Blockchain มิติใหม่ในธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ
เทคโนโลยี Blockchain เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคการเงินการธนาคาร
ขณะที่ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเริ่มมีการพูดถึงและถูกนามาใช้มากขึ้นแล้ว Blockchain คือ
เทคโนโลยีที่ทางานเสมือนเป็นเครือข่ายข้อมูลที่คนจานวนมากสามารถเข้าถึงและรับข้อมูลแบบเดียวกัน ซึ่งข้อมูล
ที่ได้บันทึกไว้จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ทาให้ข้อมูล ในเครือข่ายมีความปลอดภัยสูง ความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจสาคัญที่ทาให้มีการนาไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การชาระเงิน
ด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย การจัดการข้อมูลบัตรประชาชนและการเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ระบบการขนส่งสินค้า เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า Blockchain ของแต่ละธุรกิจจะมีรูปแบบและ
ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กั บการออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับ ธุรกิจนั้นๆ โดยอยู่บนฐานของ
เทคโนโลยีเดียวกันนั่นเอง
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยี นี้ ม าใช้ ใ นค้ า เพชรแล้ ว โดยเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ เรียกว่าเป็นข้อมูลจากเหมืองสู่มือผู้บริโภคเลยทีเดียว กล่าวคือจะมีการบันทึกข้อมูลและ
ที่มาของเพชรในทุกขั้นตอนจนถึงมือผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นเรื่องความถูกต้องของแหล่งที่มาของเพชรและความโปร่งใส
ในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกระบวนการใช้แรงงานในการทาเหมือง
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ ไ ด้ ล งทุ น และน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ De Beers และ Richline Group ซึ่ง De Beers ได้ประกาศที่จะใช้เทคโนโลยีนี้
เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา การใช้งานจะเริ่มจากเพชรก้อนจากเหมืองสู่ขั้นตอนการตัด การเจียระไน การเข้าตัวเรือน
จนถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภค ระบบปฏิ บั ติ ก าร Blockchain ที่ De Beers ได้ พั ฒ นาร่ ว มกั บ Boston Consulting Group
เพื่อใช้งานเรียกว่า TRACR โดยทดลองใช้งานด้วย
การติดตามและบันทึกข้อมูลของเพชรเจียระไน
ขนาดใหญ่ จ านวน 100 เม็ ด อี ก ทั้ ง มี แ ผนที่ จ ะ
ขยายการใช้งานกับเพชรขนาดเล็ก และหุ้นส่วน
ผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ซึ่ ง De Beers มี เ ป้ า หมายว่ า จะ
ขยายขอบข่ายการใช้งานระบบปฏิบัติการนี้ไปยัง
ส่วนอื่นที่เหลือจนครบภายในสิ้นปี 2018 นี้
ในส่วนของ Richline Group ได้พัฒนาระบบปฏิบัตกิ าร Blockchain ร่วมกับ IBM ภายใต้ชื่อ TrustChain
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จานวน
5 บริษัท ประกอบด้วย Rio Tinto Diamonds บริษัทผู้ผลิตเพชร Leach Garner บริษัทผู้ผลิตโลหะมีค่า Asahi
Refinery บริษัทผู้สกัดโลหะมีค่า Helzberg บริษัทผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา และ Richline Group บริษัทผู้ผลิต
เครื่องประดับ ทาให้ระบบปฏิบัติการนี้เป็นการรวมตัวกันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุดิบและส่วนประกอบของ
เครื่องประดับทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีหรือโลหะมีค่าไปจนถึงภาคการผลิตตลอดห่วงโซ่
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ทั้ง TRACR และ TrustChain นั้นถูกพัฒนามาจากบริษัทในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งทั้ง
สองระบบปฏิบัติการจะสามารถเปิดรับบริษัทผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกรายอื่น ได้ในปี 2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เข้ามาใช้งานเครือข่าย แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมจานวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทที่สนใจสามารถเพิ่มข้อมูล
เข้ามาในเครือข่ายได้ด้วยการสร้างระบบปฏิบัติ การที่สามารถรองรับการทางานของ Blockchain สาหรับระบบ
ควบคุมความปลอดภัยในการใช้งาน TRACR และ TrustChain นี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ทาให้บริษัทต่างๆ ที่
เข้ามาใช้งานสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสาคัญเช่นการกาหนดราคาจะถูกเปิดเผย
นอกจากประโยชน์ที่ภาคธุรกิจจะได้รับจากเทคโนโลยี Blockchain ในเรื่องของการควบคุมระบบห่วงโซ่
อุปทานและการลดต้นทุนในแง่ต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคเองก็มีความสนใจในเรื่องของแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคมากขึ้น ด้วย การที่ภาคธุรกิจสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บ ริโ ภคในเรื่องนี้ได้ และยัง
สามารถจัดการการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กันไปได้นั้น ยิ่งทาให้เทคโนโลยีนี้
ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งยิ่ ง จากผู้ ป ระกอบการ ปั จ จุ บั น Blockchain เพื่ อ ใช้ ง านในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ประกอบการที่สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมตัวพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสาคัญในอุตสาหกรรมครั้งนี้ได้ เชื่อมั่นได้เลยว่าธุรกิจนั้นๆ จะไม่ตกรถด่วนขบวนนี้แน่นอน
ทาความรู้จัก TRACR เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tracr.com/
ทาความรู้จัก TrustChain เพิ่มเติมได้ที่ https://www.trustchainjewelry.com/
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