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NFT ถกูบญัญัตวิา่เป็นสกลุเงนิยักษ์ใหญส่กลุลา่สดุ 

 
โลกของสกลุเงนิดจิทิัลก าลังขยายตัวเพือ่การรวมเหรยีญเงนิหรอื Token ซึง่ไมอ่าจท าซ ้าหรอืคัดลอกได ้(Non-Fungible 

Tokens หรอื NFT) NFT แตกตา่งจากเงนิตราเขา้รหัสทั่วไปคอื ไมส่ามารถท าซ ้าหรอืแลกเปลีย่นโดยตรงกับผูอ้ ืน่ได ้

Blockchain ซึง่เป็นบัญชแียกประเภท (ledger) 

ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบวา่ใครเป็นเจา้ของทีถ่กูตอ้งของสนิทรัพยด์จิทิัลซึง่มเีอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใครนี ้NFT 

จงึท าหนา้ทีเ่สมอืนสนิทรัพยท์ีรั่กษามลูคา่มากกวา่สกลุเงนิแบบดัง้เดมิ เนือ่งจากไมส่ามารถใชร้ว่มกันได ้แตกยอ่ยไมไ่ด ้

ท าลายไม่ได ้และตรวจสอบไดง้่าย NFT ก าลังไดรั้บความสนใจอยา่งรวดเร็วในแวดวงศลิปะดจิทิัล Beeple 

ศลิปินดจิทิัลสรา้งสถติใิหมด่ว้ยการขายผลงานดจิทิัลในราคา 69 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ ยังสถานทีป่ระมลูงานศลิปะ 

Christie’s1 เป็นสิง่แสดงถงึความหลากหลายภายใน NFT แฟนกฬีาพบชอ่งทางเฉพาะในซือ้ขายการด์ คลปิวดิโีอ 

และสนิทรัพยด์จิทิัลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับกฬีา2 นับถงึวันนีม้ลูคา่ตลาดรวมของโครงการ NFT เพิม่ขึน้กวา่ 18 เทา่ คดิเป็น 432 

ลา้นดอลลารส์หรัฐ3 

 
 

 

 
ยานยนตร์ะบบอตัโนมตัแิละยานยนตไ์ฟฟ้า:  

 
โฟลค์สวาเกนพดูคยุเรือ่งยานยนตไ์ฟฟ้าในวันพลังงานโลก 

 
โฟลค์สวาเกนก าลังเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ EV โดยมแีผนจะสรา้งโรงงานขนาดใหญอ่กี 6 แห่ง 
ซึง่เป็นโรงงานทีผ่ลติแบตเตอรีร่ถยนตไ์ฟฟ้ารว่มกับพันธมติรในยโุรป โดยเริม่ทีส่วเีดนและเยอรมน ีภายในปี 2030 
พวกเขาคาดว่าจะมผีลผลติรวม 240 GWh ตอ่ปี ซึง่เพยีงพอทีจ่ะรองรับรถยนตเ์กอืบ 5 ลา้นคัน 
และส าหรับโฟลค์สวาเกนเองก็ก าลังจะเปลีย่นไปใชก้ารออกแบบเซลลแ์บตเตอรีแ่บบครบวงจรภายในปี 2023 

เพือ่น าไปใชก้ับรถยนต ์80% ของบรษัิท 
แบตเตอรีใ่หมจ่ะถกูผลติขึน้เองโดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ลดตน้ทนุและความซบัซอ้นของแบตเตอรี ่
และในขณะเดยีวกันก็เพิม่ระยะทางและประสทิธภิาพของแบตเตอรีด่ว้ย 
ราคาทีผู่บ้รโิภคจ่ายไดเ้ป็นเป้าหมายหลักในอตุสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า 
เนือ่งจากระบบสง่ก าลังไฟฟ้ายังคงไดรั้บความนยิมอยา่งตอ่เนือ่ง 
โฟลค์สวาเกน้วางแผนทีจ่ะลดตน้ทนุระบบแบตเตอรีใ่หต้ ่ากว่า 100 ยโูรตอ่กโิลวัตตช์ัว่โมง ซึง่อาจท าให ้EV 
ของพวกเขามรีาคาเทยีบเทา่กับรถยนตเ์ครือ่งยนตส์ันดาปภายในแบบเดมิไดเ้ลยทเีดยีว 4 
บรษัิทยังขยายเครอืขา่ยสถานชีารจ์ไฟฟ้าเป็น 18,000 แหง่ในยโุรป และเพิม่จ านวนสถานชีารจ์เร็วขึน้อกี 3,500 
แหง่ในอเมรกิาเหนอื5 
มคีวามเห็นพอ้งกันทั่วไปในกลุม่ผูผ้ลติรถยนตส์ าหรับอนาคตทีแ่ทจ้รงิส าหรับรถยนตเ์ครือ่งยนตส์ันดาปภายใน 
เนือ่งจากวอลโวป่ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะเป็นพลังงานไฟฟ้าอยา่งสมบูรณ์ภายในปี 2030 
โดยการขายทัง้หมดจะพุง่ไปยังชอ่งทางออนไลน์6 
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หุน่ยนต ์

Fanuc ลงทนุในตลาดระบบอตัโนมัตขิองจนี 

 
Fanuc วางแผนทีจ่ะลงทนุ 26,000 ลา้นเยน (240 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ) ในโรงงานทีเ่ซีย่งไฮ ้
เพือ่ขยายการผลติใหไ้ดห้า้เทา่ภายในปี 20237 
บรษัิทผลติหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมของญีปุ่่ นตระหนักถงึความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ส าหรับระบบอัตโนมัตใินโรงงานในประเทศจนี 
และก าลังมองหาการปรับแตง่แขนและระบบเซ็นเซอรข์องหุน่ยนตใ์หต้รงกับความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

จนีอยูท่า่มกลางการเตบิโตของระบบอัตโนมัตใินโรงงานซึง่ไดรั้บแรงหนุนจากตน้ทนุแรงงานทีเ่พิม่สงูขึน้ 
และมสีถติกิารใชง้านหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม 780,000 ตัวในปี 20198 
อยา่งไรก็ตามจนียังอยูใ่นชว่งเริม่ตน้ของการน าหุน่ยนตม์าใช ้โดยมคีวามหนาแน่นของหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม 1.9% ในปี 
20199 ซึง่ก็ยังคงมพีืน้ทีใ่หเ้ตบิโตอยูอ่กีมาก คูแ่ขง่ของ Fanuc อยา่ง Yaskawa, ABB 
และผูผ้ลติในทอ้งถิน่ตา่งก็ลงทนุในโรงงานใหมใ่นประเทศจนีซึง่เห็นไดช้ดัวา่มโีอกาส 

 
หุน่ยนตเ์ป็นแรงงานส าคัญ 

 
บรษัิทหุน่ยนต ์Boston Dynamics เปิดตัวการสรา้งเครือ่งจักรกลลา่สดุ: “Stretch” หุน่ยนตค์ลังสนิคา้ Stretch 
ใชฟั้งกช์นัทีค่ลา้ยกันกับหุน่ยนต ์Handle ของ Boston Dynamics 
รุน่กอ่นซึง่มแีขนดดูทีใ่ชจั้บกลอ่งและขนถา่ยสนิคา้ขึน้ลงรถบรรทกุ/พาเลทแบบเรยีงซอ้น แต ่Handle 
ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหส้มดลุบนสองลอ้ 
และตอ้งการหอ้งปฏบัิตงิานทีม่ขีนาดใหญภ่ายในคลังสนิคา้และเคลือ่นทีด่ว้ยความเร็วทีช่า้ลง Stretch 
ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชง้านบนลอ้ทัง้สีล่อ้ 
และแตล่ะลอ้สามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งอสิระท าใหป้ระหยัดพลังงานมากขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั Stretch 
ยังมขีอ้ไดเ้ปรยีบของการหมนุรอบฐานซึง่แตกตา่งจาก Handle ทีต่อ้งขยับตัวทัง้หมดเพือ่หมนุ 
ดว้ยการใชค้วามสามารถในการยกน ้าหนักถงึ 50 ปอนด ์
ในขณะทีม่นี ้าหนักเพยีงหนึง่ในสีข่องน ้าหนักของแขนหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมทั่วไป Boston Dynamics 
กลา่ววา่หุน่ยนตน์ีม้จีุดมุง่หมายเพือ่เสรมิแรงงานในคลังสนิคา้ของมนุษยไ์มใ่ชน่ ามาใชแ้ทนที่10 

เครือ่งยนตเ์ป็นแบบกึง่อัตโนมัต ิดังนัน้จงึท างานเฉพาะทีผู่จั้ดการคลังสนิคา้มอบหมายให ้

 
 

 
ปญัญาประดษิฐ ์

 
บรษัิทตา่ง ๆ ก าลังหันมาประมวลผลโดยใชเ้ทคโนโลยชีปิใหม ่

 
Intel Corp. ตัง้ใจทีจ่ะลงทนุ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ในโรงงานผลติชปิแหง่ใหมใ่นรัฐแอรโิซนา 
หลังจากการประกาศเขา้สูธุ่รกจิผลติแผงวงจร (foundry) 
นีเ่ป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของบรษัิทในขณะทีพ่วกเขามุง่ไปสูก่ารผลติชปิสว่นใหญท่ีใ่ชภ้ายในบรษัิท11 
บรกิารผลติแผงวงจรภายในของ Intel จะผลติชปิส าหรับบรษัิท อืน่ ๆ โดยใชเ้ทคโนโลย ีx86 ของ Intel Arm Ltd. 
ซึง่เป็นคูแ่ขง่ทีย่าวนานของ Intel 
ก าลังปรับปรงุเทคโนโลยใีหมต่ามขา่วการยกระดับขดีความสามารถในการผลติและการขยายธุรกจิของ Intel ชปิใหมข่อง 
Arm ควรจะสามารถรองรับความตอ้งการในการประมวลผลของแมชชนีเลริน์นงิ คณุลักษณะดา้นความปลอดภัยขัน้สงู 
และประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ 30% ในโปรเซสเซอรส์องรุน่ถัดไป12 
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พลงังานหมนุเวยีน 

 
เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าทีช่ว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อน 

 
เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าเชงิเสน้ (Linear generator) 
ใชอ้ากาศและเชือ้เพลงิเพือ่เคลือ่นแมเ่หล็กผา่นขดลวดทองแดงเพือ่สรา้งกระแสไฟฟ้า 
และระบบนีอ้าจเป็นอนาคตของไฟฟ้า NextEra Energy Inc. ก าลังรว่มมอืกับ บรษัิทสตารท์อัพทีช่ ือ่ Mainspring Energy 
Inc. ในการเปิดตัวเทคโนโลยลีา่สุดนี ้ส าหรับบรษัิททีต่อ้งการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ในขณะทียั่งคงผลติไฟฟ้าของตนเองและหลกีเลีย่งปัญหาระบบไฟฟ้าดับ เครือ่งก าเนดิไฟฟ้านี้ 
ซ ึง่ท างานเต็มก าลังการผลติไดใ้นไมก่ีว่นิาท ีท างานโดยใชก้า๊ซธรรมชาต ิหรอืกา๊ซชวีภาพ/ไฮโดรเจน 
ซึง่ทัง้สองอยา่งนีเ้ป็นพลังงานทีส่ะอาดมากกวา่น ้ามันหรอืถา่นหนิ13 
เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าเชงิเสน้ยังประหยัดคา่ใชจ้่ายโดยประมาณ 10-20% 
ในการผลติไฟฟ้าส าหรับรา้นขายของช าทั่วไปเมือ่เทยีบกับระบบกรดิ 
เครือ่งก าเนดิไฟฟ้ารุน่ใหมน่ีไ้ดร้ับการเผยแพรไ่ปทั่วหลายบรษัิท 
ในปีทีแ่ลว้และลกูคา้ตา่งประทับใจอยา่งตอ่เนือ่งกับความสามารถในการจ่ายไฟไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ 
โดยไมข่ึน้อยูก่ับสภาพอากาศและชว่งเวลาของวัน 

 
 

 

 

ลเิธยีม 

 
แบตเตอรีล่เิธยีม-ไอออนต า่เกนิไปถกูประเมนิต า่เกนิไป 

 
การศกึษาลา่สดุโดยทมีวจัิยที ่Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกับอัตราการปรับปรงุแบตเตอรีล่เิธยีม-ไอออนและไดร้ับการกลา่วถงึอยา่งมาก 
ผลการวจัิยแสดงใหเ้ห็นว่าราคาจรงิของเซลลแ์บตเตอรีเ่มือ่เทยีบกับความจุไดล้ดลงประมาณ 97% 
นับตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้ในปี 199114 การวเิคราะหน์ียั้งใหส้รปุราคาตอ่ความจุพลังงานลดลง 13% ตอ่ปีตัง้แตปี่ 1992 ถงึ 2016 
ในขณะทีข่นาดตลาดสะสมเพิม่ขึน้สองเทา่15 
การพัฒนาอายกุารใชง้านแบตเตอรีท่ีด่ขี ึน้อยา่งรวดเร็วมคีวามสัมพันธโ์ดยตรงกับตน้ทนุโดยรวมทีล่ดลงส าหรับรถยนตไ์ฟ
ฟ้า ท าใหส้ามารถแขง่ขันกับรถยนตเ์ครือ่งยนตส์ันดาปภายในไดม้ากขึน้ 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ ไมม่กีารรับประกันวา่กลยทุธท์ีก่ลา่วถงึจะประสบความส าเร็จ 
การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 
หรอืจากความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
ตลาดเกดิใหมเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกับปัจจัยเดยีวกันตลอดจนความผันผวนทีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลง 
การลงทนุทีมุ่ง่เนน้ในขอบเขตทีแ่คบอาจมคีวามผันผวนสงูขึน้ 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนสารสนเทศซึง่อาจไดรั้บผลกระทบจากความลา้สมัยของผลติภัณฑอ์ยา่งรวดเร็ว และการแขง่ขันในอตุสาหกรรมทีร่นุแรง 
ความเสีย่งรวมถงึการหยดุชะงักในบรกิารทีเ่กดิจากความลม้เหลวของฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วร ์การหยดุชะงักหรอืความลา่ชา้ในการใหบ้รกิารจากบคุคลภายนอก 
การละเมดิความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นตัว ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น ขอ้มลูทีม่ลีขิสทิธิค์ุม้ครอง และขอ้มลูทีเ่ป็นความลับซึง่ไดรั้บการจัดการและสง่ผา่น 
และขอ้กังวลเกีย่วกับความเป็นสว่นตัวและกฎหมาย การพัฒนากฎระเบยีบทางอนิเทอรเ์น็ต และกฎระเบยีบตา่งประเทศหรอืในประเทศอืน่ ๆ 
อาจจ ากัดหรอืสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน บรษัิททางดา้นการดูแลสขุภาพ เภสัชกรรม เทคโนโลยชีวีภาพ 
และอปุกรณ์การแพทยอ์าจไดร้ับผลกระทบจากกฎระเบยีบของรัฐบาล สทิธบัิตรทีห่มดอาย ุผลติภัณฑล์า้สมัยอยา่งรวดเร็ว 

และการแขง่ขันทางอตุสาหกรรมทีร่นุแรง โดยทั่วไป บรษัิท CleanTech ตอ้งเผชญิกับการแขง่ขันทีร่นุแรง วงจรชวีติผลติภัณฑส์ัน้ 
และผลติภัณฑอ์าจลา้สมัยอยา่งรวดเร็ว 
บรษัิทเหลา่นีอ้าจไดรั้บผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญจากความผันผวนของราคาพลังงานและอปุทานและอปุสงคข์องพลังงานหมนุเวยีน สทิธปิระโยชนท์างภาษี 
การอดุหนุน และกฎระเบยีบและนโยบายของรัฐอืน่ ๆ มคีวามเสีย่งเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในลเิธยีมและอตุสาหกรรมเหมอืงแรล่เิธยีม 
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