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Synopsis 
What is Blockchain? How does it work? Why 
is it different from other database man-
agement systems? We have heard about it 
before but it let’s hear it in an easy-to-digest 
version from Dr. Narain Chutijirawong, Busi-
ness Development Director from Deloitte 
Thailand.

Dr.Wit | In this digital era, we heard new 
jargons every day, for example, Artificial In-
telligence (AI), Machine learning, Blockchain, 
etc. I have heard many try to explain Block-
chain. 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 data-
base 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 “Dis-
tributed 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 Com-
pany 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 us-
ing 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?

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 | The owner are able to do this. 

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 data-
base 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-

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 brain-
storming 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.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.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.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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Synopsis 
Blockchain คอือะไร? ทำางานอยา่งไร? อะไรทีท่ำาใหม้นั
ตา่งจากระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูอืน่ๆ เราไดย้นิหลายคน
อธบิายถงึ Blockchain แตก่อ็าจจะยงัยากทีจ่ะเขา้ใจ
ลองฟงักนัอกีครัง้ในเวอรช์ัน่เขา้ใจงา่ยๆ จาก ดร. นเรนทร์
 ชตุจิริวงศ ์ ผูอ้ำานวยการฝา่ยพฒันาธรุกจิดลีอยท์
ประเทศไทย  

Dr.Wit | โลกดจิติอลแบบนี ้แตล่ะวนัเรากจ็ะไดย้นิ
ศพัทแ์สงใหม่ๆ  เพยีบเลยนะครบั เดีย๋วกม็ปีญัญา
ประดษิฐเ์ดีย๋วกม็ ีMachine Learning เดีย๋วกม็ ีBlock-
chain Blockchain ผมไปมาหลายงานนะครบั เหมอืน
กนัหมดเลยคอืฟงัแลว้เขา้ใจยากเหมอืนกนั แตว่นันีผ้ม
มาคยุกบัดร.นเรนทร ์ชตุจิริวงศ ์ซึง่ทา่นเปน็ Director 
ของ ดลีอยทป์ระเทศไทย ครบั Blockchain ตกลงมนั
คอือะไร ระบบปฎบิตักิาร มนัคอืกอ้นใสข่อ้มลูหรอืมนั
คอือะไรครบั

Dr.Narain | ถา้เอาโดยหลกัการของ Blockchain  
ตวัมนัเลยมนัคอืเทคโนโลยกีารจดัการฐานขอ้มลู
ประเภทหนึง่ ปจัจบุนั ธรุกจิทีไ่หนกแ็ลว้แต ่คณุจะเปน็
ธรุกจิอะไร คณุกต็อ้งมกีารจดัการฐานขอ้มลู คณุม ี
Software ระบบบญัชคีณุม ีSoftware ระบบการบรหิาร
จดัการ Stock หรอืควบคมุการผลติ ทัง้หมดตอ้งม ี
เทคโนโลยกีารจดัการฐานขอ้มลูอยูข่า้งลา่ง Blockchain

กเ็ปน็ เทคโนโลยอีกีตวั เทา่นัน้เอง ทีม่นัเกดิขึน้มาในยคุ
ไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา

Dr.Wit | การทำางานของมนัมนัเหมอืนหรอืตา่งกบั
วธิกีารเกบ็แบบเดมิๆยงัไง

Dr.Narain | สิง่ทีเ่รยีกวา่เปน็จดุอนัหนึง่ที ่Block-
chain มคีวามสามารถพเิศษ  Blockchain ทัง้หมดจะมี
 3 เรือ่งคอืชือ่มนัเลย Block แลว้ก ็Chain  ปกตแิลว้
การจดัการฐานขอ้มลู Software ทัว่ๆไป มนัจะเกบ็เปน็
 Record เรานกึถงึ Spreadsheet Excel ทีเ่ราใชท้ัว่ๆ
ไปนะครบั เรากจ็ะม ีRecord 1 2 3 4 5 เชน่ผมซือ้สนิคา้
 A มลูคา่ 100 บาท นีค่อื Record ที ่1 นีค่อื Record ที่
 2 ซึง่กจ็ะเกบ็อยา่งนีเ้รือ่ยๆ  ซึง่ระบบการจดัการฐาน
ขอ้มลูในอดตีหรอืปจัจบุนัทีเ่ราใชก้เ็ปน็ลกัษณะอยา่ง
นีเ้พยีง แต ่Blockchain ทีม่นัทำาคอืมนัจะไมเ่กบ็เปน็
บรรทดัแลว้มนัเกบ็เปน็กลอ่งเราถงึใชค้ำาวา่ Block 
เสรจ็แลว้ Transaction ทีส่องทีเ่กดิขึน้มนัจะไมม่เีรยีง
กนัแบบนี ้มนัตอ่เปน็ Chain  คอืมนัมกีารเชือ่มโยงกนั 

Dr.Wit | เอากอ้นตา่งๆมาเชือ่มกนั

Dr.Narain | คอื Transaction ทีห่นึง่กจ็ะมาตอ่ กบั
ธรุกรรมทีส่อง สาม สีต่อ่กนัเปน็ลกูโซ ่มนัถงึเรยีกวา่ 
Blockchain กค็อืโซน่ะครบั ความปลอดภยัของขอ้มลู

กจ็ะสงูขึน้ เพราะการที ่Transaction 1 2 3 มาตอ่กนั  มี
การใสร่หสัอะไรบางอยา่งลงไปดว้ย เพราะฉะนัน้ถา้มี
ใครพยายามจะไปแกไ้ขธรุกรรมที ่2 หรอืที ่3 หรอือะไร
ตรงไหน กแ็ลว้แตม่นัจะกระทบกบัธรุกรรมกอ่นๆหนา้นี้
และหลงัจากนี ้พูดงา่ยๆคอืถา้ผมเปน็ผูร้า้ยอยากจะไป
แกข้อ้มลูซกัอนัหนึง่ ผมไมไ่ดแ้ก ้Transaction นีเ้ทา่นัน้ 
ผมตอ้งไปแกท้ีเ่หลอืรอบๆมนัอกี อนัทีส่องของ Block-
chain ถา้ ศพัท ์ศพัทเ์ทคนคิเขาเรยีกวา่ Distributed 
Ledger Technology การเกบ็ขอ้มลูนีจ้ะมกีารกระจาย
 พูดงา่ยๆคอืมกีารกระจาย Copy หรอืสำาเนาขอ้มลู
มากกวา่หนึง่ที ่ซึง่โดยปกต ิการใชง้าน Blockchain ใน
โลกความเปน็จรงิ ในโลกธรุกจิมนัอาจจะมเีปน็ 10 หรอื 
เปน็ 100 กไ็ด ้เพราะฉะนัน้อยา่งทีค่ณุวทิยพู์ดเมือ่ซกัครู ่
ถกูตอ้งผมเปน็ Hacker หรอืเปน็คนไมด่ผีมเขา้มาบรษิทั
 A ผมแกข้อ้มลู Blockchain ไดแ้ลว้แตผ่มยงัไมจ่บ ผม
ตอ้งเขา้ไปแกข้อ้มลูทีข่อ้มลูนีอ้ยูใ่นบรษิทั B และ C และ
 D ทีเ่หลอือยูใ่นระบบเครอืข่าย Blockchain ดว้ยเพราะ
วา่ ผมแกท้ี ่A อยา่งเดยีวไมไ่ดเ้พราะ B เขาจะมขีอ้มลู
เดมิ ถกูมัย้ครบั B เขาจะบอกวา่นีไ่มต่รงกนั ผมตอ้งไป
แกท้กุคน ซึง่ในทางทฤษฎหีรอืปฎบิตั ิมนัเปน็ไปไดย้าก
มากทีเ่ราจะไปแกข้อ้มลู แลว้อพัเดททกุคนใหเ้หมอืนกนั
หมดในเวลาอนัสัน้ มนัยากมาก ความสามารถอนัที ่3 
ความสามารถในการเเปลงขอ้มลู เรามชีือ่นาย ก. นาย
 ข. มนัแปลงใหไ้มรู่เ้ลยวา่ชือ่อะไร ซึง่เทคโนโลยนีีเ่ขา
เรยีกวา่ Hash ซึง่เทคโนโลย ีHash มมีานาน แลว้

 เพยีงแตม่นัไปใชใ้นเรือ่งอืน่ Blockchain กไ็ปจบัเรือ่ง
 Hash เขา้มาความหมายตวัอยา่งเมือ่ซกัครู ่ ผมเปน็
บรษิทั Supplier โรงงานในเมอืงจนี มาขอเงนิกูจ้าก
 แบงค ์A ถา้แบงค ์A ใชร้ะบบ Blockchain  แบงค ์A 
กจ็ะเอาใบ PO กบัชือ่ Supplier คนนีใ้สเ่ขา้ไปในระบบ
  Blockchain และกเ็อาขอ้มลูพวกนีแ้ชรก์บั แบงค ์B 
แบงค ์C ทีเ่หลอืไดเ้ขาทำาไดเ้พราะวา่ตอนเขาใส ่มนัจะ
เกดิการ Hash Data พอ Hash แลว้ ชือ่นาย ก หรอื
บรษิทั A  มนัจะอา่นไมอ่อก มนัจะเปน็ตวัเลข 64 หลกั

Dr.Wit |เหมอืนตัง้รหสัเอาไว้

Dr.Narain | ใช ่ขอ้ดมีนัคอืวา่รหสันีม้นัจะมคีวาม
 Unique มนัเปน็ตวัมนัเองเทา่นัน้เชน่ผมแปลจากชือ่
คณุวทิย ์  แปลงเปน็ 64 หลกัผมแปลงคณุวทิยก์ีท่ีๆ ก็
จะลง 64 หลกั หนา้ตาเหมอืนกนัหมด ทนีีต้วัอยา่งเมือ่
ซกัครู ่ใชไ่หมครบัผมเขา้ไปใน Blockchain พอคนทีไ่ม่
ดมีาแบงค ์B จะมากูบ้า้งแบงค ์B กจ็ะเอาขอ้มลูนีม้า
 Hash Hash แลว้มนัตรงอยูใ่นระบบแลว้เพราะ แบงค์
 A แชรม์าแลว้กจ็ะรูว้า่มคีน ปลอ่ยกูไ้ปแลว้ โดยทีค่น
ทีเ่ปน็แบงค ์A ไมจ่ำาเปน็ตอ้งไปบอกวา่คนนีค้อืชือ่อะไร
 มนักจ็ะไมผ่ดิกฎหมายแบงคช์าต ินีค่อืความสามารถ
อกีอนัของตวั Blockchain



Dr.Wit | สมมตุ ิผมเปน็นกัธรุกจิ กบ็อกวา่ฟงัดมูนั
กด็อียูแ่ลว้นะแตร่ะบบจดัการฐานขอ้มลูเดมิมนักด็อียู่
แลว้ทำาไมผมจะตอ้งไปลงทนุหรอืตอ้งไปปวดหวั เอา
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีช่ือ่วา่ Blockchain

Dr.Narain | ตอ้งบอกวา่มนัเปน็เทคโนโลยจีดัการ
ฐานขอ้มลูระบบใหม ่เวลาบอกลกูคา้เรากค็อืวา่
 Blockchain จะเปน็ทางเลอืกสดุทา้ยทีเ่ทคโนโลยอีืน่ใช้
ไมไ่ด ้สาเหตเุพราะวา่ Blockchain ยงัอยูใ่นขัน้พฒันา
 อนัทีส่อง Blockchain วนันีเ้ราจะไปหาคน ทีรู่เ้รือ่งและ
ลงวางระบบใหเ้ราไดด้แูลระบบ   จะหายากมาก เพราะ
ฉะนัน้ เรากจ็ะบอกเลยวา่ตอ้งมเีฉพาะ Use Case หรอื
มกีรณจีรงิๆ ทีม่นัตอ้งใช ้Blockchain  เราเรยีกวา่
เปน็ Business to Business คอืตอ้งมกีารเชือ่มโยง
ระหวา่งธรุกจิหนึง่ สง่ขอ้มลูไปอกีธรุกจิหนึง่นะครบั
 แลว้มกีาร Synchronise Data หรอืมกีารเชือ่มโยง
 Data แบบ Real Time คอืเมือ่มนัขา้ม บรษิทั ระบบการ
จดัการของขอ้มลูทีม่อียูป่จัจบุนัมนัอาจไมต่อบโจทย์
เรา Blockchain มนักจ็ะมาตอบโจทยเ์รือ่งนี้

Dr.Wit | เชน่อะไรบา้งครบั

Dr.Narain | เราเปน็โรงงานผลติเราม ีSupplier 
ของเราในเครอืข่ายเราม ีRetailer ทีข่ายสนิคา้เราเรา
อาจจะมัน่ใจวา่สนิคา้เราเปน็อยา่งนี ้มนัมาจากตน้ทาง
อยา่งไรบา้งตรวจสอบความถกูตอ้ง 

Dr.Wit | อสุาหกรรมแบบไหนครบัทีค่ดิวา่ทัว่โลกเขา
ตืน่ตวัและเขาจำาเปน็ตอ้งมกีารใช ้Blockchain

Dr.Narain | กลุม่ธรุกจิแรกเลยกค็อืกลุม่การเงนิ
 การธนาคาร เพราะกลุม่นีเ้ราเรยีกวา่ Trade Finance  
เขามกีารซือ้ขายขา้มประเทศเยอะ ขอ้มลูมนัตอ้ง
ปอ้งกนัความผดิพลาดทัง้หลายอยา่ง เพราะฉะนัน้
กรณขีองธรุกจิการเงนิการธนาคารจะเปน็ธรุกจิแรกๆ
ทีเ่ริม่ใช ้Blockchain กลุม่ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิถดัมากเ็ปน็
พวก Logistics กบัการผลติเชน่การขนสง่ขา้มเรอื
ระหวา่งประเทศหรอืโรงงานผลติ มนัตอ้งมกีารเชือ่ม
โยงขอ้มลูหลายๆแหลง่ เชน่ขอ้มลูจากผลติ ผมตอ้ง
ไปกรมศลุฯ ไปเรือ่งภาษสีรรพสามติร กว็า่ไป มนัมคีน
เขา้มาอยูใ่นระบบของ Supply Chain เยอะมาก หลาย
 Sector ดว้ยนะ แลว้ทำาใหข้อ้มลูนี ้ถกูตอ้ง ไมม่ใีครมา
แกไ้ด ้อยา่งทีเ่ราพูดเมือ่ซกัครูน่ี ้Bblockchain กจ็ะเปน็
ตวัทีต่อบโจทยไ์ดด้แีลว้ Blockchain มอีนันงึทีส่นใจ

มากกค็อืวา่ Transaction นี ้ในธรุกรรมนี ้สมมตุเิรามี
ขอ้มลูทัง้หมด 20 ประเภท ผมสามารถทีจ่ะเปดิหรอืปดิ
ตวัไหนกไ็ด้

Dr.Wit | คำาวา่ผมสามารถมคีวามหมายวา่เจา้ของ
ขอ้มลู เขา้ไปเปดิหรอืปดิประตใูหค้นเหน็หรอืไมเ่หน็
ขอ้มลูตวัเองได้

Dr.Narain | คอืเรากำาหนดกนัไวก้อ่น เชน่สมมตุิ
วา่คนทีอ่ยูใ่นระบบ Blockchain ของเราสมมตุเิปน็ก
รมศลุกากรคณุกค็วรเหน็ขอ้มลู 5 ฟลีด ์สมมตุเิรามี
ทัง้หมด 20 ฟลีด ์ คณุเหน็ 5 ฟลีดน์ีพ้อ เพราะฉะนัน้อกี
 15 ฟลีดท์ีเ่หลอืหนว่ยงานกจ็ะเหน็เปน็ 64 หลกั อา่นไม่
ออก แตเ่ฉพาะทีค่ณุเกีย่วขอ้งคณุจะอา่นออก

Dr.Wit | คอืลอ๊คและปลดลอ๊คไดด้ว้ยตวัเอง เจา้ของ
ขอ้มลูทำาได้

Dr.Narain | พอขอ้มลูนีม้นัสง่ไปผา่นอกีหนว่ยงาน
หนึง่ หนว่ยงานนีค้วรจะเหน็อกี 8 ฟลีด ์สมมตุ ิเขาเหน็
 8 ฟลีทีเ่ขาควรจะอา่นได ้แตฟ่ลีดท์ีเ่หลอืเราไมค่วรให้
เขาเหน็ มนักจ็ะมองไมเ่หน็ นีค่อืสิง่ทีเ่ปน็จดุเดน่ของ
 Blockchain ซึง่เทคโนโลยทีีผ่า่นมาหรอืปจัจบุนัของ
การจดัการฐานขอ้มลูมนัทำาไมไ่ด้

Dr.Wit | ทีน่ี ้ดลีอยท ์ในฐานนะทีเ่ปน็บรษิทัทีป่รกึษา
 ผมเชือ่วา่คงจะมปีระสบการณก์บัหลากหลาย
อตุสาหกรรมบางคนบอกอยากลองใชเ้พราะวา่ฟงัๆดู
แลว้นา่จะเปน็ประโยชนก์บัธรุกจิตวัเอง เอาจดุเริม่ตน้
เลยครบั

Dr.Narain | คณุควรจะไปอา่น Case Study เยอะๆ
กอ่นวา่ อตุสาหกรรมทีค่ณุอยู ่ ธรุกจิทีค่ณุอยู ่วนันี้
เขาใช ้Blockchain แบบไหนบา้ง เพือ่หาไอเดยี เราเรยีก 
Stage นีว้า่ Ideation  ถา้นกึถงึพวก Design Thinking 
การหาขอ้มลูกอ่น  เรานา่จะใชอ้ะไร เมือ่เราไดไ้อเดยี
ประมาณหนึง่แลว้ เราอาจจะเริม่ ลองใหท้มี Technical 
เรานะครบั ทีอ่าจจะมคีวามเชีย่วชาญ ใหเ้ขาไปศกึษา
ลองสรา้ง Pilot หรอืตวัจำาลองขึน้มา เสรจ็แลว้กเ็ริม่
ทำาเริม่พฒันาขึน้มาเรือ่ยๆ  คอ่ยๆลอง แตถ่า้เปน็บรษิทั
ขนาดใหญ ่รอไมไ่ด ้กจ็ะมทีางลดัตัง้แต ่1 เราเหน็ตอน
นีถ้า้อา่นข่าวในเมอืงไทยกจ็ะมเีรือ่งการ ซือ้บรษิทักนั
 เชน่ ซือ้พวก Start up กจ็ะเปน็ทางลดั สำาหรบับรษิทั
ใหญท่ีจ่ะไดข้อ้มลูหรอืไดเ้ทคโนโลยเีรว็ แนน่อน บรษิทั

ทีป่รกึษาอยา่งดลีอยท ์หรอืทีไ่หนกจ็ะมบีรกิารอยูแ่ลว้
วา่ คณุอยากทำา Blockchain เรากม็าทำา Work shop 
กนัสรา้ง Idea พอไดไ้อเดยี คณุอยากจะทำาเปน็ Pilot 
Project ขึน้มา บรษิทัทีป่รกึษาอยา่งพวกเรากจ็ะมี
เทคโนโลยทีีร่องรบัใหค้ณุ  ทีค่ณุไมต่อ้งมานัง่เสยีเวลา 
Develop เรากม็เีทคโนโลยขีา้งหลงัให ้เพือ่ทีอ่อกมาเปน็
 Prototype หรอืตวัตน้แบบทีน่า่จะเปน็จรงิแลว้ นา่จะ
เอาไป Production ไดจ้รงิ อนันีค้ณุกค็อ่ยเขยบิไปเปน็
 Production อกีทหีนึง่  พวกบรษิทัทีป่รกึษาอยา่งเรา
หรอืทีไ่หนกจ็ะมรีองรบัเรือ่งแบบนีอ้ยู่

Dr.Wit | ผมโตมาในยคุมาบญุครองนะ เวลา ที่
บอกวา่มนัม ีSoftware ของมนั ผมจะนกึถงึกลอ่งๆ
 ไปซือ้มา Blockchain นีค่อืยงัไงครบั คอืมนัคงจะม ี
Package Standard ของมนัอยู ่แตท่นีีแ้ตล่ะธรุกจิกค็ง
จำาเปน็ตอ้งม ีTtailor-made ผมเรยีกแบบนีล้ะกนั  คอื
ทำาใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิตวัเอง ตรงทีม่นัมกีาร Fine 
Tune หรอืทำาใหม้นัสอดรบักบัธรุกจิตวัเองตรงนี ้ดี
ลอยทเ์ขา้มาชว่ยตรงไหนบา้งครบั

Dr.Narain | กอ่นแรกเลยครบั ปกตอิยา่งทีบ่อก
 Blockchain ทกุวนันีย้งัไมน่ิง่ตอนนีม้นัมอียู ่2-3 คา่ย 
2-3 เทคโนโลย ี ยงัไมร่วมกนัเปน็หนึง่

Dr.Wit | คอืผมคดิวา่มนัมอียูร่ะบบเดยีว 

Dr.Narain | มนัไมใ่ชน่ะครบั มนัมหีลายอนัเลย
ครบั  ทนีีค้นทีเ่ปน็ทีป่รกึษาอยา่งดลีอยท ์ เรากต็อ้งดู
 Use case หรอืธรุกจินี ้กรณทีีค่ณุจะเอาไปใชค้วรจะ
เหมาะกบัเทคโนโลยแีบบไหน เรากเ็อาตรงนีม้าเริม่ของ
การ Implement Customise ทีค่ณุวทิยพู์ดเมือ่ซกัครู่
 สดุทา้ย Blockchain มนัจะไมเ่หมอืนเราซือ้ Software 
สมมตุ ิ Software ERP Software บญัช ีมนัคอื Soft-
ware สำาเรจ็รปู ใชไ่หม เรา Customise นดิเดยีวกจ็บ
แลว้ แต ่Blockchain นีไ่มเ่ปน็อยา่งนัน้ กค็อืตอ้งเรยีก
วา่ มารือ้ทำากนัใหม ่เพยีงแตอ่าจจะม ีกรณขีองบรษิทัที่
ปรกึษาอยา่งพวกเรา เรากม็ลีกัษณะเหมอืน Template 
ลกัษณะของ Knowledge ทีเ่รารูอ้ยูแ่ลว้วา่ Use case 
แบบคณุอาจจะคลา้ยกบัอกีทีน่งึทีเ่คา้เคยไปทำามา
 เพราะฉะนัน้เราไมไ่ดเ้ริม่จากศนูย ์เราจะมโีมเดลรปูแบบ
 หนึง่ เรากม็ลีกัษณะเหมอืน Template ลกัษณะของ 
Knowledge ทีเ่รารูอ้ยูแ่ลว้วา่ Use case แบบคณุ อาจ
จะคลา้ยกบัอกีทีน่งึทีเ่คา้เคยไปทำามา เพราะฉะนัน้เราไม่
ไดเ้ริม่จากศนูย ์แตก่ไ็มไ่ดบ้อกสำาเรจ็รปูทีเ่หมอืนคณุ

ลง Sofware กด  Next, Next, Next แลว้กจ็บ ไมไ่ดเ้ปน็
ขนาดนัน้

Dr.Wit | ขออกีซกัคำาถามหนึง่เวลาคนไทยบอกวา่
เรากำาลงัพฒันาไปสูโ่ลกดจิติอล เราจะใชเ่ทคโนโลยี
ตา่งๆกนัมากมาย ตอนนีผ้มเอาเปน็วา่ Sector ใหญ่ๆ
 นะ เชน่ภาครฐัใหญ่ๆ กด็ ีเอกชนใหญเ่ขาเริม่ใช ้Block-
chain กนัถงึขึน้ไหนแลว้

Dr.Narain | ผมวา่เปน็ทีน่า่ยนิดทีีเ่รามหีนว่ยงาน
รฐัทีก่า้วหนา้มาก โดยเฉพาะ แบงคช์าตเิรา ผมวา่เรา
ลำา้กวา่แมก้ระทัง่สงิคโปรเ์รามโีครงการ NDID Na-
tional Digital Identification เรามโีครงการเยอะมาก
ซึง่หลายอนัก ็กำาลงัจะเริม่เรว็ๆนีแ้ลว้ คอืและกม็อีกี
อนัเปน็เรือ่งของ Letter of Guarantee กเ็ปน็การรวม
ของหลายแบงคใ์น เมอืงไทยมาเชือ่มขอ้มลูกนั คอืผม
วา่หนว่ยงานรฐั และ กห็นว่ยงานเฉพาะการเงนิการ
ธนาคาร บา้นเราคอ่นขา้งเริม่แลว้ และคราวนีก้จ็ะมี
หนว่ยงาน ผมอาจจะเอย่ชือ่ไมไ่ดน้ะกเ็ปน็บรษิทัขนาด
ใหญท่ีท่ำาเรือ่งผลติดา้นขนสง่ เขาเริม่เอา Blockchain 
มาใชก้บั Supplier เขาในการทีถ่า้ Supplier สง่ของ
 ตามเงือ่นไข เอาบางทีข่อ้มลูทีม่อียูเ่ขา้ไป Blockchain 
กส็ามารถทีจ่ะจา่ยเงนิใหก้บั Supplier ไดด้ว้ยอตัโนมตัิ
โดยไมต่อ้งมคีนมายุง่มาก สิง่เหลา่นีบ้รษิทัในเมอืงไทย
เริม่ทดลองกนัแลว้ เพยีงแตผ่มวา่โดยรวมกจ็รงิวา่มนั
ยงัไมไ่ดม้กีารใชง้านในระดบัวงกวา้ง เพราะฉะนัน้ใน
ระดบัพวกเราทีเ่ปน็ผูบ้รโิภค Consumer ทัว่ไปเราอาจ
จะยงัไมเ่หน็ Blockchain มายุง่อะไรกบัเรามาก

Dr.Wit | อยา่งวา่ มนัเปน็อยูห่ลงับา้น

Dr.Narain | ใช ่ดว้ยสว่นหนึง่ครบั แลว้มนักย็งัไม ่
Impact กบัคนทัว่ไปอยา่งพวกเรา มนัยงัอยูใ่นโลกของ
ธรุกจิ และกอ็ยูใ่นวงจำากดัอยู ่

Dr.Wit | ขอบคณุมากครบัดร. มากนะครบั และนีก่็
คอื FYI by Delioitte สำาหรบัวนันีน้ะครบั ครัง้ใดกต็าม
ครบัผูช้ม ทีค่ดิวา่ม ีTopic ที ่In Trend ฟงัแลว้อาจจะ
เปน็เรือ่งทีซ่บัซอ้นคอ่นขา้งยาก ทา่นตอ้งการความ
เขา้ใจแบบงา่ยๆ พรอ้มกบัตวัอยา่งทีส่ามารถทีจ่ะ นำา
ไปคดิตอ่ยอดได ้นำาไปฏบิตัใินอนาคตได ้ตอ้งไมล่มืนะ
ครบัตดิตาม FYI by Deloitte
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