
 

 

 

 

 

 

 

Web 3.0 ชื่อน้ีในวงการคริปโทเคอร์เรนซีน่าจะพอคุน้หูมาบา้งแลว้ แต่ส าหรับคนทัว่ไปแลว้ 

‘Web 3.0’ คืออะไรกนัแน่ แลว้ 1.0 2.0 อยูไ่หนล่ะ ? วนัน้ีเราจะมาท าความรูจ้กักบัรูปแบบของเว็บไซต์

ในอนาคตน้ีกนั 

แน่นอนว่า เมื่อพูดถึงการมีอยู่ของ ‘Web 3.0’ แปลว่าก่อนหน้าน้ีจะตอ้งมี Web เวอรช์นัก่อน ๆ 

อย่างแน่นอน คือ Web 1.0 และ Web 2.0 เริ่มจาก Web1.0 พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มตน้

ของอินเทอรเ์น็ตเลย 

โดยในปี 1989 ทิม เบอร์

เนอร์ส-ลี วิศวกรดา้นคอมพิวเตอร์

ของอังกฤษ เป็นคนท่ีคิดคน้วิธีการ

สื่อสารขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) 

ซึ่งมีทั้งภาพ เสียง และขอ้ความ เป็น

การสื่อสารแบบทางเดียว (One Way 

Communication) ไม่มีการโต้ตอบ

กลบัมาใด ๆ คนท่ีจะสามารถแกไ้ขหน้าตาเว็บไซต์ไดก้็จะมีแต่เจา้ของเว็บไซต์เท่าน้ัน อย่างเช่น เว็บไซต์

ประกาศข่าว เว็บไซตร์บัสมคัรงาน เว็บประวติัส่วนตวั เป็นตน้ 

พอเป็นเว็บท่ีสื่อสารแค่ทางเดียว มนัก็มีขอ้จ ากดัในการใชง้าน เพราะในยุค Web 1.0 เว็บก็เหมือน

หอ้งสมุดท่ีใหค้นเขา้มาอ่านไดอ้ย่างเดียว ไม่สามารถสรา้งสรรคเ์น้ือหาใหม่ ๆ ไดง้่าย ก็เลยมีการพฒันา

เป็น Web 2.0 ขึ้ นมา 

ซึ่งเจา้ Web 2.0 น้ี สามารถท าไดท้ั้งอ่าน แบบใน Web 1.0 แต่สามารถโตต้อบกนัไดอ้ยา่งอิสระ 

ในรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) สามารถสื่อสารหากันไดท้ั้งระหว่าง

เจา้ของเว็บไซต์และผูใ้ชง้าน หรือระหว่างผูอ้่านกันเองได ้ผูอ้่านสื่อสารกันเองได ้จนเกิดเป็นสังคมขึ้ น 

Web 3.0 คอือะไร มขีอ้ด ีขอ้เสยีอย่างไร ? 

ภาพจาก : https://mitigatecyber.com/ 

ภาพจาก : วอตา้ 



ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทน้ีก็ง่าย ๆ เลยครับ โซเชียลมีเดียท่ีคุณใชดู้คลิปน้ีอยู่น่ีแหละครับ ! ทั้งเฟซบุ๊ก  

ยูทูบ หรือทวิตเตอร ์ก็เป็น Web 2.0 ทั้งน้ันเลย 

พอเรารูแ้ลว้ว่า Web 2.0 คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค แปลว่า 

เว็บเหล่าน้ันมีขอ้มูลข่าวสารไหลไปมาอย่างรวดเร็ว และมากมาย

กว่าเว็บแบบเก่า ๆ แน่นอน พอแกปั้ญหานึงได ้ก็เกิดประเด็น

ใหม่ขึ้ นมาอีก เพราะการใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์กน้ัน แมจ้ะเป็นการ

ติดต่อสื่อสารกันเองระหว่างผูใ้ช ้แต่ก็ยงัตอ้งท าผ่าน ‘ตวักลาง’ 

นัน่เอง 

ตัวกลางในท่ีน้ีก็คือเซิร์ฟเวอร์ของผู ้ใหบ้ริการโซเชียล

นัน่เองครบั ขอ้มูลท่ีจะส่งไปหาผูร้บัของเรา ยงัไงก็ตอ้งผ่านผูใ้หบ้ริการอยู่ดี คนกลางเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลท่ีเราสื่อสารกนั พฤติกรรมการใชง้าน เวลาท่ีเราใชง้านสื่อเหล่าน้ันไดอ้ยา่งง่ายดาย ท าใหเ้กิดปัญหา

การดักจับขอ้มูลของเรา มาวิเคราะห์เพื่อท าโฆษณาท่ีตรงใจเรามากขึ้ น ท าใหข้อ้มูลของเราท่ีสื่อสาร  

เขา้ไปน้ันไม่เป็นขอ้มูลส่วนตวัอีกต่อไป หรือมีประเด็นเรื่องการแบน การถูกลบบญัชีท้ิงโดยบริษัทเจา้ของ

แพลตฟอรม์ 

พอการสื่อสารท่ีผ่านตัวกลาง มนัท าใหเ้กิดความล าบากใจขึ้ นมา ก็เลยเกิดการพัฒนาเป็น Web 

3.0 นัน่เองครบั 

ปัจจุบนั Web 3.0 คือแนวคิด รูปแบบของเว็บไซตใ์นอนาคต ท่ีคาดการณไ์วว้า่มนัจะเป็นยุคใหม่

ของอินเทอร์เน็ต ท่ีจะมีความฉลาดมากขึ้ น ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Machine Learning (ML),  

Big Data, Artificial Inteligence (AI), Blockchain ท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

โดย Web 3.0 น้ีเป็นแนวคิดท่ีเริ่มมาจากทิม เบอร์เนอร์ส-ลี คนเดียวกันกับท่ีริเริ่ม Web 1.0 

น่ีแหละ เขาไดม้องว่าเว็บท่ีจะเป็น Web 3.0 ไดน้ั้น จะเกิดจากพฒันาการการเชื่อมโยงกันแบบไรศู้นย์กลาง 

เป็น Node ท่ีเชื่อมถึงกนัไดท้ั้งหมดทั้งโลกโดยไม่ตอ้งผ่านตัวกลาง รวมถึงน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น 

AI เขา้มาช่วยในการท าใหเ้ว็บไซต์น้ันท างานไดดี้มากขึ้ น หรือการถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างคน และอุปกรณ์ได้

แบบอตัโนมติั ทั้งหมดน้ีเรียกว่าเป็น Semantic Web หรือ ‘เว็บเชิงความหมาย’ 

ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี เขาสนใจท่ีจะพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์

อย่างมาก จนได้ก่อตั้ ง  องค์กรเว็บไซต์สากล (World Wide Web 

Consortium หรือ W3C) ขึ้ นมา และไดพ้ยายามใหค้วามหมายของการ

เป็น Web 3.0 เอาไว ้และเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจริง ๆ แลว้ไดด้งัน้ีครบั 

อย่างแรก ก็คือ ไรต้ัวกลาง (Decentralized) หมายถึงมีการ

กระจายอ านาจผูใ้ชง้านไม่ตอ้งผ่านเซิรฟ์เวอรข์องแพลตฟอรม์ใด ๆ เลย 

ต่อมาก็คือ มีโคด้ท่ีออกแบบร่วมกันได ้(Bottom-up Design) 

หมายถึง การพฒันาโคด้ท่ีใหผู้ใ้ชม้ีส่วนร่วมในการเขา้มาร่วมพฒันาโคด้ 

จนสามารถใชง้านได้แทนท่ีจะใหค้นกลุ่มเดียวเขา้มาออกแบบโคด้

เท่าน้ัน ซึ่งตอนน้ีก็มี กิตฮับ (Github) ท่ีเป็นแหล่งรวมโค้ดโปรแกรมแบบโอเพ่นซอร์ส สามารถ 

เขา้มาร่วมพฒันาโคด้ แกบ้ั๊กต่าง ๆ ร่วมกนั แลว้ และยงัมีการส่งเสริมการเขียนโคด้ต่าง ๆ มากขึ้ นอีกดว้ย 

ภาพจาก : https://hmong.in.th/wiki/Yardleys_School 

ภาพจาก : https://sirikanya926.wordpress.com/tag/web-2-0/ 



อย่างสุดทา้ย ก็คือ มีฉันทามติ (Consensus) สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งกันเองระหว่างผู ้

ใชไ้ด ้มีความโปร่งใส สรา้งความเห็นพอ้งตอ้งกนัได ้

นอกจากทิม เบอรเ์นอรส์-ลี แลว้ เกวิน เจมส ์วูด 

(Gavin James Wood) ผูร้่วมก่อตั้ง Ethereum คริปโทเคอร์เรนซี

อันดับตน้ ๆ ของโลก ไดม้ีแนวคิดท่ีจะต่อยอดเรื่อง Web 3.0  

จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ Web3 (Web3 Foundation) ขึ้ นเพื่อ

สรา้งความตระหนักรู ้ใหค้นรูจ้กั Web 3.0 และผลกัดันให้

มาตรฐานเว็บไซต์ใหม่น้ีเป็นท่ีรูจ้ัก และมีผู ้ใชง้านใหม้ากยิ่งขึ้ น และเขาก็ไดใ้หนิ้ยามของ Web 3.0  

ว่าเป็นรูปแบบอินเทอรเ์น็ตในอนาคตท่ีจะไม่มีเซิร์ฟเวอร ์มีการกระจายอ านาจ เป็นโลกอินเทอร์เน็ตท่ี

ผูใ้ชทุ้กคนสามารถควบคุมขอ้มูล ตวัตน รวมถึงก าหนดทิศทางของชีวิตตวัเองไดอ้ย่างแทจ้ริง 

ซึ่งจะว่าไป Web 3.0 ก็คลา้ยกับเครือข่าย Ethereum ท่ีท างานอยู่ในปัจจุบันเหมือนกัน เพราะ 

Ethereum เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอรท่ี์ไรศู้นยก์ลาง อาศยัคอมพิวเตอรท์ัว่โลกช่วยกนัประมวลผลเพื่อให้

เครือข่ายท างานได ้มี DApps ท่ียอ่มาจาก decentralized application สรา้งขึ้ นบนเครือข่ายเพื่อท างานต่าง ๆ 

แบบไรศู้นยก์ลาง ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งกนัเองดว้ยระบบ Proof of Work ท่ีแข่งกนัประมวลผล 

และมีการจ่ายค่าประมวลผลในระบบดว้ยเหรียญ Ether 

การเขา้ถึงมาตรฐานของ Web 3.0 ได ้จ าเป็นท่ี

จะต้อง ‘ไร ้ตัวกลาง’  อย่างแท้จริง ซึ่ งนั่นหมายถึง 

การติดต่อสื่ อสารแบบไม่ ผ่ านตัวกลางใด ๆ เลย  

ปัญหาตอนน้ีก็คือ ต่อให้เราเข้าสู่ยุคของ เมตาเวิร์ส 

(Metaverse) แล้วก็ตาม เราก็ยังต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ 

ในการเข้าถึงโลกโซเชียลเสมือนแห่งใหม่น้ีอยู่ดี เช่น 

ของเฟซบุ๊ก ท่ีเปล่ียนชื่อไปเป็น เมตา (Meta) หรือ 

หากนึกภาพไปยงัระดับท่ีใกลต้ัวมากท่ีสุด ต่อใหทุ้กอย่าง

ไรต้ัวกลางหมดแลว้ แต่การท่ีจะเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้ยังคงตอ้งผ่านผู ้ใหบ้ริการอยู่ดี โอกาสท่ีรัฐ  

จะแทรกแซงก็ยังมีอยู่ท าใหใ้นขณะน้ีโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่หลุดพน้การเป็นเว็บไซต์ท่ี ‘ไรต้ัวกลาง’  

จริงไดอ้ยู ่

นอกจากน้ี Web 3.0 ในตอนน้ีก็ยังมีข ้อจ ากัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการสเกลระบบ ท่ีท าไดช้า้กว่าการใช ้Cloud Server ในปัจจุบนั เพราะการประมวลผล

จะถูกแยกออกไปใหค้อมทัว่โลกท างาน ซึ่งตอ้งจ่ายค่าแกส๊ใหค้นทัว่โลกช่วยประมวลผล 

นอกจากน้ียงัตอ้งรอ Browser หรือโปรแกรมท่องเว็บพฒันาใหร้องรบั และการพฒันา Web 3.0 

ท าไดย้ากกว่าเว็บปกติ เพราะมีพื้ นฐานเทคโนโลยีต่างกัน และการเขียนแอปขนาดเล็กพอท่ีจะเก็บลง 

Blockchain ได ้น้ันตอ้งลงทุนการพฒันาเป็นอยา่งมากดว้ยครบั 

แมว้่าในปัจจุบัน Web 3.0 อาจจะยังไม่เกิดขึ้ นจริง แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะไม่เกิดขึ้ นใน

อนาคตซะทีเดียวนะครบั ดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าขึ้ น ในทุก ๆ วนั การพฒันาก็ไม่เคยหยุดน่ิง ยุคของ 

Web 3.0 ท่ีแทจ้ริงก็อาจจะอยูอ่ีกไม่ไกลแลว้ครบั 

ขอ้มูลจาก : https://www.beartai.com/feature/946550 

ภาพจาก : https://financefeeds.com/ 

ภาพจาก : https://www.aurora.com.tw/ 


