
สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ

ตอนที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์การเลือกและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

	 ต่่อเนื่่องจาก	ต่อนื่ที่่�	1	ได้้นื่ำาความรู้้้ในื่เอกสารู้เผยแพรู้่ของสำานื่ักงานื่พัฒนื่า 

รู้ัฐบาลด้ิจิที่ัล	(องค์การู้มหาชนื่)	(สพรู้.)	หรู้ือ	Digital	Government	Development	

Agency	 (Public	Organization)	 (DGA)	 เรู้่อง	การู้ใช้เที่คโนื่โลย่บล็อกเชนื่สำาหรู้ับ 

ภาครู้ัฐ	พิมพ์ครู้ั�งที่่�	1.1	มกรู้าคม	2562	ขอถ่่ายที่อด้เนื่ื�อหาสำาคัญสรูุ้ปเพิ�มเต่ิมด้ังนื่่�

คุณลักษณะพื้นฐานที่สำาคัญของเทคโนโลยี Blockchain

	 การจััดเก็บข้้อมููลในรูปแบบข้อง	 Block	 โดยเช่ื่�อมูต่่อแต่่ละ	 Block	 
ด้วย	Hash	Function	(Hash	Function		ค่ือ	การนำาข้้อมููลต้่นฉบับท่ี่�ต้่องการแปลงข้้อมููล 
มูาผ่่านกระบวนการที่างคืณิิต่ศาสต่ร์	 ซ่ึ่�งเป็นฟัังก์ชัื่นที่างเด่ยวในการแปลงข้้อมููล 
ให้้อยู่ในรูปแบบท่ี่�มู่ลักษณิะเฉพาะข้องข้้อมููลและมู่ข้นาดคืวามูยาวท่ี่�คืงท่ี่�เสมูอโดยข้้อมููล 
ต้่นฉบับท่ี่�ผ่่านการที่ำา	Hash	Function	แล้วจัะไมู่สามูารถดำาเนินการย้อนกลับเพ่�อให้้ได้ 
ซ่ึ่�งข้้อมููลเดิมู)	 จัากการกระจัายให้้ทุี่ก	 ๆ	Node	 ในการเก็บข้้อมููลดังกล่าวที่ำาให้้ 
เกิดคุืณิลักษณิะท่ี่�สำาคัืญข้อง	Blockchain	3	ประการ	ค่ือ	คืวามูถกูต้่องเท่ี่�ยงต่รงข้องข้้อมููล		
คืวามูโปร่งใสในการเข้้าถ่งข้้อมููล	และคืวามูสามูารถในการที่ำางานได้อย่างต่่อเน่�อง 
ข้องระบบ	(Serrano,	2017)

ความถููกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity) 

	 เน่�องจัากการเช่ื่�อมูโยง	Block	ปจััจุับันและ	Block	กอ่นห้นา้ด้วย	Hash	Function 
และที่ำาการกระจัายให้้ทุี่ก	Node	 เก็บ	ที่ำาให้้ข้้อมููลท่ี่�ถูกบันท่ี่กลงใน	Blockchain 
แล้วไมู่สามูารถแก้ไข้	ห้ร่อเปล่�ยนแปลงข้้อมููลได้	(Immutability)	ดังนั�นห้ากมู่คืวามูพยายามู 
ในการแก้ไข้ห้ร่อเปล่�ยนแปลงข้้อมููลท่ี่�ถูกบันท่ี่กลงใน	Block	แล้วจัะที่ำาให้้ที่ราบได้ทัี่นท่ี่
เน่�องจัากข้้อมููลใน	Node	ดังกล่าวจัะมู่ข้้อมููลท่ี่�ต่่างออกไปจัาก	Node	อ่�น	ๆ	ในระบบ	
และไมู่สามูารถสร้าง	Consensus	กับ	Node	อ่�นได้	ที่ำาให้้ถูกแยกออกจัาก	Chain	
ห้ลักไปในท่ี่�สุด

ความโปร่งใสในการเข้าถูึงข้อมูล (Data Transparency)

	 เน่�องจัากทุี่ก	Node	ในระบบ	จัะเก็บข้้อมููลเด่ยวกันทัี่�งห้มูดโดยไมู่มู่	Node	ใด	
Node	ห้น่�งเป็นตั่วกลางท่ี่�มู่อำานาจัแต่่เพ่ยงผู้่เด่ยวในการเกบ็ข้้อมููล	ดังนั�นการเข้้าถ่งข้้อมููล 
ใด	ๆ	 จ่ังที่ำาได้จัาก	Node	 ตั่วเองทัี่นท่ี่โดยไมู่จัำาเป็นต้่องร้องข้อข้้อมููลจัากตั่วกลาง 
จ่ังเร่ยกว่าเป็นระบบท่ี่�มู่คืวามูโปร่งใสในการเข้้าถ่งข้้อมููลสูงมูาก

ความสามารถูในการทำางานได้้อย่างต่อเน่องของระบบ (Availability)

	 เน่�องจัากทุี่ก	Node	 ในระบบ	Blockchain	จัะเก็บข้้อมููลเด่ยวกันทัี่�งห้มูด 
จ่ังสามูารถที่ำางานที่ดแที่นกันได้เมู่�อมู่	 Node	 ท่ี่�ไมู่สามูารถให้้บริการได้ในข้ณิะ
นั�นโดยระบบจัะที่ำาการคืัดลอกสำาเนาข้้อมููลให้้เป็นข้้อมููลชืุ่ดเด่ยวกันเมู่�อ	 Node	
กลับข่้�นมูาให้้บริการได้อ่กคืรั�ง



	 คำำ�ถ�ม	6	คำำ�ถ�มท่ี่�ใช้้ในก�รตััดสิินใจให้้องค์ำกรสิ�ม�รถเลืือกใช้้เที่คำโนโลืย่ี	Blockchain	ได้อย่ี�งเห้ม�ะสิม	ดังน่�

ท่ี่�มูา:	ปรับปรุงจัาก	(Yaga,	Mell,	Roby,	&	Scarfone,	2018a)

คุณไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Blockchain เน่องจาก Blockchain  

จะ ช่วยให้ คุณสามารถูเก็บข้อมูลท่ี มีความถููกต้องตรงกันได้้ 

โด้ยรับประกันว่าข้อมูลจะไม่ถููกเปล่ียนแปลง /ถููกแก้ไขเม่อเวลาผ่านไป

ถู้าข้อมูลของคุณถููกสร้างข้ึนโด้ยคน /องค์กรใด้องค์กรหน่ึงเท่าน้ัน คุณ

ไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Blockchain เน่องจาก Blockchain ถููกสร้าง

ข้ึนมาเพ่อแก้ปัญหาความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน (Trustless)

ถู้าข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลท่ีต้องมีการอัปเด้ต /เปล่ียนแปลงแก้ไข 

รายการอยู่เสมอ ๆ คุณไม่ควรใช้เทคโนโลยี Blockchain เน่องจาก 

ข้อมูลท่ีถููกเก็บบน Blockchain แล้วไม่สามารถูเปล่ียนแปลงแก้ไขได้้

ถู้าข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลท่ีมีความละเอียด้อ่อน /ข้อมูลท่ีสามารถูระบุ 

ตัวบุคคลได้้ (Personally Identifiable Information :PII) คุณไม่ควร 

ใช้เทคโนโลยี Blockchain ถึูงแม้ข้อมูลดั้งกล่าวจะถููกเข้ารหัสก็ตาม

ถู้าคุณไม่ต้องการพิสูจน์ทราบว่ามีอะไรเกิด้ข้ึนกับข้อมูลของคุณบ้าง 

/ข้อมูลมีการถููกแก้ไข (Data Provenance) หรือไม่คุณไม่จำาเป็น 

ต้องใช้เทคโนโลยี Blockchain

ถู้าคุณเช่อถืูอ / ไว้ใจ คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างข้อมูลของคุณ 

อยู่แล้วคุณไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Blockchain เน่องจาก 

Blockchain ถููกออกแบบมาเพ่อแก้ปัญหาความไม่เช่อใจกัน (Trustless) 

โด้ยไม่จำาเป็นต้องมีคนกลางมาคอยสร้างความน่าเช่อถูือ

คุณต้องการแชร์ข้อมูลชุด้เด้ียวกัน 

ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

การสร้างรายการข้อมูลของคุณ 

มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ราย ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

คุณต้องการบันทึกรายการข้อมูลที่ ไม่สามารถู 

เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้้นอกจากเพิ่ม 

รายการข้อมูลใหม่ (Immutability) ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

ข้อมูลของคุณที่ต้องการบันทึกเข้าสู่ระบบนั้น 

ต้องไม่เป็นข้อมูลที่มีความละเอียด้อ่อน / ข้อมูล 

ที่สามารถูระบุตัวบุคคลได้้ ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

คุณต้องการระบบที่สามารถูสร้างความเช่อใจ 

ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างข้อมูลโด้ย 

ไม่จำาเป็นต้องมีคนกลางมาคอยควบคุม ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

คุณต้องการระบบท่ีรับประกันได้้ว่าข้อมูลท่ีผ่านการ 

อนุมัติร่วมกันแล้วจะไม่สามารถูถููกปลอมแปลง 

หรือแก้ไขได้้ ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

ควรใช้เทคโนโลยี Blockchain

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

เริ่ม 6 คำาถูามก่อนตัด้สินใจใช้ เทคโนโลยี Blockchain

เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain 



ภาครัฐ 
(GOVERNMENT SECTOR)

การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน 
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

ธุรกิจประกันภัย 
(INSURANCE)

ธุรกิจพลังงาน (ENERGY 
BUSINESS)

การชำระและโอนเง�น 
(PAYMENT AND TRANSFER SYSTEM)

สถาบันการศึกษา 
(EDUCATION)

ธุรกิจออนไลน�เพลง 
(MUSIC ONLINE)

ธุรกิจการแชร�รถร�วมกัน 
(RIDE SHARING)

การเช�าและซื้อขายรถ 
(CAR RENTAL AND 
TRADING SYSTEM)

เคร�อข�ายและอินเตอร�เน็ตในทุกสิ�ง 
(NETWORKING AND 
INTERNET OF THING: IOT)

งานว�จัยและคาดการณ� 
(RESEARCH AND FORECASTING)

การออกเสียง (VOTING)

บัตรกํานัลและโปรแกรม
สร�างความภักดี 
(GIFT CARDS AND 
LOYALTY PROGRAMS)

แหล�งเก็บข�อมูลแบบออนไลน� 
(CLOUD STORAGE)

ธุรกิจสุขภาพ 
(HEALTHCARE)

ธุรกิจกีฬา 
(SPORT BUSINESS)

การซื้อขายหุ�น 
(STOCK TRADING)

อสังหาร�มทรัพย� 
(REAL ESTATE)

ความปลอดภัยทางไซเบอร�
(CYBERSECURITY)

การเง�นการธนาคาร 
(FINANCE AND BANKING)

รูปภาพที่ 12: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคส่วนต่าง ๆ

ถึง 59% จากปีก่อนหน้าน้ี โดยในปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยี Blockchain  

มาใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากข้ึนไม่จ�าเพาะแค่เพียงภาคการเงินและการธนาคาร

เท่านั้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 12 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Supply Chain ธุรกิจประกันภัย  

ธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่ธุรกิจเพลงออนไลน์ รวมไปถึง

ภาครฐัก็ได้ให้ความสนใจเก่ียวกับการท�าเทคโนโลย ีBlockchain ไปใช้ในการบริหาร

งานภาครัฐกันมากขึ้นเช่นกัน

บทน�า  49

รูปแบบการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain

	 การใช้ื่งานเที่คืโนโลย่	Blockchain	 มู่แนวโน้มูจัะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดภายใน	10	 ปีน่�ไมู่ว่าจัะเป็นธุุรกิจั	Supply	Chain 
ธุุรกิจัประกันภัย	 ธุุรกิจัเก่�ยวกับสุข้ภาพสถาบันการศ่กษา	ห้ร่อแมู้แต่่ธุุรกิจัเพลงออนไลน์	 รวมูไปถ่งภาคืรัฐก็ได้ให้้คืวามูสนใจัเก่�ยวกับ 
การที่ำาเที่คืโนโลย่	Blockchain	ไปใช้ื่ในการบริห้ารงานภาคืรัฐกันมูากข่้�นเช่ื่นกัน



การนำาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานบริการภาครัฐของประเทศต่างๆ

	 ปัจัจุับันการนำาเที่คืโนโลย่	Blockchain	มูาใช้ื่ในงานบริการภาคืรัฐมู่แนวโน้มูสูงข่้�นอย่างมูาก	โดยพบว่ามู่มูากกว่า	30	ประเที่ศทัี่�วโลก	
ยกตั่วอย่างเช่ื่น	เอสโต่เน่ยแคืนาดา	อังกฤษ	บราซิึ่ล	จ่ัน	และอินเด่ย	เริ�มูมู่การศ่กษา	ที่ดลอง	รวมูไปถ่งการพัฒนา	จันนำาไปสู่การนำาเที่คืโนโลย่	
Blockchain	มูาใช้ื่สำาห้รับงานบริการภาคืรัฐอย่างเป็นรูปธุรรมูดังแสดงในรูปภาพต่่อไปน่�
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รูปภาพที่ 14: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับงานบริการภาครัฐของประเทศต่าง ๆ
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Deloitte, 2018)
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รูปภาพที่ 19: วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล
ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), (2560)

ยกระดับภาครัฐไทยสู�การเป�นรัฐบาลดิจ�ทัลที่มีการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน 
มีการทำงานแบบอัจฉร�ยะ ให�บร�การโดยมีประชาชนเป�นศูนย�กลาง 

และขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงได�อย�างแท�จร�ง

Smart Operations 
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ติจ�ทัลมา
สนับสนุน การปฏิบัติงานท่ีมีการใช�เทคโนโลยี
ดิจ�ทัลท่ีเหมาะสม 

มีการเชื่อมต�อระหว�างเคร�่องมืออุปกรณ์ 
มีระบบการจัดการข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) 
มีเคร�่องมือว�เคราะห์ข�อมูลเชิงลึก (Analytics)

Government Integration 
การบูรณาการระหว�างหน�วยงานต�างๆ 
ทั้งการเชื่อมโยง ข�อมูลและการดําเนินงาน 
เพ�่อสามารถ 

เห็นข�อมูลประชาชนเป�นภาพเดียวที่สมบูรณ์ 
ใช�บร�การทางเทคโนโลยีร�วมกัน 
ให�บร�การภาครัฐแบบครบวงจร ณ จ�ดเดียว

Driven Transformation 
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู�รัฐบาลดิจ�ทัล
ในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงองค์กรในด�านขั้นตอน
การทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

Citizen-centric Services 
การยกระดับงานบร�การภาครัฐให�ตรงกับ
ความต�องการ ของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลง
อยู�ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต�องรักษาสมดุล
ระหว�างความปลอดภัยในชีว�ต ทรัพย์สิน ข�อมูล
ของประชาชน และการอํานวยความ สะดวก
แก�ผู�รับบร�การ

Digital
Government

แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ส�าหรับ
ภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย 115

แนวคิด้ในการนำาเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้สำาหรับภาครัฐไทย  

	 เกิดจัากแนวคิืดท่ี่�ต้่องการ	“ยกระดับภาคืรัฐไที่ยสู่การเป็น 
รัฐบาลดิจิัทัี่ลท่ี่�มู่การบูรณิาการระห้ว่างห้น่วยงาน	 มู่การที่ำางาน 
แบบอัจัฉริยะ	ให้้บริการโดยมู่ประชื่าชื่นเป็นศูนย์กลาง	และขั้บเคืล่�อน 
ให้้เกิดการเปล่�ยนแปลงได้อย่างแท้ี่จัริง”	 ซ่ึ่�งเป็นวิสัยทัี่ศน์การพัฒนา 
รัฐบาลดิจิัทัี่ลข้องประเที่ศไที่ย	 ต่ามู	 (ร่าง)	 แผ่นพัฒนารัฐบาล 
ดิ จิั ทัี่ลข้องประเที่ศไที่ย	 พ.ศ.	 2560-2564	 ในการยกระดับ 

โดย รศ. ดร.พรรณนิิภา รอดวรรณะ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี

ข่้ดคืวามูสามูารถเชิื่งดิจิัทัี่ลข้องภาคืรัฐไที่ยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิัทัี่ล	
โดยอยู่บนพ่�นฐานการดำาเนินการ	4	ประการ	ค่ือ	การบูรณิาการภาคืรัฐ	
(Government	 Integration)	การดำาเนินงานแบบอัจัฉริยะ	 (Smart	 
Operation)	การให้้บริการโดยมู่ประชื่าชื่นเป็นศูนย์กลาง	(Citizen-Centric	
Services)	และการสนับสนุนให้้เกิดการขั้บเคืล่�อนไปสู่การเปล่�ยนแปลง	
(Driven	Transformation)	ดังแสดงในภาพ


