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บทความน้ี นําเสนอถึงการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกิดในชวงรัชกาลท่ี ๙ ซึ่งมีผลกระทบ

อยางมากตอสังคม และนักบัญชีที่อยูในยุคดิจิตอลน้ี นอกจากนี้ บทความนี้ไดแสดงตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบของเทคโนโลยี ตอระบบเศรษฐกิจ จากอดีตถึงปจจุบัน และตอไปในอนาคต โดยช้ีประเด็นถึงความจําเปนที่

นักบัญชีในยุคดิจิตอลน้ีตองตามใหทัน

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นักบัญชียุคดิจิตอล ผลกระทบของเทคโนโลยี
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This article demonstrates rapid changes of technology in King Rama IX reign which have an extremely 

impact on society and accountants in this digital era. This article also shows examples of technological 

changes and effects against economic system from the past through present and future by showing that the 

accountants in this digital era have to keep up these changes.
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นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลท่ี ๙

บทนํา
เรา ๆ  ทาน ๆ  ทัง้หลายคงไดเหน็การเปล่ียนแปลงในสังคม

รอบตัวเราอยางไมเคยมีมากอน หลายอยางเปลี่ยนจนตั้งตัว
ไมทัน หลายคนคิดวาไมตองสนใจอะไร เอาไวกอนเพราะ
ไมกระทบเรา รอใหมีผลกระทบกอนคอยทําอะไรสักอยาง 
นักบัญชีหลายทานคงคิดเชนน้ัน แตเมื่อถึงตอนน้ัน ก็ตอง
บอกวาเสียใจดวยนะ เพราะอาจจะสายไปแลวก็ได

ผูเขียนเพียงขอแนะวา นักบัญชียุคปจจุบันตองปรับตัว
ใหเขากบัสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ
โลกที่เปลี่ยนไปแบบกูไมกลับยั้งไมอยูแลว แมแตวิชาชีพบัญชี
เองก็มีเร่ืองใหมออกมาใหเห็นตลอดอยางที่ทุกทานไดสัมผัส
ถึงการเปล่ียนแปลงในชวงเวลาเพียง 5–6 ปที่ผานมา จนมี
ผู บริหารหลายทานมักจะสงสัยวาทําไมนักบัญชีมีความคิด
ในการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีกันบอยมาก คําตอบจาก
นักบัญชีอยางผูเขียนท่ีนิยามนักบัญชีรุ นใหมวา “นักบัญชี
ยุคติจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙” ก็คือ ตราบใดท่ีนักธุรกิจมี
ทางด้ินรนใหธุรกิจเจริญเติบโต มีทางเลือกในการทําใหธุรกิจ
อยูรอดดวยทางเลือกใหมท้ิงฝุนคูแขงในทุกรูปแบบ ตราบน้ัน
นักบัญชีก็ยังคงวิ่งตามไปบันทึกรายการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ถานักธุรกิจหยุดคิดเมื่อไรก็คงจะเมื่อนั้นที่นักบัญชีก็คงจะ
อยู นิ่ง  ๆ  ไดกับมาตรฐานการบันทึกรายการที่อยู ตัวแลว
เอาเปนวานักบัญชีก็วิ่งตามการเปลี่ยนแปลงของนักธุรกิจและ
ก็ตองตามใหทันก็แลวกัน

เรื่องแรกที่อยากจะแบงปนใหนักบัญชีตระหนักมากข้ึน
คงหนีไมพนเรื่อง นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติการแบบ
ดิจิตอลในโลกของสื่อออนไลน โดยเฉพาะเรื่องธุรกรรมท่ี
การคาขายอาจเคยตองผานธนาคารทุกรายการ กลับกลาย
มาเปนการทําธุรกรรมตาง ๆ  บนส่ือออนไลนไดโดยไมตอง
ผานธนาคารหรือที่หลายคนคุนกับศัพท ฟนเทค (Fintech) 
ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นยอมาจาก Financial Technology 
หมายความวา เรา ๆ  ทาน ๆ  คุนแลวเพราะเราสามารถ
ทําธุรกรรมตาง ๆ  ผานส่ือ เชน การซื้อสินคาผานโทรศัพท
มือถือ จายเงินผานมือถือ โดยใชหนวยเงินตราตาง ๆ  ที่เปน
สกุลเงินที่ใชกันอยูปกติ เชน เงินสกุลบาท เงินสกุลหยวน 

เงินสกุลดอลลารสหรัฐ เงินสกุลเยน เงินสกุลปอนด เงินสกุล
ยูโร ที่หลากหลายตามประเทศตาง ๆ  สําหรับในประเทศไทย 
เราคุ นกับการจายคาสาธารณูปโภคผานรานสะดวกซื้อ
และในเวลาอีกไมนานการซื้อขายแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน
หลากหลายประเทศจะกลายความนิยม เพราะเพิ่มความ
สะดวกมากข้ึนในการใชสกุลเงินตราท่ีเปนหนวยเดียวกัน
ที่ใชกันในสื่อเทคโนโลยี หรือที่เรียกวา บิดคอย เปนตน
เมื่อเปนเชนนี้ นักบัญชีคงหนีไมพนท่ีจะตองติดตามตอน
ตอไปใหทันกับเหตุการณ

โลกเปล่ียนทําใหนกับัญชยีคุดจิติอลตองตีลงักากลับหวัคิด
ละกระมัง จะใหลงบัญชีแบบเดิม  ๆ  ไมไดอีกตอไปแลว
นักบัญชีลองพิจารณาขอความเหลานี้ดูแลวจะเขาใจในความ
เปลีย่นแปลงของโลกท่ีนกับญัชีจะน่ังเฉยเปนฝายรับอยางเดยีว
คงไมไดอีกแลว แตถาจะเริ่มรุกก็คงตองรุกแบบมีสติและดวย
ความเขาใจมากข้ึน นักบัญชียุคดั้งเดิมจะเปนฝายรับ แต
นักบัญชียุคดิจิตอลคงจะหลีกหนีการเปนฝายรุกไปไมไดแลว

มีคําพูดหนึ่งที่ตรงกับบทความในหนังสือ “This is a 
กู” วา...โลกกําลังเปล่ียน ธุรกิจกําลังเปล่ียนและหลาย ๆ  
อยางตอนนี้ตีลังกากลับหัวหมด กลับหัวจนคนไทยงง และ
ถาไมเกาะติดสถานการณก็จะตกยุคเพราะตามไมทัน

เมื่อกอนธุรกิจที่มั่นคง นาเชื่อถือตองมีโรงงาน มี
สํานักงาน มีบุคคลากรเยอะ ๆ  ยิ่งมีมากยิ่งแสดงถึงความ
ยิ่งใหญ แตสมัยนี้ ถือครองทรัพยสินยิ่งนอยยิ่งดี แตนอย
อยางมีประสิทธิภาพ จํานวนคนนอย กําไรเยอะ คาตอบแทน
สูง กลับหัวไปหมดจากอดีตไปแลว

หลายทานอาจทราบแลววา Apple ไมเคยมีโรงงาน
ผลิตของตัวเอง แตสามารถผันตัวเองในโลกธุรกิจใหเปน
ธุรกิจท่ีครองตลาดอันดับ 1 ของโลก เพราะ Apple จาง
บริษัทอื่นผลิตลวน  ๆ  แมไมมีโรงงานของตัวเองก็มีความ
สามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึนทุกป ทําใหสะทอนวากําไร 
(มารจิ้น) สูงมาก แสดงถึงศักยภาพที่จะใหผลประกอบการ
ดีวันดีคืน

ในอดีตใครจะเช่ือวา Facebook, Google จะถึงจุดที่
มีรายไดมหาศาลจากโฆษณา โดยไมมีพนักงานขายโฆษณาDo
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บทความวิชาการ

เลยสักคน เพราะใชหุนสวนทางธุรกิจ (พารทเนอร) และ
ใหลูกคาทําเอง สวนบริษัทก็ไดกําไรเพ่ิมขึ้นทุกป และกําไร
ขั้นตน (มารจิ้น) สูงมาก ผลประกอบการก็ดีวันดีคืนเชนกัน 
โดยไมตองหวงเรื่องทรัพยสินของบริษัทที่จับตองได ไมวา
จะเปนสํานักงานและบุคลากรเพราะถือครองอยูในจํานวนท่ี
นอย Facebook ขณะน้ีมีซอฟแวรในการจดจํารูปแบบ
ใบหนามนุษยที่เหนือกวาคน ในป 2030 คอมพิวเตอรจะ
เร่ิมฉลาดกวามนุษย

วันนี้ไมเพียงแตตัวอยางขางตน แตเราจะเห็นรูปแบบ 
(โมเดล) ธุรกิจแบบใหมเชนน้ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ  หลายคน
อาจมีคําถามวาจริงหรือนี่ แตคําตอบคือนี่เรื่องจริง ไมได
ลอเลนนะ หากยังไมเชื่อลองอานขอมูลตอไปนี้

กรณีของการมีรถบริการแบบแท็กซ่ีของกิจการ Uber 
ที่เปนบริษัทแท็กซี่ที่ใหญที่สุดในโลก (บริษัทนี้มีบริการใน
ทุกเมืองใหญ ๆ  หรือเมืองท่ีมีการติดตอกันทางอินเตอรเน็ต
งาย) แตผู ใหบริการท่ีวาน้ีใหบริการรถโดยสารสาธารณะ
สําหรับผู ที่ติดตอเข ามาใชบริการทางออนไลนได โดยท่ี
ผู  ให บริการเองไมมีแมแตรถของตัวเองสักคนแถมดวย
การไมมีพนักงานขับรถของตัวเองอีกดวย Uber ใชเพียง
ซอฟตแวรโดยที่เจาของธุรกิจไมไดเปนเจาของรถยนตใด ๆ  
แตจะกลายเปนบริษัทรถแท็กซี่ที่ใหญที่สุดในโลก สําหรับ
ในเมืองไทยก็มีผูใหบริการคลาย ๆ  กัน เชน Grab a Taxi

อีกสักตัวอยางไหม ธุรกิจของ Alibaba ก็เปนแหลง
คาปลีกออนไลนที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก แตก็อีกเชนกัน คือ 
ตัวบริษัทบริการขายสินคาไดโดยไมเคยมีสินคาและสตอก
สินคาเลยสักชิ้น ขณะน้ีก็ก าวมาทําหนาท่ีเช นเดียวกับ
ธนาคารอีก

Airbnb ผูจัดหาหองพักใหญที่สุดในโลก แตไมไดเปน
เจาของโรงแรมเลยสักแหงและยิ่งกวานั้นไมมีหองพักของ
ตัวเองเลยแมแตหองเดียว แตผู ใหบริการสามารถขาย
หองพักไดอีกเชนกันโดยที่เจาของบริษัทไมจําเปนตองเปน
เจาของหองพักเลยแมแตหองเดียว Airbnb จะเปนบริษัท
ที่มีหองพักลักษณะเดียวกับโรงแรมที่ใหญที่สุดในโลกโดยที่
เจาของธุรกิจไมไดเปนเจาของท่ีดินใด ๆ  เลย

ทั้ ง หมดนี้ คื อ เ รื่ อ ง จ ริ งที่ เ กิ ด ข้ึ น  และนี่ คื อก าร
เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ ไมใชโลกเปล่ียน ธรรมชาติ
เปลี่ยนเทานั้น แตธุรกิจก็เปลี่ยนและพบวาหลายอยางตีลังกา
กลับหัวหมด แลวคุณตามการเปล่ียนแปลงทันไหม ถาไมทัน
ก็ตกยุคแนนอน

ตัวอยางขางตนทําใหเราทานเห็นภาพท่ีเปล่ียนจากเดิม
เปนลักษณะ “รานคาอยูบนอากาศ สาขาของรานคาเหลานั้น
กระจายไปท่ัวและสาขาท่ีสําคัญคือมนุษยเดินดินทุก ๆ  คน
นี่เองละ”

นี่คือชีวิตท่ีมีการเช่ือมโยงระหวางวิถีการดํารงชีวิตใน
อดีตกับชีวิตในอนาคตแบบไรขอบเขต เพราะผูใหบริการ
เพียงอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการมากเทาไรในราคา
ที่สมเหตุผลท่ีสุด ซึ่งหลายตอหลายคร้ังพบวาการติดตอ
ผานส่ืออิเล็คโทนิคสมีราคาท่ีถูกกวาการติดตอกับเจาของ
สินคาและผูใหบริการโดยตรงเปนจํานวนมากเชนกัน

เมื่อเกิดเหตุการณเหลานี้ ทําใหน าคิดวาโลกนี้จะ
เปลี่ยนไปอยางไร แลวกระทบชีวิตเรา ๆ  ทาน ๆ  อยางไร
จนทําใหชวนคิดวาแลวชีวิตเราในอนาคตอันใกลนี้จะเปน
อยางไรกัน

ตัวอยางท่ีเปนบทเรียนท่ีทรงคุณคาในอดีตของนักธุรกิจ
อีกหน่ึงตัวอยาง ในป ค.ศ. 1998 บริษัทโกดักมีพนักงาน 
170,000 คนและมียอดขายรอยละ 85 ของกระดาษ
ภาพถายท่ัวโลก แตภายในเวลาเพียงไมกี่ปรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) ของพวกเขาหายไปในพริบตาและ
บริษัทตองประสบกับภาวะลมละลายไปในท่ีสุด

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทโกดักมีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นอีก
กับอีกหลายอุตสาหกรรมใน 10 ปขางหนา แมคนสวนใหญ
จะยังมองไมเห็น จะมีใครในป ค.ศ. 1998 ที่คาดคิดบางวา
อีก 3 ปตอมา คุณจะไมถายภาพบนแผนฟลมกระดาษ
อีกตอไป กลองดิจิตอลอันแรกที่ถูกคิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1975 
มีความละเอียดเพียง 10,000 พิกเซล เทาน้ันจนทําให
หลายคนมองวาไมน าจะเปนไปไดที่จะทําใหเราทุกคน
ถายภาพและไมจําเปนตองเก็บความทรงจําไวบนกระดาษ
อีกตอไปDo
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ตามกฎของมัวร เรามักพบวาเทคโนโลยีส วนใหญ
ที่สรางความผิดหวังในตอนแรกและใชเวลานานกอนที่จะ
กลายเปนความสําเร็จและไดกลายไปเปนวิธีทางใหมที่ดีกวา
สิ่งที่มนุษย เคยชินโดยการเปล่ียนแปลงท่ีทําได ในเวลา
อันรวดเร็วกวาที่คิด

หลายอยางที่ เกิดขึ้นแลว เราพบวาจะเกิดขึ้นเช น
เดียวกันกับเร่ืองปญญาประดิษฐ (หุนยนต) เร่ืองสุขภาพ 
เรื่องรถยนตไฟฟาที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เรื่องการศึกษา
เรื่องเครื่องพิมพ 3 มิติ เร่ืองการเกษตร เรื่องการจางงาน 
และเรื่องอื่น ๆ  อีกหลายส่ิงประดิษฐ

ผู  เขียนขอตอนรับนักบัญชีและผู ประกอบวิชาชีพท่ี
เก่ียวของกับบัญชีทุกทานเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 
4 และตอนรับสูยุคทวีคูณ ซึ่งซอฟแวรจะสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมแบบด้ังเดิมมากที่สุดใน อีก 5–10 ปขางหนา 
คอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ (หุนยนต) จะฉลาดขึ้นเปน
ทวีคูณและมีความเขาใจโลกดีกวามนุษย ในปนี้คอมพิวเตอร
สามารถเอาชนะมนุษยในการเลนเกมหมากรุกโกะ ซึ่งเร็วกวา
ที่คาดคิดไวถึง 10 ป

ในสหรัฐอเมริกา ทนายความท่ีจบใหมเริ่มตกงาน 
เพราะคอมพิวเตอร IBM Watson สามารถใหคําแนะนํา
ดานกฎหมายพ้ืนฐานไดภายในเวลาเพียงไมกี่วินาทีและ
มีความแมนยําถึงรอยละ 90 เมื่อเทียบกับมนุษยที่มีความ
แมนยําเพียงรอยละ 70 อาชีพทนายในอนาคตอาจจะ
หายไปกวารอยละ 90 เหลือแตผู เชี่ยวชาญดานกฎหมาย
เฉพาะดานเทาน้ัน

ปจจุบันคอมพิวเตอรวัตสันไดเขามามีสวนชวยพยาบาล
ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งไดเร็วและแมนยํากวามนุษยถึง
4 เทา

รถยนต ขับเคลื่อนอัตโนมัติคันแรกจะเผยโฉมต อ
สาธารณชนในป ค.ศ. 2018 และมีการคาดการณวาประมาณ
ป ค.ศ. 2020 อุตสาหกรรมรถยนตจะลมสลาย ไมมีความ
จําเปนที่คุณจะตองมีรถยนตเปนสวนตัวอีกตอไป เพราะ
เพียงแคคุณโทรศัพท รถแทกซี่ก็จะมารับคุณในตําแหนงท่ี
คุณเรียกและสงคุณไปยังจุดหมายปลายทางโดยคุณไมจําเปน

ตองจายคาที่จอดรถ แตจายเฉพาะคามิเตอรและยังสามารถ
ทํางานไปดวยในขณะเดินทางอีก ลูก ๆ  หลาน ๆ  หรือคน
ยุคใหมก็ไมจําเปนตองสอบใบขับข่ีหรือซื้อรถยนต ตัวเมือง
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะรถยนตจะหายไปจากทองถนน
ถึงรอยละ 90–95 เราสามารถเปล่ียนพื้นท่ีจอดรถใหกลาย
เปนสวนสาธารณะได อุบัติเหตุทางรถยนตที่ทําใหมีผูเสียชีวิต
ทั่วโลกปละ 1.2 ลานคน ก็จะลดลง เนื่องจากรถยนต
ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะช วยลดอุบัติ เหตุทางจราจรจาก
หนึ่งรายตอทุก 100,000 กม. เหลือเพียงหน่ึงรายตอทุก
10 ลาน กม. ซึ่งจะชวยลดการสูญเสียชีวิตมนุษยไดปละ
นับลานคน

มีการคาดการณวาบริษัทรถยนตสวนใหญจะประสบ
กับการลมละลาย บริษัทรถยนตที่อนุรักษนิยมจะเพียงแค
พยายามพัฒนารถยนตของตนใหดีขึ้นในขณะท่ี บริษัท 
TECH (Tesla, Apple และ Google) จะปฏิวัติการสราง
รถยนตโดยใสคอมพิวเตอรลงในลอรถยนต บริษัทประกันภัย
จะเกิดปญหา รูปแบบธุรกิจประกันภัยรถยนตก็อาจมีขนาด
ลดลงหรือในท่ีสุดจะหายไปหรือไมในที่สุด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเองก็มีการเปลี่ยนแปลง เพราะ
ถาคุณสามารถทํางานไดระหวางการเดินทาง หรือทํางาน
ที่ไหนก็ได คนก็จะยายออกไปอาศัยอยูในพื้นที่รอบนอกที่มี
ทัศนียภาพสวยงามกวามากขึ้น

รถยนตไฟฟาจะกลายเปนรถยนตกระแสหลักที่คาดวา
จะเกิดขึ้นภายในป ค.ศ. 2020 เสียงดังหนวกหูจากรถยนต
ในเมืองก็จะลดลงเพราะรถทุกคันจะเปนรถไฟฟา

ราคาคาไฟฟาก็แนวโนมที่จะถูกลงและเปนพลังงาน
สะอาดอยางเหลือเช่ือ การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมากใน 30 ปที่ผานมา แตคุณเพิ่งจะ
เห็นผลกระทบ ในปที่ผานมามีการติดตั้งโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยทั่วโลกมากกวาโรงไฟฟาถานหินฟอสซิล ราคา
คาไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะถูกลงอยางมากจน
ทําใหบริษัทเหมืองแรถานหินคาดวานาจะตองปดตัวลงใน
ป ค.ศ. 2025 หรืออาจเร็วกวานั้น
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ราคาค าไฟฟ าที่ถูกลงจะทําให มีนํ้ าราคาถูกและ
เหลือเฟอจากการเปลี่ยนนํ้าทะเลใหกลายเปนนํ้าจืดโดยการ
ใชกระแสไฟฟาเพียง 2kWh ตอการผลิตนํ้าจืดหน่ึงลูกบาศก
เมตร เราจะไมขาดแคลนน้ําในสถานท่ีสวนใหญอีกตอไป 
เพียงแตอาจขาดแคลนนํ้าดื่มเทานั้น ลองจินตนาการถึงสิ่งที่
จะเกิดข้ึนถาทุกคนสามารถมีนํ้าสะอาดใหใชไดเทาท่ีเขา
ตองการโดยเกือบจะไมมีคาใชจาย

ในดานสขุภาพ จะมบีรษิทัทีผ่ลติเครือ่งมอืทางการแพทย
ที่ทํางานไดกับโทรศัพทของคุณ (ชื่อ “Tricorder” มาจาก
ภาพยนตรเรื่อง Star Trek) ซึ่งจะสแกนมานตาของคุณ 
พรอมท้ังตรวจตัวอยางเลือดและลมหายใจของคุณแลว
วิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ 54 ตัวที่จะบอกโรคไดเกือบ
ทุกชนิดดวยราคาที่ถูกลง ดังนั้น ในอีกไมกี่ปขางหนา มนุษย
ทุกคนบนโลกนี้ก็จะสามารถเขาถึงการแพทยระดับโลก
ในราคาท่ีเกือบฟรี

ดานการพิมพ 3 มิติ ราคาของเครื่องพิมพ 3 มิติที่
ถูกท่ีสุดไดลดลงจาก 18,000 เหรียญสหรัฐ มาเปน 400 
เหรียญสหรัฐภายในเวลาเพียง 10 ปและมีความเร็วข้ึน
กวาเดิม 100 เทา

บริษัทรองเทาใหญ ๆ  ไดเริ่มตนการผลิตรองเทาดวย
เคร่ืองพิมพ 3 มิติ รวมถึงในสนามบินที่อยูหางไกลก็เริ่มมี
การผลิตชิ้นสวนอะไหลของเคร่ืองบินโดยเครื่องพิมพ 3 มิติ
แลว สถานีอวกาศในขณะน้ีก็มีเคร่ืองพิมพ 3 มิติสําหรับ
ผลิตชิ้นสวนอะไหลเอง เพ่ือลดความจําเปนในการเก็บอะไหล
จํานวนมาก ในเวลาอันใกลนี้ สมารทโฟนใหมจะมีความ
สามารถในการสแกน 3 มิติที่จะทําใหคุณสามารถสแกนเทา
ของคุณและพิมพรองเทา 3 มิติที่เหมาะสมกับเทาของคุณ
ไวใสเองที่บานได ประเทศจีนในขณะน้ีมีการสรางอาคาร
สาํนกังาน 6 ชัน้ดวยเคร่ืองพมิพ 3 มติไิดแลว มกีารคาดการณ
เชนกันวาภายในป ค.ศ. 2027 เราอาจจะพบวา รอยละ 10 
ของผลิตภัณฑทุกอยางจะถูกผลิตโดยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ

คราวนี้เราลองมาพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ เริ่มตนดวย
การถามตัวคุณเองกอนวา “ในอนาคตจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นไหม” 
ถาคําตอบคือใชจะเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นอยางแนนอน คุณจะมีวิธี

ทําใหเกิดขึ้นเร็วกวานี้ไหม แตถาไมสามารถจะใชงานรวมกับ
โทรศัพทของคุณ ก็จงลืมความคิดนั้นไปได เพราะเราพบสถิติ
ที่นาสนใจวาความคิดใด ๆ  ที่ออกแบบมาเพ่ือความสําเร็จ
ในศตวรรษท่ี 20 จะลมเหลวลงทันทีในศตวรรษท่ี 21 หาก
ไมมีการเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ผูรับบริการใชอยูเปนกิจวัตร

คราวนี้เราลองพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรดูบาง 
เชน เรื่องตําแหนงงาน รอยละ 70–80 ของตําแหนงงาน
จะหายไป และอาจคาดการณไดวาใน 20 ปขางหนา จะมี
งานใหมเกิดขึ้นจํานวนมาก แตปริมาณงานเหลานั้นก็อาจยัง
ไมเพียงพอกับบุคลากรท่ีเพิ่มขึ้นในระยะเวลาท่ีสั้นเกินไป

ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม ดังนั้น เราลองกลับ
มาดูแนวโนมดานการเกษตรกันบาง ในอนาคตจะมีหุนยนต
ที่ใชสําหรับการเกษตรราคาถูกเพียงตัวละ 100 เหรียญสหรัฐ 
จนอาจมีแนวโนมทําใหเกษตรกรในโลกท่ี 3 จะทํางานเปน
ผูจัดการแทนที่จะทํางานกลางแดดตลอดทั้งวัน การเกษตร
แบบ Aeroponics จะใชนํ้านอยมาก

เปนไปไดอีกเชนกันที่เนื้อลูกวัวที่ผลิตในจานเพาะเล้ียง
เซลและเริ่มมีการขายในขณะนี้จะมีราคาถูกลงกวาเนื้อลูกวัว
จริงและอาจเกิดข้ึนภายในป ค.ศ. 2018 ปจจุบันพบวา
รอยละ 30 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดถูกใชสําหรับ
การเลี้ยงปศุสัตว แตในอนาคตเปนไปไดเชนกันวาพื้นท่ี
เหลานั้นจะไมมีความจําเปนอีกตอไป

ในดานโภชนาการ เราพบวาโปรตีนจากแมลงจะมี
การวางตลาดในเวลาเร็วกวาท่ีคาดการณ เนื่องจากแมลง
มีโปรตีนมากกวาเน้ือสัตว ในทางการตลาดผลิตภัณฑจาก
แมลงนาจะถูกติดฉลากวาเปน “แหลงโปรตีนทางเลือก” 
(เนื่องจากคนสวนใหญยังคงรังเกียจการกินแมลงเปนอาหาร)

ปจจุบันมี แอปพลิเคช่ัน ที่เรียกวา “moodies” ซึ่ง
สามารถบอกอารมณของคุณไดในปจจุบัน แตภายในป
ค.ศ. 2020 คาดวาจะมีแอปพลิเคช่ัน ที่สามารถบอกการ
แสดงออกทางใบหนาของคุณว าคุณกําลังพูดโกหกอยู 
ลองนึกถึงภาพคนดีที่มายืนยันวา อุปกรณ GT200 ทํางาน
ไดดีจริง แตขณะถูกถายทอดผานแอปพลิเคช่ัน ซึ่งบอกวา
คนคนนี้กําลังพูดไมเปนความจริงอยูDo
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อายุวัฒนะ: ปจจุบันคาเฉลี่ยของชีวิตมนุษยเพิ่มข้ึน 3 
เดือนตอทุกป สี่ปที่แลวอายุเฉลี่ยของมนุษยอยู ที่ 79 ป 
ปจจุบันนี้เพิ่มเปน 80 ป ภายในป ค.ศ. 2036 คาดวาเรา
ทุกคนอาจมีชีวิตยืนยาวไปถึงมากกวา 100 ป

สวนดานการศึกษา ปจจุบันราคาสมารทโฟนท่ีถูกท่ีสุด
อยู ที่ 10 เหรียญสหรัฐ ขายอยูในแอฟริกาและในเอเชีย 
ภายในป ค.ศ. 2020 นาจะเปนไปไดที่คนในโลกรอยละ 70 
จะมีสมารทโฟนเปนของตัวเอง ซึ่งหมายความวาทุกคนจะ
สามารถเขาถึงการศึกษาระดับโลกได เด็กทุกคนสามารถใช 
Khan Academy สําหรับเรียนรูทุกสิ่งที่เด็กในโรงเรียนของ
ประเทศที่เจริญแลวเรียนได ซอฟแวรนี้ไดเปดใชแลวใน
ประเทศอินโดนีเซียและจะมีเปนภาษาอาหรับ ภาษาสวาฮิลี
และภาษาจีนในฤดูรอนน้ี สําหรับ Application ภาษา
อังกฤษจะเปดใหใชฟรีเพื่อใหเด็กในประเทศแอฟริกาไดเรียน
พูดภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวภายในเวลาเพียงครึ่งป

คงอีกไมนาน Bitcoin Onecoin Crypto-currency 
(เงินดิจิตอลท่ีใชซื้อขายทางอินเตอรเน็ต): จะกลายเปน
สกุลเงินกระแสหลักในปนี้ หรือในอนาคตอันใกลและท่ีสุด
คาดวาอาจจะกลายเปนสกุลเงินสํารองดวย

ผู  เตรียมตัวเผชิญหนากับอนาคตจึงจะอยู รอดและ
ไดชัยชนะอันยิ่งใหญ เมื่อธุรกิจรอด ผูบันทึกความอยูรอด
ของธุรกิจ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงผูที่ยึดอาชีพนักบัญชี หรือวิชาชีพ
เกี่ยวกับบัญชี หรือที่ปรึกษาตาง ๆ  ก็จําเปนตองปรับตัว
ใหอยูรอดดวยเชนกัน ผูเขียนหวังวาคงไมยากเกินไปในการ
ปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงสําหรับพวกเรา

ขอความสุขสวัสดีจงมีแดทานผูอานทุก ๆ  ทาน

เอกสารอ�างอิง
ภาษาไทยและการแปล
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