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ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย:ี นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ

• Quantum Technology และ Quantum Computing เทคโนโลยทีีจ่ะมาเปลีย่นแปลงโลก เศรษฐกจิ ธุรกจิและวถิี

ชวีติของผูค้น คอมพวิเตอรเ์ชงิควอนตมั (Quantum Computer) จะนําคุณสมบตัขิอง “อะตอม” มาใชใ้นการ

ประมวลผลทาํใหม้กีารประมวลผลทีเ่รว็กว่าคอมพวิเตอรท์ัว่ไปอยา่งมาก จะทาํใหปั้ญญาประดษิฐ์ A.I. อยา่งกา้ว

กระโดด และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ อะตอมสามารถทําได้หลายอย่างในเวลาเดียวกนั (คอมพิวเตอร์ปกติจะ

ประมวลผลดว้ยค่า 0 หรอื 1 แต่คอมพวิเตอรเ์ชงิควอนตมัประมวลผลค่า 0 และ 1 พรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั) 

หรอื อะตอมตวัหน่ึงสามารถสือ่สารกบัอะตอมอกีตวัหน่ึงทีอ่ยูไ่กลออกไปในทนัท ีโดยไมต่อ้งผา่นตวักลาง

• Google, Microsoft, IBM ทุม่เทในการพฒันาเทคโนโลยคีวอมตมัอยา่งจรงิจงั 

• Digital Technology และ Metaverse Technology ทาํใหร้ะยะห่างของ “พืน้ที”่ และ “เวลา” หดสัน้และทาํใหก้าร

ทํางานหรอืการดําเนินการต่างๆลดขดีจํากดัลงอย่างมาก เพราะเทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเตอรเ์น็ตบวกกบัพลงั

การประมวลผลทีเ่รว็ขึน้ทาํใหร้ะยะทางหายไปและการบัสง่ขอ้มลูเรว็ขึน้กวา่เดมิ 

• Metaverse Technology เป็นการต่อยอด Digital Technology เชน่เดยีวกบั Mataverse Economy จะเป็นสว่น

ต่อขยายของ Digital Economy 

• ในอนาคตอกีไมก่ีปี่ขา้งหน้า เราตอ้งศกึษาการเกดิขึน้ของ Quantum Computing Economy แน่นอน 
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Quantum Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (1)

• Google Quantum Artificial Intelligence Lab เผยแพร่เอกสารวจิยัขอ้คน้พบว่า Google D-Wave 2X ซึง่ใช้

เทคโนโลยีเชิงควอนตมัเทียบกบัคอมพิวเตอร์ปรกติ คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ไวขึ้น เรียนรู้ได้ไวขึ้นมหาศาล 

สามารถแกโ้จทยย์ากๆ ปรศินาทางวทิยาศาสตรต่์างๆทีย่งัไมส่ามาถไขปรศินาไดต้ลอดจนไปถงึการคดิสตูรผลติ

ยาสามารถแกไ้ขไดร้วดเรว็ขึน้

• เป้าหมายของกเูกลิในการทุม่เทพฒันาคอมพวิเตอรเ์ชงิควอนตมักช็ดัเจนวา่ ตอ้งการจะนํามาใชด้า้น “Advance 

Machine Learning” อกีไมน่านนกั สิง่ประดษิฐท์ีใ่ช ้Machine Learning เชน่ รถยนตไ์รค้นขบั หุ่นยนต ์และ A.I. 

จะฉลาดและทาํงานไดด้ขีึน้กวา่เดมิ

• เทคโนโลยคีวอนตมั จะเขา้มาพลกิโฉมธุรกจิดจิทิลั ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในอนาคต ปรบัเปลีย่นเศรษฐกจิดจิทิลั

และเศรษฐกจิ Metaverse ไปอกีขัน้หน่ึง

• เมือ่ประมาณ 2-3 ปีทีแ่ลว้ Google ไดป้ระกาศความสาํเรจ็ในการพฒันาเทคโนโลยคีวอนตมัเป็นครัง้แรกของโลก 

โดยทมีนกัวจิยั พบวา่ หากใชซ้เูปอรค์อมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะประมาณ 100,000 เครื่อง ในการคาํนวณแกปั้ญหา

ทีไ่ดร้บัการออกแบบมาอยา่งพเิศษ จะใชเ้วลากว่า 10,000 ปีในการคาํนวณ แต่หากใชค้อมพวิเตอรค์อวนตมัจะ

สามารถยน่เวลาเหลอืเพยีง 3 นาท ี20 วนิาทเีทา่นัน้ 
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Quantum Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (2)

• หลายธุรกจิอุตสาหกรรมสามารถนําเทคโนโลยคีวอนตมัมาใชไ้ดแ้ละสามารถคาํนวณจุดทีท่าํใหเ้กดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลสงูสดุ Optimization ดว้ยความถูกตอ้ง ใชเ้วลาและทรพัยากรน้อยลงในตรวจวนิิจฉยัโรคเชงิลกึ 

การผลติยาคํานวณสูตรยา ใชป้ระโยชน์ในธุรกจิปิโตรเคมแีละพลงังาน ประเมนิความคุม้ค่าของแหล่งขุดเจาะ

น้ํามนัและการตรวจหาแหล่งพลงังาน นอกจากน้ียงัสามารถใชป้ระโยชน์ในภาคการเงนิการลงทุน โลจสีตกิส์ ค่า

ปลกี การพยากรณ์อากาศ พยากรณ์เทีย่วบนิ ควอนตมัเซน็เซอรส์ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ทางการทหาร เช่น 

โดรนทางการทหาร การสกดักัน้ขปีนาวุธแมน่ยาํสงู 

• อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นอยา่งแรงและเรว็ในอนาคตอนัใกล ้การทาํ Solution Provider จะมี

ประสทิธภิาพสงูขึน้อย่างมาก การออกแบบอลักอรทิมึ รวมเขา้กบัระบบ AI และ Machine Learning เพื่อ

แกปั้ญหามากมายสามารถทาํไดง้า่ยขึน้และเรว็ขึน้

• สิง่ทีเ่ราตอ้งศกึษาต่อไป คอื Quantum Technology และ Metaverse Technology จะหลอมรวมกนัอยา่งไร และ 

มนียัยะอยา่งไรต่อเศรษฐกจิ ธุรกจิ วถิชีวีติและสงัคม รวมทัง้ระบบการเมอืง เป็นเรือ่งทีต่อ้งมกีารวจิยัเพิม่เตมิ 
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Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (1)

• Metaverse Economy จะเกดิขึน้เป็นภาคต่อยอดของ Digital Economy ซึง่คดิว่าจะเกดิขึน้ไดเ้รว็และแรงกว่า 

Digital Economy แบบเดมิหรอื การแพร่กระจายของ สือ่สงัคมออนไลน์ Social Media เดมิทีใ่ชเ้วลาประมาณ 

5-10 ปีในพลิกโฉมระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศและหลายธุรกิจอุตสาหกรรม คาดว่า ไทยไม่สามารถ

หลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลง ในขณะทีไ่ทยมคีวามพรอ้มในเตรยีมรบัมอืของกจิการต่างๆในระดบัตํ่าถงึปานกลาง 

ทัง้ภาคเอกชน ภาครฐั ภาควชิาการและโครงสรา้งพืน้ฐานยงัมคีวามพรอ้มไมม่ากนกั จะอยูใ่นฐานะผูซ้ือ้และผูใ้ช้

เทคโนโลยต่ีอไป ไมใ่ชใ่นฐานะผูผ้ลติหรอืสามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัระบบเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเตม็ที ่

• แม้นไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลย ีแต่ก็สามารถใช้ประโยชน์และสร้างนัยยสําคญัทางเศรษฐกิจ (Economic 

implications) ไดจ้าก Metaverse Economy คอื โอกาสทางเศรษฐกจิอยา่งมหาศาลจากโลกใหมท่ีเ่ป็นการหลอม

รวม โลกจรงิ กบั โลกเสมอืนจรงิผา่น 3D virtual universe และ เกดิสิง่ทีเ่ป็น Second Life ซึง่จะเป็นการทดลอง

ครัง้สาํคญัของ Virtual Economics นอกจากน้ีจะเกดิ Remote Work ขึน้อย่างมากมาย และ เป็นโอกาสของ

ธุรกจิ Home Stay กจิการอสงัหารมิทรพัยบ์างประเภทและภาคทอ่งเทีย่วไทย 
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Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (2)

• วเิคราะหโ์ครงสรา้ง Metaverse เกีย่วขอ้งกบักจิการทัง้ ตน้น้ํา กลางน้ํา และ ปลายน้ํา จะทาํใหเ้กดิการจา้งงาน

จํานวนหน่ึงจากการผลติสนิค้าและการให้บรกิารใหม่ ในขณะที่ตลอดทัง้กระบวนการของโครงสร้างน้ีจะไป 

Disrupt กจิการเดมิและตลาดแรงงานเดมิคอ่นขา้งมากเชน่เดยีวกนั  

• กลุม่ธุรกจิอุตสาหกรรมทีไ่ดป้ระโยชน์เตม็ทีแ่ละมกีารขยายตวัสงู คอื กลุม่ธุรกจิโทรคมนาคม 5G-6G ทีใ่หบ้รกิาร

โครงข่ายมอืถอืและ fixed Broadband จะไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที่ กลุ่มสนิคา้ไอทแีละอุปกรณ์ ชิ้นส่วน

อเิลคทรอนิกสไ์ดป้ระโยชน์เตม็ที ่ธุรกจิฟินเทคและธุรกจิเพลตฟอรม์ ธุรกจิบนัเทงิและการทาํงานเสมอืนจรงิ ใน

ระยะยาวแลว้กลุม่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ คอื กจิการคา้ปลกีแบบเดมิ กลุม่ธุรกจิธนาคารและการลงทุนแบบเดมิ ธุรกจิ

เกีย่วกบัการเป็นตวัแทนหรอืคนกลางในภาคท่องเทีย่ว ภาคการศกึษา ภาคบรกิารการเงนิและการลงทุน ธุรกจิ

ใหเ้ชา่สาํนกังาน ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุขนาดใหญ่ สว่นกจิการพลงังานแบบเดมิ น้ํามนัปิโตรเลยีม ถ่าน

หนิ ก๊าซธรรมชาต ิในระยะยาวอุปสงคจ์ะคอ่ยๆลดลงเรือ่ยๆ

• ผลติภณัฑส์นิคา้และบรหิารหลายอยา่งจะหายไปจากตลาดและถูกแทนทีโ่ดยสนิคา้และบรกิารใหม่ๆจากผลของ 

Metaverse และ Quantum Computing ระบบเศรษฐกจิ ระบบการศกึษา ระบบการเงนิ การท่องเทีย่ว ความ

บนัเทงิ ระบบทาํงาน ยงัคงทาํหน้าทีข่องมนัแต่มนัจะมรีปูโฉมใหม่
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Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (3)

• ความเหลือ่มลํ้าอาจเพิม่ขึน้หากการเขา้ถงึต่างกนัมาก จงึเป็นหน้าทีข่องรฐับาลในการแกไ้ขให้

เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสถาบันและ

กฎระเบยีบใหส้นับสนุนการเตบิโตและการเขา้ถงึอย่างเสมอภาค การปล่อยใหเ้พยีงแค่กลไก

ปรกตขิองกลไกตลาดจะเกดิความลม้เหลวในการเขา้ถงึเกดิขึน้โดยทัว่ไป ตอ้งเขา้ถงึไดทุ้กคน

ไมใ่ชเ่ฉพาะของคนกลุม่ใดกลุม่หน่ึงหรอืบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง 

• คุณภาพชวีติมนุษยจ์ะดขีึน้อย่างกา้วกระโดดพรอ้มกบัเสรภีาพในการเลอืกจะสงูขึน้มากหาก

เราอยู่ระบบเศรษฐกจิการเมอืงทีเ่ป็นประชาธปิไตยและแบ่งบนัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

การออกแบบใหร้ะบบเศรษฐกจิและระบบการเมอืงใหม้ลีกัษณะดงักล่าวเป็นสิง่จาํเป็นพืน้ฐาน

ทีจ่ะป้องกนัไม่ใหเ้กดิภาวะอนัไม่พงึประสงคข์อง Disruptive Technology โดยเฉพาะ 

Metaverse, Qauntum Computer 
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Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (4)

• ตําแหน่งงานจํานวนมากๆจะหายไปเช่นเดยีวกบัทีเ่ราเกรงว่าระบบอตัโนมตั ิหุ่นยนตร์และ

สมองกลอจัฉรยิะจะมาแทนทีแ่รงงานมนุษย ์แต่หายไปขอตําแหน่งงานและการจา้งงานแบบ

ดัง้เดมิจะเกดิขึน้ในอตัราเร่งมากขึน้ยิง่กว่าเดมิ เศรษฐกจิไหนหรอืสงัคมไหนไม่เตรยีมรบัมอื

ใหด้จีะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิการเมอืงและสงัคมอย่างรุนแรง ขณะเดยีวกนั เทคโนโลยี

ใหม่ๆ Megaverse, Quantum computing จะทําใหเ้กดิงานและลกัษณะงานใหม่ๆและ

ตาํแหน่งงานใหม่ๆ ทีไ่มเ่คยม ีไมเ่คยเกดิขึน้ในชว่ง 10-20 ปีทีผ่า่นมา

• เราสามารถทํางานจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ในโลกใบน้ีโดยไม่ต้องเขา้ไปในสถานที่ทํางาน

กายภาพ ณ. ทีต่ ัง้ การลงทุนเพือ่การทําสาํนักงานใหญ่โตจะเป็นตน้ทุนทีไ่ม่จําเป็นยิง่กว่ายุค

ไหนไหน  เราสามารถศกึษาเรยีนรูท้ีไ่หนกไ็ด ้เมื่อไหร่กไ็ด ้รูปแบบของการศกึษาเรยีนรูใ้น

มหาวทิยาลยัจะเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก การแพทยท์างไกลจะเป็นไปไดง้่ายขึน้ สะดวกขึน้ 

ชวีติโดยเฉลีย่ของมนุษยชาตคิวรยนืยาวขึน้ (หากไมม่สีงครามหรอือุบตัเิหตุใหญ่ๆ) 

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจAnusorn T. Lecture Note 8



Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (5)

• การใชพ้ลงังานฟอสซลิดัง้เดมิเพื่อการเดนิทาง ขนสง่ของระบบเศรษฐกจิโลกจะลดลงอย่างมหาศาล สว่นการใช้

พลงังานไฟฟ้าเพือ่ขบัเคลือ่นระบบนิเวศหรอื Eco System ของ Metaverse จะเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจน 

• การหลอมรวม (Convergence) บรูณาการ (Integration) และการทาํงานแบบเครอืขา่ย (Internetworking) มกีาร

หลวมรวมของภาคเศรษฐกิจสําคญัและกิจการหลายอย่างเข้าด้วยกนั เช่น การหลอมรวมกิจการทางด้าน

โทรคมนาคม กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สื่อสารมวลชน มีการบูรณาการกันระหว่างธุรกิจสื่อสาร

โทรคมนาคมกบัธุรกจิบรกิารทางการเงนิ มกีารทํางานแบบเครอืขา่ยเพิม่ขึน้ในภาคการผลติ ภาคบรกิารอย่าง

มากมายอนัเป็นผลจากเทคโนโลยทีีท่ําใหเ้กดิการเชื่อมโยงไดม้ากขึน้ เศรษฐกจิยุคดจิทิลัทําใหเ้กดิการทํางาน

แบบเครอืขา่ย เชือ่มโยงทุกอยา่งเขา้กบัโลกอนิเตอรเ์น็ตไมว่า่จะเป็น ระบบการผลติ หุน่ยนต ์เครือ่งจกัรอตัโนมตัิ

และการทํางานของมนุษย์ เครื่องจกัรในโรงงานหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร มือถือและอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์สามารถทํางานประสานกนัแบบอย่างมพีลวตั (Dynamic) มกีารสื่อสารระหว่างเครื่องจกัรกบั

เครื่องจกัร (M2M) และ เครื่องจกัรกบัมนุษย ์(M2H) ก่อใหเ้กดิแพลตฟอรม์หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานการทาํงาน 

Digital Platform ไดทุ้กพฒันามากขึน้จนกลายเป็นธุรกจิสาํคญั 
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Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (6)

• กระบวนการเปลีย่นสูด่จิทิลั (Digitization) และ เป็นโลกเสมอืนจรงิ (Virtualization) เป็นระบบเศรษฐกจิทีท่าํงาน

อยู่บนเครอืข่ายอนิเตอร์เนตและเทคโนโลยดีจิทิลั การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเป็นตวันําในกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ต่างๆการดําเนินกจิการต่างๆขององค์กรหรอืปัจเจกบุคคล การสรา้งการเตบิโตทางธุรกจิ มลีกัษณะเด่นอยู่ 3 

ประการคอื 

• 1. การใชท้รพัยากรเมือ่ตอ้งการ (Resource on Demand) ภายใตเ้ศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึง่

เป็นการสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิจากกาํลงัการผลติทีเ่หลอืของทรพัยากรหรอืสนิทรพัยท์ีม่อียู่

• 2. การใชศ้กัยภาพของบุคลากรเมื่อตอ้งการ (Talent on Demand) ในรปูแบบของแรงงานอสิระ (Freelance 

Workforce) คาํวา่ “Freelance” หรอื “Freelancer” คอืผูม้อีาชพีอสิระไมข่ึน้ตรงต่อหน่วยงานองคก์รใดๆ 

• 3. การแสวงหาความรูแ้ละขอ้มลูทีจ่าํเป็นเมือ่ตอ้งการ (Intelligence on Demand) ผา่นทาง Crowds และ Cloud 

โดยการกระจายปัญหาไปยงัชุมชน Online หรอืในโลก Cyber เทคโนโลยทีีเ่ป็นเสาหลกัในยุค Digital Economy 

ประกอบดว้ย ระบบไซเบอร ์(Cyber Physical System) ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) การ

วเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบความปลอดภยั (System Security) ระบบการพมิพ ์3 มติ ิ

(3D Printing) เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกเสมอืน (Augmented Reality) และหุ่นยนตท์ีอ่อกแบบขึน้มาโดยมี

พืน้ฐานเลยีนแบบรา่งกายมนุษย ์(Humanoid Robots) การเปลีย่นผา่นไปสูยุ่ค Metaverse Economy จะอาศยั

การพฒันาเทคโนโลยเีหลา่น้ีเป็นตวันํา
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Metaverse Technology: นยัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สงัคมและวถิชีวีติ (7)

• High Fidelity Mataverse ทีเ่ป็น Open source tools สาํหรบัทุกคนในสรา้งสิง่ทีทุ่กคนฝันไวแ้ละสามารถบนัทกึ

ไวใ้น Blockchain และ นํามาขายไดผ้า่น High Fidelity Community การซือ้ขายทางออนไลน์จะเปลีย่นจากการ

เหน็เพยีงขอ้มลู รปูภาพหรอืเสยีง เป็น ความสามารถในการสมัผสัสนิคา้หรอืบรกิารได ้และจะมกีารพฒันาสนิคา้

ในรปูของดจิทิลัเพิม่ขึน้อกีหลายเท่าตวั เทคโนโลยเีสมอืนจรงิจะทาํใหภ้าคผลติลดตน้ทุนอย่างมหาศาลจากการ

ลองผดิลองถกู การผลติจะมตีน้ทุนลดลง ความแมน่ยาํและประสทิธภิาพสงูขึน้ 

• การเกดิขึน้ของ Metaverse จะเปลีย่นแปลง Disrupt ภาคธุรกจิอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืงและพฤตกิรรมการใชช้วีติอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน และแนวโน้มน้ีจะมาแรง เรว็และยาวนาน การ

พฒันาขัน้สงูสดุของอนิเตอรเ์น็ต Generation ที ่3 กค็อื Metaverse 3 เมือ่บวกเขา้กบั Quantum Computing 

แลว้ นัน้จะไปไกลกว่าอนิเตอรเ์นตทีอ่ยูใ่นมอืถอื คอมพวิเตอรห์รอื IPad หรอื Laptop มากมาย ดว้ยเทคโนโลย ี

5G (และ 6G และ 7G ทีก่าํลงัจะตามมา) ดว้ยเทคโนโลย ีVR, AR ดว้ย Blockchian, NFTs, Machine learning 

(AI) ตอนน้ีดเูหมอืนทุกอยา่งจะพรอ้มแลว้ทีจ่ะทาํให ้รอยต่อระหว่างโลกกายภาพกบัโลกดจิทิลัมนัจะเชือ่มต่อกนั

อยา่งไรร้อยต่อและไมก่่อใหเ้กดิความสะดุดหยดุชะงกั
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สภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิดจิทิลัและ Metaverse และ นวตักรรม (1)

• Everything is Connected, Everything is Resource and the role of Social Network

• พฒันาการของระบบอตัโนมตั:ิ Mechanical Automation/Electronic Automation/Pervasive 

Digital Automation  

• ธุรกจิแบบเดมิสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของการแยกสว่น ธุรกจิยคุเศรษฐกจิดจิทิลัและอุตสาหกรรม 

4.0 สร้างขึ้นบนฐานของการเชื่อมโยงบูรณาการกันและการทํางานแบบ Interact ได้

ตลอดเวลา

• ธุรกจิแบบเดมิเป็นแบบ Mass Production หากจะเป็นแบบ customization กส็ามารถทาํได้

ในขนาดเลก็

• ธุรกจิยคุเศรษฐกจิดจิทิลัและเศรษฐกจิ 4.0 เป็น Mass Customization 

• การขยายตวัของ “เศรษฐกจิแบ่งปัน” และ “เศรษฐกจิหมนุเวยีน” 
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สภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิยคุดจิทิลัและ Metaverse และ นวตักรรม (2)

• Newspaper, Book and Magazine are replaced by online media.  

• Music CDs are replaced by iTune Store

• Market shopping is replaced by e-market place (Alibaba, ebay)

• We can have a drug, cloth design that suite to you and your specific demand.

• Your biometric to identify you and link to your bank account  

• 3D-Printing allow us to transmit product as a design plan and create it anywhere

• 7D park you can touch, feel, and smell.  

• ธุรกจิยคุเศรษฐกจิดจิทิลัและเศรษฐกจิ 4.0 เป็น Mass Customization 
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Definition : Disruptive Innovation

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ

A disruptive innovation is an innovation that creates a new market and value network and eventually 

disrupts an existing market and value network, displacing established market leading firms, products and 

alliances. 

The term was defined and phenomenon analyzed by Clayton M. Christensen beginning in 1995. In the 

early 2000s, "significant societal impact" has also been used as an aspect of disruptive innovation.

“Disruptive Innovation” เป็นคาํทีป่ระดษิฐโ์ดยศาสตราจารย ์Clayton Christensen แห่งมหาวทิยาลยั Stanford 

ผูเ้ขยีนหนงัสอื “The Innovator’s Dilemma : When New Technologies Cause Great Firms to Fail.” 

ศาสตราจารย ์Clayton Christensen ไดใ้หค้วามหมายว่า “หมายถงึผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีง่่ายขึน้ ราคาถูกลง 

ทาํใหค้นจาํนวนมากสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้กว่าเดมิ” ตวัอยา่ง เชน่ เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์(Mainframe Computer) 

ที่มรีาคาแพงมาก ซึ่งในอดตีแต่ละมหาวทิยาลยัจะสามารถมไีด้เพยีงเครื่องเดยีวเท่านัน้ แล้วจงึได้เปลี่ยนมาเป็น

มนิิคอมพวิเตอร ์เป็นไมโครคอมพวิเตอร ์เป็น Desktop, Laptop จนมาถงึโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้
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Technical Advance
/Business Growth

Effort - Time

Old Technology/
Existing Business New Technology

/New Business

Discontinuity
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เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ

อตุสาหกรรม กบั คุณภาพชีวิต
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High Tech

Low Tech

• Bioengineering
• Microchips
• GMO Foods

Invest
Global Industries Regional Focus

Level of Customization
Low Touch High Touch

• Cultural
products (e.g.)
Thai arts;
Thai music;
Thai foods
Thai silk)

• Natural foods

Extended

• Auto industry
• Heavy industries

• Entertainment business
• Content providers  

• Tourist and
hospitality
business

Strengthen

Multi-domestic
Industries
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อุตสาหกรรมอนาคต New S-Curve

New S-Curve ประกอบดว้ย 5 อุตสาหกรรม

1.อุตสาหกรรมหุน่ยนต ์(Robotics)

2.อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์(Aviation and Logistics)

3.อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels and Biochemicals)

4.อุตสาหกรรมดจิทิลั (Digital)

5.อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub)

นวตักรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม

การศกึษาและฝีกอบรม นวตักรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม นวตักรรมทางการแพทยแ์ละสุขภาพจะ

เกีย่วขอ้งกบั คณุภาพชวีติของประชาชนมากทีส่ดุ 
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Case Study

• GrabTaxi ระบบการใหบ้รกิารเรยีกรถแทก็ซี่

สําหรบัผู้โดยสาร รวมถึงบรกิารกระจายงาน

การเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับ ผ่านระบบ

สมารตโ์ฟน

• GrabCar บรกิารรถยนต์ส่วนตวัทีจ่ะเปลีย่น

ประสบการณ์การใชท้อ้งถนนจากความยุ่งยาก

เป็นความสบายที่คาดไม่ถึง ที่มาพร้อมกับ

บรกิาร GrabCar Plus  (Premium)

• JustGrab เป็นบรกิารใหมท่ีร่วมเอารถแทก็ซี่

และรถยนต์ส่วนตวัเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยระบบจะ

เรียกรถที่อยู่ ใกล้คุณที่สุด พร้อมทราบค่า

โดยสารทีแ่น่นอนก่อนการเดนิทาง

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ

ท่ีมา : หนังสือ Digital Transformation in Action
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Case study 

• GrabBike บริการเรียกมอเตอร์ไซค์ที่มาพร้อมกับ

ความสะดวกสบายและราคาที่มีมาตรฐาน รวมทัง้

บรกิาร GrabBike (Win) ใหบ้รกิารรบัสง่ผูโ้ดยสาร

โดยวนิมอเตอรไ์ซค์

• GrabExpress บริการรับส่งพัสดุและเอกสารแบบ

ออนดมีานด ์รวมเครอืข่ายรถทุกประเภทของบรกิาร

จาก Grab เขา้ไวด้ว้ยกนั ทัง้รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์

และรถปิคอพั ตอบโจทยค์วามตอ้งการบรกิารเดลเิวอ

รี่ที่มจีํานวนเพิม่สูงขึ้นจากผู้บรโิภคและธุรกิจต่างๆ 

จะมกีารทดลองเปิดใหบ้รกิาร GrabMart เพือ่ชว่ยซือ้

สนิค้าที่รา้นสะดวกซื้อจากพาร์ตเนอร์ผูส้่งสนิค้าจาก 

GrabExpress เป็นผู้ร ับออเดอร์สินค้าและซื้อของ

จําเป็นจากร้านสะดวกซื้อ ให้กับผู้ใช้ และบริการ 

GrabFresh ซึ่ ง เ ป็นบริการซื้ อและส่งสินค้าจาก

ซเูปอรม์ารเ์กต็แบบออนดมีานด์

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ

ท่ีมา : หนังสือ Digital Transformation in Action
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Case Study

• GrabFood แพลตฟอร์มที่รวมร้านอาหารยอดนิยม

ตามตรอกซอย รวมไปถึงร้านในห้างสรรพสนิค้าทัว่

กรุงเทพฯ เพยีงแค่กดสัง่ผา่นแอปพลเิคชนั Grab จะ

มพีนกังานรบัอาหารและสง่ใหคุ้ณถงึที่

• GrabRewards โปรแกรมสะสมแลกคะแนน Grab 

Rewards สาํหรบัผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั Grab ซึง่จะ

ไดร้บัสทิธปิระโยชน์มากมายจากพนัธมติรแบรนดช์ัน้

นํา ทัง้ S&P, Shopee, Major Cineplex, Sephora 

ฯลฯ
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Case Study

Grab ไมไ่ด ้Disrupt หรอืสรา้งความเปลีย่นแปลงโดยแยง่ชงิบทบาทจากผูใ้หบ้รกิารในรปูแบบทีม่ี

อยู่เดมิ แค่อุตสาหกรรมแทก็ซีแ่ละพีว่นิมอเตอรไ์ซค ์หากพจิารณาบรกิารอย่าง GrabCar ยงัมี

ธุรกจิในอุตสาหกรรมใดบา้งทีจ่ะถกู Disrupt บรกิารรถขนสง่สาธารณะอืน่ๆ นอกเหนือจากแทก็ซี่

• ลีมซีูน (Limousine) จากเดมิทีเ่คยเป็นรายไดห้ลกัใหแ้ก่โรงแรมและสนามบนิ

• บริการรถเช่า อาจเป็นไปไดว้่า เมือ่มบีรกิารอยา่ง GrabCar แลว้ อาจจะทาํใหผู้ท้ีต่อ้งการ

เชา่หนัมาใชบ้รกิารของ GrabCar ได้

• บริการฟรีต (Fleet) สาํหรบัธุรกจิและองคก์รต่างๆ เพราะ Grab กม็บีรกิาร Grab for 

Business ดว้ยเชน่กนั

• ค่าบริการท่ีจอดรถ จากเดิมที่เคยเป็นรายได้หลักให้กับเจ้าของสถานที่ต่างๆ รวมถึง

สนามบนิ หรอืแม้แต่บรษิทัผลติรถยนต์ เพราะเมื่อมผีู้ใช้บรกิารน้ีเพิม่ขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า 

ความต้องในการขึ้นรถยนต์ลดลง ทัง้ในส่วนของบุคคลและองค์กร อาจรวมไปถึงความ

ตอ้งการในการซือ้รถยนตม์อืสองลดลง

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ
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นวตักรรม และ Disruption in Digital Economy เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้
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นวตักรรมและ Disruption in Digital Economy ไดเ้ขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• 15 อนัดบัธุรกจิแรกทีม่มีลูคา่มากทีส่ดุ โดยเทยีบระหวา่งปี 2007 และปี 2017

• เปรยีบเทยีบบรษิทัที่ทําเงนิสูงสุดใน 2 ช่วง อนัดบัของผูนํ้าเกอืบทัง้หมดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดย

บริษัท 15 อันดับแรกในปี 2007 เมื่อผ่านไป 10 ปี กลับมีเพียง 2 บริษัทเท่านัน้ที่ย ังคงติดอันดับ

ความสาํเรจ็ นัน่คอื ExxonMobile Corporation และ Microsoft 

• ขณะเดยีวกนัในปี 2017 กลบัมบีรษิทัผูเ้ล่นหน้าใหม่อย่าง Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, 

Alibaba และ Tencent ซึง่ธุรกจิประเภท Tech ตดิอนัดบัแรก มากถงึ 7 บรษิทั

• เมื่อมองภาพอนัดบัธุรกจิในปี 2017 จะเหน็ว่าบรษิทัประเภท Tech เหล่าน้ี ได ้ Transform หรอื

เปลีย่นแปลงวธิคีดิในการทาํธุรกจิไปแลว้ เชน่ Alphabet บรษิทัแมข่อง Google บรกิารแรกและเป็นหลกั

ของธุรกจิน้ีคอื บรกิารคน้หา (Search Engine) และ Facebook ซึง่เป็นโซเชยีลมเีดยี ทัง้ 2 ธุรกจิไดเ้ขา้มา 

Disrupt อุตสาหกรรมมเีดยีและโฆษณาแบบดัง้เดมิ จนทัง้ 2 รายน้ีมสี่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรม

มเีดยีและโฆษณาของโลกรวมกนัสงูถงึ 25% จากมลูค่ารวม USD$534.79 พนัลา้น (ประมาณ 18,000,000 

ลา้นบาท) หรอืคดิเป็น 61% ของมลูคา่ตลาดโฆษณาออนไลน์ของโลก

• ธุรกจิทีถ่กู Disrupt จนตอ้งปรบัตวั ลดขนาด ลม้ละลาย หรอืปิดกจิการไปในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา คอื ธุรกจิที่

ตอ้งสญูเสยีสว่นแบ่งรายได ้เช่น เจา้ของสือ่แบบดัง้เดมิ ไมว่า่จะเป็น วทิยุ โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร 

ฯลฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ

ท่ีมา : หนังสือ Digital Transformation in Action

Anusorn T. Lecture Note 28



Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• Airbnb ก่อตัง้ขึน้ในปี 2008 ใชเ้วลา

เพยีงแค่ 8 ปี แต่กลบัมมีลูค่าตามราคา

ตลาดเ ป็นอันดับ 2 ของบริษัทใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีมูลค่ามาก

ทีสุ่ดในโลก ดว้ยมูลค่าตามราคาตลาด

สงูถงึ 100,000 ลา้นบาท มากกว่า 

Delta Airlines และ Marriot 

International 
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• เมือ่เปรยีบเทยีบจาํนวนทีพ่กัระหวา่ง Airbnb กบั Marriott International จากเวบ็ไซต์ Marriott 

เมื่อเดอืนสงิหาคม 2018 https://www.Marriott.com/Marriott/aboutmarriott.ml พบว่า 

อสงัหารมิทรพัยใ์นเครอืมากกวา่ 6,500 แหง่ ใน 127 ประเทศทัว่โลก

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• ขณะที ่Airbnb ขอ้มลูเมื่อเดอืนสงิหาคม 2018 มหีอ้งพกัมากกว่า 5,000,000 แห่งใน 191 

ประเทศ 81,000 เมอืงทัว่โลก โดยมจีาํนวนผูเ้ขา้พกัแลว้มากกวา่ 300 ลา้นคน
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191ประเทศ 

81,000 เมอืง

300 ล้าน+ ผูเ้ข้าพกั
5 ล้าน+

ห้องพกั
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• ขณะที ่Airbnb ขอ้มลูเมื่อเดอืนสงิหาคม 2018 มหีอ้งพกัมากกว่า 5,000,000 แห่งใน 191 

ประเทศ 81,000 เมอืงทัว่โลก โดยมจีาํนวนผูเ้ขา้พกัแลว้มากกวา่ 300 ลา้นคน
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• Airbnb เปลีย่นโมเดลทางธุรกจิใหม ่จากเดมิทีว่า่ การใหบ้รกิารทีพ่กัโดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งเป็น

เจา้ของทีพ่กัเอง เปลีย่นมาเป็นผูใ้หบ้รกิารในทีน้ี่คอื Airbnb ใหบ้รกิารการแบ่งปันทีพ่กัดว้ย

แนวคดิทีใ่หเ้จา้ของหอ้งพกั ไม่ว่าจะเป็นทีพ่กัแบบใดกต็าม สามารถเปิดหอ้งใหผู้อ้ื่นมาเช่าได ้

เจา้ของทีพ่กัหรอืผูใ้หเ้ช่าจะมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทีพ่กั โดยแบ่งรายไดใ้หก้บัทาง Airbnb ใน

ฐานะเป็นคนกลางทีค่อยอาํนวยความสะดวกสบายระหวา่งผูเ้ขา้พกักบัผูใ้หเ้ชา่ 

• ประโยชน์ทีผู่เ้ขา้พกัจะไดร้บัคอื มตีวัเลอืกมากขึน้จากการเขา้พกัตามโรงแรมแบบเดมิๆ และ

หาทีพ่กัราคาประหยดัและถกูกวา่โรงแรมได ้โดยเขา้มาเลอืกและจองทีพ่กัผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละ

โมบายแอปพลเิคชนับนสมารทโ์ฟนของ Airbnb

• แมว้า่ธุรกจิ Airbnb จะ Disrupt ธุรกจิโรงแรม แต่ Airbnb ไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นธุรกจิประเภทโรงแรม 

หากจดัอยูใ่นธุรกจิประเภท OTA (Online Travel Agency) หรอืตวัแทนออนไลน์ทีเ่ป็นหน่ึงใน

ช่องทางการขายหอ้งของโรงแรม ซึ่งคู่แขง่โดยตรงและเป็นบรษิทัทีม่มีูลค่าตามราคาตลาดสูง

เป็นอนัดบั 1 ของโลกมากกว่า Airbnb กว่า 2 เท่านัน้ คอื Priceline ปัจจุบนัคอื Booking 

Holding มธุีรกจิในเครอื Booking.com, Agoda.com Rentalcars.com 
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Disruption เขา้มาเปลีย่นเกมธุรกจิไปแลว้ (ตอ่)

• จะเหน็ไดว้า่ทัง้ Priceline และ Airbnb เป็นธุรกจิประเภท OTA ทีใ่หบ้รกิารจองทีพ่กั แมว้า่จะ

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทีพ่กัเอง รวมถงึต่อยอดการใหบ้รกิารจองอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว 

ทัง้ทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ รถเช่า รา้นอาหาร ฯลฯ ถงึแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสนิทรพัยใ์นบรกิารนัน้

กต็าม

• ลกัษณะธุรกจิประเภทน้ี เรยีกวา่ การทาํธุรกจิแบบแพลตฟอรม์ หรอื Platform Business 

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ
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กรณศีกึษา Grab และ Airbnb 

• หากพจิารณากรณีของ Grab แลว้ ซึง่คลา้ยกบักรณีของ Uber แมว้่า Grab จะทําใหเ้กดิ

อุตสาหกรรมเดมิ (คอืแทก็ซี)่ ถกูคกุคาม แต่ Grab ไดเ้ริม่ตน้จากการจบักลุม่ตลาดล่างกวา่ 

• ในทางกลบักนั  Grab จบักลุ่มลกูคา้ทีบ่รษิทัใหญ่ทีม่อียู่เดมิไม่สามารถตอบสนองได ้ถอืเป็น

การสรา้งตลาดและรูปแบบธุรกจิขึน้มาใหม่ และเป็นการ Transform ธุรกจิในอุตสาหกรรม

แทก็ซี ่แต่ไมไ่ดเ้ป็นธุรกจิ Disruptive Innovation

• ในกรณีของ Airbnb ชดัเจนว่า ไดเ้ขา้ไปทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกค้าที่ถูกละเลยจากบรษิทัใหญ่ที่มอียู่เดมิ (คอื โรงแรม) เมื่อ Airbnb ได้ครองกลุ่ม

นักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นตลาดล่างกว่าของธุรกิจน้ีแล้ว จึงเริ่มเจาะกลุ่มตลาดที่เป็น

นกัท่องเทีย่วกลุ่มใหญ่และกลุ่มตลาดบน ซึง่เป็นกลุ่มตลาดทีเ่คยเป็นของบรษิทัใหญ่ทีม่อียูเ่ดมิ 

ในกรณน้ีีถอืวา่ Airbnb เป็นธุรกจิ Disruptive Innovation
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บรษิทัแบบดัง้เดมิจะปรบัตวัอยา่งไร 

• ถา้ธุรกจิในกลุ่มตลาดทีด่าํเนินการอยู่ ยงัสามารถสรา้งกําไรได ้กไ็ม่ควรเลกิกจิการนัน้ เพือ่หนั

มาทําตลาดล่างดงัเช่นผูเ้ล่นหน้าใหม่ หรอืบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็กว่า แต่ควรสรา้งความสมัพนัธ์

ต่อยอดธุรกจิกบักลุ่มลกูคา้ทีส่าํคญั 

• ส่วนตลาดล่าง อาจจะจดัตัง้หน่วยงานใหม่ทีมุ่่งเน้นการสรา้งโอกาสการเตบิโตใหก้บัธุรกจิดว้ย

โมเดลของ Disruptive Innovation เพือ่ทีจ่ะเลอืกเป็นผู ้Disrupt เอง

• ในทางตรงกนัขา้ม หากยงัยดึตดิกลุ่มลกูคา้ทีส่รา้งรายไดแ้ละกําไรใหก้บัธุรกจิเพยีงอย่างเดยีว 

อาจกลายเป็นโอกาสของผูเ้ล่นหน้าใหม่หรอืบรษิทัขนาดเลก็กว่า ทีส่ามารถคดิคน้นวตักรรม

และโมเดลธุรกจิใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองกลุ่มตลาดล่าง จนสามารถยกระดบัและทาํตลาดขึน้มาใน

ตลาดกลุ่มใหญ่และกลุ่มตลาดบน หรอืเรยีกวา่เกดิ Disruptive Innovation คุณอาจจะเป็นหน่ึง

ใน ผูท้ีถ่กู Disrupt นัน่เอง
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Digital Currency วกิฤติหรือโอกาส???

• เป็นรูปแบบดจิทิลัของเงนิ (Digital Currency) สาํหรับทาํ
ธุรกรรมออนไลนเ์ช่นเดยีวกับสกุลเงนิในชีวติประจาํวันปกตขิอง
คุณเช่น บาท ดอลลารส์หรัฐ 

• ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่วัตถุประสงคใ์นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดจิทิลัผ่านกระบวนการทีเ่รียกว่า การเข้ารหสั 
(cryptography)

• cryptocurrency เร่ิมแรกเกดิจากการประดษิฐ ์Bitcoin
โดย Satoshi Nakamoto (2009) ตามมาดว้ยการเกดิ 
crytocurrencies ประเภทอืน่ เช่น Ethereum, 
Litecoin, Monero และ Ripple
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Cryptocurrency คืออะไร?

• ตอ่ไปนีจ้ะใช้ Bitcoin เป็นตวัแทนของ Crytocurrency
• Bitcoin ถูกผลิตดว้ยเทคโนโลยทีีเ่รียกว่า Blockchain

เพือ่ใหก้ารซือ้ขายสกุลเงนิดจิติอลนี ้มคีวามปลอดภยั

• Blockchain เป็นรูปแบบการเกบ็ข้อมูล (Data 
structure) แบบหน่ึง ทีท่าํใหข้้อมูล Digital 
transaction ของแตล่ะคนสามารถแชรไ์ปยังทุกๆ คนได ้เป็น
เสมอืนหว่งโซ่ (Chain) ทีท่าํให ้block ของข้อมูลลิง้กต์อ่ไปยัง
ทุกๆคน โดยทีท่ราบว่าใครทีเ่ป็นเจา้ของและมสีิทธิในข้อมูลน้ัน
จริงๆ
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ประโยชน์ของ Cryptocurrency

• การชาํระเงนิด้วย Cryptocurrency เช่น Bitcoin ทาํได้ทนัที
โดยไม่จาํกัดเวลาผ่านสื่อออนไลน ์ไม่ต้องผ่านธนาคาร

• มคีวามเป็นส่วนตัว สามารถชาํระผ่านมอืถอืหรือโน้ตบุคของตนเอง

• มคีวามปลอดภยัของข้อมูลสูง เพราะใช้รหสัผ่านหลายช้ัน ทัง้รหสั

ระดับสาธารณะและระดับส่วนต้ว

• การผลิตเงนิ Bitcoin ต้องผ่านเทคโนโลย ีBlockchain ซึง่ต้อง
ผ่านข้ันตอนการตรวจสอบทีรั่ดกุม จงึเชื่อกันว่าจะไม่ทาํใหเ้กดิการ 

Over-Supply ซึง่เป็นสาเหตุของการเกดิเงนิเฟ้อหรือวกิฤต

การเงนิ ดังเช่นทีเ่คยเกดิขึน้กับการใช้เงนิธนบัตร (Fiat Money)
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Blockchain

• การทาํงานของ Blockchain
– เป็นลักษณะ Distributed Network  (คอืเป็นแบบกระจาย ไม่

รวมศูนย)์

– รายการ (Transaction) ทีเ่กดิไม่ว่าทีจุ่ดใด จะตอ้งไดรั้บการรับรอง

จากสมาชิกทัง้หมดใน Network (Consensus Approval)
– มกีารถอดรหสัทัง้ระดบั public และส่วนบุคคลเพือ่รับรองรายการ

– เงือ่นไขตา่งๆของรายการสามารถเขยีนเป็นโปรแกรมหรือ Code ได้

(ทีเ่รียกว่า mart Contract)
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https://www.weforum.org/agenda/2016/06/blockchain-explained-simply/
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Blockchain

• ประโยชนข์องเทคโนโลย ีBlockchain
– ลดตน้ทุนในการ process ข้อมูล (Reduction of Costa)
– สมาชิกทุกคน(หรือองคก์ร)แชรข้์อมูลกัน (Shared 

Transactions)
– ลดความผิดพลาด (Reduction of Errors)
– ระบบปรับตวัรองรับสถานการณไ์ด ้(Resilience)
– มคีวามปลอดภยัสูง (Secure)
– มคีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้(Auditability)
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การประยกุตใ์ช ้Blockchain ในธุรกรรมต่างๆ
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Bitcoin

• Bitcoin เป็น Cryptocurrency ทีถ่อืว่าไดรั้บความนิยม
มากทีสุ่ดในขณะนี ้สาํหรับใช้เป็นสื่อกลางในการชาํระสินค้า

ออนไลน ์และเป็นสินทรัพยส์าํหรับการลงทุน

• ถูกคดิค้นโดย Satoshi Nagamoto ในปี 2009
• ผลิตผ่านเทคโนโลย ีBlockchain ดว้ยกระบวนการถอดรหสั

ของรายการตา่งๆทีเ่กดิขึน้ใน Network ทีเ่รียกว่า Mining 
• จาํนวน coin หรือ token ถูกกาํหนดไว้ไม่ใหเ้กนิ 21 ล้าน

• การเคลื่อนไหวของราคาแกว่งตวัค่อนข้างสูง
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Bitcoin
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Bitcoin
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Cryptocurrency: นวตักรรมการเงนิและผลกระทบต่อระบบ

การเงนิและเศรษฐกจิ

• หลงัจากมลูคา่ของ Cryptocurrencies หรอื เงินดิจิทลั (Digital Money) มีมลูคา่ผนั
ผวนอยา่งหนกั มีการเก็งกาํไรกนัอยา่งหนกั ราคาหรอืมลูคา่ท่ีเคยขึน้ไปสงูจากเก็ง
กาํไรไดป้รบัลดลงอยา่งรวดเรว็

• หากยดึถือตามคาํนิยามทางเศรษฐศาสตร ์บรรดาเงินสกลุดิจิทลัทัง้หลาย ไมว่า่จะ
เป็น Bitcoin, Etherium ไมถื่อเป็น “เงินตรา” เพราะขาดคณุลกัษณะของ “เงินตรา” 
ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร ์โดยคณุลกัษณะของเงินนัน้ตอ้งประกอบไปดว้ย 

• ขอ้หนึ่ง ตอ้งเป็นส่ือกลางหรอืตวักลางในการซือ้ขายแลกเปล่ียนสนิคา้และบรกิาร 

• ขอ้สอง สามารถเป็นหน่วยวดัมลูคา่สนิคา้และบรกิารได ้

• ขอ้สาม ตอ้งสามารถเก็บและสะสมมลูคา่ได ้จะมลูคา่เหลา่นีส้ามารถนาํมาใช้
ภายหลงัได ้

• ขอ้ส่ี เป็นการโอนอาํนาจซือ้และสามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย 
แหลง่ท่ีมา: อนสุรณ ์ธรรมใจ บทความ Cryptocurrency: นวตักรรมการเงินและผลกระทบตอ่ระบบการเงินและเศรษฐกิจ  
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Cryptocurrency: นวตักรรมการเงนิและผลกระทบต่อระบบ

การเงนิและเศรษฐกจิ

• เวลานี ้เงินสกลุดิจิทลัทัง้หลายท่ีเป็น Decentralized Cryptocurrencies นัน้ยงัขาดคณุสมบตัิในการเป็น
เงินท่ีแทจ้รงิ เพราะยงัไมไ่ดเ้ป็นสื่อกลางหรอืตวักลางท่ีดีในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสนิคา้และบรกิารและ
ยงัอยูใ่นวงจาํกดั 

• ยงัไมส่ามารถวดัและสะสมหรอืเก็บมลูคา่ไดดี้นกัเพราะมีความผนัผวนสงู 

• อยา่งไรก็ตาม การเกิดขึน้ของ Decentralized Cryptocurrencies จะเป็นจดุเปลี่ยนสาํคญัของระบบ
การเงินโลก และ เป็นการอภิวฒันท์างการเงินครัง้สาํคญัจากเทคโนโลยี Blockchain เทคโนโลยีนีจ้ะพลกิ
โฉมแปรเปลี่ยนพลกิผนัระบบการเงิน ธรุกิจอตุสาหกรรมการเงินและอตุสาหกรรมอ่ืนๆถงึรากฐาน 

• แม ้Decentralized Cryptocurrencies ยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัโดยธนาคารกลางของหลายประเทศ แต่
เทคโนโลยี Blockchain ท่ีทาํใหเ้กิด Decentralized Cryptocurrencies นาํไปสูก่ารพฒันา Private-entity 
issued cryptocurrencies เชน่ J-coin, Utility Settlement coin และ Central Bank Digital Currency 
(CBDC) ซึง่ธนาคารกลางหลายแหง่กาํลงัศกึษาและทดลองทาํอยู ่ 

แหลง่ท่ีมา: อนสุรณ ์ธรรมใจ บทความ Cryptocurrency: นวตักรรมการเงินและผลกระทบตอ่ระบบการเงินและเศรษฐกิจ  
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Cryptocurrency: นวตักรรมการเงนิและผลกระทบต่อระบบ

การเงนิและเศรษฐกจิ

• CBDC กดี็ Private-entity issued cryptocurrencies กดี็จะส่งผลใหร้ะบบการเงินพฒันากา้วหนา้ข้ึนถือ
เป็นววิฒันาการสาํคญั ลดตน้ทุนการการใชเ้งินสด เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเส่ียง 

• ส่วน Decentralized cryptocurrencies ท่ีไม่มีผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูอ้อกโดยชดัเจนแต่มีกลไกใหส้าธารณชน
สามารถร่วมผลิต cryptocurrencies น้ีผา่นกระบวนการทาํเหมือง หรือ Minings แต่มีการจาํกดัปริมาณ
การผลิตเอาไวต้ั้งแต่ตน้โดยการเขียนอลักอริธึมเอาไวไ้ม่ใหเ้กิน 21 ลา้นบิทคอยน์ (Nakamoto, 2008) 
เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่มีการควบคุมอุปทานของมนัไม่ใหมี้มากจนทาํใหม้นัดอ้ยค่าลงในท่ีสุด หลงัจากมี
การออกบิทคอยน์แลว้ ไดมี้การออกเงินสกลุ Crytocurrencies ออกมาใหม่ เช่น Litecoin, Ether เป็นตน้ 
Decentralized Cryptocurrencies บางประเภทจะผกูกบัสญัญาอจัฉริยะ (Smart Contracts) ขณะท่ี 
Private-entity issued cryptocurrencies นั้น จะระบุผูอ้อกตราสารอยา่งชดัเจนส่วนใหญ่ออกโดย
สถาบนัการเงินขนาดใหญ่เพ่ือลดตน้ทุนในการทาํธุรกรรมโอนเงินระหวา่งประเทศ เพ่ือการชาํระบญัชี
ระหวา่งธนาคาร ลดการใชเ้งินสด ลดตน้ทุน ลดความเส่ียงจากการทาํธุรกรรม เพิ่มความโปร่งใสในระบบ
เศรษฐกิจ 

แหลง่ท่ีมา: อนสุรณ ์ธรรมใจ บทความ Cryptocurrency: นวตักรรมการเงินและผลกระทบตอ่ระบบการเงินและเศรษฐกิจ  
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Cryptocurrency: นวตักรรมการเงนิและผลกระทบต่อระบบ

การเงนิและเศรษฐกจิ
• การลดการใชเ้งินสดหรือเป็นสงัคมไร้เงินสดนั้น มีส่วนสาํคญัในการลดตน้ทุนในระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ 

การบริหารเงินสดนั้นมีตน้ทุนการดูแลรักษา การสาํรองเงินสด ตน้ทุนการเกบ็รักษาและค่าเส่ือม การคดักรอง
ธนบตัรท่ีชาํรุดและเส่ือมสภาพออกจากระบบ มีงานศึกษาของสมาคมธนาคารไทยประเมินไวว้า่ หากลดการทาํ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินสดไดป้ระมาณร้อยละ 30 จะประหยดัตน้ทุนไดป้ระมาณ 20,000 ลา้นบาทต่อปี ตน้ทุนท่ีลดลง
น้ีจะส่งผลดีต่อผูใ้ชบ้ริการดว้ยตน้ทุนค่าธรรมเนียมท่ีลดลง 

• การใช ้cryptocurrencies ท่ีออกโดยธนาคารกลางท่ีเป็น Retail CDBC จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในระบบเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากการฟอกเงินและธุรกิจผดิกฎหมายมกัใชเ้งินสดธนบตัรมูลค่าสูง การใชธ้นบตัรเงินสดจะไม่สามารถระบุ
ผูใ้ชห้รือท่ีมาไดโ้ดยง่าย หรือ ท่ีเรียกวา่ Anonymity ต่างจากการชาํระเงินดว้ยระบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีสามารถทราบถึง
ความเป็นมาเป็นไปจากขอ้มูลบนัทึกในระบบ อยา่งไรกต็าม การทาํ Retail CDBC นั้นตอ้งมีความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยใีนการรองรับธุรกรรม และ ตอ้งมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นไซเบอร์ แมน้ปัจจุบนั เทคโนโลย ี
Blockchain ยงัไม่สามารถถูกเจาะได ้แต่เทคโนโลย ีWallet นั้นมีความเส่ียงในการถูกเจาะได้

• Retail CDBD มีผลต่อการดาํเนินนโยบายการเงินและเสถียรภาพของระบบการเงินในหลายมิติ โดยเฉพาะมีผลต่อกา
รับฝากเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละขนาดงบดุลของธนาคารกลาง ในบางแง่มุม การใช ้Retail CDBC อาจทาํใหก้าร
ส่งผา่นนโยบายการเงินรวดเร็วกวา่เดิมและมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม ธนาคารกลางสามารถดาํเนินนโยบาย
ดอกเบ้ียติดลบผา่น Retail CDBC ได ้โดยท่ีธนาคารกลางไม่สามารถทาํแบบน้ีไดก้บัธนบตัรท่ีออกใช้

• แหลง่ท่ีมา: อนสุรณ ์ธรรมใจ บทความ Cryptocurrency: นวตักรรมการเงินและผลกระทบตอ่ระบบการเงินและ
เศรษฐกิจ  
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กฎพลกิวกิฤตเิป็นโอกาสอยา่งไรภายใต ้Digital and Metaverse Disruption (1)

• Understand economic, industry and business outlook 

• To be ready for the dynamism and technology disruption. 

• Obtain multiple opinions in the decision-making process

• Retain close control over the business policy implementation 

• Maintain flexible options and solutions and limit objectives

• Understand the wind of change and digital disruption and its 

implications

• Understand game theory and the behavior of the adversary 

• Maintain effective internal and external communication 

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ
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กฎ ขอ้ พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสอยา่งไรภายใต ้Digital Disruption (2)

• Makes productive contributions through talent, knowledge, skills and 

good work habits.

• Contributes individual capabilities to the achievement of group 

objectives. 

• Provide suitable participation to set up organization vision and 

mission.

• Organizes people and resources toward the effective and efficient 

pursuit of objective. 

• Build enduring greatness through a paradoxical blend of personal 

humility and professional.  

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ
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ประวัตวิทิยากร

รองศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ ์ ธรรมใจ

• กรรมการนโยบาย และ ประธานอนกุรรมการดา้นเครอืขา่ยและการมีสว่นรว่ม องคก์าร
กระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

• รองประธานมลูนิธิปรดีี พนมยงค/์ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัปรดีี พนมยงค์

• รองศาสตราจารยป์ระจาํ คณะเศรษฐศาสตร ์ม. รงัสติ 

• อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัรงัสติ

• อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ

• อดีตกรรมการสภาวิจยั สาขาเศรษฐศาสตร/์อดีตกรรมการสภาการศกึษา

• อดีตกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

• อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

• อดีตกรรมการนโยบายและกาํกบัการบรหิารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั

• อดีตประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและกรรมการ ธกส.
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ตดิตามผลงานและข้อมูลความรู้เพิม่เตมิโดยวทิยากร

• สามารถอา่นบทความไดท่ี้ www.bangkokbiznews.com และ  

www.oknation.com/blog รวมทัง้ Facebook/AnusornTamajai

• ฟังรายการทางดา้นเศรษฐกิจและประวตัิศาสตร ์ไดท้าง FM 96.5 

• วนัจนัทร ์เวลา 16.00 – 16.45 น.  รายการ ECONBIZ FM 96.5 

• วนัเสาร ์เวลา  13.00 – 14.00 น. รายการยอ้นอดีตสูอ่นาคต FM 96.5

• วนัจนัทร-์วนัศกุร ์เวลา 9.10-9.30 รายการเศรษฐกิจ FM101 

• ชมสารคดี / บทวิเคราะหท์างดา้นเศรษฐกิจ ไดท่ี้ Youtube: Econ Anusorn

TV และ ถกอดีตสอ่งอนาคต

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ. ดร. อนสุรณ ์ธรรมใจ
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