
 

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  ::  21 21 เหตุการณ์ที่จะเกิดในทศวรรษหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดในทศวรรษหน้า  
 

ส านักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
 
ในยุคที่ใคร ๆ ก็พูดแต่เรื่อง 4.0 ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย 4.0  คนไทย 4.0 Industry 4.0 Financial 4.0 

Government 4.0 และอีกหลาย ๆ 4.0 จุดส าคัญล้วนเกิดจากการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ซึ่ง World 
Economic Forum ได้ออกรายงานมาฉบับหนึ่งเมื่อเดือนกันยายน ปี 2558 ชื่อว่า “Deep Shift Technology 
Tipping Points and Societal Impact”1 โดยในรายงานดังกล่าวได้แสดงผลการส ารวจเหตุการณ์ส าคัญที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 21 เหตุการณ์ (Tipping Points) จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จ านวน 816 คน2  ผู้เขียนจึงขอน า 21 Tipping Points เรียงตามล าดับเวลาที่คาดว่าจะเกิดมาน าเสนอแก่ท่านผู้อ่าน
ดังนี้ครับ 

 

ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 1 : ที่จัดเก็บข้อมูลฟรีส าหรับทุกคน 
นยิาม : ร้อยละ 90 ของประชากรโลกจะมีที่จัดเก็บข้อมูล 
(Storage) ฟรีและไม่จ ากัดขนาดด้วย 

ด้วยราคาของที่จัดเก็บข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็น 
Hard Disk drive, Cloud storage ฯลฯ) มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้ต่อไปบริษัทต่าง ๆ 
จะแถมที่เก็บข้อมูลไว้เป็นเสมือนบริการเสริม โดยจะมี
การหาประโยชน์จากการโฆษณาแทน 
 

ปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 2 : หุ่นยนต์และการบริการ 
นิยาม : หุ่นยนต์เภสัชกร (Robotic pharmacist) จะ
เกิดข้ึนเป็นตัวแรกในสหรัฐอเมริกา 

หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างหลากหลาย
ตั้งแตภ่าคการผลิต ภาคการเกษตร การค้าปลีก รวมถึง
งานบริการ โดย International Federation of 
Robotics ประมาณการว่าปัจจุบันมีหุ่นยนต์ท างาน
ทั้งหมดในโลก 1.1 ล้านตัว3 และมีแนวโน้มจะเพ่ิมและ
หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ การให้หุ่นยนต์จ่ายยาตามอาการ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดข้ึนได้เร็ว 

ปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 3 : อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกสิ่งและเพ่ือทุกสิ่ง (Internet of/for Things) 
นิยาม : มีเซนเซอร์เชื่อมต่อกบัอินเตอร์เน็ต 1 ล้านล้านตัว 
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ด้วยราคาของเซนเซอร์ (Intelligent sensors) จะถูกลงอย่างมากจนสามารถน ามาใช้ได้อย่างแพร่หลายทั้ง
ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต การเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้บริการใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น ผู้เชี่ยวชาญจึงเชื่อว่า
สินค้าทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

การเปลี่ยนแปลงที่ 4 : อินเตอร์เน็ตที่สวมใส่ได้ (Wearable Internet)  
นิยาม : ร้อยละ 10 ของประชากรโลกจะใส่เสื้อผ้าที่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต 

จากในปี 2015 ที่ได้เกิด Apple Watch หรือนาฬิกาที่เป็นสมาร์ท
โฟน เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว ต่อไปเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์แต่งกายอ่ืน ๆ 
จะถูกฝังชิปเพ่ือให้เกิดการสื่อสารกับผู้สวมใส่ได้มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการสุขภาพ การป้องกันบุตรหลานหาย หรือให้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงที่ 5 : การพิมพ์ 3 มิต ิกับการผลิต (3D Printing and Manufacturing)  
นิยาม : รถยนต์ที่ถูกพิมพ์ 3 มิติคันแรกจะเกิดข้ึน 

3D Printing หรือ Additive manufacturing คือ เทคนิคการเติม
วัตถุที่ต้องการทีละเล็กละน้อย จึงท าให้สามารถที่จะผลิตงานที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนได้มากขึ้น (จากเดิมที่การสร้างแบบใช้การตัด เจาะ กลึง ซึ่งมีความ
จ ากัดจากขนาด) ดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถใช้ได้
กับวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก อลูมิเนียม สแตนเลส อัลลอย เซรามิก ใน
ราคาที่ถูกลงและไวขึ้นเรื่อย ๆ จะท าให้โรงงานมีการใช้ 3D Printing กัน
อย่างกว้างขวางในทุกชิ้นงาน 

ปี ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 6 : เทคโนโลยีปลูกถ่ายเข้าร่างกาย (Implantable 
Technologies) 
นิยาม : จะมีการปลูกถ่ายโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ร่างกายในเชิงการค้า 

ไม่เพียงการสวมใส่ แต่ต่อไปอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ จะถูกฝังลง
ในร่างกายทั้งเพ่ือประโยชน์ทางสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม และ
การสื่อสาร อาทิ เครื่องช่วยฟังและเครื่องช่วยคุมจังหวะหัวใจที่จะ
ท างานเม่ือเกิดความบกพร่องในร่างกาย ไปจนถึงรอยสักอัจฉริยะที่มีการ
ฝังชิพเพ่ือให้กลายเป็นโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ได้ 

 

การเปลี่ยนแปลงที่ 7 : Big Data ส าหรับการตัดสินใจ 
นิยาม : ภาครัฐใช้ข้อมูล Big Data แทนที่การท าส ามะโนเป็นครั้งแรก 

การส ารวจข้อมูลแบบเดิม ๆ จะดูยุ่งยากและไม่ทันการณ์ 
ต่อไปการใช้เทคโนโลยีจัดการ Big Data ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์ จะมีความรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น ท าให้รัฐจะน ามาใช้
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ “ทันท”ี 

การเปลี่ยนแปลงที่ 8 : การมองเห็นที่เชื่อมต่อได้ (Vision as the 
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New Interface) 
นิยาม : ร้อยละ 10 ของแว่นตาสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ 

Google Glass เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ โดยต่อไปแว่นตาจะถูกใส่เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้กลายเป็น
แว่นตาอัจฉริยะ โดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ และตอบสนองกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏได้ เช่น การ
น าทาง การรับค าแนะน าและตอบสนองต่อสินค้า/บริการ หรือแม้กระท่ังช่วยผู้พิการให้ตอบสนองสิ่งรอบตัวได้ 

การเปลี่ยนแปลงที่ 9 : ตัวตนดิจิทัลของเรา (Our Digital Presence)  
นิยาม : ร้อยละ 80 ของคนท้ังหมดจะมีตัวตนดิจิทัลในโลกอินเตอร์เน็ต 

จากปัจจุบันที่โลกมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกว่า 2 พันล้านเครื่อง 
และมีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook กว่า 1,400 ล้านบัญชี การเชื่อมต่อของ
โลกในอนาคตจะส่งผลให้ชีวิตดิจิทัลของเราต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่าง
เลี่ยงไม่ได้ ท าให้คนเราจ าเป็นต้องค านึงถึงการวางตัวตนในโลกดิจิทัล ทั้ง
การสืบค้น การแชร์ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การหาและการถูกค้นหา 
หรือแม้แต่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริงระดับโลก 

การเปลี่ยนแปลงที่ 10 : รัฐบาล และ บล็อคเชน (Blockchain) 
นิยาม : รัฐบาลจัดเก็บภาษีผ่านบล็อคเชนเป็นครั้งแรก 

ส าหรับท่านผู้อ่านบางท่านที่ไม่เคยได้ยินค าว่า Blockchain มาก่อนนะครับ Blockchain คือเทคโนโลยีที่
ช่วยท าธุรกรรมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง นึกภาพปกติในปัจจุบันที่
เราต้องอาศัยตัวกลางอย่างธนาคาร หรือบริษัทเครดิตต่าง ๆ แต่โดยเทคโนโลยี  Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บ
ข้อมูล ที่ท าให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ ที่ท าให้ 
block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุก ๆ คน โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริง ๆ4 ซึ่งเทคโนโลยี
นี้ถือว่าเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศ เนื่องจากยังไม่ถูกก ากับหรือควบคุมโดยธนาคาร
กลาง ท าให้รัฐไม่สามารถใช้นโยบายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อีกทางหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสส าหรับการ
จัดเก็บภาษีแบบใหม่ ๆ ผ่านทาง Blockchain เอง 

 

การเปลี่ยนแปลงที่ 11 : ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกง (A Supercomputer in Your Pocket) 
นิยาม : ร้อยละ 90 ของคนท้ังหมดจะมีสมาร์ทโฟนใช้ 

จากข้อมูลปี 2013 ร้อยละ 28 ของประชากรโลกมีสมาร์ทโฟนใช้5 และคาดการณ์ว่าในปี 2023 จะมีถึงร้อยละ 
90 ที่มีสมาร์ทโฟนใช้ (ปัจจุบันในบางประเทศก็มีสัดส่วนจ านวนสมาร์ทโฟนเกินร้อยละ 90 ของประชากรอยู่แล้ว 
อาทิ สิงคโปร์ เกาหลี และสหรัฐอาหรับอิมิเรต) โดยสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะทั้งถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจาก
ในอดีตมาก (ตัวอย่างเช่น Iphone 4 ปี 2010 มีความเร็วเทียบเท่ากับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray-2 ปี 1985) ดังนั้น
เชื่อว่าในอนาคตทุกคนจะสามารถซื้อหาสมาร์ทโฟนราคาถูกมาใช้เป็นการส่วนตัวได้  
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ปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 12 : การค านวณมีได้ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) 
นิยาม : ร้อยละ 90 ของคนทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้ 

เช่นเดียวกับเรื่องสมาร์ทโฟนที่คนส่วนใหญ่จะมีใช้ ในอนาคตการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตจะไม่ใช่เฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วอีกต่อไป แต่จะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (ปัจจุบันประชากรโลกที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ ร้อยละ 436)  

การเปลี่ยนแปลงที่ 13 : การพิมพ์ 3 มิติ และสุขภาพมนุษย์ (3D Printing and Human 
Health) 
นิยาม : เกิดการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยใช้ไตเทียมที่เกิดจากการพิมพ์ 3 มิติ เป็นครั้งแรก 

ไม่เพียงการพิมพ์ 3 มิติ ส าหรับสินค้าทั่วไป แต่จะมีการพิมพ์ 3 มิติในชิ้นส่วน
ของมนุษย์ได้ โดยจะเรียกว่าเป็น “การพิมพ์ทางชีวะ (Bio-printing)” เช่น การพิมพ์
กระดูกเทียม การพิมพ์หัวใจเทียม หรือไตเทียม เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงที่ 14 : บ้านที่เชื่อมต่อได้ 
(The Connected Home) 
นิยาม : มากกว่าร้อยละ 50 ของการจราจรทางอินเตอร์เน็ตทั้งหมด 
(Internet traffic) จะเกิดจากการส่งข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์เครื่องใช้
ในบ้าน 

บ้านในอนาคตจะกลายเป็นบ้านฉลาด (Smart Home) คือ
อุปกรณ์ในบ้านจะสามารถส่งสัญญาณติดต่อกัน โดยเจ้าของบ้าน

สามารถควบคุมและปรับปรุงให้เป็นไปตามพฤติกรรมที่ต้องการได้ ท าให้เกิดความสะดวกสบาย และเกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 15 : การพิมพ์ 3 มิติ และสินค้าอุปโภคบริโภค (3D Printing and Consumer Products) 
นิยาม : ร้อยละ 5 ของสินค้าอุปโภคบริโภคถูกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

ทั้งนี้ในปี 2014 มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 133,000 เครื่อง (เพ่ิมขึ้น 68% จากเมื่อปี 2013) โดยการใช้งานหลัก
ในปัจจุบันจะเป็นเรื่องการผลิตสินค้าต้นแบบ การทดสอบแนวคิด และตัวอย่างสินค้า เป็นต้น โดยเมื่อเครื่องพิมพ์ 3 
มิติ มีการน ามาใช้มากขึ้นและมีราคาถูกลง ต่อไปอาจกลายเป็นอุปกรณ์สามัญประจ าบ้าน หรือสามัญตามชุมชน  
ที่สามารถสั่งพิมพ์แล้วมารับสินค้าได้โดยสะดวก ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเดิมที่
จ าเป็นต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าเป็นหลัก  

การเปลี่ยนแปลงที ่16 : ปัญญาประดิษฐ์และงานออฟฟิศ (AI and White-Collar Jobs) 
นิยาม : ร้อยละ 30 ของงานตรวจสอบบัญชี (corporate audits) ถูกท าโดยปัญญาประดิษฐ์ 



 

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในอนาคตปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะเข้ามาแทนที่งานที่มีรูปแบบชัดเจน และมีการ
ท าซ้ าได ้ซึ่งผลการศึกษาของ Oxford Martin School ประมาณการว่างานในสหรัฐอเมริกา ปี 2010 มีความเสี่ยงสูง
ถึงร้อยละ 47 ที่จะถูกแทนที่โดย AI ในเวลา 10-20 ปีข้างหน้า7 

การเปลี่ยนแปลงที่ 17 : เศรษฐกิจแบ่งปัน (The Sharing Economy)  
นิยาม : การเดินทาง/ท่องเที่ยวทางรถทั่วโลกจะเกิดจากรถเช่าแบ่งปัน (Car 
Sharing) มากกว่ารถยนต์ส่วนตัว 

เศรษฐกิจแบ่งปันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจาก
รูปแบบง่าย ๆ เช่น การแบ่งปันความรู้ (Google) การแบ่งปันสินค้าที่ไม่ใช้
งาน (ebay) จนกลายเป็นรูปแบบการน าทรัพย์สินที่มีมาเก็บค่าเช่าในช่วงที่
ไม่ได้ใช้งานอย่าง Airbnb (น าบ้านหรืออพาร์ทเมนต์มาให้เช่าในลักษณะ
คล้ายโรงแรม) หรือ Uber (ที่น ารถตัวเองออกมาใช้หาเงินสร้างรายได้ 
แทนที่จะปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ให้เป็นภาระทางการเงิน) และด้วยเทคโนโลยี/แอพลิเคชั่นมือถือต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าและมี
การใช้งานมากยิ่งขึ้น จะมีการน าทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมาแบ่งปันมากยิ่งขึ้น โดยเศรษฐกิจแบ่งปันก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งฝั่งผู้เช่าซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าต้องซื้อ และฝั่งผู้ที่แบ่งปันที่ได้น าทรัพยากร
ที่มีมาหารายได้แทนการทิ้งไว้เฉย ๆ นั่นเอง  
ปี ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2568) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 18 : รถไร้คนขับ (Driverless Cars) 
นิยาม : ในสหรัฐอเมริกา จะมีรถไร้คนขับถึงร้อยละ 10 ของรถยนต์ทั้งหมด 

ปัจจุบันมีรถไร้คนขับต้นแบบแล้วจากค่าย Google และ Audi รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาของค่าย
รถยนต์เกือบทุกค่าย ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีพัฒนา และมีปริมาณการผลิตเพ่ิมมากขึ้น จะท าให้มีรถไร้คนขับในเชิงพาณิชย์
เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้รถไร้คนขับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากจะลดการปล่อยมลพิษและลดการจราจร
ติดขัดลงได้มาก (ท่านผู้อ่านลองนึกถึงสภาพคนขับรถในกรุงเทพ ที่มีวินัย ไม่ปาดซ้ายปาดขวา แต่วิ่งด้วยความเร็วที่
เหมาะสม และไม่มีวันชนกัน ดูสิครับ ว่าการจราจรจะดีขึ้น และมลพิษท่ีปล่อยออกมาจะลดลงได้ขนาดไหน) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 19 : ปัญญาประดิษฐ์และงานตัดสินใจ (AI and Decision Making) 
นิยาม : แต่งตั้งปัญญาประดิษฐ์เป็นกรรมการบริหาร (Corporate board of directors) เป็นครั้งแรก  

ด้วย AI สามารถจัดการกับข้อมูลจ านวนมากและซับซ้อนได้ดี ท าให้ในอนาคต AI จะสามารถหาข้อสรุปใน
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มี หรือผลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นไปได้ที่จะเห็นการน า  AI 
มาช่วยตัดสินใจในการบริหารองค์กร 



 

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงที ่20 : เมืองฉลาด (Smart Cities) 
นิยาม : เกิดเมือง (มีประชากรมากกว่า 50,000 คน) 
ที่ไร้ไฟจราจรเป็นครั้งแรก 

เมืองฉลาดในอนาคตจะมีอุปกรณ์เซนเซอร์ติด
ไว้กับสิ่ งต่าง ๆ เ พ่ือให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การจอดรถ การจัดเก็บขยะ 
แสงสว่างอัจฉริยะ การให้บริการทางสาธารณสุขและ
การแพทย์ ตลอดจนการใช้พลังงานสะอาดในเมือง 
ซึ่งถูกคาดหวังว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสังคม
ที่ดี และลดปัญหาอาชญากรรมในเมืองลงอีกด้วย 

ปี ค.ศ. 2027 (พ.ศ. 2570) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 21 : บิทคอยและบล็อคเชน (Bitcoin and the Blockchain) 
นิยาม : ร้อยละ 10 ของ GDP โลก ถูกจัดเก็บโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน 

ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ Bitcoin (ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain) อยู่ประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 0.025% ของ GDP โลก (ที่มีประมาณ 80 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีนี้แพร่หลายและได้รับ
ความไว้วางใจมากข้ึน มีแนวโน้มว่าการท าสัญญาต่าง ๆ จะด าเนินการผ่านเทคโนโลยี Blockchain มากยิ่งขึ้น และ
เข้าสู่ร้อยละ 10 ของ GDP โลกได้ในปี 2027 เป็นต้นไป 

 

ครบกันไปแล้วส าหรับ 21 เหตุการณ์ที่จะเกิดในทศวรรษหน้า บางเรื่องได้เกิดข้ึนแล้ว และจะขยายตัวอย่าง
มากในอนาคต บางเรื่องมีแนวโน้มที่จะเกิด ผู้เขียนหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระและสามารถน าไปวางแผน
ประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจหรืออาชีพของตัวท่านเอง หรือแม้กระทั่งการวางแผนการศึกษาให้บุตรหลานได้ในอนาคต  
นะครับ  ท้ายที่สุดผู้เขียนขอฝากค าคมจากท่านมหาตมะ คานธี ไว้ว่า “The future depends on what you do 
today.” อนาคตข้ึนกับสิ่งที่คุณท าในปัจจุบัน ถ้าประเทศไทยและตัวเรายังไม่มีการเตรียมพร้อมรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในปัจจุบัน อนาคตที่สวยหรูที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศก็อาจกลายเป็นอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวส าหรับเราได้
เช่นกัน ขอพลังอยูก่ับท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ... สวัสดีครับ 
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