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        สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: depa) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดดำเนินการสำรวจขอมูลและประเมินสถานภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตและบิ๊กดาตา ป 2563 คาดการณแนวโนม 3 ป เปนการสำรวจ
ตอเนื่องมาหลายปเพื่อติดตามขอมูลความกาวหนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ
แตละอุตสาหกรรม โดยการนำขอมูลจากการสำรวจมาใชประโยชนในเชิงการวิเคราะห วางแผน
นโยบาย และการกำหนดกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ อันจะเปนประโยชนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการสำรวจไดทำการศึกษาทบทวนนิยาม กรอบประประชากร ตลอดจนวิธีการ
สำรวจ โดยปนี้ยังคงใชวิธีการเดียวกับการสำรวจ ในป 2561 – 2562 ซึ่งไดรับคำแนะนำจาก
ผูแทนสมาคมที่เกี่ยวของ ไดแก สมาคมดิจิทัลคอนเทนตไทย (DCAT) สมาคมผูประกอบการ
แอนิเมช่ันและคอมพิวเตอรกราฟกสไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (TGA) 
และ สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BANGKOK ACM SIGGRAPH)

       จากการสำรวจมูลคาตลาดบิ๊กดาตาในประเทศไทย ป 2563 พบวาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตา
จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี มีมูลคาเทากับ 13,703 ลานบาท จำแนกไดเปนมูลคาฮารดแวร 
1,610 ลานบาท มูลคาซอฟตแวร 4,176 ลานบาทและมูลคางานบริการ 7,917 ลานบาท   
ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับป 2562 พบวาในภาพรวมมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้น รอยละ 3.99

       อุตสาหกรรมบิ๊กดาตาจำแนกตามประเภทของธุรกิจ มีมูลคาเทากับ 13,703 ลานบาท 
จำแนกไดเปนมูลคาธุรกิจการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี 8,072 ลานบาท มูลคาธุรกิจการให
บริการท่ีปรึกษาหรือติดต้ังดูและระบบ 4,352 ลานบาท และมูลคาธุรกิจการนำเขาและจัดจำหนาย 
1,278 ลานบาท
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        คาดการณวาอุตสาหกรรมบิ ๊กดาตา จะมีการเติบโตเพิ ่มขึ ้นที ่ร อยละ 0.19 และ 
0.08 โดยมีมูลคา 13,728 และ 13,738 ลานบาท ตอในป 2564 และ 2565 ตามลำดับ และเขาสู   
ชวงการอยูตัวของอุตสาหกรรมบ๊ิกดาตาเน่ืองจากไปในปท่ีผานมาไดมีการจัดเตรียมโครงการ 
บ๊ิกดาตาในหลายภาคสวนไปแลว โดยหดตัวรอยละ 1.93 โดยมีมูลคารวมอยูท่ี 13,474 ในป 2566 
เนื่องจากพบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมตาง ๆ  มีแนวโนมหันมาใชเทคโนโลยีบิ๊กดาตา    
ในการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนำไปใช
ในการวิเคราะหควบคูกันไปกับเทคโนโลยีอื่น ๆ  เชน AI, IoT, Machine Learning หรือ 5G 
เพ่ือใชในการยกระดับประสบการณของผูบริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหม ๆ   

        นอกจากนี้การประกาศบังคับใช ‘พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล’ (Personal Data 
Protection Act: PDPA) ซึ่งตามแผนเดิมจะมีผลบังคับใชในป 2563 แตไดมีการเลื่อนไปใช
ในปถัดไป ทำใหผูประกอบการใหความสำคัญกับการบริหารจัดการและเพ่ิมการรักษาความปลอดภัย
ใหกับดาตามากย่ิงข้ึน  แมวาจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตอุตสาหกรรมบิ ๊กดาตากลับเปดโอกาสใหในหลาย
อุตสาหกรรมไดเติบโตขึ ้น อาทิ อุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยอุตสาหกรรม
การขายสงและขายปลีก อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมการขนสง 
และดานการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการตาง ๆ  จากทางภาครัฐในการจัดเก็บขอมูล 
วิเคราะหและการนำขอมูลเหลานั้นไปใช
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        The Digital Economy Promotion Agency (depa), under the Ministry of Digital 
Economy and Society, has conducted a survey on digital content and big data 
industry for the year 2020 and 3-year prediction. The consecutive surveys have 
been completed to track the progress and important changes of Thailand’s digital 
industry. Therefore, this report can be a tool for analysis, policy planning and 
strategic planning of related organizations from both private and public sectors. 
In this survey, definitions and survey population were reviewed including a 
research methodology. The methodology this year is similar to 2018-2019’s 
suggested by Digital Content Association of Thailand, Thai Animation and 
Computer Graphic Association, Thai Game Software Industry Association, and 
Bangkok ACM SIGGRAPH.

    The big data market value in this survey is classified by 2 categories: 
technology, and business. The result shows a total market value for the industry 
at 13,703 million baht, a growth of 3.99% from the previous year. The main 
enabler for the rise is the COVID-19 pandemic that accelerates the use of big data 
technologies among IT services and consulting market. 

      According to the result, the big data market value by technology is 13,703 
million baht, divided into hardware at 1,610 million baht, software at 4,176 million 
baht and service at 7,917 million baht. The total value increases 3.99%, compared 
to the previous year. The big data market value by business is 13,702 million baht, 
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divided into technology vendor at 8,072 million baht, consultant and system 
integrator at 4,352 million baht and distributor at 1,278 million baht.

        It is predicted that in 2021 and 2022, the big data market value will increase 
by 0.19% and 0.08% with a value of 13,728 and 13,378 million baht respectively. 
On the contrary, in the year 2023, it is forecasted that the industry will contract 
1.93%, with a total value of 13,474 million baht. The reason is that recently the big 
data industry starts to remain stable caused by a number of big data projects 
being implemented in several sectors and an increase of big data technology’s 
utilization in both government and private sectors. In addition, combining data 
analytics with other technologies such as AI, IoT, machine learning and 5G also 
enhances consumer experience, product development and new services.

     Furthermore, the announcement of Personal Data Protection Act (PDPA)’s 
enforcement also urges entrepreneurs to be more aware of the data management. 
Despite the impact of the COVID-19 pandemic, the big data industry has opened       
opportunities for many sectors, such as finance and insurance, wholesale and 
retail, consumer goods and manufacturing, transportation, and education, 
including various government projects to collect the data, analyze and use the 
information accordingly. 
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     1.1. นิยามและคำจำกัดความ
          จากการศึกษาของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไดใหความหมายของ บิ๊กดาตา 
คือเทคโนโลยีและสถาปตยกรรมไอทีรุนใหม ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับการเก็บ 
วิเคราะห และใชงานดาตาหลากหลายประเภท ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีปริมาณ
มหาศาลไดโดยมีตนทุนต่ำเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีและสถาปตยกรรมไอทีแบบเดิม น่ันทำใหคำวา 
“บิ๊กดาตา” มิไดหมายถึงเฉพาะตัวดาตาเองเทานั้น แตยังหมายถึงประเภทของเทคโนโลยี
แบบใหมที่สามารถบริหารจัดการ สรางการเขาถึง และวิเคราะหดาตาที่มีปริมาณมากขึ้นได
อยางรวดเร็วขึ้นกวาที่เทคโนโลยีแบบเดิมจะสามารถทำได 
(สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2562) 

      โดยจากการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาสามารถวัดมูลคาไดผานปริมาณการ
ลงทุนท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีท่ีนำไปสรางเปนโครงสรางพ้ืนฐาน เคร่ืองมือ และแอปพลิเคชัน 
สำหรับการดึงดาตา การควบรวม การกำกับดูแล การเคล่ือนยาย การคัดกรองและเรียบเรียง 
การวิเคราะห และการนำเสนอดาตาในเชิงภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององคกรทั้งใน
ระดับกลยุทธ ยุทธวิธี และระดับปฏิบัติการ หรือเพื่อสรางระบบการตัดสินใจแบบอัตโนมัติขึ้น 
ซึ่งเรียกโดยรวมวาบิ๊กดาตาและอนาไลติกส และเปนการลงทุนที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยี 
ดังตอไปนี้

1. 1. อุตสาหกรรมบิ๊กดาตา
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     Hardware ฮารดแวรโครงสรางพื้นฐานสำหรับบิ๊กดาตาประกอบดวยระบบเซิรฟเวอร และ
ระบบสโตเรจ ตามคำจำกัดความดังตอไปนี้

         Server  คอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ทำหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรในเน็ตเวิรค 
เชน ไฟลเซิรฟเวอร (File Server), พรินตเซิรฟเวอร (Print Server),เน็ตเวิรคเซิรฟเวอร 
(Network Server) และดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) เปนตน โดยเครื่องมือ
เพิ่มประสิทธิภาพ เชน โคโปรเซสเซอร หนวยประมวลผลดานกราฟฟก และเมมโมรี 
ก็ถือเปนสวนหนึ่งของเซิรฟเวอรดวยเชนกัน

               Storage  สวนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร ระบบที่เชื่อมตอกัน หรืออุปกรณ
ตอพวง ท่ีมีหนาท่ีในการเก็บขอมูลเพ่ือรองรับการใชงานในภายหลัง โดยอาจอยูในรูปแบบ
ของฟงกชันหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร หรือในรูปแบบของระบบหรืออุปกรณที่แยกออก
มาตางหากก็ได  โดยงานวิจัยฉบับนี้จะนับปริมาณการลงทุนในระบบสโตเรจภายนอก 
(External Storage System) วาเปนการลงทุนในสโตเรจ สวนการลงทุนในระบบสโตเรจ
ภายใน (Internal Storage System) จะนับเปนการลงทุนในเซิรฟเวอร
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     Software  ซอฟตแวรสำหรับบิ๊กดาตานั้นสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก และแบงยอย
ออกเปน 16 ประเภทยอย โดยรายงานฉบับนี้ทำการศึกษาทั้งซอฟตแวรแบบที่ติดตั้งภายใน
องคกร (on-premise) และที่อยูในสภาพแวดลอมภายนอกแบบคลาวด โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

         Analytic and Performance Management Applications   ซอฟตแวร
ประเภทนี้คือแอปพลิเคชันการวิเคราะหแบบสำเร็จรูป ที่ใชสำหรับงานบางประเภท
หรือบางอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ 
เชน การวางโครงสรางและสรางระบบอัตโนมัติใหกับกลุ มงาน เพื ่อวิเคราะหและ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับการปฏิบัติงาน หรือเพื่อคนหาและพัฒนาเปนธุรกิจใหม เปนตน 
แอปพลิเคชันเหลานี้สามารถทำงานไดโดยไมตองพึ่งพาแอปพลิเคชันหลักขององคกร 
สามารถแบงแยกเปนชวงเวลา(คือรองรับมิติของเวลาเพ่ือการวิเคราะห แนวโนมในอดีต
หรือในอนาคต) และสามารถควบรวมดาตาจากหลายแหลง ทั้งภายในและภายนอกได
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            Business Intelligence and Analytics Tools and Platform    ซอฟตแวร
ประเภทนี้คือเครื่องมือการวิเคราะหที่ใชงานไดทั่วทั้งองคกรและในทุกอุตสาหกรรม 

            Analytic Data Management and Integration Platform    แพลตฟอรม
จัดการและควบรวมดาตาสำหรับการวิเคราะห คือเคร่ืองมือในการสรางและบริหารจัดการ
แหลงจัดเก็บดาตาเพื่อนำไปใชในงานการวิเคราะห 

          Service บริการท่ีเก่ียวของกับบ๊ิกดาตาประกอบไปดวยบริการดานไอที และบริการธุรกิจ 
โดยบริการดานไอทีประกอบดวย บริการใหคำปรึกษาดานระบบไอที การวางระบบและเน็ตเวิรค 
การวาจางดานไอที การพัฒนาแอปพลิเคชัน การติดต้ังและบริการซอมบำรุงระบบ และการฝก
อบรมดานไอที ท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนดานฮารดแวรหรือซอฟตแวร บริการดานไอทียังเก่ียวของ 
กับบริการชวยเหลือในการวางยุทธศาสตรดานดิจิทัลอีกดวย สวนบริการธุรกิจคือบริการ
ใหคำปรึกษาดานธุรกิจและวาจางกระบวนการทางธุรกิจที่เกี ่ยวของกับงานบิ๊กดาตาทั้ง
ดานฮารดแวรหรือซอฟตแวร
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     1.2. ระบบนิเวศ
         ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบ๊ิกดาตามีองคประกอบสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ผู นําเขาและจัดจําหนาย (Distributor)   
ผูประกอบการที่เปนผูนําเขาและจัดจําหนาย 
มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการดาน 
Fulfillment ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมซ้ือขายและโล
จสิตกิสตาง ๆ (ถาม)ี อกีทัง้ยงัทําหนาทีเ่ปน
เสมือนตัวแทนเจาของผลิตภัณฑที่มีทรัพยสิน
ทางปญญาของตนเองซึ่ง ไม ไดจัดตั้ง ใน
ประเทศไทยอกีดวย นอกจากนีย้งัมมีลูคาเพิม่ใน
สวนของงานสนับสนุนดานตาง ๆ ทั้งในระยะ
กอนการขาย (รวมถึงกิจกรรมดาน Go To 
Market) ระหวางดําเนินการติดต้ังระบบ และ
ระยะหลังการขาย (รวมถึงบริการหลังการขาย 
และการซอมบํารงุระบบ)ซึง่นบัเปนอกีหนึง่กลไก 
จกัรสําคัญในฝายสนบัสนนุ โดยความตองการ
ดานบุคลากรในอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาและอนา
ไลติกสในกลุมผูนําเขาและจัดจําหนายนี้ อาจ
ไมตองการทักษะที่สูงมากนักเม่ือเทียบกับผูให
บริการที่ปรึกษาหรือติดตั้งดูแลระบบ

ผูใหบริการที่ปรึกษาหรือ ติดตั้งดูแลระบบ 
(Consultant and IT Service)  บทบาท
คอนขางสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ซึ่งมูลคาหลักของผูประกอบการในกลุมนี้ คอื
งานบรกิารทีจํ่าเปนตองอาศยับคุลากรทีม่ทีกัษะ 
ความสามารถ และความรู   ความชํานาญ 
เกี่ยวกับความตองการและการประยุกตใช
งานในแตละกลุมอุตสาหกรรมที่ ใหบริการ 
(Industry Specific) ในระดับที่ เพียงพอ 
เนื่องจากเปนผูลงมือกระทําและมีความใกลชดิ
กับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ มากที่สุด
แมในปจจุบันจะพบวามีการแยงชิงทรัพยากร 
ดานบุคลากรทักษะสูง กับองคกรขนาดใหญ
ระดับผู นําในกลุ มอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ก็มี 
ความตองการทักษะและความชํานาญเฉพาะ
ดานเชนเดียวกัน ท ําให พบเห็นว าในปจจุบัน
ผูประกอบการในกลุมน้ีจํานวนหนึ่ง ไดเริ่มสราง
ความรวมมือในดานตาง ๆ กับสถาบันการ
ศึกษาชั้นนํา ในประเทศไทยบางแลว
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ผูพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี (Technology 
Vendor)  เจ าของผลิตภัณฑที่ มีทรัพยสิน
ทางปญญาของตนเอง มมีลูคาหลกัคอืฮารดแวร
และซอฟตแวร และมีสัดสวนของการใหบริการ
งานที่ปรึกษาหรือติดตั้งดูแลระบบอยางมีนัย
สําคัญในบางราย ซึ่งหลายรายดําเนินกิจกรรม
ดานการขายบางสวนใหกับลูกคาองคกร
โดยตรง ในขณะที่สวนใหญยังคงดําเนินการ
ผานชองทางทัง้ตวัแทนจาํหนาย และผูใหบริการ
ที่ปรึกษาหรือติดตั้งดูแลระบบรายอื่น ๆ

ผูใชงานเทคโนโลยี (Technology Buyer) 
เทคโนโลยีบิ๊กดาตาและอนาไลติกสนั้นสามารถ
นํา ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ง า น ไ ด ใ น ห ล า ย ก ลุ ม
อตุสาหกรรม ซ่ึงบางกรณกีารใชงานก็สามารถ
ใชไดกับทุกกลุ มอุตสาหกรรม ในขณะที่บาง
กรณีการใชงานก็เปนการใชงานเฉพาะของบาง
กลุมอตุสาหกรรมเทานัน้ เชน การซอมบํารงุเชงิ
คาดการณ ซึ่งใชงานในอุตสาหกรรมการผลิต 
น้ํามนัและกาซธรรมชาต ิหรอืการขนสงเปนหลกั 
เปนตน

ภาครฐัและหนวยงานกํากบัดแูล (Government  
/ Regulator) หนวยงานภาครัฐก็มีสวนในการ
กํากับดแูลการใชงานเทคโนโลยบีิก๊ดาตาเชนกนั 
โดยมีตัวอยางที่แตกตางกันบางแลวในหลาย
ประเทศ

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา (University 
/College) สถานศึกษาซึ่ง เป นแหล งผลิต
บุคลากรใหแกอุตสาหกรรม
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ลิขสิทธิ์/เนื้อหา/สินคา

รายได

แรงงานที่เขาสูระบบอุตสาหกรรม

การกํากับดูแล

สงเสริมนโยบายทางเศรษกิจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ระบบนิเวศอุตสาหกรรมบิ๊กดาตา

ผูนําเขาและจัดจําหนาย
(Distributor)  

ผูใหบริการที่ปรึกษาหรือ ติดตั้งดูแลระบบ
(Consultant and IT Service) 

ผูพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี
(Technology Vendor) 

ภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล (Government  / Regulator) 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
(University /College)

ผูใชงานเทคโนโลยี
(Technology Buyer)
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       มูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาป 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2562 รอยละ 
3.99 หาก พิจารณาตามประเภทประเภทเทคโนโลยีซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ฮารดแวร 
(Hardware)  ซอฟตแวร (Software) และ งานบริการดานไอทีและบริการธุรกิจ (Service)
พบวามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกประเภทเทคโนโลยี ยกเวนในสวนของฮารดแวร  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

       หากพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับป 2562 พบวา 
เทคโนโลยีซอฟตแวร และงานบริการดานไอทีและบริการธุรกิจ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.70 และ 9.29 ตามลำดับ เน่ืองจากการบริโภคคอนเทนตท่ีมากข้ึน ไมวาจะเปนการทำงาน
ที่บาน อีกทั้งเปนผลมากจากการประกาศควบคุมพื้นที ่ของสถาณะการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม COVID-19 ทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป ทำใหมีการใช 
ขอมูล (Data) จำนวนมาก โดยขอมูลเหลานั้นไดถูกสรางขึ้นใหมทุกวันและจำเปนตองทำการ
เก็บรวบรวมไดมากขึ้น ไมวาจะเปนพฤติกรรมการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

Total 2561

Hardware 1,655

3,766

6,709

12,130

1,786

4,147

7,244

13,177

7.97

10.12

7.97

8.64

1,610

4,176

7,917

13,703

-9.89

0.70

9.29

3.99

Software

Service

Total

2562 2563YoY YoY

1.1. ภาพรวมมูลคาอุตสาหกรรม

ตารางแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทธุรกิจ
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        การรับชมสื่ออนไลน หรือธุกรรมสำคัญตางๆ ชุดขอมูลมหาศาลเหลานี้มีประโยชนอยาง
มาก ดังนั ้นผู ประกอบการจำเปนตองใชเทคโนโลยีบิ ๊กดาตาที ่เปนสวนของซอฟตแวร
มากยิ่งขึ ้น รวมไปถึงการใหบริการดานที่ปรึกษาในการนำเอาบิ๊กดาตาไปใชใหตรงตาม
ความตองการใหไดมากท่ีสุด ในขณะท่ีเทคโนโลยีฮารดแวรมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 9.89 
เนื่องมาจากการใหบริการในรูปแบบของคลาวด แพลทฟอรมเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 
การใหบริการแบบคลาวดน้ันมีบริการท่ีหลากหลายมากกวาไมวาจะเปนเลือกใชแบบ Pay Per Use 
หรือการใชบริการแบบ Application พรอมใช ซ่ึงมีราคาท่ีถูกกวาการซ้ือ Server และ Storage 
รวมไปพวกคาติดตั้ง คาขนสงและคาบำรุงรักษา 

         นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งมีแผนบังคับใชในป 2563 แตไดมีการประกาศเลื่อนไปใชในป 2564 
ดวยสถานการณนี้ทำใหผูประกอบการและผูบริโภค ไดใหความสำคัญในการเตรียมระบบ
ขอมูลมี 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 

ทั้งนี้ การวิเคราะหมูลคาอุตส
         ระบบการคนหาขอมูล (Discover)   เริ ่มตนจากการแยกขอมูลวาขอมูลใด
เปนขอมูลสำคัญ และจัดเก็บอยูสวนใด และแบงประเภท ขอมูลใด คือ ขอมูลสวนบุคคล
ธรรมดา หรือเปนขอมูลสำคัญตองมีคำอธิบายอยางชัดเจน

1
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ทั้งนี้ การวิเคราะหมูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาสามารถจำแนกตามประเภทเทคโนโลยีแตละ
กลุมมีรายละเอียดดังตอไปนี้

         ระบบการจัดเก็บขอมูล (Manage)   จะนำนโยบายขอมูลมาใชใหตรงกับชุด
ฐานขอมูลใด มีการนำขอมูลไปใชอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนเก็บขอมูล มีผลกระทบตอ
สวนงานใดบาง หรือหากผูใชขอดูขอมูล ฝายไอทีตองเตรียมระบบเพื่อชวยตอบโจทย
ใหกับผูใชงาน

2

         การปกปองขอมูล (Protect)   เริ่มตนจากคัดเลือกระบบความปลอดภัย รวมถึง
การใหสิทธิเขาถึงขอมูลของคนในองคกร จากนั้นออกแบบระบบไอที และพัฒนา
เรื่องผลกระทบของความเปนสวนตัวของขอมูลแตละชุด

3

         การทดสอบระบบ (Detect Response)    วามีชองโหวจุดใดบาง และทำการแกไข 
ความทาทายในยุคของบิ๊กดาตา คือ การปกปองขอมูลสวนบุคคลเพิ่มมากขึ้น 

4
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     1.1.1. มูลคาอุตสาหกรรมจำแนกตามประเภทธุรกิจ
         มูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาป 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2562 รอยละ 3.99 
หากพิจารณาตามประเภทธุรกิจซึ ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ ธุรกิจการพัฒนาและ
ผลิตเทคโนโลยี (Technology Vendor)  ธุรกิจการใหบริการที่ปรึกษาหรือ ติดตั้งดูแลระบบ 
(Consultant and IT Service) และธุรกิจการนำเขาและจัดจำหนาย (Distributor) พบวามี
อัตราการเติบโตลดลงทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนธุรกิจการรับจางผลิตงาน  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

Total 2563

8,072ธุรกิจการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี
Technology Vendor

ธุรกิจการใหบริการที่ปรึกษาหรือ ติดตั้งดูแลระบบ
Consultant and IT Service

Distributor
ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนาย

4,352

1,278

13,703Total

ตารางแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทธุรกิจ
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         เมื่อพิจารณามูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาจำแนกตามประเภทของธุรกิจป 2563 พบวา
ธุรกิจที่มีมูลคามากที่สุดคือ ธุรกิจการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี (Technology Vendor) 
โดยมูลคาอุตสาหกรรมอยูท่ี 8,072 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.91 รองลงมาคือ ธุรกิจ
การใหบริการท่ีปรึกษาหรือติดต้ังดูแลระบบ (Consultant and IT Service) มีมูลคาอุตสาหกรรม
อยูที่ 4,352 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.76 และสวนของธุรกิจนำเขาและจัดหนาย 
(Distributor) มีมูลคาอุตสาหกรรมอยูที่ 1,278 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.33 
         ท้ังน้ี การวิเคราะหมูลคาอุตสาหกรรมบ๊ิกดาตาจำแนกตามประเภทผูประกอบการแตละกลุม 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้    
  
          ธุรกิจการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี (Technology Vendor)
         จากการสำรวจพบวา ในป 2563  ธุรกิจการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี (Technology Vendor) 
โดยมูลคาอุตสาหกรรมอยูที่ 8,072 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.91 ซึ่งเปนสัดสวน
ที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาจำแนกตามประเภทธุรกิจ เนื่องจาก Technology Vendor 
ถือวาเปนเจาของผลิตภัณฑทั้ง ฮารดแวร ซอฟตแวรตางๆ และยังถือสัดสวนในกลุมการให
บริการท้ังดานไอทีและธุรกิจ ดังน้ันรายไดสวนใหญในจำหนายผลิตภัณฑและการบริการจะเปน
ของธุรกิจกลุมนี้ รวมไปถึงการเติบโตขึ้นของแพลทฟอรมคลาวด เนื่องมาจากผูใชบริการ
มีความตองการใชขอมูลจำนวนมากและทันทวงที ทำใหผูใชบริการหันมาใชแพลทฟอรม
ท่ีพรอมใชงานและลดความยุงยากในการติดต้ัง ดังน้ันทำใหผูประกอบหลายรายได มีการนำเอา
เทคโนโลยีสำหรับ คลาวด มาใหบริการ ไมวาจะเปนในสวนของ Infrastructure และ Software 
อีกปจจัยนึงที่ทำใหรายไดของกลุม Technology Vendor เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากในป 2563 
มี Technology Vendor บางรายที่มีซอฟทแวรบิ๊กดาตาไดเขามาจัดตั้งสาขาในประเทศไทย 
ซึ่งรายไดในปกอน ๆ  ที่วิ่งออกไปที่ตางประเทศ ไดถูกนับเขามาในมูลคาตลาดของประเทศไทย
ในปนี้
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         ธุรกิจการใหบริการที่ปรึกษาหรือ ติดตั้งดูแลระบบ (Consultant and IT Service)
        จากการสำรวจพบวา ในป 2563 ธุรกิจการใหบริการที่ปรึกษาหรือติดตั้งดูแลระบบ 
(Consultant and IT Service) มีมูลคาอุตสาหกรรมอยูที่ 4,352 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 31.76 แมวาแนวโนมของการใหบริการบนคลาวนเติบโตขึ้น แตงานที่ปรึกษาหรือ
ผูใหบริการยังคงมีความสำคัญเพราะจำเปนตองมีผูเชี่ยวชาญทั้งทางการประมวนผลและ
การนำขอมูลไปใช ในโครงการบ๊ิกดาตาบนคลาวด แมวาจะมีการแบงคาใชจายเปนคาซอฟตแวร
สวนนึงใหกับ Technology Vendor แตการท่ีทำการนำขอมูลของลูกคาไปไวบนคลาวดยังจำเปน
ตองให ผูติดตั้งระบบดำเนินการให         
 
          ธุรกิจการนำเขาและจัดจำหนาย (Distributor)
         จากการสำรวจพบวา ในป 2563 ธุรกิจนำเขาและจัดหนาย (Distributor) มีมูลคา
อุตสาหกรรมอยูท่ี 1,278 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.33 กลุมของผูนำเขาและจัดจำหนาย
ยังคงทรงตัวแมวาจะมี Technology Vendor ผูใหบริการคลาวดเขามาจัดตั้งในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น แตดวย Business Model ยังคงมีการซื้อขายผานตัวแทนจำหนายในประเทศไทยอยู 
เนื่องจาก Distributor เองเปนคนกลางระหวาง Technology Vendor กับ Consultant และ 
System Integrator ซึ่งเขามาชวยดูแลและประสานงานใหกับทั้งสองฝาย
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       1.1.2. มูลคาอุตสาหกรรมจำแนกตามกลุมอุตสาหกรรม
         มูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาป 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2562 รอยละ 3.99 
หากพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมซ่ึงแบงออกเปน 7 กลุม พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีมีอัตรา
การเติบโตเพ่ิมข้ึนประกอบดวย  กลุมกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กลุมขอมูลขาวสาร
และการส่ือสาร และการขนสง กลุมกิจกรรมบริการดานสุขภาพ และกลุมการศึกษา และภาครัฐ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

256325622561หนวย : ลานบาท
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        กลุมกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
        จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบ๊ิกดาตาของในกลุมกิจกรรมทางการเงินและการประกัน
ภัยในป 2563 พบวามีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.78 จากป 2562 โดยมีมูลคาอยูท่ี 4,678 
ลานบาท โดยเปนผลมาจากสถาณะการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 
COVID-19 ทำใหมูลคาอุตสาหกรรมในกลุมการเงินการประกันสูงขึ้น ในชวงแรกเริ่มของ
การแพรระบาดน้ันกลุมประกันภัยไดออกโปรโมช่ันสำหรับการตรวจพบและการรักษาเช่ือไวรัสออก
มาหลายหลายรูป จึงทำใหผูบริโภคมีการใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีออกประกาศใหมี
การควบคุม พ้ืนท่ีและปดสถานท่ีใหบริการอยางเชน หางสรรพสินคา รานคา รานอาหาร ฯลฯ ทำให
ภาคการเงินการธนาคารและการประกันภัยไดมีการลงทุนในโครงการบ๊ิกดาตา เพ่ือรองรับขอมูล
ท่ีไหลเวียนเขา และทำการวิเคราะหถึงผลิตภัณฑ โปรโมช่ัน ท่ีเหมาะสมกับผูโภคไดทันทวงที

        กลุมการผลิต การกอสราง และการบริหารจัดการทรัพยากร
        จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาของในกลุมการผลิต การกอสราง และ
การบริหารจัดการทรัพยากรในป 2563 พบวามีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 9.53 จากป 2562 
โดยมีมูลคาอยูท่ี 1,980 ลานบาท โดยเปนผลมาจากสถาณะการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุใหม COVID-19 เนื่องจากมีการแพรระบาดในกลุมของแรงงานที่ทำงานในโรงงาน 
และสถานที่กอสรางหลายแหง ทำใหรัฐบาลไดทำการควบคุมเวลาการทำงานและมีคำสั่งปด
โรคงานที่มีการแพรระบาด อีกทั้งแรงงานไดมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาเปนจำนวนมาก 
จึงทำใหภาคการผลิตและกอนสรางมีรายไดลดลง นอกจากนี้ยังปจจัยจากภายนอกในเรื่อง
ของการขาดแคลนทรัพยากรบางสวนท่ีตองส่ังเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงเปนกระทบจากการ
แพรระบาดในระดับโลก จึงทำใหการบริหารจัดการทรัพยากรตองหยุดชะงัก ดังนั้นทางผู
ประกอบการจึงชะลอการลงทุนในโครงการของบิ๊กดาตาในชวงปนี้เชนกัน
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        กลุมการขายสง และการขายปลีก
        จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาของในกลุมการขายสง และการขายปลีก
ในป 2563 พบวามีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 13.85 จากป 2562 โดยมีมูลคาอยูที่ 1,371 
ลานบาท โดยเปนผลมาจากการชะลอตัวจากภาคการผลิตทำใหกลุมขาย และขายปลีกลดลง
เชนกัน อีกทั้งมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่สาธารณะเชน ตลาดสด ตลาดขายสง
ขายปลีก หางไฮเปอรมาเก็ต หรือหางสรรพสินคา ทำใหรัฐบาลสั่งปดพื้นที่เหลานี้จึงทำให
การซ้ือขายลดลง และเน่ืองจากคำส่ังใหประชาชนกักตัวอยูในท่ีพักอาศัย จึงใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู บริโภคในเรื ่องของการกักตุนสินคา จนเปนเหตุใหสินคาบางประเภท
ขาดตลาด เชน หนากากอนามัย น้ำยาฆาเช้ือตางๆ เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบใหแกผูประกอบการ
ในการลงทุนในโครงการบิ๊กดาตาเชนกัน

         กลุมธุรกิจบริการ และการบริหารจัดการสาธารณูปโภค 
         จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบ๊ิกดาตาของในกลุมธุรกิจบริการ และการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคในป 2563 พบวามีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 0.16 จากป 2562 โดยมีมูลคา
อยูท่ี 555 ลานบาท โดยเปนผลมาจากสถาณะการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
COVID-19 และการควบคุมพ้ืนท่ีทำใหกลุมธุรกิจบริการชะลอตัว ซ่ึงปกติแลวกลุมธุรกิจบริการ
มีการใชงานดานบ๊ิกดาตาและอนาไลติกสอยูในระดับท่ีไมสูงมากนัก แมวาจะมีการจัดเก็บดาตา
ในปริมาณมาก แตเนื่องดวยดาตาที่จัดเก็บไมใชดาตาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
จึงยังคงสามารถใชงานคลังขอมูลแบบดั้งเดิมได
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        กลุมขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และการขนสง
        จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาของในกลุมขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และ
การขนสงในป 2563 พบวามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.40 จากป 2562 โดยมีมูลคา
อยูที่ 2,792 ลานบาท โดยเปนผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคคอนเทนตเปนจำนวนมากและ
หลากหลาย การเกิดขึ้นใหมของการใหบริการ OTT ทำใหการใชงานบิ๊กดาตาในฝงของ
การส่ือสารมีการเติบโตข้ึน เพ่ือรองรับการใชงานไดทันทวงที กลุมผูใหบริการในดานการส่ือสาร
โทรคนาคม ไดนำเอาเทคโนโลยี 5G เขามาใชเพื่อเสริมความรวดแร็วและครอบคลุมการให
บริการไดอยางท่ัวถึง นอกจากน้ีแลวการออกมารตการใหประชาชนกักตัวอยูในบาน เรียน หรือ
ทำงานจากที่บานเอง ก็ทำใหกลุมผูใหบริการดานการสื่อสารไดมีการลงทุนในบิ๊กดาตาเพ่ิม
ดวยเชนกัน ในสวนของการขนสงเองไดนำเทคโนโลยี 5G และ IOT เขามาใชงานรวมกับบ๊ิกดาตา 
อนาไลติกส เชนงานบริหารจัดการยานพาหนะ การควบคุมการใชเช้ือเพลิง จัดการตารางขนสง 
และติดตามโลเคชั่นของยานพาหนะ 

        กลุมกิจกรรมบริการดานสุขภาพ
         จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาของในกลุมกิจกรรมบริการดานสุขภาพ
ในป 2563 พบวามีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 44.16 จากป 2562 โดยมีมูลคาอยูท่ี 557 ลานบาท 
โดยเปนผลมาจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม COVID-19 ทำใหการใชบ๊ิกดาตา
ในกลุมกิจการบริการดานสุขภาพเติบโตขึ้นอยางเห็นไดชัด เนื่องจากมีความจำเปนในการใช
ขอมูลเปนจำนวนมากและมากจากแหลงท่ีมาหลายแหงจึงทำใหโรงพยาบาลนำเอา เทคโนโลยีปญญา
ประดิษฐ หรือ Artificial Intelligent (AI) มาชวยในการคัดกรองและวินิจฉัยตรวจรอยโรคสำหรับ
ผูปวยท่ีเขารับการรักษา COVID-19 ไมวาจะเปนในสวนของชีวการแพทย โรคเร้ือรัง การจัดเก็บ
รูปภาพทางการแพทย ดานการหาลำดับเบสดีเอ็นเอ รวมไปถึงตัวอยางของเคสท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก
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         กลุมการศึกษา และภาครัฐ
         จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมบิ๊กดาตาของในกลุมการศึกษา และภาครัฐในป 2563 
พบวามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 38.97 จากป 2562 โดยมีมูลคาอยูที่ 1,769 ลานบาท 
โดยเปนผลมาจากหนวยงานภาครัฐไดมีการตั้งเปาหมายในการนำเทคโนโลยีบิ๊กดาตามาใชใน
ทุกภาคสวน จึงมีการตั้งโครงบิ๊กดาตาตอเนื่องมาตั้งแตป 2562 โดยใชซอฟตแวรคลังขอมูล
เชิงสัมพันธครอบคลุมถึง ซอฟตแวรระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซอฟตแวร
การควบรวมและควบคุมความถูกตองของดาตาสำหรับการวิเคราะห แพลตฟอรมการรับรู
และปญญาประดิษฐ มาใชงาน อีกทั้งไดมีการจัดทำคิวรี การรายงาน และการวิเคราะห และ
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และพิกัดที่ตั้ง เพื่อใหไดผลลัพธที่ผานการวิเคราะหออกมาแลว 

         1.1.3. มูลคาอุตสาหกรรมป 2561 - 2563 และคาดการณป 2564 - 2566
         อุตสาหกรรมบิ๊กดาตาในป 2563 มีมูลคาโดยรวม 13,702.69 ลานบาท เมื่อพิจารณา
อัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับป 2562 พบวามีอัตราการเติบโตเพิ ่มขึ ้นรอยละ 3.99 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมตอการคาดการณอัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรม สามารถสรุปแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาพรวมไดดังตอไปนี้

หนวย : ลานบาท
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แรงหนุนตออุตสาหกรรม

สามารถเขาถึงขอมูลแบบ
Data As a Service

พฤติกรรมการบริโภคขอมูล
ผานระบบออนไลนมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนจากภาครัฐ
และผูพัฒนาเทคโนโลยีบิ๊กดาตา 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

การตอยอดดวยเทคโนโลยีอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการประมวลผลอัจฉริยะ

ปญหาการขาดแคลน
ของผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหขอมูล

จัดทำองคคววามรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบิ๊กดาตาใหมากยิ่งขึ้น 

การลงทุนที่ลดสำหรับองคกร
ที่มีโครงการบิ๊กดาตาแลว

ผลิตแรงงานเขาสูอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แรงตานตออุตสาหกรรม
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4. 4. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิทัลในเชิงเทคโนโลยี และธุรกิจ
      จากการศึกษาในป 2563 พบวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม (COVID-19) สงผลกระทบตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนตเปนอยางมากทั้งในแงเทคโนโลยีที่สงผลที่ทำใหเทคโนโลยีที่มีอยูเกิดการพัฒนา
อยางกาวกระโดด และในแงของธุรกิจที่สงผลใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ  อยางมากมาย 
ซ่ึงลวนแตเปนปจจัยสำคัญท่ีเขามาสงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตใหกาวหนาอยางรวดเร็ว
โดยมีเทคโนโลยี และธุรกิจที่นาสนใจดังตอไปนี้

       4.1.VR AR MR XR CR และ SR
       Interface Technology เร่ิมตนจากการใชงาน กูเกิลกลาส (Google Glass) ซ่ึงเปน Interface 
รุนแรก ๆ  ท่ีรวบรวมแวนตา, อุปกรณเก่ียวกับสายตา, หูฟง และอุปกรณติดตามความเคล่ือนไหว
ของสายตามนุษย ใหกลายเปนอุปกรณ “อัจฉริยะ” และนำไปสูการเช่ือมตอดวงตาและการมองเห็น
กับอินเทอรเน็ตและอุปกรณเช่ือมตอท้ังหลายได
        ในปจจุบัน Interface Technology ไดถูกนำมาผสานรวมกับเทคโนโลยี Artificial 
Intelligence (AI) เพ่ือสราง Content เสมือนท่ีมีความนาต่ืนเตนและสมจริงมากย่ิงข้ึน โดยแนว
โนมของเทคโนโลยีโลกเสมือนกาวสูโลกความเปนจริง ประกอบดวย 
         Virtual Reality หรือ VR เปนการจำลองสภาพแวดลอมจริงเขาไปใหเสมือนจริง โดยผาน
การรับรูจากการมองเห็น เสียง สัมผัส แมกระท้ังกล่ิน โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดลอม
ปจจุบันเพ่ือเขาไปสูภาพท่ีจำลองข้ึนมาตัวอยางเชน การจำลองสถานท่ี Google Street View, 
การแขงขันบังคับเครื่องบิน Drone Racing เปนตน
          Augmented Reality หรือ AR การรวมสภาพแวดลอมจริง กับ วัตถุเสมือน เขาดวยกันใน
เวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนท่ีวาน้ัน อาจจะเปน ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ขอมูลตาง ๆ  ท่ีประมวลผล
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มาจากคอมพิวเตอร, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณสวมใสขนาดเล็กตาง ๆ และทำให
เราสามารถตอบสนองกับส่ิงท่ีจำลองน้ันได ตัวอยางของการใชงาน AR ก็คือ เกม Pokemon Go 
ถือเปนปรากฎการณครั้งสำคัญของนักเลนเกมทั่วโลก

        Mixed Reality หรือ MR เปนการนำเอาโลกแหงความเปนจริงและองคประกอบดิจิตอล
มารวมกัน Mixed Reality นั ้น เราจะไดโตตอบกับสิ ่งของและสภาพแวดลอมทั้งในโลก
แหงความเปนจริงและเสมือนโดยใชเทคโนโลยีการสัมผัสและสรางภาพยุคใหม Mixed Reality 
ชวยใหเราไดเห็นและสัมผัสกับโลกรอบตัว แมในขณะท่ีโตตอบกับสภาพแวดลอมเสมือนดวยมือ
ของเราเองโดยท่ีไมตองถอดแวน เทคโนโลยีน้ีชวยใหสามารถวางเทาหรือมือ ขางหน่ึงไวในโลกแหง
ความเปนจริง และวางอีกขางหน่ึงไวในโลกเสมือน เปนการทลายแนวคิดพ้ืนฐานระหวางความ
จริงและจินตนาการท่ีใหประสบการณท่ีสามารถเปล่ียนวิธีท่ีคุณเลนเกมและทำงานในยุคปจจุบัน 
ตัวอยางการใชงาน MR เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ พัฒนา “MR Sales Gallery” 
หองตัวอยางเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดลอมใหลูกคาไดสัมผัสบรรยากาศของโครงการ
ที่พักอาศัยไดแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
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       eXtender Reality หรือ XR เปนการเอาความจริงมาตอยอด ไมวาจะเปนความจริงเสมือน
หรือความจริงในโลกจริงก็ตาม นั่นหมายความวา XR เปนสิ่งแวดลอมเสมือนจริงที่ผสมไปบน
โลกจริง ผูใชสามารถจะเชื่อมตอขอมูลกับเครือขายและมีปฏิสัมพันธกับผูใชคนอื่น ๆ  ได 
ผสมผสานท้ังความสามารถของ AR+VR และ MR เขาดวยกัน ซ่ึงขณะน้ี XR ยังอยูในข้ันตอนพัฒนา 
โดยวางแผนจะนำมาใชทั้งในดานอุตสาหกรรม การศึกษา การทหาร สุขภาพ ทองเที่ยว และ
ความบันเทิง ซึ่งอุปกรณในการใชงานก็คือ แวนตาคลายแวน VR นั่นเอง 
       Cinematic Augmented Reality หรือ CR เปนภาพยนตรเสมือนจริงที่พัฒนามาจาก AR 
และ VR จะเปนภาพวัตถุหรือบุคคลปรากฏซอนทับขึ้นบนโลกจริง แตมีมิติและเสมือนมีตัวตน
จริงอยูบนโลก มีทั้งแบบรองรับแวนตาและไมตองใชแวนตาก็รับชมได
        

ที่มา: https://img.online-station.net/
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       Substitutional Reality หรือ SR เปนโลกทดแทนเสมือนจริง ระบบจะนำวิดีโอภาพและ
เสียงที่บันทึกไวและสงภาพออกมาใหชมในรูปแบบเสมือนจริงในมุมมองรอบทิศทางแบบ VR 
โดยจะเห็นภาพทั้งที่บันทึกไวและภาพจริงในปจจุบันซอนทับกัน เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใชใน
เว็บไซตโฆษณา โดยตองเลนผานแวนตาคลาย VR Headset

      4.2.Metaverse
       นวัตกรรมที่สรางและผสานสภาพแวดลอมของโลกจริงที่เราอยูเขากับโลกเสมือนจริง 
จนกลายเปน “ชุมชนโลกเสมือนจริง” ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดลอมใหเชื่อม
ตอกันเปนหนึ่งเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual 
Reality) ชวยเชื่อมโยงอยางไรรอยตอใหกลายเปนพื้นที่โลกเดียวกัน 
        โดย Metaverse จะใชเทคโนโลยีกระจายศูนย (Decentralized) อยาง Blockchain, 
Cryptocurrency, และ NFT (Non-Fungible Token) ฯลฯ เขามาทำใหผูใชสามารถแลกเปล่ียน
สินคาและบริการใน Metaverse ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไมตองผานตัวกลางนั่นเอง
        Metaverse สามารถชวยจำลองใหเราไปอยูในสถานที่ตาง ๆ  ได แมจะนั่งอยูกับที่ก็ตาม 
โดยอาศัยการเช่ือมตอผานรูปแบบตางๆ เชน อินเทอรเน็ต, อุปกรณ, สมารทโฟน, แอปพลิเคชัน 
และซอฟตแวร ถือเปนเทคโนโลยีใหมที่กำลังปลุกกระแสเพื่อปูทางไปสูโลกแหงอนาคต แมวาใน
ชวงแรก ๆ จะเริ่มมีการนำ Metaverse มาใชในแวดวงเกมออนไลน แตในภายหลังเริ่มมีการ
เขาไปลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีดานตางๆ เพื่อสรางแพลตฟอรมที่สามารถครอบคลุม และ
รองรับเทคโนโลยี Metaverse ในอนาคตได
        Metaverse จะทำใหการเกิดอาชีพใหม ๆ  ตามมา ไมวาจะเปนอาชีพ ผูนำเที่ยวในโลก 
Metaverse, ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนในโลก Metaverse ไปจนถึงนักออกแบบสินคา
สำหรับวางขายใน Metaverse ซึ่งลาสุด Nike แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬา ไดเปดรับสมัคร
ตำแหนง “นักออกแบบสินคาเสมือน” ซ่ึงระบุวา “หนาท่ีน้ีอยูในกลุม Digital Product Creation 
ซึ่งเปนทีมที่มุงเนนจุดประกายการปฏิวัติดิจิทัลและโลกเสมือนจริงเพื่อเตรียมพรอมขาย
สินคาในโลก Metaverse
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2. ขอเสนอแนะ
         สงเสริมเรื ่ององคความรูเกี ่ยวกับเทคโนโลยีบิ ๊กดาตาใหกับหนวยงาน องคกร และ
ภาคประชาชน ใหมีความใจถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ซอฟตแวรและเครื่องมือทั้งตางๆ 
โดยสามารถนำเอาความรูความเขาใจไปทำการตอยยอดใหกับธุรกิจ หรือบริหารจัดการโครงการ
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
        สนับสนุนการสรางแรงงานเขาสูอุตสาหกรรมไมวาจะเปน Data Analyst หรือ Data 
Scientist ซึ ่งบุคคลากรเหลานี้มีความสำคัญตออุตสาหกรรมเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้
หนวยงานสามารถจัดการฝกอบรมใหกับทั้งเจาหนาที่ภายใน หรือภายนอกองคกร รวมถึง
ผูประกอบการ และประชาชนที่มีความสนใจ
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