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ทุกคนควรไดร้ับประโยชน์โดยตรงจากการเตบิโตของเศรษฐกจิ!

ชมุชนของมนุษย ์และเครอืงจักร ไดส้รา้งแบบจําลองทางเศรษฐกจิใหม ่ ๆ เชน่เศรษฐกจิชมุชนโดยใช ้
ความร่วมมอือัจฉรยิะ และการทําหว่งโซ-่พาณชิน์ นวิตันเป็นโครงสรา้งพนืฐานของเศรษฐกจิชมุชน 

และกรอบดา้นเทคนคิ รวมถงึชนัของแอพพลเิคชนั ชนัของโปรโตคอล และชนัเทคโนโลยพีนืฐาน นิ
วตันใหก้ารกํากับดแูล การทํางานร่วมกัน แรงจูงใจ และการสนับสนุนอนื ๆ โดยสมบรูณ์เพอืสรา้ง
เศรษฐกจิชมุชน สว่นมนุษย ์และเครอืงจักรของนวิตันเป็นตัวขับเคลอืนและสรา้งแรงจูงใจโดยอัตโนมัติ
ซงึจะสรา้งรูปแบบธรุกจิททีกุคนร่วมกันแบง่ปันผลประโยชน์ และทกุคนไดร้ับผลประโยชน์
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1. ความเป็นมา
วทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลยมีบีทบาทสําคัญในดา้นอารยธรรมของมนุษย ์การคน้พบทางวทิยาศาสตร์
ทสํีาคัญทกุอยา่ง และการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตรท์ําใหช้วีติของมนุษยม์คีวามเป็นอยูท่ดีขีนึอยา่งมาก 

สงิประดษิฐ ์ และการประยกุตใ์ชเ้ครอืงจักรไอนําขนาดใหญ่เป็นจุดเรมิตน้ของการปฏวิัตอิตุสาหกรรม
ครังแรก และไดเ้รมิขนึในยคุทเีครอืงจักรเขา้มาแทนทกีารใชแ้รงงาน ดว้ยสงิประดษิฐ ์และการประยกุต์
ใชพ้ลังงานไฟฟ้า รวมทังเครอืงยนตส์นัดาปภายใน ทําใหก้ารปฏวิัตเิทคโนโลยอีตุสาหกรรมครังทสีอง
เรมิตน้ขนึ และดําเนนิยคุการใชไ้ฟฟ้าอยา่งตอ่เนือง เมอืคอมพวิเตอร ์และอนิเทอรเ์น็ตถูกคดิคน้ขนึ การ
ปฏวิัตดิา้นเทคโนโลยคีรังทสีามก็เรมิตน้ขนึ และมนุษยไ์ดเ้ขา้สูย่คุขอ้มลูขา่วสาร และไดส้รา้ง "โลก
ของบติ (คอยน์) (Bit World)" อยา่งทไีมเ่คยเกดิขนึมากอ่น ขณะนี "โลกของบติ (คอยน์) (Bit World)" 

ไดก้ลายเป็นดนิแดนแหง่ใหมสํ่าหรับมนุษยชาตทิมีอีทิธพิลอยา่งยงิตอ่อารยธรรมของมนุษย์

เมอืมองยอ้นกลับไปในประวัตศิาสตรข์องเทคโนโลยสีารสนเทศนันมเีสน้ทางการพัฒนาทไีมค่อ่ยมคีน
รูจ้ักถงึอทิธพิลกันอยา่งลกึซงึ: ความเคลอืนไหวของซอฟตแ์วรแ์จกจ่ายฟร ี (ฟรซีอรฟ์แวร)์  [1] รเิรมิ
โดย Richard M. Stallman เมอืปี พ.ศ. 2526 ในยคุแรก ๆ ของอตุสาหกรรมคอมพวิเตอรนั์นซอฟตแ์วร์
ถูกสง่ไปยังผูใ้ชง้านในรูปแบบของรหัสคอมพวิเตอร ์ (source code) เพอืใหผู้ใ้ชส้ามารถใชป้ระโยชน์
จากฮารด์แวรไ์ดอ้ยา่งเต็มทใีนรูปแบบทเีป็นเหตเุป็นผล ดว้ยการใชก้ฎหมายลขิสทิธใินวงการ
ซอฟทแ์วร ์ ซอฟตแ์วรไ์ดอ้นุญาตผูใ้ชง้านในรูปแบบไบนารซีงึเป็นตัวแทนของการเรมิตน้ยคุของ
ซอฟตแ์วรท์มีกีรรมสทิธ ิในบรบิทนีRichard M. Stallman ไดเ้ปิดตัวโครงการ GNU เมอืปี พ. ศ. 2526 

เพอืพัฒนาระบบปฏบิัตกิารฟร ี และสมบรูณ์แบบ โดยเรมิตน้ดว้ยความเคลอืนไวของซอรฟ์แวรแ์จกจ่าย
ฟร ี  [2] เมอืตน้ศตวรรษท ี21 ความคบืหนา้อันยงิใหญ่ไดเ้กดิขนึในแคมเปญซอฟตแ์วรแ์จกจ่ายฟร ีรวม
ทังเทคโนโลยซีอฟตแ์วรอ์กีมากมาย ใบอนุญาตซอฟตแ์วรฉ์บับสมบรูณ์ เสรชีมุชนทัวโลก และอนื ๆ 

การเกดิขนึของฮารด์แวรฟ์ร ี และโอเพ่นซอรส์เชน่ Arduino และ Raspberry Pi เป็นจุดพัฒนาความ
เคลอืนไหวในสทิธขิองทรัพยส์นิทางปัญญาตังแตซ่อฟตแ์วรไ์ปจนถงึโดเมนของฮารด์แวร์

ในชว่งครงึหลังของปี พ.ศ. 2551 Satoshi Nakamoto ไดต้พีมิพร์ายงานบทสรุปผ่านทางรายชอืการสง่
จดหมายทางอเีมลทชีอืหัวขอ้วา่: "บติคอยน์: ระบบเงนิสดอเิล็กทรอนกิสแ์บบ เพยีร-์ท-ูเพยีร"์ [3] และ
ปลอ่ยซอฟตแ์วรบ์ติคอยน์ฟร ีและโอเพ่นซอรส์ออกสูต่ลาดเมอืตน้ปี พ. ศ. 2552 ซงึแสดงใหเ้ห็นวา่ การ
พัฒนาปรัชญาเสร ี และโอเพนซอรส์ไดแ้พร่กระจายออกไปจากซอฟตแ์วร ์ และฮารด์แวรเ์ขา้สูว่งการ
ทางเศรษฐกจิ

2.  ชุมชนของมนุษย ์และเครอืงจกัร
โดยปกตอิงคก์รจะใหค้วามสนใจในตัวขององคก์รเอง ตัวอยา่งเชน่ บรษัิทในเชงิพาณชิยม์ักประไปกอบ
ดว้ยบทบาทภายในบรษัิท เชน่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน เป็นตน้ และบทบาทภายนอกของบรษัิท เชน่ ผูใ้ชง้าน 

ลกูคา้ คูค่า้ ซงึจะถูกแยกออกจากบทบาทภายในทกีอ่ใหเ้กดิการประสานงานทไีมม่ปีระสทิธภิาพ นอก
จากนีบทบาททงัภายใน และภายนอกยังเป็นสว่นสําคัญอยา่งยงิตอ่การพัฒนาของบรษัิทอยา่งเทา่
เทยีมกัน แตบ่ทบาทภายนอกไมส่ามารถมสีว่นร่วมในการกําหนดนโยบายทางธรุกจิของบรษัิทไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และไมไ่ดร้ับความมังคังจากการเตบิโตของบรษัิท นับตังแตก่ารปฏวิัตอิตุสาหกรรมครัง
ทสีาม เมอืวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยมีกีารพัฒนาขนึ ทําใหเ้ครอืงจักรไดค้อ่ย ๆ เขา้มาแทนทกีารทํา
งานดว้ยมอื และเทา้ของเรา และแมก้ระทังการทํางานดว้ยหนา้ทขีองสมองบางสว่น และคณุภาพชวีติ
ของเราไดร้ับการพัฒนาใหด้ขีนึ อยา่งไรก็ตามการกลา่วโดยทัวไปนัน การใชค้อมพวิเตอร ์ และความ
สมัพันธร์ะหวา่งมนุษย ์กับเครอืงจักรก็ยังคงอยูใ่นขันเรมิตน้

บล็อคเชน สามารถตรวจสอบเครดติแบบฟร ีเปิด และแบบ เพยีร-์ท-ูเพยีร ์ไดโ้ดยไมต่อ้งใชส้อืกลางใน
การอนุมัตสิทิธ ิ ภายใตร้ะบบเครดตินี "โลกของบติ (คอยน์) (Bit World)" ทมีคีณุสมบัตเิป็นอะตอม
สามารถสรา้งสทิธใินทรัพยส์นิ และความขาดแคลนทรัพยส์นิ เปลยีนขอ้มลูใหก้ลายเป็นความมังคัง 
และรวมเอาเทคโนโลยตีา่ง ๆ เชน่  

.
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การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์(Internet of Things) และปัญญาประดษิฐ ์เพอืสรา้งความไวว้าง
ใจการทํางานร่วมกันและแรงจูงใจระหวา่งคน ระหวา่งเครอืง และระหวา่งคนกับเครอืงจักร คนแตล่ะคน 

และเครอืงจักรแตล่ะเครอืงสามารถจะเป็นสว่นทเีชอืมโยงเขา้ดว้ยกันเพอืสรา้งชมุชนของมนุษย ์ และ
เครอืงจักร ดว้ยการประเมนิเครดติ โทเคน กําลังของมนุษย ์ และพลังของสว่นดา้นการคํานวณทาง
คอมพวิเตอรอ์ยา่งครอบคลมุ สว่นของ NewForce ซงึสามารถใชเ้ป็นระบบการวัดได ้ สามารถเป็นการ
ประเมนิทางคอมพวิเตอรไ์ด ้ภายใตส้มมตฐิานของการกํากับดแูลอยา่งเป็นระเบยีบ สว่นซเูปอรโ์หนด (su-

per nodes) สามารถไดร้ับการเลอืกผ่านกลไกการลงคะแนนเพอืเพมิประสทิธภิาพชมุชนของมนุษย ์ และ
เครอืงจักร

2.1  สว่นของมนุษย์

หนงึในลักษณะทมีคีา่ทสีดุของมนุษย ์ คอื อารมณ์ทมีมีากมาย และผลลัพธท์ไีมแ่น่นอนของมนุษย ์ ดว้ย
การใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน โทเคน และเทคโนโลยอีนื ๆ เราสามารถทําลายขอบเขตขององคก์รแบบ
เดมิ ๆ และขอ้จํากัดทางภมูศิาสตรไ์ด ้แลว้สรา้งองคก์รแบบเปิด แบบกระจาย และองคก์รปกครองตนเอง
ขนึใหม ่ ในสภาพแวดลอ้มนี แตล่ะคนจะเป็นสว่นทมีคีวามเป็นอสิระ และสามารถเลอืกซเูปอรโ์หนดไดท้ัว
โลกผ่านกลไกการลงคะแนนซงึสามารถมันใจไดถ้งึความร่วมมอื และนวัตกรรมทมีปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ

2.2 สว่นของเครอืงจกัร

เมอืเทยีบกับมนุษย ์ หนงึในคณุลักษณะทสํีาคัญทสีดุของเครอืง คอืความแน่นอน โดยการรวมบล็อคเชน 

โทเคน การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ ปัญญาประดษิฐ ์ และเทคโนโลยอีนื ๆ สามารถสรา้ง
เครอืขา่ยเครอืงจักร ซงึรวมถงึระบบเครดติ และแบบจําลองทางเศรษฐกจิ เครอืงจักรแตล่ะเครอืงจะกลาย
เป็นสว่นของเครอืขา่ย และทําหนา้ททีมีคีวามสอดคลอ้งกัน สามารถเลอืกซเูปอรโ์หนดไดผ้่านกลไกการ
ลงคะแนน

สว่นของมนุษย ์และสว่นของเครอืงจักรเชอืมตอ่กันและกันเพอืสรา้งชมุชนของมนุษย ์และเครอืงจักร โดย
ใหค้วามคดิสรา้งสรรค ์ และความแน่นอนของเครอืงจักรเพอืประดษิฐ ์ และรวบรวมความคดิเห็นของคน
สว่นใหญ่ ดว้ยวธินีีจงึทําใหช้มุชนไดร้ับการพัฒนาอยา่งตอ่เนือง

3.  การทํางานรว่มกนัแบบอจัฉรยิะ
การใชค้อมพวิเตอร ์การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์และเทคโนโลยอีนื ๆ ไดพ้ัฒนาการทํางาน
ร่วมกันของมนุษยข์นึมาก อยา่งไรก็ตามเนืองจากกลไกการตรวจสอบเครดติททีํางานไมม่ปีระสทิธภิาพ 

ทําใหก้ระบวนการทํางานร่วมกันในปัจจุบันจําเป็นตอ้งมกีารยนืยันดว้ยตนเองเป็นจํานวนมากเพอืสรา้ง
ระบบเครดติ ดังนันการทํางานร่วมกันโดยรวมจงึถอืวา่เป็นการทํางานร่วมกันแบบกงึอัตโนมัติ

ในชมุชนของมนุษย ์ และเครอืงจักรนันการทํางานร่วมกันสามารถทําไดอ้ยา่งชาญฉลาดมากขนึเชน่ การ
เขยีนโปรแกรมการทํางานร่วมกันทางธรุกจิผ่านสญัญาอัจฉรยิะเพอืใหม้คีวามน่าเชอืถอื ใหม้คีวามเป็น
อัตโนมัต ิ และมกีารทํางานร่วมกันจากหลายฝ่ายอยา่งมปีระสทิธภิาพ การสมัครสมาชกิขอ้มลูแบบ
อัตโนมัต ิและการโอนมลูคา่ระหวา่งอปุกรณ์ตา่ง ๆ เป็นตน้ ดว้ยวธินีีการทํางานร่วมกันแบบอัจฉรยิะระหวา่ง
คน ระหวา่งเครอืง และระหวา่งคนกับเครอืงจักรก็สามารถสรา้งไดท้ัวทังองคก์ร อตุสาหกรรม และภมูภิาค

.4. หว่งโซ-่พาณิชย์
แรงจูงใจ เป็นรากฐานสําหรับการบรูณาการความสามารถ และทรัพยากร ภายใตโ้ครงสรา้งเกยีวกับองคก์ร
ของบรษัิทแบบดังเดมิ ผลกําไรจากเงนิทนุมรีายไดแ้รงงานสงูเกดิความคาดหมาย คนรุ่นใหมข่องสถาบัน
การคา้รายใหญ่ทถีูกพัฒนาขนึมาพรอ้มกับคอมพวิเตอร ์และอนิเทอรเ์น็ตกําลังเร่งการสะสมกําไรจากเงนิ
ทนุ แบบจําลองธรุกจินีมคีนสว่นใหญ่ใหป้ระโยชน์ของคนจํานวนนอ้ยซงึมักจะสรา้งการผูกขาด และเป็น
อปุสรรคตอ่การสรา้งสรรคน์วัตกรรมอยา่งตอ่เนือง
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หว่งโซ-่พาณชิย ์เป็นรูปแบบธรุกจิขนัพนืฐานของชมุชนของมนุษย ์และเครอืงจักร พฤตกิรรมตา่ง ๆ ทมีี
สว่นร่วมตอ่ชมุชนของมนุษย ์และเครอืงจักรจะไดร้ับรางวัลตอบแทนในแบบจําลองน ีผูใ้หบ้รกิาร ผู ้
บรโิภค ผูใ้ชง้าน ลกูคา้และผูท้ําหนา้ททีางเศรษฐกจิอนื ๆ สามารถมสีว่นร่วมในการกําหนด และนํากฎ
ทางธรุกจิมาใช ้การสรา้งความร่วมมอืแบบอัจฉรยิะ และดําเนนิการไดโ้ดยอัตโนมัต ิเปิดเผย และโปร่ง
ใส สว่นของของมนุษย ์และเครอืงจักรมแีรงขับเคลอืนดว้ยตนเอง และมแีรงจูงใจแบบอัตโนมัตทิําให ้
เป็นแบบจําลองธรุกจิททีกุคนมสีว่นร่วม และไดร้ับประโยชน์จากระบบแรงจูงใจทโีปร่งใส และสามารถ
เขยีนขนึมาเป็นโปรแกรมได ้

4.1การออกแบบโทเคน

โทเคนของนวิตัน  (Newton Token) ซงึมชีอืเรยีกสนั ๆ วา่ NEW มยีอดการหมนุเวยีนรวมกัน 100 พัน
ลา้น มันมเีครอืงมอืสรา้งไวใ้นโทเคนของนวิตัน สําหรับการวัดมลูคา่ การจัดเก็บ และแรงจูงใจซงึ
สามารถโอนคา่ระหวา่งหว่งโซห่ลัก และโซย่อ่ย รวมทังระหวา่งหว่งโซย่อ่ยดว้ยกันเอง ตัวอยา่งเชน่ 

การจ่ายชาํระคา่ธรรมเนียมการทําธรุกรรมของ การซอืของแหลง่ทรัพยากรเชงิพาณชิย ์ การสนับสนุน
แรงจูงใจ เป็นตน้ เวลาทรีะบไุวด้า้นลา่งจะขนึอยูก่ับเวลาในการสรา้งบล็อคของแหลง่กําเนดิ NewChain

Actor Proportion Description

ทมีผูก้อ่ตัง 10%

การแลกเปลยีนโทเคน 15%

มลูนธิ ิ 15%

ชนุมช 60%

• แรงจูงใจสําหรับทมีผูก้อ่ตัง

• ปีแรกเป็นระยะเวลาทถีูกล็อค ตังแตปี่ทสีอง และทกุ

เดอืน 1/24 ของจํานวนทังหมดจะถูกปลดล็อก

• สําหรับการดําเนนิงานระยะเรมิแรกของมลูนธิิ

• ตัวเลอืกการแลกเปลยีนทเีฉพาะเจาะจง เชน่ ตามรอบ ตามอัตรา
สว่น และยดึตาม คําสงั เป็นตน้ โปรดอา้งองิไปยังเว็บไซตท์างการ

• สําหรับการดําเนนิงานในภายหลังของมลูนธิิ

• 1/2 ของจํานวนทังหมดจะถูกปลดล็อกทันที  และสว่นทเีหลอืจะถูก
ปลดล็อก 1/36 ทุ

•  แรงจูงใจสําหรับชมุชน

• ปลดล็อกในอกีหา้สบิปีถัดไป.

ระบบเมตรกิโทเคนของนวิตัน

4.2 การออกแบบแรงจูงใจ

ในฐานะทเีป็นผูร้ับประโยชน์จากกจิกรรมเชงิพาณชิย ์ผูใ้หบ้รกิารจําเป็นตอ้งยดึตาม และจ่าย   โทเคน
ของนวิตันเพอืขอรับแหลง่ทรัพยากรเชงิพาณชิย ์ เนืองจากไมม่ตีัวกลางในเชงิพาณชิยท์ตีอ้งการแสวง
หาผลกําไรมากเกนิไป ดังนันคา่ใชจ้่ายในการทําธรุกรรมจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนเมอืเทยีบกับธรุกจิ
แบบดังเดมิ เพอืใหผู้บ้รโิภคสามารถซอืสนิคา้ และบรกิารในราคาทตีํากวา่ เพอืใหส้อดคลอ้งกับการเตบิ
โตทางเศรษฐกจิของชมุชนของมนุษย ์ และเครอืงจักร ระบบจะออก นวิ (NEW) ตามอัลกอรทิมึที
กําหนดโดยชมุชน นวิ (NEW) ทจี่ายโดยผูใ้หบ้รกิาร และ NEW ทอีอกมาตามระบบจะถูกใสเ่ขา้ไปใน
เงนิกองกลางของแรงจูงใจ

สว่น หรอืซเูปอรโ์หนด (super-node) สามารถเพมิมลูคา่ของ NewForce ไดโ้ดยการสรา้งการมสีว่นร่วม
ในเชงิบวกตอ่ชมุชนของมนุษย ์และเครอืงจักรโดยใชร้ะบบการพสิจูน์การมสีว่นร่วม
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Proof of Contribution (PoC)] ระบบจะกําหนด "NEW" ในเงนิกองกลางของแรงจูงใจตามมลูคา่ของ 
NewForce และอัลกอรทิมึการกระจายแรงจูงใจของสว่นมนุษย ์ และจักรเครอืง ดว้ยการทําเชน่นีจะทํา
ใหช้มุชนของมนุษย ์และเครอืงจักรเขา้สูว่ัฏจักรทเีป็นบวก ขยายขนาด และการพัฒนาอยา่งยังยนื รวม
ทังมนีวัตกรรม.

5. เทคโนโลยพีนืฐาน

เราจะพัฒนาชดุเทคโนโลยขีันพนืฐานเพอืสนับสนุนโปรโตคอล Hyper-transport เป้าหมายของการออก
แบบ และการแกปั้ญหาทางเทคนคิสําหรับแตล่ะเทคโนโลยขีันพนืฐานจะอธบิายไวด้า้นลา่งนี

5.1 นวิเชน (NewChain)
นวิเชน (NewChain) จะมุง่เนน้ และเพมิขนาด ขดีความสามารถ และการควบคมุความเป็นสว่นตัว
ของบล็อกเชน และสนับสนุนโครงสรา้งขอ้มลูทมีคีวามยดืหยุน่ กลไกการประมวลผลธรุกรรมและการ
ควบคมุสทิธกิารเขา้ถงึทมีกีารพัฒนาใหด้ยีงิขนึ ระยะเรมิแรก เนมสเปซ (namespace) ทมีนุษยส์ามารถ
อา่นไดซ้งึเขา้รหัสตัวอักษร Unicode ภายใน 6 ถงึ 32 อักขระ จะถูกใชเ้ป็นตัวระบบุัญช ีและใชเ้ป็นตัว
ระบทุมีอีักขระ unicode นอ้ยกวา่ 5 อักขระ จะสงวนไวสํ้าหรับจุดประสงคข์องระดับระบบ

นวิเชน (NewChain)  ประกอบดว้ยหว่งโซห่ลัก และโซย่อ่ยจํานวนมาก หว่งโซห่ลักสนับสนุนการ
จัดการบัญช ี การจัดการ โทเคนของนวิตัน การจัดการหว่งโซย่อ่ย การกํากับดแูลระบบเครอืขา่ยของ
มนุษย ์ และเครอืงจักร และอนื ๆ อกีมากมาย ธรุกจิทเีฉพาะเจาะจงทํางานบนหว่งโซย่อ่ยซงึสนับสนุน
กลไกความคดิเห็นทหีลากหลายของคนสว่นใหญ่ และโครงสรา้งของขอ้มลู การแลกเปลยีนมลูคา่
สามารถทําไดร้ะหวา่งหว่งโซห่ลัก และหว่งโซย่อ่ย รวมทังระหวา่งโซย่อ่ยดว้ยกันเอง บคุคลทสีาม
สามารถสรา้งหว่งโซย่อ่ยใหมไ่ดห้ลังจากเดมิพันโทเคนของนวิตันบางสว่น และผ่านขันตอนการตรวจ
สอบแลว้ และหว่งโซย่อ่ยใหมจ่ะสามารถออกบัตรผ่านใหมไ่ด ้

การสอืสารหว่งโซห่ลัก และกลุม่ยอ่ยผ่านโปรโตคอลการสง่ผ่านมลูคา่ซงึกําหนดการทําธรุกรรมไดส้อง
ประเภท คอื: VTPBlockTx และ VTPDataTx โดย VTPBlockTx กําหนดรูปแบบของขอ้มลูการบล็อก
ลา่สดุทสีง่โดยหว่งโซย่อ่ยไปยังหว่งโซห่ลัก หว่งโซห่ลักจะตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูทสีง่โดย
หว่งโซย่อ่ย จัดทําดัชนีสถานะการดําเนนิงานแบบเรยีลไทมข์องหว่งโซย่อ่ย และปรับเปลยีนระบบให ้
สอดคลอ้งกัน VTPDataTx กําหนดรูปแบบของการถ่ายโอนขอ้มลู และการทําสญัญาอัจฉรยิะระหวา่ง
หว่งโซย่อ่ย

สว่นของ นวิเชน (NewChain) สนับสนุนปลักอนิฐานขอ้มลูแบบกระจาย เชน่ Mongodb, Apache Cas-

sandra และอนื ๆ อกีมากมาย รวมทังขอ้มลูบล็อกจะถูกเก็บไวใ้นสว่นตา่ง ๆ เพอืรักษาขนาดใหเ้พยีงพอ 

โดยการวเิคราะหค์วามสมัพันธข์องธรุกรรมกับเครอืงมอืการวเิคราะหส์ถติขิองธรุกรรมสามารถดําเนนิ
การไดใ้นรูปแบบแนวขนาน สามารถเพมิประสทิธภิาพไดโ้ดยการปรับใชส้ว่นทปีระกอบไปดว้ยหว่งโซ่
หลัก และโซย่อ่ยทังหมด

หว่งโซห่ลักใชก้ลไกตามความคดิเห็นของคนสว่นใหญ่ของการพสิจูน์เงนิเดมิพันทไีดก้ําหนดไว ้ [Dele-

gated Proof of Stake (DPoS)] เพอืสรา้งแบบจําลองทางเศรษฐกจิ และซเูปอรโ์หนด (super node) จะ
ไดร้ับการเลอืกผ่านการลงคะแนน NewVM สามารถใชง้านร่วมกันกับ[7] มาตรฐานของ Web Assembly 

ซงึชว่ยใหส้ามารถพัฒนาสญัญาอัจฉรยิะไดโ้ดยใชภ้าษาโปรแกรมหลักเชน่C/C++, Java, Python และ 
Type Script ระบบมเีทมเพลตสญัญาอัจฉรยิะในตัวมากมายเพอืชว่ยใหง้่ายตอ่การพัฒนาระบบ ระบบยัง
ใหก้ารรับรอง เปิด สามารถตรวจสอบได ้เชน่ขอ้มลูดา้นโลจสิตกิส ์ขอ้มลูธนาคาร ขอ้มลูทางการแพทย ์

และกจิกรรมสาธารณะชว่ยอํานวยความสะดวกในการทําสญัญาอัจฉรยิะเพอืทําตรรกะทางธรุกจิให ้
สมบรูณ์แบบ

http://newtonproject.org/


NewtonFoundation  newtonproject.org 

 10/17 

 

กรอบทางเทคนคิ

5.2 นวิเน็ต (NewNet)
นอกเหนือจากการทําธรุกรรมการชาํระเงนิ และหนา้ทอีนื ๆ แลว้ ยังมขีอ้มลูจํานวนมากทตีอ้งจัดเก็บ 

เชน่ขอ้ความ รูปภาพ วดีโิอ เป็นตน้ รวมถงึขอ้กําหนดทางคอมพวิเตอรท์ซีบัซอ้น ธรุกจิการทําธรุกรรม
สามารถจัดการไดโ้ดย NewChain ซงึจะทําหนา้ทเีป็นโครงสรา้งพนืฐานทางคอมพวิเตอรแ์บบกระจาย
อํานาจซงึใหบ้รกิารสําหรับแอพพลเิคชนั ประกอบไปดว้ย บรกิารชอื บรกิารทางคอมพวิเตอร ์ และ
บรกิารจัดเก็บขอ้มลู

NewNet เป็นเครอืขา่ยแบบเปิดทใีหบ้รกิารจัดเก็บขอ้มลูทปีลอดภัย และเชอืถอืได ้ รวมทังสนับสนุน
ฐานขอ้มลู และภาษาโปรแกรมทัวไปหลายภาษา บรกิารสว่นใหญ่จะทําการโฮสตโ์ดยตรงใน NewNet 

นักพัฒนาซอฟตแ์วรจ์ะสามารถเผยแพร่งานคอมพวิเตอรไ์ดใ้นขณะทสีว่นจะเลอืกงานทสีอดคลอ้งกัน
ตามกําลังการประมวลผลทางคอมพวิเตอรข์องงาน ทํางานใหเ้สร็จสมบรูณ์ และไดร้ับรางวัลตอบแทนที
สอดคลอ้งกันผ่านระบบแรงจูงใจของ NewNet การใหบ้รกิารชอืทกีระจายอํานาจจะดําเนนิการผ่าน
เทคโนโลยบีล็อคเชนเพอืเพมิความสะดวกในการใชง้านของ NewNet

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึ NewNet โดยตรงผ่านซอฟตแ์วรเ์บราเซอรไ์ดต้ามปกตซิงึสามารถเลอืกทจีะเชอืม
กับบรกิารเครอืขา่ยทังหมดกับสว่นในเครอืง หรอืดาวน์โหลดขอ้มลูไดเ้มอืจําเป็น หากผูใ้ชง้านไมต่อ้ง
การเรยีกใชส้ว่นของ NewNet ภายในเครอืงพวกเขาสามารถเลอืกทจีะเขา้ถงึ NewNet ผ่านสว่นของตัว
กลางทคีันระหวา่งเรากับอนิเตอรเ์น็ต (proxy) ได ้

.5.3 อะตอม แฮชชงิ (Atom Hashing)
เทคโนโลยบีล็อกเชน นําเสนอกรอบโซลชูนัเพอืรักษาความปลอดภัย และการคา้สนิทรัพยด์จิทิัล 

ปัจจุบันสนิทรัพยท์ไีมใ่ชด่จิทิัลสว่นใหญ่จะไดร้ับการจดทะเบยีนผ่านการระบตุัวตนดว้ยตนเอง การทํา
เครอืงหมายหมายเลขลําดับ เป็นตน้ทําใหไ้มน่่าเชอืถอื และง่ายตอ่การปลอมแปลง ทําใหส้นิทรัพย์
สนิทรัพยม์คีวามลําบากในการซอืขาย และหมนุเวยีนในบล็อกเชน การตดิฉลากใหส้นิทรัพยท์ไีมใ่ชด่จิิ
ทัล และความเร็วในการพสิจูน์ตัวตนของสทิธไิมต่รงกับความเร็วของการทําธรุกรรมซงึเป็นหนงึใน
เหตผุลสําคัญททีําใหม้กีารเพมิจํานวนของสนิคา้ปลอมขนึอยา่งรวดเร็ว
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อะตอม แฮชชงิ (Atom Hashing) ใชเ้ทคนคิตา่ง ๆ เชน่ ทัศนวสิยัของเครอืงจักร และเทคโนโลยกีารเรยีนรูท้ลีกึซงึเพอื
คัดลอกบางสว่นของลักษณะพเิศษทหีลากหลายของสนิทรัพยท์ไีมใ่ชด่จิติอลไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทงันําหนัก ปรมิาตร 
ขนาด รูปร่าง เนือสมัผัสคณุสมบัตทิางแสง คณุสมบัตขิองกัมมันตภาพรังส ี คณุสมบัตทิางอณุหพลศาสตร ์ และความ
หลากหลายของการสุม่แบบกําหนดเอง จากความกังวลของขอ้มลู ลักษณะ และอัลกอรทิมึเหลา่นีสามารถสรา้งการ
ระบตุัวตนทเีป็นเอกลักษณ์ และสทิธทิมีผีลตามกฎหมายใหก้ับเนือหาทไีมใ่ชด่จิทิัลได ้ กระบวนการทงัหมดสามารถ
ทําซํา, ตรวจสอบได ้และทนตอ่ความผดิพลาดได ้ตัวอยา่งเชน่ กอ่นทสีนิคา้โภคภัณฑจ์ะออกจากโรงงาน สามารถการ
คํานวณสมการของ อะตอม แฮชชงิ ไดก้ับสนิคา้โภคภัณฑ ์และผลการคํานวณสามารถเก็บไวใ้นบล็อกเชนได ้ดา้นการ
ไหลเวยีนของสนิคา้โภคภัณฑอ์ยา่งตอ่เนืองนันลกูคา้สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาวา่สนิคา้ทพีวกเขาไดร้ับเป็น
สนิคา้แบบเดมิหรอืไม ่ ปัจจุบันคา่ใชจ้่ายในการใชเ้ทคโนโลยนีีคอ่นขา้งสงู ดังนันจงึจะใชก้ับสนิคา้เฉพาะสนิคา้
โภคภัณฑ ์ เชน่ เพชร หยก เป็นตน้ และจะนํามาใชก้ับสนิคา้ทหีลากหลายขนึหลังจากมคีวามกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

และมกีารลดตน้ทนุ

5.4 การสอืสารระหวา่งอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(NewIoT)
การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หม่ (NewIoT) จะประกอบไปดว้ยเกตเวยข์องบล็อกเชน โปรโตคอลของ
การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์(IoT) กับเกตเวยข์อ้กําหนดดา้นการออกแบบ และอนื ๆ อกีมากมาย เกตเวย์
มคีวามสามารถดา้นการประมวลผล และการจัดเก็บขอ้มลูทมีปีระสทิธภิาพดว้ยสว่นของบล็อกเชนทสีรา้งไวใ้นตัว  การ
รองรับวธิเีขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดห้ลากหลายแบบ ซงึไดแ้ก ่ Ethernet/fiber, 3G/4G/5G และ NB-IoT รวมทงัโปรโตคอ
ลของการสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ (IoT) เชน่ BLE, Wi-Fi, ZigBee เป็นตน้ การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์(IoT)  เหลา่นีจะเก็บขอ้มลูทเีก็บรวบรวมไวใ้น NewChain ผ่านทางเกตเวย ์                       

ตามขอ้กําหนดของการสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หม่ (NewIoT) สามารถพัฒนาชดุอปุกรณ์ NewChain 

IoT ไดร้วมถงึเซน็เซอรสํ์าหรับอณุหภมู ิ ความชนื แรงดันอากาศ การทําใหส้วา่ง การเร่งความเร็ว การสนัสะเทอืน 

สนามแม่เหล็ก แรงดัน แก๊สทเีป็นอันตราย ระบบจพีเีอส และเซน็เซอรอ์นื ๆ รวมถงึตัวสะสมเสยีง ตัวสะสมรูปภาพ เป็น
ตน้ สามารถแลกเปลยีนขอ้มลู และมูลคา่กันไดร้ะหวา่งอปุกรณ์เมอืมคีวามจําเป็น

 5.5  ปญัญาประดษิฐใ์หม ่(NewAI)
ปัญญาประดษิฐใ์หม ่ (NewAI) เป็นเครอืงมอืปัญญาประดษิฐแ์บบกระจายทรีวบรวมแหลง่ขอ้มลูแบบกระจาย (เชน่ 

ขอ้มูลการใหส้ทิธผิูใ้ชง้าน ขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิาร เป็นตน้) แบบจําลอง      อัลกอรทิมึ และทรัพยากรดา้นคอมพวิเตอร์
เพอืทํางานทไีดร้ับมอบหมายใหเ้สร็จสมบรูณ์ ปัญญาประดษิฐใ์หม ่ (NewAI) ประกอบดว้ยโปรโตคอลขอ้มลู NDData 

โปรโตคอลแบบจําลอง NDModel และโปรโตคอลเครอืงมอืการดําเนนิงานตามคําสงั NDEngine                                     

NDData เป็นขอ้กําหนดการเขา้ถงึขอ้มลูทมีรีูปแบบขอ้มลูหลายมติ ิการกระจายตัวของขอ้มลู การบบีอัดขอ้มลู การเขา้
รหัสขอ้มลู เป็นตน้ ขอ้มูลหลายมติสิามารถใชง้านร่วมกับชดุของรูปแบบไฟลแ์บบ HDF (Hierarchical Data Format) 

และสามารถใชโ้ปรแกรมวเิคราะหท์มีอียูไ่ดโ้ดยตรงเป็นจํานวนมาก ความปลอดภัยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชง้านจะได ้
รับการปกป้องโดย k-ความไม่มลีักษณะเฉพาะ  ε-- ความเป็นสว่นตัวทแีตกตา่งกัน และวธิกีารอนื ๆ NDModel เป็นขอ้
กําหนดสําหรับการกําหนดแบบจําลองอัลกอรทิมึ การดําเนนิการ และการจัดเก็บขอ้มลูทสีนับสนุนโปรโตคอลสว่นของ
หน่วยความจําทใีชสํ้าหรับพักขอ้มลูเป็นการชวัคราวในระหวา่งการสง่ผ่านขอ้มลู (บัฟเฟอร)์ แบบจําลอง caffe, JSON 

และรูปแบบอนื ๆ ในขณะทมีแีบบจําลอง อัลกอรทิมึของปัญญาประดษิฐท์ัวไปสรา้งอยูใ่นตัว แบบจําลองอัลกอรทิมึ
ของปัญญาประดษิฐ ์ จะใหบ้รกิารโดยนักพัฒนาแบบจําลองอัลกอรทิมึ นักพัฒนาแอพฯ สามารถตรวจสอบผลกระทบ
ของรูปแบบจําลองอัลกอรทิมึ และใชโ้ทเคนของนวิตันเพอืซอืสทิธกิารใชง้านของแบบจําลองได ้ NDEngine เป็นขอ้
กําหนดสําหรับเครอืงมอืการดําเนนิงานตามคําสงั การลงทะเบยีน การนํามาใชง้าน การดําเนนิงาน การเฝ้าตรวจสอบ 

และการปิดระบบ การใชเ้ทคโนโลยตีูบ้รรจุสนิคา้เพอืเรยีกใชง้านซอฟตแ์วรด์า้นการคํานวณของปัญญาประดษิฐ ์ เชน่ 

Tensorflow และ caffe.

6. โปรโตคอลการแลกเปลยีนกจิกรรมจํานวนมาก

โปรโตคอลการแลกเปลยีนกจิกรรมจํานวนมาก (Hyper Exchange Protocol) คอื สแต็คโปรโตคอลเชงิ
พาณชิยข์ันพนืฐานทสีนับสนุนการทํางานของแอพพลเิคชนัชนับน วัตถุประสงคใ์นการออกแบบ และโซลชูนั
ดา้นเทคนคิของแตล่ะโปรโตคอลจะอธบิายไวด้า้นลา่งน:ี
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 6.1 การระบุตวัตนแบบดจิติอล และเครดติ

อัลกอรทิมึของการเขา้รหัสลับแบบอสมมาตรของบล็อกเชน เป็นระบบการตรวจสอบผูใ้ชง้านตามปกติ
ซงึสามารถสรา้งระบบการระบตุัวตนทางดจิทิัลแบบกระจายอํานาจได ้รหัสประจําตัวใหม ่ (NewID) เป็น
เนมสเปซ (namespace) ของระบบเดยีวเทา่นันทรีะบตุัวตนไดแ้บบถาวร ดว้ย NewKey ผูใ้ชส้ามารถ
จัดการสนิทรัพยด์จิทิัลไดอ้ยา่งง่ายดาย เชน่ โทเคน ขอ้มลู เครดติ เป็นตน้ ในขณะทยีังคงควบคมุการ
เขา้ถงึ ซงึรวมถงึ การใหส้ทิธบิคุคลทสีามในการเขา้ถงึสนิทรัพยด์จิทิัลของพวกเขา การไดร้ับผล
ประโยชน์ และอนื ๆ อกีมากมาย เนืองจากลักษณะการป้องกันการงัดแงะโดยปกตขิองบล็อกเชนจงึ
สามารถพัฒนาระบบเครดติใหเ้ป็นไปตามปกตไิด ้

การเขา้ถงึเครดติ: ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึสนิเชอืสว่นบคุคลไดต้ลอดเวลา และกําหนดแบบจําลอง
เครดติของตนเองได ้ การควบคมุการเขา้ถงึเครดติ: บคุคลทสีามตอ้งสมัครเพอืใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู
เครดติของผูใ้ชง้านไดผ้่านโปรโตคอลควบคมุการเขา้ถงึ ผูใ้ชง้านอาจเลอืกทจีะอนุญาต หรอืปฏเิสธ
การใหส้ทิธไิด ้การตรวจสอบการเขา้ถงึเครดติ: ตรวจสอบบันทกึการควบคมุการเขา้ถงึขอ้มลูเครดติของ
คณุ บันทกึรายการธรุกรรมไดด้ว้ยตนเอง เป็นตน้

.6.2 หว่งโซอุ่ปทาน 

สนิคา้โภคภัณฑม์ักจะผ่านตัวกลางจํานวนมาก เชน่ ดา้นโลจสิตกิ คลังสนิคา้ การเดนิพธิกีารทาง
ศลุกากร ยอดขาย เป็นตน้ กอ่นทําการสง่มอบใหก้ับผูบ้รโิภคขันสดุทา้ย เมอืมบีรกิารหลังการขาย จะมี
กระบวนการยอ้นกลับทมีคีวามคลา้ยคลงึกัน ปัจจุบันหว่งโซอ่ปุทานแทบจะไมเ่ปิดกวา้ง และไมม่คีวาม
โปร่งใส จงึเป็นเรอืงยากสําหรับผูบ้รโิภคทจีะเรยีนรูแ้หลง่ทมีาของผลติภัณฑ ์ขอ้มลูการไหลเวยีน เป็น
ตน้ ในบางอตุสาหกรรม เชน่ อาหาร ยา และสนิคา้หรูหราเป็นปัญหาทรีุนแรงมาก ดังนันระบบหว่งโซอ่ปุ
ทานทเีชอืถอืได ้ ซงึเปิดกวา้ง และมคีวามโปร่งใสใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทงัหมดนันจงึเป็นสงิสําคัญ

การระบตุัวตนแบบดจิติอลของสนิคา้โภคภัณฑ:์ การสรา้งการระบตุัวตนแบบดจิติอลสําหรับสนิคา้
โภคภัณฑ ์ และตดิตามขอ้มลูทเีกยีวขอ้งไดท้กุเมอืโดยใชส้มการ อะตอม แฮชชงิ และเทคโนโลยกีาร
ตรวจสอบตัวตนแบบดจิทิัลอนื ๆ

กระบวนการทังหมดทสีามารถตดิตามได:้ ดว้ยการใชก้ารสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่

(NewIoT) NewChain และเทคโนโลยอีนื ๆ การดําเนนิการทกุอยา่งทเีกยีวกับสนิคา้ในหว่งโซอ่ปุทาน 

เชน่ เวลา สถานท ีผูป้ระกอบ รายละเอยีด เป็นตน้ จะถูกเก็บไวใ้นบล็อกเชนโดยอัตโนมัตเิพอืใหม้ันใจ
ไดว้า่มกีารป้องกันการงัดแงะของขอ้มลู หว่งโซอ่ปุทานมคีวามโปร่งใสตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีสามารถตดิตามสถานะของสนิคา้โภคภัณฑไ์ดต้ลอดเวลา

การประมวลผลสญัญาทางการคา้อัจฉรยิะ: ผูใ้ชส้ามารถทําขอ้ตกลงการเรยีกรอ้งคา่ประกันภัยไดโ้ดย
อัตโนมัต ิ โอนสทิธใินทรัพยส์นิ และดําเนนิการทําขอ้ตกลงทางธรุกจิอนื ๆ ไดผ้่านเทคโนโลยสีญัญา
อัจฉรยิะตามกฎทางธรุกจิทกีําหนดไวล้ว่งหนา้เพอืลดความขัดแยง้ในการทําธรุกรรม และเพอืการสง่
เสรมิความร่วมมอื

.6.3 การตลาดดจิติอล                     .

ระบบการตลาดดจิติอลในปัจจุบันไมม่ปีระสทิธภิาพ [8] ผูใ้ชง้านอดทนยอมรับโฆษณาจํานวนมากใน
ขณะทพีวกเขาไมส่ามารถรับขอ้มลูทตีอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมักไมไ่ดร้ับแรงจูงใจใด ๆ สําหรับนัก
โฆษณา มันเป็นเรอืงยากทจีะทําการโฆษณาไดอ้ยา่งแมน่ยําเนืองจากโหมดการชาํระเงนิโดยพจิารณา
จากการเปิดรับความเสยีง การไดร้ับคลกิ จํานวนการโตต้อบ และพฤตกิรรมอนื ๆ เป็นการสง่เสรมิทาง
การตลาดทางออ้มซงึนําไปสูค่วามไมโ่ปร่งใส และคา่ใชจ้่ายทางการตลาดไมม่ปีระสทิธผิลจากผูข้าย

สญัญาการตลาด: นักโฆษณาสามารถกําหนดแผนการตลาดผ่านเทมเพลตสญัญาอัจฉรยิะทางการ
ตลาดทหีลากหลายซงึสรา้งไวใ้นระบบ ซงึประกอบไปดว้ย ผูใ้ชง้านกลุม่เป้าหมาย แบบจําลองการจูง
ใจ วธิกีารชาํระเงนิ และกฎการปรับราคาแบบไดนามกิ การตลาดแบบการสมัครสมาชกิ:

ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้า่จะรับโฆษณาทางการตลาดหรอืไมเ่ชน่เดยีวกับประเภทของขอ้มลูทพีวกเขา
ตอ้งการ ชว่งราคาทพีวกเขาตอ้งการ และอกีมากมาย การตลาดแบบการตรวจสอบ:
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ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้า่จะรับโฆษณาทางการตลาดหรอืไมเ่ชน่เดยีวกับประเภทของขอ้มลูทพีวกเขาตอ้ง
การ ชว่งราคาทพีวกเขาตอ้งการ และอกีมากมาย การตลาดแบบการตรวจสอบ: นักโฆษณาสามารถตรวจ
สอบสญัญาทางการตลาดทเีสร็จสมบรูณ์แลว้ไดอ้ยา่งตอ่เนือง การวเิคราะหท์างการตลาด: ดว้ยระบบ
ปัญญาประดษิฐใ์หม ่(NewAI) การวจิัยตลาดสามารถดําเนนิการไดก้อ่นทจีะมแีคมเปญการตลาด และ
สามารถวเิคราะหผ์ลลัพธข์องแคมเปญไดห้ลังจากสนิสดุการทําการตลาด

6.4 การทําธุรกรรม และการชําระเงนิ

ทําธรุกรรมแบบออฟไลน์ในปัจจุบันมตีน้ทนุการดําเนนิงานสงู ระบบอ-ีคอมเมริซ์แบบออนไลน์มคีวาม
ยดืหยุน่นอ้ยกวา่เนืองจากตรรกะของการทําธรุกรรมถูกนํามาใชท้รีะดับผลติภัณฑ ์ คา่ใชจ้่ายในการทําธรุก
รรมในปัจจุบันมคีา่ใชจ้่ายสงู และมปีระสทิธภิาพตํา รวมทังมคีวามยดืหยุน่ตํา ดว้ยเทคโนโลยบีล็อกเชนจงึ
สามารถสรา้งระบบการทําธรุกรรม และการชาํระเงนิแบบใหมข่นึได ้

สญัญาอัจฉรยิะของธรุกรรม: ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดการทําธรุกรรมผ่านเทมเพลตทมีสีญัญาอัจฉรยิะในตัว 
และเครอืงมอืกฎ ซงึประกอบไปดว้ย การทําธรุกรรมจากหลายฝ่ายโดยยดึตามกฎทางธรุกจิทซีบัซอ้น กฎ
การชาํระเงนิ และสามารถเชอืมโยงกับสญัญาประกันภัยอัจฉรยิะ สญัญาการเงนิอัจฉรยิะ รวมทังบรกิารนอก
หว่งโซ ่การชาํระเงนิทัวโลก: สนับสนุนการทําธรุกรรมขา้มพรมแดน การชาํระเงนิแบบสายฟ้าแลบ: การยนื
ยันการทําธรุกรรมอยา่งรวดเร็ว และการชาํระเงนิอยา่งรวดเร็ว การชาํระเงนิดว้ยจํานวนนอ้ย: มคีา่ใชจ้่ายใน
การทําธรุกรรมทตีํามากซงึสามารถใชสํ้าหรับการชาํระเงนิอัตโนมัตริะหวา่งเครอืง เครอืงมอืการชาํระเงนิ: 

การจัดหาเครอืงมอืการชาํระเงนิแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ทมีคีวามซบัซอ้น

6.5  ชอ่งทางกายภาพทเีชอืถอืได้

Iในโลกดจิติอล มเีทคโนโลยทีอียูใ่นชว่งอมิตัวซงึสรา้งชอ่งทางรับสง่ขอ้มลูทมีคีวามปลอดภัย แตใ่นโลก
แหง่ความเป็นจรงิยังไมม่เีทคโนโลยทีพีัฒนาขนึสําหรับฟังกช์นัทคีลา้ยคลงึกัน ตัวอยา่งเชน่ ในอตุสาหกร
รมโลจสิตกิส ์ สนิคา้สญูหาย ถูกขโมย และการรัวไหลของขอ้มลูสว่นตัวทเีกดิขนึในบางครัง โดยเฉพาะ
อยา่งยงิเมอืตอ้งขนสง่สนิคา้ทมีมีลูคา่สงู และมคีวามเป็นสว่นตัวสงู จําเป็นตอ้งใชว้ธิกีารขนสง่ทเีชอืถอืได ้
อยา่งเร่งดว่น จากเทคโนโลยตีา่ง ๆ เชน่ การสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่ (NewIoT) และ 
NewChain สามารถกําหนดโปรโตคอลชอ่งทางทเีชอืถอืไดท้างกายภาพ และกําหนดขอ้กําหนดเกยีวกับ
การผลติอปุกรณ์ทเีกยีวขอ้ง บคุคลทสีามสามารถผลติอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยตามขอ้กําหนด และราย
ละเอยีดการผลติของโปรโตคอลได ้

การสรา้งและการปิดชอ่งทาง: หลังจากลงนามในสญัญาการทําธรุกรรมแลว้ ผูข้ายจะนําสนิคา้โภคภัณฑ์
เขา้สูอ่ปุกรณ์รักษาความปลอดภัย และล็อคอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยโดยใชก้ญุแจสาธารณะของลกูคา้
เพอืสรา้งชอ่งทางทเีชอืถอืไดท้างกายภาพ หลังจากจัดสง่มอบอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยแลว้ ลกูคา้จะ
ปลดล็อกอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยโดยใชก้ญุแจสว่นตัว และปิดชอ่งทางทเีชอืถอืไดท้างกายภาพ 

กระบวนการขา้งตน้จะถูกบันทกึลงใน NewChain โดยอัตโนมัติ

สถานะชอ่งทางแบบสอบถามทางกายภาพ: โครงสรา้งของการสอืสารระหวา่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่

(NewIoT) บนอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยจะอัพโหลดตําแหน่งทางภมูศิาสตร ์ ขอ้มลูภาพ และขอ้มลูสงิ
แวดลอ้ม และขอ้มลูอนื ๆ ไปยัง NewChain และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถสมัครสมาชกิ และดขูอ้มลูได ้

ชอ่งทางควบคมุทางกายภาพ: สําหรับการขนสง่ทปีลอดภัยกญุแจควบคมุจะถูกออกใหก้ับหน่วยงานกํากับ
ดแูลทไีดร้ับการรับรอง และสามารถเปิดอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยเพอืตรวจสอบไดท้กุเมอืเมอืมคีวามจํา
เป็น การดําเนนิการดา้นการควบคมุจะถูกบันทกึ และอัพโหลดไปยัง NewChain โดยอัตโนมัต ิ และลกูคา้
สามารถดไูด ้

6.6 การเงนิแบบอตัโนมตั ิ

ระบบบรกิารทางการเงนิแบบดังเดมิมงีานสําหรับการตรวจสอบจํานวนมากและใชเ้วลาในการตรวจสอบยาว
นาน มคีา่ใชจ้่ายสงู และความยดืหยุน่ไมด่ ี ทําใหเ้กดิความยุง่ยากในการใหบ้รกิารแกอ่งคก์รขนาดกลาง 
และเล็ก รวมทังบคุคลธรรมดา

vestment smart contracts to consumer financial services for individuals and supply chain financial
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 แบบจําลองธุรกจิแบบดงัเดมิ โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของชุมชน  

สามารถสรา้งระบบการเงนิดว้ยตนเองแบบใหมไ่ดผ้่านการระบตุัวตนแบบดจิติอล และเครดติ หว่งโซอ่ปุ
ทาน เป็นตน้ ระบบการเงนิดว้ยตนเองรวมเอาสญัญาอัจฉรยิะ เชน่ สญัญาประกันภัย การใหย้มืเงนิ และ
สญัญาการลงทนุอัจฉรยิะกับบรกิารทางการเงนิของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งอัตโนมัตเิพอืบคุคลธรรมดา และ
บรกิารทางการเงนิของหว่งโซอ่ปุทานสําหรับองคก์รตา่ง ๆ สญัญาทางการเงนิอัจฉรยิะทถีูกสรา้งไวใ้นตัว: 
การกําหนดสญัญาทางการเงนิอัจฉรยิะบนพนืฐานเทมแพลตของสญัญาอัจฉรยิะทถีูกสรา้งไวใ้นตัวเกยีว
กับการประกันภัย การใหกู้ย้มืเงนิ และการลงทนุ ซงึประกอบไปดว้ย

6.7 NNIO

นักพัฒนาซอฟตแ์วรส์ามารถเขา้ถงึ นวิเน็ต (NewNet) ผ่านโปรโตคอล NNIO (NewNet IO) ไดเ้พอืใช ้
บรกิารตา่ง ๆ เชน่ บรกิารจัดเก็บขอ้มลู บรกิารทางคอมพวิเตอร ์และบรกิารชอื                           

สญัญาการจัดเก็บ: ระยะเรมิแรก และบรกิารจัดการคําขอบรกิารจัดเก็บขอ้มลูผ่านเทมเพลตสญัญา
อัจฉรยิะทสีอดคลอ้งกัน ซงึประกอบไปดว้ย: การระบตุัวตนแบบดจิติอล และเครดติ ความสามารถในการ
ใชง้าน วธิกีารชาํระเงนิ เวลาในการใชง้าน เป็นตน้ สญัญาทางคอมพวิเตอร:์ ระยะเรมิแรกและการจัดการ
บรกิารแอพพลเิคชนัทางคอมพวิเตอรผ์่านเทมเพลตสญัญาอัจฉรยิะทสีอดคลอ้งกัน การระบตุัวตนแบบ
ดจิติอล และเครดติ ความสามารถในการใชง้าน วธิกีารชาํระเงนิ เวลาในการใชง้าน งานทเีกยีวขอ้งกับ
ปัญญาประดษิฐใ์หม ่ (NewAI) และบรกิารอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งภายนอกทเีกยีวขอ้งกับบล็อกเชน สญัญาชอื: 

สมัครสมาชกิ และยกเลกิบรกิารชอืผ่านเทมเพลตสญัญาอัจฉรยิะทเีกยีวขอ้ง ซงึประกอบไปดว้ย: การระบุ
ตัวตนแบบดจิติอล และเครดติ ชอื และวธิกีารชาํระเงนิ                                                  

7. เศรษฐกจิชุมชน
ชมุชนของมนุษย ์ และเครอืงจักร จะสรา้งแบบจําลองทางเศรษฐกจิใหมผ่่านการทํางานร่วมกันแบบ
อัจฉรยิะ และแบบจําลองหว่งโซพ่าณชิย ์ไดแ้ก ่ เศรษฐกจิสงัคมของชมุชน นวิตัน เป็นโครงสรา้งพนืฐาน
ของเศรษฐกจิชมุชน และกรอบดา้นเทคนคิ ซงึประกอบไปดว้ย: ชนัแอ็พพลเิคชนัชนัโปรโตคอลและชนั
เทคโนโลยขีันพนืฐานการกํากับดแูลทสีมบรูณ์การทํางานร่วมกันแรงจูงใจและการสนับสนุนอนื ๆ สําหรับ
การจัดตังเศรษฐกจิชมุชน

โครงสรา้งเกยีวกบัองคก์ร
โครงสรา้งองคก์รทปิีดซงึเพมิความ
ยากลําบากในการจัดการเมอืมกีาร
ขยายตัว

ชมุชนของมนุษย ์ และเครอืงจักร ทขีับ
เคลอืนดว้ยตนเอง และแรงจูงใจอัตโนมัต.ิ

โหมดความรว่มมอื
การทํางานร่วมกันภายในองคก์ร กงึ
อัตโนมัต ิและตอ้งกระทําการแทรก
แซงดว้ยตนเอง

Incentive mechanisms 
คนสว่นใหญ่มสีว่นร่วม และมเีพยีงไมก่คีนทไีดร้ับประโยชน์

การเป็นเจา้ของขอ้มูล

⚫ บคุคลทสีามเป็นเจา้ของขอ้มลู
ของผูใ้ชง้าน
⚫ การรัวไหลของขอ้มลูสว่นบคุคล
⚫ บคุคลทสีามสรา้งความมังคังให ้
กับบางคนผ่านขอ้มลูผูใ้ชง้าน

ตน้ทุนของธุรกรรม
ตัวกลางทางการคา้แสวงหาผลกําไร
แบบผูกขาด มผีลกําไรมากเกนิไป 

และมตีน้ทนุในการทําธรุกรรมสงู

การทํางานร่วมกันทมีคีวามอัจฉรยิะเพมิ
มากขนึทังภายใน และทัวทังองคก์ร 
อตุสาหกรรม และภมูศิาสตร ์และมคีวาม
เป็นอัจฉรยิะมากขนึ                               

ทกุคนมสีว่นร่วม และทกุคนไดร้ับ
ประโยชน์

⚫ ผูใ้ชง้านมขีอ้มลูของตนเอง
⚫ การปกป้องสว่นบคุคล
⚫ ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งความมังคังให ้
ตนเองไดผ้่านขอ้มลูของตนเอง

ไมม่ตีัวกลางทางพาณชิย ์ตน้ทนุในการทํา
ธรุกรรมก็จะลดลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ธรุกจิแบบดังเดมิ กับเศรษฐกจิของชมุชน

เศรษฐกจิของชมุชนจะกลายเป็นโลกใหมข่องนวัตกรรม และการเป็นผูป้ระกอบการ ตัวอยา่งเชน่ 
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บรษัิทแบรนดท์มีชีอืเสยีงสามารถสง่ออกสนิคา้โภคภัณฑข์องตนไปทัวโลกไดผ้่านโปรโตคอลแลก
เปลยีนทมีกีจิกรรมจํานวนมาก ผูข้ายจะไดร้ับขอ้มลูผูใ้ชง้านใหม ่และลดคา่ใชจ้่ายทางการตลาดลงได ้
มากมาย การสรา้งรูปแบบใหมข่องบรษัิทผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ การพัฒนาการจัดการสนิทรัพยด์จิติอล 

การเงนิของผูบ้รโิภค และบรกิารทางการเงนิของหว่งโซอ่ปุทาน ทางการเงนิจะเป็นทรีับรู ้ผูส้นับสนุนไป
ยังเศรษฐกจิของชมุชน และผูบ้รโิภคจะไดร้ับโทเคนเป็นแรงจูงใจเพอืใหเ้พลดิเพลนิไปกับความมังคังที
สรา้งขนึจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ นักพัฒนาซอฟตแ์วรค์วรตอ้นรับตลาดการพัฒนาซอฟตแ์วรท์ี
ใหญ่ขนึ มสีว่นร่วมในการสรา้งโครงสรา้งพนืฐานดา้นเศรษฐกจิทใีชโ้ปรโตคอล และพัฒนาแอพพลเิค
ชนัใหม่ ๆ ใหก้ับชมุชนของมนุษย ์และเครอืงจักรทังหมด

เขา้ร่วมเศรษฐกจิของชมุชนนวิตัน! ทกุคนควรไดร้ับประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ!
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1. ไดท้ําการปรับปรุงแผนการปลอ่ยโทเคนของมลูนธิ ินัวตันออกสูต่ลาดเมอืวันท ี19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561

 

  

http://newtonproject.org/


NewtonFoundation  newtonproject.org 

 17/17 

อา้งองิ

1. Richard M. Stallman,1985, “The GNU Manifesto”, https://www.gnu.org/gnu/manifesto.en.html 

2. Free Software Foundation, Inc., 2007, “GNU GENERAL PUBLIC LICENSE”, 

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

3. Satoshi Nakamoto, 2008, “Bitcoin：A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 

https://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf 

4. John Sullivan, 2011, “Bitcoins: A new way to donate to the FSF”, 

https://www.fsf.org/blogs/community/bitcoins-a-new-way-to-donate-to-the-fsf 

5. Vitalik Buterin, 2014, “DAOs, DACs, DAs and More: An Incomplete Terminology Guide”, 

https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-

guide/ 

6. Isaac Asimov, 1942-1993, Foundation series, https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_series 

 

http://newtonproject.org/
https://www.gnu.org/gnu/manifesto.en.html
https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
https://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.fsf.org/blogs/community/bitcoins-a-new-way-to-donate-to-the-fsf
https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/
https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_series

