาศาลจงัหวดัปราจีนบุรี 
  - ผูพ้ิพากษาศาลจงัหวดันครนายก 
  - ผูพ้ิพากษาศาลแพ่งธนบุรี 
  - รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
  - ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
  - ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลแพ่งธนบุรี 
  - ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลแขวงเชียงใหม่ 
  - ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลอาญากรุงเทพใต ้
  - ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลอาญาธนบุรี 
             - ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
  - ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙ 
             - ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
  - ผูพ้ิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ 
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สถานท่ีท างาน ศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
 ทวีติยาภรณ์ชา้งเผือก 
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ประถมาภรณ์ชา้งเผือก 
 มหาวชิรมงกุฎ 
 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก 
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