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Metaverse คือ นวตักรรมที�สรา้ง และผสานสภาพแวดล้อมของโลกจรงิเขา้กับโลกเสมอืนจรงิเป�น 
“ชุมชนโลกเสมอืนจรงิ” ที�สามารถผสานวตัถรุอบตัวและสภาพแวดล้อมใหเ้ชื�อมต่อกันเป�นหนึ�งเดียว

 

             โดยอาศัยเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ชว่ยเชื�อมโยง
อยา่งไรร้อยต่อใหก้ลายเป�นพื�นที�โลกเดยีวกัน



    การประกาศชื�อใหม่ของบรษัิท Facebook เป�น Meta ในชว่งเดือนตุลาคมที�ผ่านมา ทําใหเ้กิด
ความน่าสนใจของ Metaverse ใหค้นในแวดวงเทคโนโลยี ดิจิทัล  ธุรกิจ  เตรยีมรบัความโอกาส 
และการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น

Meta

Metaverse ไมไ่ดเ้ป�นของทาง Meta (Facebook) เพยีงผูเ้ดยีว
เพราะบรษัิทไอที หรอื เทคโนโลยี ชั�นนาํอย่าง Apple, Google,
Microsoft, Valve และบรษัิท  Startup  จาํนวนหนึ�งนั�นกระโดด
เขา้มารว่มวงกับ Metaverse ดว้ยเชน่กัน
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Assisted Reality
 คือ เทคโนโลยีผู้ช่วยที�อํานวยความสะดวก
ใหผู้ค้นสามารถดหูนา้จอ และโต้ตอบกับหนา้จอ
ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (hands-free) ตัวอย่าง
อุปกรณ์ที�ใช้คือ แว่นตาอัจฉริยะ ที�เชื� อมต่อ
กับเครอืขา่ยใหผู้ใ้ชส้ื�อสาร และสั�งการผา่นเสยีง

      ไดข้อ้มูลขึ�นสูส่ายตาทันที
 

                Augmented Reality (AR) 
เทคโนโลยีโลกเสมือนที�สามารถปรากฏอยู่ในโลก
แหง่ความเป�นจรงิ สว่นใหญธุ่รกิจค้าปลีกใชเ้ทคโนโลย ีAR
เพื�อใหล้กูค้าสามารถทดสอบนําสนิค้าในโลกออนไลน์ไป
จาํลองในโลกจรงิ ตัวอยา่งเชน่ IKEA แบรนดเ์ฟอรน์เิจอร์
ระดบัโลก ไดผ้ลิตแอปพลิเคชนั  เพื�อใหล้กูค้าไดท้ดลอง
นาํรปูเฟอรน์เิจอรที์�ทําจากเทคโนโลย ีAR ไปทดลองวางใน
หอ้งตนเองได้



Multiverse 
 จักรวาลโลกคู่ขนานใช้เรยีกแพลตฟอรม์
 หรอื Community ในโลกดจิทัิลที�ทํางาน
อิสระจากกันและกันตัวอยา่งเชน่  Facebook, 
Minecraft, Instagram, Roblox, Fortnite,
 Discord โดยตามทฤษฎีแล้ว Metaverse 
 สามารถดงึ Multiverse เหล่านี�มาทํางานอยูใ่น

      ที�เดยีวได้
 

 NFT หรอื Non-Fungible Tokens 
เป�นเสมือนเครื�องยืนยันว่าใครก็ตามสามารถ
ครอบครองซื�อ หรอื ขาย และสรา้งมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ใดตามที�ปรากฏอยู่ในโลกดิจิทัลเท่านั�น
โดยมเีทคโนโลยบีล็อกเชนคอยกํากับความเป�นเจา้ของ
และป�องกันการขโมยตัวอย่างของ NFT ได้แก่ 
ผลงานศิลปะ บัตรกีฬาของสะสม โดย NFT
สามารถซื�อขายไดโ้ดยสกลุเงินดจิทัิล Cryptocurrency 
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Metaverse กับ Cryptocurrency
 Cryptocurrency สามารถเข้ามาเติมเต็มให ้Metaverse มีความสมบูรณ์แบบมากยิ�งขึ�นการนาํ

เทคโนโลยีบล็อกเซน และCryptocurrency เข้ามาโดยที�มีการสรา้งสกุลเงินของตัวเองภายใน
แพลตฟอรม์ เมื�อผู้ที�อยู่ในโลกเสมือนจรงิถูกใจในคอนเทนท์ หรอืสินค้าสามารถจ่ายเงินซื�อได้ทันที
โดยไม่มีข้อจาํกัดในเรื�องของสกุลเงิน ทําใหเ้กิดการทําธุรกิจที�ไม่มีพรมแดนเกิดขึ�น ผสมพสานกับ
เทคโนโลยกีารเงินไรตั้วกลางหรอื DeFi ที�ทําใหก้ารทําธุรกรรมการเงิน หรอืการลงทนุภายใน Metaverse 
ที�มคีวามหลากหลายมากยิ�งขึ�น

 
 



Metaverse กับเศรษฐกิจของไทย
Metaverse  ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และพฤติกรรมการใชช้วีติอยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อน Metaverse เกี�ยวขอ้งกับกิจการโดยเฉพาะธุรกิจ
โทรคมนาคม  5G - 6G  กลุม่สนิค้าไอที และอุปกรณ ์ชิ�นสว่นอิเล็กทรอนกิส ์ธุรกิจฟ�นเทค และธุรกิจแพลตฟอรม์ 
ธุรกิจบนัเทิง และการทํางานเสมอืนจรงิ จะไดป้ระโยชนเ์ต็มที� และมกีารขยายตัวสงู

 

รศ.ดร.อนสุรณ ์ธรรมใจ
 อดตีกรรมการผูท้รงคณุวุฒสิภาวจิยัแหง่ชาติ 

สาขาเศรษฐศาสตร ์

มองว่า " Metaverse เป�นภาคต่อยอดของ Digital Economy 
เกิดขึ�นเร็วแรงกว่าแบบเดิม หรือสื� อสังคมออนไลน์ใช้เวลาประมาณ
5 - 10 ป� ในการพลิกโฉมระบบเศรษฐกิจ และหลายธุรกิจ อุตสาหกรรม
ของหลายปร ะ เทศ  รวม ทั�ง ไทยขณะ ที� ไ ทยมีคว ามพร้อมรับมื อ
ในร ะดั บ ตํ�า ถึ งป านกลาง  ทั� งภ าค เอกชน  ภาครัฐ  ภาควิ ช าก า ร  
และโครงสร้างพื� นฐาน  อยู่ ในฐานะผู้ซื� อ  และผู้ ใช้ เทคโนโลยี ต่อไป
ไม่ใชใ่นฐานะผู้ผลิตหรอืสรา้งมูลค่าเพิ�มใหกั้บระบบเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที�
แม้ไม่ได้เป�นเจ้าของเทคโนโลยี แต่สามารถใชป้ระโยชน์จาก Metaverse
ในทางเศรษฐกิจได ้"
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          ส่วนกิจการค้าปลีก ธุรกิจธนาคาร และการลงทุนแบบเดิม ธุรกิจเกี�ยวกับการเป�น
ตัวแทน หรอืคนกลางในภาคท่องเที�ยว ภาคการศึกษา ภาคการเงินและการลงทุน  ธุรกิจ
ใหเ้ชา่สาํนักงาน ศูนยแ์สดงสนิค้าและการประชุมขนาดใหญ่ จะได้รบัผลกระทบ  ทําใหตํ้าแหน่ง
งานจาํนวนมาก หายไป เช่นเดียวกับหุน่ยนต์ และสมองกลอัจฉรยิะมาแทนที�แรงงานมนุษย์
ความเหลื�อมลํ�าเพิ�มขึ�นหากการเขา้ถึงต่างกันมาก จงึเป�นหนา้ที�ของรฐับาลในการแก้ไขใหเ้กิดการ
เขา้ถึงเทคโนโลยเีหล่านี�ดว้ยการลงทนุโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบสถาบนัและกฎระเบยีบใหก้ารเขา้ถึง
อยา่งเสมอภาคทกุคน 
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