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เปดเบอืงหลัง แคมเปญเปลียนโลกสินทรพัย์ดิจิทัล สุดปงผ่าน ‘Bitkub ICON’ 

 
 

 สร้างกระแสให้กบคนรุนใหมตืนตวักบการเปลียนแปลงโลกสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นอยางมาก สําหรับแคมเปญเฟ้นหา ั ่ ่ ั ่ “Bitkub 

ICON” กลุมแรกของประเทศไทย่  ทีจัดขึนโดยบริษัท บิทคับ แคปปตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด ซึงเปนการเปดพืนทีให้กับนักศึกษาทีมี

ความสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล เข้าร่วมแข่งขัน 

 ซึงขณะนีไดน้กัศึกษาจาํนวน 16 คนทีมาจากมหาวิทยาลยัทวัประเทศ ทีจะมาเป็นตวัแทนของคนรุนใหม ผูท้ีมีความเป็นผูน้าํ กลา้่ ่

แสดงออก ในการทาํกจกรรมตาง ๆ และรวมขบัเคลือนสงัคมการเงินแหงโลกยคุดิจิิ ่ ่ ่ ทลั และสร้างคอมมูนิตีใหทุ้กคนเขา้ถึงได ้

เบืองหลังความสําเร็จแคมเปญ Bitkub ICON 

 การตอบรับแคมเปญ Bitkub ICON ได้ผลดีเกินคาดโดยมีนักศึกษาทีสมัครเข้าร่วมกว่า 300 คน จากมหาวิทยาลัยชันนํา

และสถาบันการศึกษา 64 แห่งทัวประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา และ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ โดยเบืองหลังความสําเร็จในครังนี มีดังนี 

 • แคมเปญตอบโจทย์ ปจจุบันคนรุ่นใหม่มีความสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล เพราะมองว่าจะกลายเปน 

Digital Asset ทีเชือมโยงทังโลกการเงิน การลงทุน จนถึงไลฟสไตล์การใช้ชีวิต 

 • สนามแห่งการฝกฝน การแข่งขันในทุกครังเปรียบเปนเสมือนสนามทีให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฝกฝน ซึงโอกาสของผู้ที

เข้าร่วมโครงการนีจะได้รับคําแนะนําจากทีมงาน Bitkub มาเปนโค้ชชิง (Coaching) พร้อมทังยังร่วมกิจกรรมและการฝกอบรมเปน

ประจําทุกเดือน และยังได้รับ Exclusive NFT สําหรับ Bitkub ICON ทุกคน 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์   ฉบับประจําวันท ี 29  เดือนเมษายน พ.ศ.2565  หน้า   มูลค่าข่าว 180,000.- 
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 • แหล่งรวมกูรูโลกสินทรัพย์ดิจิทัล การเข้าร่วมโครงการครังนีถือว่าเปนการรวมตัวครังสําคัญของบรรดากูรู ซึงผู้เข้าร่วม

การแข่งขันจะได้ร ่วมจัดตังเครือข่าย Bitkub ร่วมกับมหาวิทยาลัยของตัวเอง เพือจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมสุด 

Exclusive จาก Bitkub มากมาย 

 • สร้างโปรเจ็กต์ให้เกิดขึนจริง โอกาสเปลียนโลกสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับประเทศไทยมาถึงแล้วสําหรับนักศึกษา เปนเวทีที

เปดให้นําเสนอโปรเจ็กต์ บน Bitkub Chain และทําให้เกิดขึนจริงขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณสนับสนุนเพือ

ทํากิจกรรมอีกมากมาย 

 • รางวัลการันตีโอกาสในโลกทํางาน สําหรับผู้ทีคว้าการเปนตัวแทน Bitkub จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม

โครงการ อีกทังยังได้รับโอกาสในการร่วมงานกับBitkub พร้อมเงินเดือนประจําตําแหน่งและเงินรางวัลพิเศษเพิมเติม รวมทัง

ของขวัญสุดพิเศษอีกมากมาย 

 นอกจากข้างต้นทีน้อง ๆ จะได้รับจากการเข้ารับตําแหน่ง Bitkub ICON ตามทีกล่าวมาแล้ว น้องๆยังได้รับ “โอกาส” ใน

การเปนตัวแทนของ Bitkub เพือร่วมส่งต่อความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนไปสู่กลุ่มคนทีมีความสนใจในเรืองนี

ให้มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึงน้อง ๆ กลุ่มนีถือเปนกําลังสําคัญในอนาคตทีจะเปนผู้นําในการยกระดับความรู้และส่งต่อ

โอกาสให้กับคนอืน ๆ ต่อไป เพือขับเคลือนประเทศไทยให้มีความพร้อมทีจะเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง สร้างฐานให้แกร่ง รับ

เศรษฐกิจดิจิทัลในโลกการเงินแห่งอนาคต 

 คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตังและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บิทคับ แคปปตอล กรุ๊ป ได้เคยกล่าวว่า “ปจจุบัน 

เรามีชีวิตอยู่ในโลก 2 ใบ โลกใบแรกคือโลกแบบ Physical ทีเราคุ้นเคย ในขณะทีโลกอีกใบหนึง หรือทีเราเรียกว่าโลกดิจิทัล โดย

สถิติล่าสุดจาก Google พบว่าในช่วงวิกฤตโควิด จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอาเซียนเพิมขึนจาก 280 ล้านคน เปน 350 ล้านคน 

หรือประมาณ 70 ล้านคน ซึงแทบจะเท่ากับคนไทยทังประเทศ และ 9 ใน 10 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจํานวนนียังเปนผู้บริโภคทางดิ

จิทัล (Digital Consumer) สิงนีสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและทิศทางของเศรษฐกิจโลกทีกําลังดําเนินไป และเราต้องเลือกแล้วว่า เรา

อยากจะเปนผู ้แพ้หรือผู ้ชนะในเศรษฐกิจยุคใหม่นี ถ้าเราอยากจะเปนผู้ชนะ อันดับแรกเราต้องรู้จัก Unlearn & Relearn 

หมายความว่าเราต้องเลิกพึงพากฎเก่า ๆ และหันมาเรียนรู้ทําความเข้าใจกฎใหม่ ๆ คนทีทําเช่นนีได้เท่านันถึงจะเปนผู้ชนะในยุค

ใหม่” 

 ด้วยความเชือมันในวิสัยทัศน์และเศรษฐกิจดิจิทัลทีกําลังใกล้เข้ามา ประกอบกับเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและ

การศึกษา เพือทีจะสามารถกระจายความรู้ความเข้าใจออกสู่คนหมู่มากโดยเริมต้นภายในรัวมหาวิทยาลัย เพือสร้างพืนฐานความรู้

ทีเข้มแข็ง และจะเปนรากฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศต่อไป จึงเกิดเปนโครงการ Bitkub ICON ครังนีขึน 

 

เฟนหาคน Gen ใหม่กับมุมมองอันมุ่งมัน 

 และเปนไปตามทีโครงการ Bitkub ICON ได้มุ่งหวังไว้ ในรอบสัมภาษณ์ทีผ่านมาทําให้เราได้รับรู้ถึงแนวความคิดของน้อง 

ๆ ผู้สมัครจากต่างสถาบัน แต่สิงหนึงทีทุกคนมีเหมือนกันคือความมุ่งมันทีอยากเปนส่วนหนึงของการเปลียนแปลงและก้าวสู่อนาคต

ไปพร้อมกับโลกการเงินในอนาคต “ผมอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับโลกการเงินของประเทศได้ครับ เพราะผมจะได้เจอกับคนที

สนใจในเรืองเดียวกัน เปนคนทีมีศักยภาพ ถ้าคนเหล่านีมารวมกันยิงจะทําให้งานออกมาดี” – มงคลพัฒน์ มณีไพโรจน์ นิสิตชันปที 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Aerospace  

 “หนูคิดว่า Bitkub ICON เปนจุดหนึงทีทําให้หนูไปถึงเปาหมาย เปาหมายของหนูคือการเกิดมาแล้วยังทิงสิงดีดีไว้กับโลก 

ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทียิงใหญ่ หนูเชือว่า Bitkub ICON จะหล่อหลอมให้หนูไปถึงเปาหมายนันได้ และหนูสังเกตว่าทําไมคนยัง

ไม่เล่นคริปโทฯ เพราะทุกคนคิดว่า Asset นีมันยังมีความเสียงมาก ๆ ไม่อยากลงทุน ไม่อยากสนใจว่ามันมีประโยชน์อย่างไร แต่หนู

เชือว่าหนูจะสามารถทําให้เค้าเข้าใจ Bitkub ได้” – ทอกนก รัตนสมบัติ นักศึกษาชันปที 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ

พาณิชยศาสตร์สาขาการเงิน 

 “Gen หนูค่อนข้างคิดอะไรด้วยตัวเอง มี Critical Thinking มากพอ หนูรู้สึกว่าบิทคับไม่ใช่ Community ทีจะมาล้าง

สมองหนูได้ง่าย ๆ ถ้าพวกหนูไม่ได้เห็นข้อดี หรือโอกาสจากตรงนีจริง ๆ พวกหนูคงไม่เสียเวลาทําในสิงนีค่ะ” – ณัฐชยา ทิมคล้าย 

นักศึกษาชันปที 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 
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โดยแต่ละคนล้วนมีความมุ่งมันตังใจจริง และมีไอเดียเด็ดๆ ทีจะมาเปนตัวแทนของ Bitkub ICON ในการขับเคลือนโลกดิจิทัล ด้วย

การนําความรู้และประสบการณ์เกียวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลทีได้เรียนรู ้จาก บริษัท บิทคับ แคปปตอล กรุ๊ป 

โฮลดิงส์ จํากัด เพือนําไปจัดทํากิจกรรมเผยแพร่ต่อ ให้คนในชุมชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนเอง ทังจัดตังคอมมูนิตีหรือ

ชมรมในมหาวิทยาลัย เพือเตรียมความพร้อมก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน มาร่วมติดตามกันว่า 16 คนนีจะมีส่วนเปลียนแปลงโลก

สินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตอย่างไร 

 

รายชือสถาบันการศึกษาทีนักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี 

 จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ก ร ุง เ ท พ  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ก ร ุง เ ท พ ธ น บ ุร ี ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ ก ร ิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

พะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มหาวิทยาลัยแม ่ฟาหลวง มหาว ิทยาลัยรังส ิต 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยเทคโนโลยี

พนมวันท์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง สถาบันกันตนา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุน สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
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