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Synopsis
What is Blockchain? How does it work? Why
is it different from other database management systems? We have heard about it
before but it let’s hear it in an easy-to-digest
version from Dr. Narain Chutijirawong, Business Development Director from Deloitte
Thailand.
Dr.Wit | In this digital era, we heard new
jargons every day, for example, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Blockchain,
etc. I have heard many try to explain Blockchain. But it is all the same – it is difficult for
me to understand every single time. Today, I
will be talking with Dr. Narain Chutijirawong,
Business Development Director of Deloitte
Thailand. So, what is “Blockchain”? Is it the
operation system? It is the data file or what?
Dr.Narain | The principle of Blockchain
itself is a type of Database Management
Technology. Any business must have database management software, for example,
Accounting software, Stock Management
software, or Production Control. Operation
system must have a database management

technology behind them. Blockchain is
another technology, happened just a few
years ago.
Dr.Wit | How does Blockchain works? How
is it different from the traditional database
management software?
Dr.Narain | Blockchain has 3 special
characteristics, the first one as it is named
“Block” and “Chain”. Database Management
Software is generally kept as Record. Let’s
look at Excel Spreadsheet. We have records
1 2 3 4 5, for example, I buy a product worth
100 baht, this is Record 1, this is Record
2. This is how the data is kept. The typical
Database Management System is like this.
The data is stored in a row format. But
with Blockchain, the data is stored in a box
format. That is why we use the word “Block”
and it is chained to or linked with another
“Block” of data.
Dr.Wit | Link all transactions together.
Dr.Narain | Yes, transactions are linked
together or chained together, hence,

“Blockchain”. The data security is also
increased because there is the password
set for every data. Thus, if someone wants
to edit 2nd 3rd or any transaction, it affects
pervious transactions and the ones that
come after in that chain. Suppose I am a
criminal and want to edit data, I cannot
edit only one transaction, but I have to
edit other transactions as well. The second
characteristic of Blockchain is called “Distributed Ledger Technology”, in which the
data is distributed. There are more than one
copy of data distributed to many locations.
So there might be 10 or 100 transactions. If
I would like to edit Blockchain data of Company A. Ok I did it but it is not done. I have
to edit data stored in Company B, C and D,
etc. in the Blockchain system. I cannot edit
only the data of Company A because in the
beginning Company B have a copy of same
data, is that right? If the data of Company A
is changed then it is not matched with the
data of Company B so I have to edit the data
of all companies in that chain. It is quite
impossible for anyone to edit all the data
within a limited time. Another characteristic
is its data changing ability. For example,

there are Mr. A and Mr. B. Blockchain can
convert the data from “Mr.A” or “Mr.B” to
an unreadable code. This technology is
called “Hash”. Hash technology has been using quite some time. Now, with Blockchain,
suppose I am a Chinese factory supplier
and want to get a loan from Bank A. When
Bank A uses a Blockchain system, Bank A
will upload PO and supplier name in the
Blockchain system and share data to Bank
B and Bank C. When Bank A uploaded data,
the data is hashed and the name of Mr. A
and Company A cannot be read, and it will
come out as 64 digits number.
Dr.Wit | It is like setting a password.
Dr.Narain | Correct. And the advantage
is that this password is unique. Supposed
I convert the name of Dr. Wit to 64 digits
number, every time I convert the name of
Dr. Wit, I get exactly the same result, exactly
the same 64 digits number. Now, if anyone
already made a loan with Bank A and go to
Bank B to make a loan too. Bank B can hash
the data of this person and with the shared
data from Bank A, Bank B can see that there

is the same hashed data in Bank A’s system.
Bank B will know that Bank A already issued
a loan. Bank A do not need to tell the name
of the person who made the loan so it is not
violate Bank of Thailand’s regulations. So,
this is another characteristic of Blockchain.
Dr.Wit | Supposed I am an entrepreneur.
Blockchain might sound good to me but
I already have a database management
software that is already good. Why would I
want to invest in this new technology called
Blockchain that is difficult to understand?
Dr.Narain | As it is a new database management
technology, Blockchain will be the last
option we recommend our clients, when
there is no other technology that fits the
requirement. The reason is that Blockchain
is in a development stage. There is limited
resources of people who know about the
system. If there is a special case that a
business is required to use Blockchain, for
example, “Business to Business”, in which
it is required real time data connection or
synchronization between organisations and
the existing data management systems do
not meet the requirements, then Blockchain
is the answer.
Dr.Wit | Please give me an example.
Dr.Narain | We are a factory. We have
suppliers and retailers, in our supply chain
and we would like to be able to check and
control the quality of our products, for
example.
Dr.Wit | Which industries are required to
use Blockchain? Which industry is the most
active?
Dr.Narain | First and foremost, Financial
& Banking. We called this group “Trade
Finance”. They have many international
trading transactions and required data
protection. This is the reason why Financial
& Banking business is the first to use

Blockchain. Next industry is Logistics and
Manufacturing. This industry requires data
connection to parties concern from
manufacturer to Customs, Excise Depart ment,
etc. There are many departments from
various sectors in the Supply Chain. Another
interesting point of Blockchain is that
suppose there are 20 fields in 1 transaction,
we can chose to unable or able any field by
myself.
Dr.Wit | Meaning, the data owner can
chose to allow or not allow certain data to
be seen by other people?

company is a shortcut for big companies to
get new technology the Startup are using.
Also, most consulting firms like Deloitte
have Blockchain services. We can conduct
Blockchain training, workshop and brainstorming sessions. Also, we have the
technology that can help clients start a
Blockchain pilot project. Thus, you do not
need to waste your time developing the
technology. We can help design the
Prototype for your business. If it works
then you can move to the next step which
is Production. Most consultant firms like us
provide this kind of service.

Dr.Narain | Exactly. For example, there are
20 fields in 1 transactions. Data in 5 fields is
related to Customs Authority, we can allow
Customs to be able to see only this 5 fields.
The other 15 fields are seen as 64 number
digits. In other words, you can read data
only the data related to you.

Dr.Wit | So how is it work? I imagine there
is a standard package for Blockchain. Now
requirements of each companies, I believe,
are vary. So they would need a tailor-made
Blockchain to match with the type of their
business. How does Deloitte helps in this
case?

Dr.Wit | The owner are able to do this.

Dr.Narain | First of all, as I mentioned
earlier, Blockchain is not yet stable. There
are 2-3 Blockchain technology and not yet
combined into in one.

Dr.Narain | When the data is sent to other
agency, this agency is required to see only
8 fields , then they will see only 8 fields. The
rest of the fields are unable to read. This is
the advantage of Blockchain, which database management technology in the past
or even the current ones do not have the
ability.
Dr.Wit | So, how do we start implementing
Blockchain?
Dr.Narain | First, organisation should study
on what other players in the industry do.
What kind of Blockchain technology they
use? To get the idea first. This stage is
called “Ideation”. When we have some idea,
we might want to start working with the
Technical team who has an expertise, start
a pilot project, try & test, develop and so
on. However, some big companies that may
not want to go through this process, there is
also shortcuts. Taking over some Startup-

Dr.Wit | I thought there is only one system.
Dr.Narain | No, it’s not. There are many
systems. As a consultant, Deloitte usually
starts from studying use cases and identify
which Blockchain technology matched the
company’s requirement and then do the
customisation. Blockchain is not like a
standard package software that you can
click Next, Next, Next and end to install.
But we do not start from scratch either. We
already have use cases. It is like a template
that we can start from there.
Dr.Wit | Another question, are the Thai
government and big private companies,
using Blockchain? How are they active in
Blockchain technology?
Dr.Narain | It is a great thing that Thai

government agency are quite technological
advanced, especially The Bank of Thailand.
More advanced than Singapore, I would say.
We have NDID - National Digital Identification
project and many other projects that are
about to start soon. The Letter of Guarantee
project that link database of commercial
banks in Thailand, for example. I think the
government agency and Financial institutions
have already started using Blockchain.
There is a big logistic company that is started
using Blockchain with Supplier. When
supplier distribute products as agreed, the
financial transaction can be done automatically
without many people involved. Many
companies in Thailand is using Blockchain
but still limited. However, as a consumer,
we may not see much about Blockchain
technology in ourlives.
Dr.Wit | As it’s in the backend.
Dr.Narain | Yes, that is part of the reasons.
And also it has not made any substantial
impact to people like us yet. It is still in a
business world and very limited.
Dr.Wit | Thank you very much, Dr. Narain.
And this is FYI by Delioitte for today. Please
follow us for hot topics and new trends that
will help you succeed in the business world.
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ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดีลอยท์ ประเทศไทย
Synopsis

Blockchain คืออะไร? ทำ�งานอย่างไร? อะไรทีท
่ �
ำ ให้มน
ั
ต่างจากระบบการจัดเก็บข้อมูลอืน
่ ๆ เราได้ยน
ิ หลายคน
อธิบายถึง Blockchain แต่กอ
็ าจจะยังยากทีจ
่ ะเข้าใจ
ลองฟังกันอีกครัง
้ ในเวอร์ชน
่ั เข้าใจง่ายๆ จาก ดร. นเรนทร์
ชุตจ
ิ ร
ิ วงศ์ ผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดีลอยท์
ประเทศไทย

Dr.Wit | โลกดิจต
ิ อลแบบนี้ แต่ละวันเราก็จะได้ยน
ิ

ศัพท์แสงใหม่ๆ เพียบเลยนะครับ เดีย
๋ วก็มป
ี ญ
ั ญา
ประดิษฐ์เดีย
๋ วก็มี Machine Learning เดีย
๋ วก็มี Blockchain Blockchain ผมไปมาหลายงานนะครับ เหมือน
กันหมดเลยคือฟังแล้วเข้าใจยากเหมือนกัน แต่วน
ั นีผ
้ ม
มาคุยกับดร.นเรนทร์ ชุตจ
ิ ร
ิ วงศ์ ซึง
่ ท่านเป็น Director
ของ ดีลอยท์ประเทศไทย ครับ Blockchain ตกลงมัน
คืออะไร ระบบปฎิบต
ั ก
ิ าร มันคือก้อนใส่ขอ
้ มูลหรือมัน
คืออะไรครับ

Dr.Narain | ถ้าเอาโดยหลักการของ Blockchain

ตัวมันเลยมันคือเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล
ประเภทหนึง
่ ปัจจุบน
ั ธุรกิจทีไ่ หนก็แล้วแต่ คุณจะเป็น
ธุรกิจอะไร คุณก็ตอ
้ งมีการจัดการฐานข้อมูล คุณมี
Software ระบบบัญชีคณ
ุ มี Software ระบบการบริหาร
จัดการ Stock หรือควบคุมการผลิต ทัง
้ หมดต้องมี
เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลอยูข่ า้ งล่าง Blockchain

ก็เป็น เทคโนโลยีอก
ี ตัว เท่านัน
่ น
ั เกิดขึน
้ มาในยุค
้ เอง ทีม
ไม่กป
ี่ ท
ี ผ
ี่ า
่ นมา

Dr.Wit | การทำ�งานของมันมันเหมือนหรือต่างกับ
วิธก
ี ารเก็บแบบเดิมๆยังไง

Dr.Narain | สิง
่ ที่ Block่ ทีเ่ รียกว่าเป็นจุดอันหนึง

chain มีความสามารถพิเศษ Blockchain ทัง
้ หมดจะมี
3 เรือ
่ งคือชือ
่ มันเลย Block แล้วก็ Chain ปกติแล้ว
การจัดการฐานข้อมูล Software ทัว
่ ๆไป มันจะเก็บเป็น
Record เรานึกถึง Spreadsheet Excel ทีเ่ ราใช้ทว
่ั ๆ
ไปนะครับ เราก็จะมี Record 1 2 3 4 5 เช่นผมซือ
้ สินค้า
A มูลค่า 100 บาท นีค
่ อ
ื Record ที่ 1 นีค
่ อ
ื Record ที่
2 ซึง
่ ก็จะเก็บอย่างนีเ้ รือ
่ ยๆ ซึง
่ ระบบการจัดการฐาน
ข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบน
ั ทีเ่ ราใช้กเ็ ป็นลักษณะอย่าง
นีเ้ พียง แต่ Blockchain ทีม
่ น
ั ทำ�คือมันจะไม่เก็บเป็น
บรรทัดแล้วมันเก็บเป็นกล่องเราถึงใช้ค�
ำ ว่า Block
เสร็จแล้ว Transaction ทีส
่ องทีเ่ กิดขึน
้ มันจะไม่มเี รียง
กันแบบนี้ มันต่อเป็น Chain คือมันมีการเชือ
่ มโยงกัน

Dr.Wit | เอาก้อนต่างๆมาเชือ
่ มกัน
Dr.Narain | คือ Transaction ทีห
่ นึง
่ ก็จะมาต่อ กับ

่ อ
ธุรกรรมทีส
่ อง สาม สีต
่ กันเป็นลูกโซ่ มันถึงเรียกว่า
Blockchain ก็คอ
ื โซ่นะครับ ความปลอดภัยของข้อมูล

ก็จะสูงขึน
้ เพราะการที่ Transaction 1 2 3 มาต่อกัน มี
การใส่รหัสอะไรบางอย่างลงไปด้วย เพราะฉะนัน
้ ถ้ามี
ใครพยายามจะไปแก้ไขธุรกรรมที่ 2 หรือที่ 3 หรืออะไร
ตรงไหน ก็แล้วแต่มน
ั จะกระทบกับธุรกรรมก่อนๆหน้านี้
และหลังจากนี้ พู ดง่ายๆคือถ้าผมเป็นผูร
้ า
้ ยอยากจะไป
แก้ขอ
้ มูลซักอันหนึง
่ ผมไม่ได้แก้ Transaction นีเ้ ท่านัน
้
ผมต้องไปแก้ทเี่ หลือรอบๆมันอีก อันทีส
่ องของ Blockchain ถ้า ศัพท์ ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า Distributed
Ledger Technology การเก็บข้อมูลนีจ
้ ะมีการกระจาย
พู ดง่ายๆคือมีการกระจาย Copy หรือสำ�เนาข้อมูล
มากกว่าหนึง
่ ที่ ซึง
่ โดยปกติ การใช้งาน Blockchain ใน
โลกความเป็นจริง ในโลกธุรกิจมันอาจจะมีเป็น 10 หรือ
เป็น 100 ก็ได้ เพราะฉะนัน
่ ณ
ุ วิทย์พูดเมือ
่ ซักครู่
้ อย่างทีค
ถูกต้องผมเป็น Hacker หรือเป็นคนไม่ดผ
ี มเข้ามาบริษท
ั
A ผมแก้ขอ
้ มูล Blockchain ได้แล้วแต่ผมยังไม่จบ ผม
ต้องเข้าไปแก้ขอ
้ มูลทีข
่ อ
้ มูลนีอ
้ ยูใ่ นบริษท
ั B และ C และ
D ทีเ่ หลืออยูใ่ นระบบเครือข่ าย Blockchain ด้วยเพราะ
ว่า ผมแก้ที่ A อย่างเดียวไม่ได้เพราะ B เขาจะมีขอ
้ มูล
เดิม ถูกมัย
้ ครับ B เขาจะบอกว่านีไ่ ม่ตรงกัน ผมต้องไป
แก้ทก
ุ คน ซึง
่ ในทางทฤษฎีหรือปฎิบต
ั ิ มันเป็นไปได้ยาก
มากทีเ่ ราจะไปแก้ขอ
้ มูล แล้วอัพเดททุกคนให้เหมือนกัน
หมดในเวลาอันสัน
้ มันยากมาก ความสามารถอันที่ 3
ความสามารถในการเเปลงข้อมูล เรามีชอ
ื่ นาย ก. นาย
ข. มันแปลงให้ไม่รเู้ ลยว่าชือ
่ อะไร ซึง
่ เทคโนโลยีนเี่ ขา
เรียกว่า Hash ซึง
่ เทคโนโลยี Hash มีมานาน แล้ว

เพียงแต่มน
ั ไปใช้ในเรือ
่ งอืน
่ Blockchain ก็ไปจับเรือ
่ ง
Hash เข้ามาความหมายตัวอย่างเมือ
่ ซักครู่ ผมเป็น
บริษท
ั Supplier โรงงานในเมืองจีน มาขอเงินกูจ
้ าก
แบงค์ A ถ้าแบงค์ A ใช้ระบบ Blockchain แบงค์ A
ก็จะเอาใบ PO กับชือ
่ Supplier คนนีใ้ ส่เข้าไปในระบบ
Blockchain และก็เอาข้อมูลพวกนีแ
้ ชร์กบ
ั แบงค์ B
แบงค์ C ทีเ่ หลือได้เขาทำ�ได้เพราะว่าตอนเขาใส่ มันจะ
เกิดการ Hash Data พอ Hash แล้ว ชือ
่ นาย ก หรือ
บริษท
ั A มันจะอ่านไม่ออก มันจะเป็นตัวเลข 64 หลัก

Dr.Wit |เหมือนตัง
้ รหัสเอาไว้
Dr.Narain | ใช่ ข้อดีมน
ั คือว่ารหัสนีม
้ น
ั จะมีความ

Unique มันเป็นตัวมันเองเท่านัน
่
้ เช่นผมแปลจากชือ
คุณวิทย์ แปลงเป็น 64 หลักผมแปลงคุณวิทย์กท
ี่ ๆ
ี ก็
จะลง 64 หลัก หน้าตาเหมือนกันหมด ทีนต
ี้ ว
ั อย่างเมือ
่
ซักครู่ ใช่ไหมครับผมเข้าไปใน Blockchain พอคนทีไ่ ม่
ดีมาแบงค์ B จะมากูบ
้ า
้ งแบงค์ B ก็จะเอาข้อมูลนีม
้ า
Hash Hash แล้วมันตรงอยูใ่ นระบบแล้วเพราะ แบงค์
A แชร์มาแล้วก็จะรูว
้ า
่ มีคน ปล่อยกูไ้ ปแล้ว โดยทีค
่ น
ทีเ่ ป็นแบงค์ A ไม่จ�
ำ เป็นต้องไปบอกว่าคนนีค
้ อ
ื ชือ
่ อะไร
มันก็จะไม่ผด
ิ กฎหมายแบงค์ชาติ นีค
่ อ
ื ความสามารถ
อีกอันของตัว Blockchain

Dr.Wit | สมมุติ ผมเป็นนักธุรกิจ ก็บอกว่าฟังดูมน
ั

ก็ดอ
ี ยูแ
่ ล้วนะแต่ระบบจัดการฐานข้อมูลเดิมมันก็ดอ
ี ยู่
แล้วทำ�ไมผมจะต้องไปลงทุนหรือต้องไปปวดหัว เอา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีช
่ อ
ื่ ว่า Blockchain

Dr.Narain | ต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีจด
ั การ

ฐานข้อมูลระบบใหม่ เวลาบอกลูกค้าเราก็คอ
ื ว่า
Blockchain จะเป็นทางเลือกสุดท้ายทีเ่ ทคโนโลยีอน
ื่ ใช้
ไม่ได้ สาเหตุเพราะว่า Blockchain ยังอยูใ่ นขัน
้ พัฒนา
อันทีส
่ อง Blockchain วันนีเ้ ราจะไปหาคน ทีร
่ เู้ รือ
่ งและ
ลงวางระบบให้เราได้ดแ
ู ลระบบ จะหายากมาก เพราะ
ฉะนัน
้ เราก็จะบอกเลยว่าต้องมีเฉพาะ Use Case หรือ
มีกรณีจริงๆ ทีม
่ น
ั ต้องใช้ Blockchain เราเรียกว่า
เป็น Business to Business คือต้องมีการเชือ
่ มโยง
ระหว่างธุรกิจหนึง
่ ส่งข้อมูลไปอีกธุรกิจหนึง
่ นะครับ
แล้วมีการ Synchronise Data หรือมีการเชือ
่ มโยง
Data แบบ Real Time คือเมือ
่ มันข้าม บริษท
ั ระบบการ
จัดการของข้อมูลทีม
่ อ
ี ยูป
่ จ
ั จุบน
ั มันอาจไม่ตอบโจทย์
เรา Blockchain มันก็จะมาตอบโจทย์เรือ
่ งนี้

Dr.Wit | เช่นอะไรบ้างครับ
Dr.Narain | เราเป็นโรงงานผลิตเรามี Supplier

ของเราในเครือข่ ายเรามี Retailer ทีข
่ ายสินค้าเราเรา
อาจจะมัน
่ ใจว่าสินค้าเราเป็นอย่างนี้ มันมาจากต้นทาง
อย่างไรบ้างตรวจสอบความถูกต้อง

Dr.Wit | อุสาหกรรมแบบไหนครับทีค
่ ด
ิ ว่าทัว
่ โลกเขา
ตืน
่ ตัวและเขาจำ�เป็นต้องมีการใช้ Blockchain

Dr.Narain | กลุม
่ ธุรกิจแรกเลยก็คอ
ื กลุม
่ การเงิน

การธนาคาร เพราะกลุม
่ นีเ้ ราเรียกว่า Trade Finance
เขามีการซือ
้ ขายข้ามประเทศเยอะ ข้อมูลมันต้อง
ป้องกันความผิดพลาดทัง
้ หลายอย่าง เพราะฉะนัน
้
กรณีของธุรกิจการเงินการธนาคารจะเป็นธุรกิจแรกๆ
ทีเ่ ริม
่ ทีเ่ กีย
่ วกับธุรกิจถัดมาก็เป็น
่ ใช้ Blockchain กลุม
พวก Logistics กับการผลิตเช่นการขนส่งข้ามเรือ
ระหว่างประเทศหรือโรงงานผลิต มันต้องมีการเชือ
่ ม
โยงข้อมูลหลายๆแหล่ง เช่นข้อมูลจากผลิต ผมต้อง
ไปกรมศุลฯ ไปเรือ
่ งภาษีสรรพสามิตร ก็วา
่ ไป มันมีคน
เข้ามาอยูใ่ นระบบของ Supply Chain เยอะมาก หลาย
Sector ด้วยนะ แล้วทำ�ให้ขอ
้ มูลนี้ ถูกต้อง ไม่มใี ครมา
แก้ได้ อย่างทีเ่ ราพู ดเมือ
่ ซักครูน
่ ี้ Bblockchain ก็จะเป็น
ตัวทีต
่ อบโจทย์ได้ดแ
ี ล้ว Blockchain มีอน
ั นึงทีส
่ นใจ

มากก็คอ
ื ว่า Transaction นี้ ในธุรกรรมนี้ สมมุตเิ รามี
ข้อมูลทัง
่ ะเปิดหรือปิด
้ หมด 20 ประเภท ผมสามารถทีจ
ตัวไหนก็ได้

Dr.Wit | คำ�ว่าผมสามารถมีความหมายว่าเจ้าของ

ข้อมูล เข้าไปเปิดหรือปิดประตูให้คนเห็นหรือไม่เห็น
ข้อมูลตัวเองได้

Dr.Narain | คือเรากำ�หนดกันไว้กอ
่ น เช่นสมมุติ
ว่าคนทีอ
่ ยูใ่ นระบบ Blockchain ของเราสมมุตเิ ป็นก
รมศุลกากรคุณก็ควรเห็นข้อมูล 5 ฟีลด์ สมมุตเิ รามี
ทัง
ี้ อ เพราะฉะนัน
้ หมด 20 ฟีลด์ คุณเห็น 5 ฟีลด์นพ
้ อีก
15 ฟีลด์ทเี่ หลือหน่วยงานก็จะเห็นเป็น 64 หลัก อ่านไม่
ออก แต่เฉพาะทีค
่ ณ
ุ เกีย
่ วข้องคุณจะอ่านออก
Dr.Wit | คือล๊อคและปลดล๊อคได้ดว
้ ยตัวเอง เจ้าของ
ข้อมูลทำ�ได้

Dr.Narain | พอข้อมูลนีม
้ น
ั ส่งไปผ่านอีกหน่วยงาน

หนึง
่ หน่วยงานนีค
้ วรจะเห็นอีก 8 ฟีลด์ สมมุติ เขาเห็น
8 ฟีลทีเ่ ขาควรจะอ่านได้ แต่ฟล
ี ด์ทเี่ หลือเราไม่ควรให้
เขาเห็น มันก็จะมองไม่เห็น นีค
่ อ
ื สิง
่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นของ
Blockchain ซึง
่ เทคโนโลยีทผ
ี่ า
่ นมาหรือปัจจุบน
ั ของ
การจัดการฐานข้อมูลมันทำ�ไม่ได้

Dr.Wit | ทีน
่ ี้ ดีลอยท์ ในฐานนะทีเ่ ป็นบริษท
ั ทีป
่ รึกษา

ผมเชือ
่ ว่าคงจะมีประสบการณ์กบ
ั หลากหลาย
อุตสาหกรรมบางคนบอกอยากลองใช้เพราะว่าฟังๆดู
แล้วน่าจะเป็นประโยชน์กบ
ั ธุรกิจตัวเอง เอาจุดเริม
่ ต้น
เลยครับ

Dr.Narain | คุณควรจะไปอ่าน Case Study เยอะๆ

ก่อนว่า อุตสาหกรรมทีค
่ ณ
ุ อยู่ ธุรกิจทีค
่ ณ
ุ อยู่ วันนี้
เขาใช้ Blockchain แบบไหนบ้าง เพือ
่ หาไอเดีย เราเรียก
Stage นีว
้ า
่ Ideation ถ้านึกถึงพวก Design Thinking
การหาข้อมูลก่อน เราน่าจะใช้อะไร เมือ
่ เราได้ไอเดีย
ประมาณหนึง
่ แล้ว เราอาจจะเริม
ี Technical
่ ลองให้ทม
เรานะครับ ทีอ
่ าจจะมีความเชีย
่ วชาญ ให้เขาไปศึกษา
ลองสร้าง Pilot หรือตัวจำ�ลองขึน
้ มา เสร็จแล้วก็เริม
่
ทำ�เริม
้ มาเรือ
่ ยๆ ค่อยๆลอง แต่ถา
้ เป็นบริษท
ั
่ พัฒนาขึน
ขนาดใหญ่ รอไม่ได้ ก็จะมีทางลัดตัง
้ แต่ 1 เราเห็นตอน
นีถ
้ า
้ อ่านข่ าวในเมืองไทยก็จะมีเรือ
่ งการ ซือ
้ บริษท
ั กัน
เช่น ซือ
้ พวก Start up ก็จะเป็นทางลัด สำ�หรับบริษท
ั
ใหญ่ทจ
ี่ ะได้ขอ
้ มูลหรือได้เทคโนโลยีเร็ว แน่นอน บริษท
ั

ทีป
่ รึกษาอย่างดีลอยท์ หรือทีไ่ หนก็จะมีบริการอยูแ
่ ล้ว
ว่า คุณอยากทำ� Blockchain เราก็มาทำ� Work shop
กันสร้าง Idea พอได้ไอเดีย คุณอยากจะทำ�เป็น Pilot
Project ขึน
้ มา บริษท
ั ทีป
่ รึกษาอย่างพวกเราก็จะมี
เทคโนโลยีทร
ี่ องรับให้คณ
ุ ทีค
่ ณ
ุ ไม่ตอ
้ งมานัง
่ เสียเวลา
Develop เราก็มเี ทคโนโลยีขา
้ งหลังให้ เพือ
่ ทีอ
่ อกมาเป็น
Prototype หรือตัวต้นแบบทีน
่ า
่ จะเป็นจริงแล้ว น่าจะ
เอาไป Production ได้จริง อันนีค
้ ณ
ุ ก็คอ
่ ยเขยิบไปเป็น
Production อีกทีหนึง
่ พวกบริษท
ั ทีป
่ รึกษาอย่างเรา
หรือทีไ่ หนก็จะมีรองรับเรือ
่ งแบบนีอ
้ ยู่

Dr.Wit | ผมโตมาในยุคมาบุญครองนะ เวลา ที่

บอกว่ามันมี Software ของมัน ผมจะนึกถึงกล่องๆ
ไปซือ
้ มา Blockchain นีค
่ อ
ื ยังไงครับ คือมันคงจะมี
Package Standard ของมันอยู่ แต่ทน
ี แ
ี้ ต่ละธุรกิจก็คง
จำ�เป็นต้องมี Ttailor-made ผมเรียกแบบนีล
้ ะกัน คือ
ทำ�ให้เหมาะสมกับธุรกิจตัวเอง ตรงทีม
่ น
ั มีการ Fine
Tune หรือทำ�ให้มน
ั สอดรับกับธุรกิจตัวเองตรงนี้ ดี
ลอยท์เข้ามาช่วยตรงไหนบ้างครับ

Dr.Narain | ก่อนแรกเลยครับ ปกติอย่างทีบ
่ อก

้ น
ั มีอยู่ 2-3 ค่าย
Blockchain ทุกวันนีย
้ ง
ั ไม่นง
่ิ ตอนนีม
2-3 เทคโนโลยี ยังไม่รวมกันเป็นหนึง
่

Dr.Wit | คือผมคิดว่ามันมีอยูร
่ ะบบเดียว
Dr.Narain | มันไม่ใช่นะครับ มันมีหลายอันเลย

ครับ ทีนค
ี้ นทีเ่ ป็นทีป
่ รึกษาอย่างดีลอยท์ เราก็ตอ
้ งดู
Use case หรือธุรกิจนี้ กรณีทค
ี่ ณ
ุ จะเอาไปใช้ควรจะ
เหมาะกับเทคโนโลยีแบบไหน เราก็เอาตรงนีม
้ าเริม
่ ของ
การ Implement Customise ทีค
่ ณ
ุ วิทย์พูดเมือ
่ ซักครู่
สุดท้าย Blockchain มันจะไม่เหมือนเราซือ
้ Software
สมมุติ Software ERP Software บัญชี มันคือ Software สำ�เร็จรูป ใช่ไหม เรา Customise นิดเดียวก็จบ
แล้ว แต่ Blockchain นีไ่ ม่เป็นอย่างนัน
ื ต้องเรียก
้ ก็คอ
ว่า มารือ
้ ทำ�กันใหม่ เพียงแต่อาจจะมี กรณีของบริษท
ั ที่
ปรึกษาอย่างพวกเรา เราก็มล
ี ก
ั ษณะเหมือน Template
ลักษณะของ Knowledge ทีเ่ รารูอ
้ ยูแ
่ ล้วว่า Use case
แบบคุณอาจจะคล้ายกับอีกทีน
่ ง
ึ ทีเ่ ค้าเคยไปทำ�มา
เพราะฉะนัน
้ เราไม่ได้เริม
่ จากศูนย์ เราจะมีโมเดลรูปแบบ
หนึง
่ เราก็มล
ี ก
ั ษณะเหมือน Template ลักษณะของ
Knowledge ทีเ่ รารูอ
้ ยูแ
่ ล้วว่า Use case แบบคุณ อาจ
จะคล้ายกับอีกทีน
่ ง
ึ ทีเ่ ค้าเคยไปทำ�มา เพราะฉะนัน
้ เราไม่
ได้เริม
่ จากศูนย์ แต่กไ็ ม่ได้บอกสำ�เร็จรูปทีเ่ หมือนคุณ

ลง Sofware กด Next, Next, Next แล้วก็จบ ไม่ได้เป็น
ขนาดนัน
้

Dr.Wit | ขออีกซักคำ�ถามหนึง
่ เวลาคนไทยบอกว่า

เรากำ�ลังพัฒนาไปสูโ่ ลกดิจต
ิ อล เราจะใช่เทคโนโลยี
ต่างๆกันมากมาย ตอนนีผ
้ มเอาเป็นว่า Sector ใหญ่ๆ
นะ เช่นภาครัฐใหญ่ๆก็ดี เอกชนใหญ่เขาเริม
่ ใช้ Blockchain กันถึงขึน
้ ไหนแล้ว

Dr.Narain | ผมว่าเป็นทีน
่ า
่ ยินดีทเี่ รามีหน่วยงาน

รัฐทีก
่ า
้ วหน้ามาก โดยเฉพาะ แบงค์ชาติเรา ผมว่าเรา
ล้ำ�กว่าแม้กระทัง
่ สิงคโปร์เรามีโครงการ NDID National Digital Identification เรามีโครงการเยอะมาก
ซึง
่ หลายอันก็ กำ�ลังจะเริม
้ ล้ว คือและก็มอ
ี ก
ี
่ เร็วๆนีแ
อันเป็นเรือ
่ งของ Letter of Guarantee ก็เป็นการรวม
ของหลายแบงค์ใน เมืองไทยมาเชือ
่ มข้อมูลกัน คือผม
ว่าหน่วยงานรัฐ และ ก็หน่วยงานเฉพาะการเงินการ
ธนาคาร บ้านเราค่อนข้างเริม
้ จ
็ ะมี
่ แล้ว และคราวนีก
หน่วยงาน ผมอาจจะเอ่ยชือ
่ ไม่ได้นะก็เป็นบริษท
ั ขนาด
ใหญ่ทท
ี่ �
ำ เรือ
่ งผลิตด้านขนส่ง เขาเริม
่ เอา Blockchain
มาใช้กบ
ั Supplier เขาในการทีถ
่ า
้ Supplier ส่งของ
ตามเงือ
่ นไข เอาบางทีข
่ อ
้ มูลทีม
่ อ
ี ยูเ่ ข้าไป Blockchain
ก็สามารถทีจ
่ ะจ่ายเงินให้กบ
ั Supplier ได้ดว
้ ยอัตโนมัติ
โดยไม่ตอ
้ งมีคนมายุง
่ มาก สิง
เหล่
า
นี
บ
้
ริ
ษ
ท
ั
ในเมืองไทย
่
เริม
ทดลองกั
น
แล้
ว
เพี
ย
งแต่
ผ
มว่
า
โดยรวมก็
จริงว่ามัน
่
ยังไม่ได้มก
ี ารใช้งานในระดับวงกว้าง เพราะฉะนัน
้ ใน
ระดับพวกเราทีเ่ ป็นผูบ
้ ริโภค Consumer ทัว
่ ไปเราอาจ
จะยังไม่เห็น Blockchain มายุง
่ อะไรกับเรามาก

Dr.Wit | อย่างว่า มันเป็นอยูห
่ ลังบ้าน
Dr.Narain | ใช่ ด้วยส่วนหนึง
่ ครับ แล้วมันก็ยง
ั ไม่

Impact กับคนทัว
่ ไปอย่างพวกเรา มันยังอยูใ่ นโลกของ
ธุรกิจ และก็อยูใ่ นวงจำ�กัดอยู่

Dr.Wit | ขอบคุณมากครับดร. มากนะครับ และนีก
่ ็

คือ FYI by Delioitte สำ�หรับวันนีน
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ครับผูช
้ ม ทีค
่ ด
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่ งทีซ
่ บ
ั ซ้อนค่อนข้างยาก ท่านต้องการความ
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