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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ

 เนื�องในวาระดิถีปใหม 2565 กองบรรณาธิการขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดล
บันดาลใหทานมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยดีทั้งกายและใจ พรอมรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีแปลกๆ ใหมๆ 
ที่จะเขามาในชีวิต ที่นาจะสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะในยามที่สังคมยังคงกมหนา แถมปดหนากากอนามัย
ตอเนื�องมา 
 ปใหม กองบรรณาธิการไดเตรียมนําเสนอสาระใหมๆ ที่เปนวิทยาการ และวิวัฒนาการ ที่กาวล้ํา
นํายุคสมัย และอาจจะเปนจุดเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งบนโลกใบนี้และจักรวาลแหงนี้ วาแลว เราก็มาเริ่มกันที่
เรื�องแรกประจําป เรื�องเมตาเวิรส (Metaverse) เปนฉบับปฐมฤกษ คําวา เมตาเวิรส โดยทั่วไปหมายถึง สภาพ
แวดลอมของโลกเสมือนจริงของผูคนที่รับรูสัมผัสผานทางอินเทอรเน็ต เปนพื้นที่ดิจิทัลที่ถูกสรางขึ้นใหเหมือน
จริง เหมือนเราอยูอีกโลกนึง ใชชีวิตคลายกับอยูบนโลกความเปนจริง โดยการใชความเปนจริงเสมือน (Virtual 
Reality - VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแหงความจริง (Artificial Reality - AR) คําวาจริงในที่นี่ 
หมายถึงวา เรารับรูแลวรูสึกวามันกําลังเกิดขึ้นจริง ทําไดจริง สัมผัสจริง แตไมจริง
 ฟงแลวก็ดูงง เหมือนมนุษยเรากําลังตองการเขาไปอยูในโลกแหงความฝน แลวใหฝนนั้นกลายเปน
จริง โดยเฉพาะเมื�อระบบ metaverse กอใหเกิดสิ่งที่เชื�อมอยูกับโลกที่เปนจริง อาทิ ธุรกรรมและการจับจาย
ใชสอย กิจกรรมมหาสนุก  การบําบัดและรักษา และอาจเลยเถิดไปจนถึงอาชญากรรม ซึ่งเปนไปตามหลักการ
ที่วาเหรียญยอมมีสองดานเสมอ
  นวัตกรรมเทคโนโลยีเมตาเวิรส ยังมีสวนสําคัญอยางยิ่งใหมนุษยเขาใจไดชัดเจนขึ้นระหวาง
    กายกับจิต ขันธ 5 และหลักไตรลักษณ จิตเปนตัวรับรู ตัวเสวยอารมณที่สําคัญ
        ดังนั้น ในโลกเสมือนจริง ทําใหจิตรับรูวามีจริง เปนจริง โดยในสวนของกาย
      หรือสสารไมไดทําอะไรไปไกลมากนัก ทั้งการเคลื�อนไหว  และระยะทาง 
     แตจิตกลับรับรู ไปไกลเหมือนทุกอยางเปนจริง และโลกแหงความจริง 
      ก็ไมเคยเที่ยง เปลี่ยนแปลง และไมมีตัวตน พอเขียนไปมา ก็ดูชัก
         วกวนและสับสน จนทานผูอานควรรีบเปดไปอานหนาถัดไปจะดีกวา

ทีมบรรณาธิการ
สํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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Metaverse เปนคําศัพทแหงอนาคตที่เราไดยินมาอยางตอเนื�องเมื�อไมกี่เดือนที่ผานมา ซึ่งไดกลาย
เปนที่นิยมและไดรับการพูดถึงทั่วโลก หลังจากที่ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ไดประกาศเปลี่ยน
ชื�อบริษัทจากเดิม Facebook เปน Meta เพื�อพาธุรกิจกาวสูระยะตอไปที่เปนมากกวาโซเชียลมีเดีย 
 Metaverse มาจากคําวา Meta กับ Verse รวมแลวไดความหมายวาเปน “จักรวาลที่อยูเหนือ
จินตนาการ” หรือศัพทบัญญัติเปนคําไทยวา “จักรวาลนฤมิต” ซึ่งปรากฏครั้งแรกในนวนิยาย Sci-Fi ของ 
Neal Stephenson นักเขียนชาวอเมริกัน ที่มีชื�อวา Snow Crash เปนโลกอีกใบที่ใหผูคนไดเขามามีปฏิสัมพันธ
รวมกันผานการจําลองเปนตัวละครตางๆ (Avatar) เมื�อกาลเวลาผานไป คนก็ไดเขาถึงเทคโนโลยีและโลก
อินเทอรเน็ตพัฒนาอยางกาวกระโดด หลายๆ คนก็ไดแตงเติมรายละเอียด Metaverse เพิ่มเติม ขอบเขตของ 
Metaverse จึงไมไดจํากัดอยูแคโลก หรือจักรวาลแหงหนึ่ง แตเปนอะไรก็ไดที่เกิดจากเทคโนโลยีและชวยเชื�อม
ตอผูคนใหสามารถสื�อสารและทํากิจกรรมกันได 
 ตัวอยางเชน เกมออนไลนที่มีผูเลนสวมบทบาทเปนตัวละครอวาตาร (Avatar) เหมือนที่พบในโลก 
OASIS ของนวนิยายเรื�อง Ready Player One หรือหากใครเคยเลน Animal Crossing หรือ Fortnite โลก
ออนไลนเหลานั้นจะใหแสดงใหเห็นวา metaverse อาจมีลักษณะอยางไร ผูเลนจะสามารถสรางโลกของตัวเอง
หรือไปเยี่ยมเยียนคนอื�นในรูปแบบชีวิตจริงหรืออยูในรูปแบบใหมโดยสิ้นเชิง
 อยางไรก็ตาม Metaverse ก็ยังไมมีนิยามหนึ่งเดียวแทจริง เพราะตอนนี้ Metaverse ยังคงเปน
แนวคิดในอุดมคติที่รอคนมาสานฝนใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา ภาพรวมของ Metaverse จึงใกลเคียงกับเครือ
ขายอินเทอรเน็ต (World Wide Web) แหงอนาคตที่คอยๆ กลายเปนรูปแบบ 3 มิติ  มีการไหลเวียนและสง
ตอธุรกิจ ขอมูล และเครื�องมือการสื�อสารอยางตอเนื�อง และสามารถใชงานพรอมกันไดอยางไรรอยตอ เหมือน
เปนการจําลองโลกทางกายภาพใหไปอยูในโลกคูขนานรูปแบบดิจิทัล

METAVERSE คืออะไร?

ที่มา: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-29/what-the-
metaverse-is-who-s-in-it-and-why-it-matters-quicktake
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METAVERSE
จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะไรบ้าง?
 Metaverse ไมใชเพียงแคโลกเสมือนจริง  (Virtual Reality) ที่เปดใหคนสื�อสารเพียงอยางเดียว 
แตก็เปนประสบการณหนึ่งที่ ไดเชื�อมตอผูคนระหวางโลกแหงความเปนจริงไปสูโลกดิจิทัล โดยอาศัยการใช
เทคโนโลยีหลายประเภท เพื�อทํากิจกรรมใดก็ไดพรอมกัน คําศัพทที่ปรากฏอยูดังตอไปนี้มีสวนประกอบสราง 
Metaverse ใหสมจริงและจับตองไดมากขึ้น

Assisted Reality เทคโนโลยีผูชวยที่อํานวย
ความสะดวกใหผูคนสามารถดูหนาจอและโตตอบกับ
หนาจอได โดยไมตองใชมือ (hands-free) ตัวอยาง
อุปกรณที่ใชคือ แวนตาอัจฉริยะ ที่เชื�อมตอกับเครือขาย 
ใหผู ใชสื�อสารและสั่งการผานเสียงก็จะไดขอมูลขึ้นสู
สายตาทันที

Augmented Reality (AR) คือการ
นําโลกเสมือนเขามาผนวกกับโลกแหงความเปนจริง 
ซึ่งสามารถใชงานไดบนอุปกรณทั่วไปอยางเชน มือถือ 
ไอแพด หรือแท็บเล็ต ในมุมมองของผูใชงานจะเห็น
เปนภาพสามมิติที่ลอยอยูเหนือวัตถุหรือสภาพแวดลอม
ในโลกจริง ในวงการธุรกิจเริ่มมีการใช AR เขามาผสาน
กับการขายสินคากันบาง ใหเห็นชัดๆ วาสินคาที่เลือก
จะดูเปนอยางไรเมื�อมาอยูในมือจริงๆ แบบที่ ไมตอง
ไปเดินเลือกดูถึงหนาราน ตัวอยางเชน IKEA แบรนด
เฟอรนิเจอรระดับโลกไดผลิตแอปพลิเคชันเพื�อใหลูกคา
ไดทดลองนํารูปเฟอรนิเจอรที่ทําจากเทคโนโลยี AR ไป
ทดลองวางในหองตนเองได
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ที่มา: https://lg-static.techrepublic.com/direct/whitepapers/
Metaverse_Cheat_Sheet__1_.pdf

Meatspace คําที่ใชเรียกโลกทางกายภาพ 
หรือโลกที่เราใชชีวิตอยูเปนสวนใหญ

Multiverse หรือ จักรวาลโลกคูขนานใช
เรียกแพลตฟอรม หรือ Community ในโลกดิจิทัลที่
ทํางานอิสระจากกันและกัน ตัวอยางเชน Facebook, 
Minecraft, Instagram, Roblox, Fortnite, Discord 
โดยตามทฤษฎีแลว Metaverse สามารถดึง Multiverse 
เหลานี้มาทํางานอยูในที่เดียวได

NFT หรือ Non-Fungible Tokens เปน
เสมือนเครื�องยืนยันวาใครก็ตามสามารถครอบครอง 
ซื้อ หรือ ขาย และสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑใดก็ตาม
ที่ปรากฏอยูในโลกดิจิทัลเทานั้น โดยมีเทคโนโลยีบล็อก
เชนคอยกํากับความเปนเจาของและปองกันการขโมย 
ตัวอยางของ NFT ไดแก  ผลงานศิลปะ บัตรกีฬา ของ
สะสม โดย NFT สามารถซื้อขายได โดยสกุลเงินดิจิทัล  
Cryptocurrency 

Virtual Reality หรือ ประสบการณเสมือน
จริง เปนการใชอุปกรณหรือเทคโนโลยีเพื�อเชื�อมโยงผู
ใชงานกับโลกดิจิทัล ตัวอยางเชน การที่ผูคนในนวนิยาย
เรื�อง Ready Player One ใชชุดแวน Virtual Reality 
เพื�อเดินทางสูโลกแหงเกม
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METAVERSE
มีประโยชน์อย่างไร?

 Metaverse สามารถชวยจําลองใหเราไปอยูในสถานที่ตางๆ ได แมจะนั่งอยูกับที่ก็ตาม โดยอาศัย
การเชื�อมตอผานรูปแบบตางๆ เชน อินเทอรเน็ต, อุปกรณ, สมารทโฟน, แอปพลิเคชัน และซอฟตแวร ถือเปน
เทคโนโลยีใหมที่กําลังปลุกกระแสเพื�อปูทางไปสูโลกแหงอนาคต แมวาในชวงแรกจะเริ่มมีการนํา Metaverse 
มาใชในแวดวงเกมออนไลน แตในภายหลังเร่ิมมีการเขาไปลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีดานตางๆ เพื�อสราง
แพลตฟอรมที่สามารถครอบคลุม และรองรับเทคโนโลยี Metaverse ในอนาคตได ยกตัวอยาง Facebook ที่
ไดกระจายการลงทุนไปหลายแพลตฟอรม รวมถึง Oculus Go แวนตาเทคโนโลยี VR ที่เคยสรางเสียงฮือฮา
เมื�อหลายปกอน อีกทั้งแวนตา Ray-Ban Stories ที่แสดงใหเห็นความชัดเจนของ Facebook ที่ไมไดตองการ
เปนเพียงแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย แตยังมุงหนาสูการขยายไปสูโลก Metaverse
 นอกจากนี้ Metaverse 5G ก็ยังถูกพูดถึงอยางมาก เนื�องจากเทคโนโลยี 5G คือพื้นฐานสําคัญที่ชวย
เพิ่มความเร็วของอินเทอรเน็ต และการถายโอนขอมูลความเร็วสูง กลายเปนยุค “Internet of Things” ที่จะนํา
ไปสูการพัฒนาและใชประโยชนจาก Metaverse ในดานตางๆ ยกตัวอยางเชน
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 1. เครือโรงพยาบาลสินแพทยผนึกกําลัง Meta 
Med และ Metaverse Thailand เดินหนาปฏิวัติ 
วงการแพทยกาวสูการใหบริการรูปแบบใหมบนพื้นที่
เสมือนจริง โดยเปดตัวศูนยการแพทยทางเลือกใหม 
แหงแรกในประเทศไทย เพื�อตอบสนองกลุมลูกคาบน
โลกดิจิทัล ภายใตคอนเซ็ปต “Move life beyond” 
โดยการรวมมือกันในครั้งน้ี เพื�อตอกยํ้าความเปนที่หนึ่ง
ในดานบริการทางการแพทยที่ตอบรับกับกระแสโลก 
VR (Virtual Reality) ที่กําลังมาแรง พรอมใหบริการ
ทางการแพทยแบบครอบคลุม อาทิ การใหคําปรึกษา
ทางการแพทย, หองแล็บ (Lab), Imagine Center, 

รานขายยา ซ่ึงการเปดใหบริการเปนการผสานกับเทคโนโลยียุคใหม เขามาแก ไขปญหาสําหรับผูปวยและ
ระบบการรักษา เพื�อใหเกิด Ecosystem รูปแบบใหมในการสรางประสบการณใหกับผูปวยบนโลกเสมือนจริง 
และตอบโจทยเรื�องความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในยุคของ Digital Disruption Meta Med ไมใชเปนแค
โรงพยาบาล แตเปนแพลตฟอรมที่ใหบริการดานการแพทยที่ครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนตางๆ เชน 
การติดตามผูปวย การบริหารจัดการ ทรัพยากรของโรงพยาบาล การจัดสงยา และอุปกรณทางการแพทย 
แตในชวงแรกจะเปดในสวนของ Telemedicine Plus ที่เปนการใหคําปรึกษาผาน Metaverse ซึ่งในอนาคต
คนไขจะสามารถเขารักษาในสถานพยาบาลที่ใกลที่สุด ที่ไหนก็ไดทั่วประเทศ เพราะทาง Meta Med จะเปน
ศูนยที่รวบรวมเหลาบุคลากรทางการแพทย รานขายยา และ Imagine Center ทําใหคนไขสามารถรักษาได
อยางรวดเร็ว สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลดีในอนาคตแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

  2. เทคโนโลยีนี้ยังถูกนํามาใชรักษาสภาวะปวยทางจิตใจหลังจากตองเผชิญกับเหตุการณกระทบ
กระเทือนใจอยางรุนแรงหรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ของกลุมทหารที่ผานศึกสงครามมา 
นักบําบัดจะพาพวกเขาเขาไปอยูในโลกเสมือนจริง เชน สภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกับสงครามที่พวกเขาเคย
ผานมา พรอมทั้งคอยกําหนดระดับความเขมขนของประสบการณที่คนไขตองพบเจอผานการควบคุมภาพและ
เสียง ไมวาจะเปนเสียงปน เสียงระเบิด และเสียงตะโกน มีการศึกษาพบวา วิธีบําบัดในลักษณะนี้ชวยบรรเทา
อาการ PTSD ไดอยางมีประสิทธิผล

ด้านการแพทย์: 

ที่มา: https://psychcentral.com/news/virtual-reality-could-help-make-
therapy-easier#How-does-virtual-reality-therapy-work?
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ด้านวิศวกรรม: 

 วิศวกร นักออกแบบ และสถาปนิกที่ตองการทํางาน
รวมกันจะไดรับประโยชนมากมายจาก metaverse เทคโนโลยี 
Augmented และ Virtual Reality มีประโยชนอยางยิ่งใน
การเปลี่ยนผานจากการทํางานในสํานักงานแบบเดิม เชน ในชวง
สองปที่ผานมาของการระบาดใหญ วิศวกรสามารถใช VR และ 
AR เพื�อติดตอกับลูกคา แสดงแบบจําลองจากระยะไกล และไม
จําเปนตองเดินทาง การทํางานรวมกันใน VR นั้นทรงพลังและมี
คามากกวาการโทรดวย Zoom 
 การทํางานผานขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ อาคาร หรือสะพานใหมจะงายขึ้นมากเมื�อวิศวกร 
นักออกแบบ และสถาปนิกสามารถสัมผัสไดถึงมือโดยไมตองเสียเวลา เงิน หรือวัสดุไปกับการสรางแบบจําลอง
จริง Volkswagen ไดพัฒนา subcompact SUV สําหรับตลาดลาตินอเมริกาเรียกวา Nivus โดยใชตนแบบ
เสมือนจริงทั้งหมด ทีมนักออกแบบของบริษัทสามารถทํางานไดอยางปลอดภัยในชวงการแพรระบาด สราง
ตนแบบไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ออกแบบใหเสร็จภายในเวลาไมถึงป และลดตนทุนไดอยางมากโดยไมสูญเสียคุณภาพ

ที่มา:https://www.engineering.com/story/how-can-the-
metaverse-help-the-aec-industry
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ด้านอีคอมเมิร์ซ: 

 หางสรรพสินคามีความจําเปนตองปรับตัวตามสถานการณ จึงเรงพัฒนาแพลตฟอรมออนไลนของ
ตนเองเพื�อดึงดูดผูบริโภค จะเห็นวาในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 หลายๆ ประเทศมีความพยายาม
พัฒนา ‘โครงการหางสรรพสินคาเสมือนจริง’ บนแพลตฟอรมออนไลน หรือ Virtual Mall ขึ้น
 ในญี่ปุน มีการเปดตัวหางสรรพสินคาอิชิตันในรูปแบบ ‘หางเสมือนจริง’ จําลองจากแผนผังจริงของ
หางอิเซตันที่ชินจุกุ กรุงโตเกียว มีพนักงานประจํารานเสมือนจริงคอยใหบริการประจํารานตางๆ โดยผูบริโภค
สามารถพิมพแชทคุยกับพนักงานไดหากตองการขอมูลเพิ่มเติม สิงคโปรก็มีการจัดทําโครงการ ‘IMM Virtual 
Mall’ หรือหางเสมือนจริงขึ้นบนระบบออนไลนของ Shopee ที่เชื�อมกับรานคาตางๆ ที่อยูในหางสรรพสินคา 
IMM ที่ใหญที่สุดในสิงคโปร เพื�อตอบโจทยกลุมเปาหมายที่ไมตองการออกไปเจอผูคนในชวงโควิด-19 แตยัง
คงตองการจับจายซื้อของเสมือนโลกแหงความเปนจริง 

 สวนในไทย มีการรวมมือกันของ บริษัท เดอะมอลล กรุป 
จํากัด, บริษัท ซิตี้มอลล กรุป จํากัด (ดิ เอ็มโพเรียม), บริษัท 
ทีวีไดเร็ค จํากัด (มหาชน), และกลุมแบรนดไลฟสไตลรีเทล
ชั้นนําไมวาจะเปน Loft, Jung Saem Mool, ALAND เพื�อ
พัฒนาภาคการคาปลีกของไทยจนเกิดเปนแพลตฟอรม 
V-Avenue by AIS 5G ซึ่งถือเปน Virtual Mall แหงแรก
ของไทย โดยแพลตฟอรม V-Avenue by AIS 5G สามารถ
เขาใชงานหางเสมือนจริงไดผานเว็บไซต V-Avenue.Co ที่
จะนําเสนอหางสรรพสินคาและคอมมูนิตี้มอลลแบบสาม
มิติ เชื�อมตอโดยตรงกับมาเก็ตเพลสออนไลนของแตละ
หางฯ และรานคา ใหสัมผัสประสบการณชอปปงที่แตกตาง
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ดา้นการลงทนุ:  

 ปจจุบันมีแนวคิดการสรางแพลตฟอรมรองรับการทําธุรกรรมบนโลกเสมือนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่นิยมใชบริการในรูปแบบ non-face to face ซึ่งในภาคการเงินเอง 
ผูใหบริการทางการเงินในตางประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจ โดยผนวกแนวคิดของการใหบริการ
ทางการเงินบนโลกเสมือน (virtual financial services) เขามาเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื�อนยุทธศาสตรของ
องคกรดวย ตัวอยางเชน บริษัท NH Investment & Securities ในเกาหลีใตที่จะเปดตัว metaverse platform 
โดยมี virtual space เพื�อใหลูกคาเขามาใชงานไดทั้งการเขารวมสัมมนาและเลนเกมเสมือนโลกจริง หรือธุรกิจ
ธนาคารอยาง KB Kookmin Bank ที่ไดสราง Virtual Financial Town บน metaverse เพื�อใหบริการแกลูกคา 
ประกอบดวย Financial and Business Center (Virtual Bank) ที่ผูใชบริการสามารถรับบริการผาน avatar 
และ VDO chat โดยจะไดรับบริการเสมือนไปที่สาขาธนาคารจริง Telecommuting Center (Virtual office) 
ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับการสื�อสารของพนักงานในองคกร และ Playground พื้นที่สวนสาธารณะสําหรับพักผอน 
เปนตน

ที่มา: 
- https://forkast.news/headlines/south-korea-kb-kookmin-bank-presents-metaverse-vr-bank-testbed/
- https://forkast.news/headlines/metaverse-banks-ibk-kb-kookmin-nh-nonghyup/ 
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Metaverse กับสินทรัพย์ดิจิทัล

 สินทรัพยดิจิทัล เปนกลไกสําคัญในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน metaverse ไมวาจะเปนการสราง
และพัฒนาที่ดินในโลกเสมือน งานศิลปะ ตัวละคร avatar หรือ item ในเกมตางๆ ในรูปแบบ Non-Fungible 
Token (NFT) ซึ่งมีเทคโนโลยีบล็อกเชนชวยอํานวยความสะดวกในการทําใหธุรกรรมในโลก metaverse 
ทําใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได รวมถึงผูใชงานสามารถระบุตัวตนความเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินโลก
เสมือน นอกจากนี้ คริปโทเคอรเรนซีและโทเคนดิจิทัลยังเปนสื�อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการใน 
metaverse ดวย
 สําหรับประเด็นที่วาสินทรัพยดิจิทัลหรือกิจกรรมในโลก metaverse จะถูกกํากับดูแลภายใตพระราช
กําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ) หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวามีการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือไม หากมีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ใหสิทธิในการไดมาซึ่งสินคา บริการ หรือสิทธิอื�นใดในโลก 
metaverse ซึ่งสิทธิดังกลาวยังไมพรอมใหใชงานในวันที่เสนอขาย (utility token ไมพรอมใช) หรือเปนโทเคน
ที่ใหสิทธิในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใน metaverse (investment token) โดยมีการเสนอขาย
ในประเทศไทย จะถูกกํากับดูแลภายใตกฎเกณฑเรื�องการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย
ดิจิทัลฯ นอกจากนี้ หากมีกิจกรรมที่เขาขายเปนการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในประเทศไทย ไดแก ศูนย
ซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล นายหนาซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล ผูคาสินทรัพยดิจิทัล ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล 
หรือที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล จะตองไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย
ดิจิทัลฯ ดวย
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ด้านท่องเที่ยว: 
 “Metaverse Seoul” เมืองเสมือนจริงแหงแรกของโลก ที่รัฐบาลทุมทุนสรางกวารอยลานบาท 
Metaverse Seoul เปนสวนหนึ่งของโครงการ ‘วิสัยทัศนโซล 2030’ (Seoul Vision 2030) ภายใตแนวคิด 
“Future Emotional City” โดยหนวยงานที่ผลักดันโครงการนี้ก็คือ รัฐบาลกรุงโซล (Seoul Metropolitan 
Government: SMG) ภายใตการดูแลของนายกเทศมนตรี โอเซฮุน (Oh Se-hoon) ดวยเม็ดเงินกวา 
3.9 พันลานวอนหรือราว 120 ลานบาท ซึ่งจุดประสงคหลักของโครงการในครั้งนี้ คือการสรางระบบนิเวศ
เสมือนจริงเพื�อบริหารงานเทศบาลเมือง ตั้งแตดานเศรษฐกิจ การลงทุน วัฒนธรรม การบริการพลเมือง ไป
จนถึงการทองเที่ยว ครอบคลุมในทุกมิติไมตางจากการบริหารจัดการเมืองแบบทั่วไป แตสิ่งที่สรางความแตก
ตางออกไปคือ คนในเมืองสามารถเขาถึงบริการตางๆ จากภาครัฐไดงายขึ้น แสดงขอคิดเห็นตอการทํางานของ
รัฐบาลได โดยตรง นอกจากนี้ Metaverse Seoul จะเปดมิติใหมทางดานการทองเที่ยวดวยการเปดใหบริการ
ในรูปแบบ Virtual Tourist Zone ซึ่งเปนการยกสถานที่ทองเที่ยวชื�อดังในกรุงโซลอยาง จัตุรัสควางฮวามุน 
(Gwanghwamun Square) พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) และแหลงช็อปปงที่ใหญและเกา
แกที่สุดในโซล ตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) เขามาในแพลตฟอรมทั้งหมด และในอนาคตก็จะมี
เทศกาลและคอนเสิรตตางๆ ออกตามกันมา ซึ่งรัฐบาลกรุงโซลเผยวาจะตั้งเปาสรางใหเสร็จอยางสมบูรณใน
ชวงปลายป 2565 และจะมีการเปดตัวอยางเปนทางการในตนป 2566
 นอกจากนี้ Disney บริษัทยักษใหญในอุตสาหกรรมความบันเทิง ไดรับอนุมัติสิทธิบัตร “การจําลองโลก
เสมือน ณ สถานที่ในโลกแหงความเปนจริง” ไปเมื�อเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งทาง Disney ยื�นขอกับสํานักงาน
สิทธิบัตรและเครื�องหมายการคา (United States Patent and Trademark Office) โดยสิทธิบัตรดังกลาว
จะทําให Disney สามารถสรางจุดสนใจใหกับผูที่มาเที่ยวสวนสนุกโดยใชเทคโนโลยีติดตามแขกผูมาเยือนผาน
โทรศัพทมือถือของพวกเขาและฉายลูกเลนสามมิติที่ออกแบบมาเพื�อพวกเขาโดยเฉพาะลงบนสถานที่รอบๆ 
ตัวพวกเขาในรูปแบบของความเปนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีดังกลาวนี้ของ Disney 
จะเปนการนํา Metaverse มารวมเขากับโลกแหงความเปนจริง ซึ่งโดยปกติแลว การเขาถึง Metaverse จะ
ตองเขาถึงผานแวนตาความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) หรือแวนตา AR แตสวนสนุก Metaverse ของ 
Disney นั้นสามารถเขาถึงได โดยไมตองใชแวนตาใดๆ

ที่มา: 
- https://cointelegraph.com/news/disney-patents-technology-for-a-theme-park-metaverse
- https://www.euronews.com/next/2021/11/10/seoul-to-become-the-first-city-to-enter-the-metaverse-what-will-it-look-like
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โทษและผลกระทบของ
METAVERSE

 อยางไรก็ตาม เหรียญมีสองดานเสมอ และแนนอนวา ‘โลกเสมือน’ หรือ ‘Metaverse’ ไมไดมีแตขอดี
เพียงเทานั้น แตยังสามารถให โทษและสรางผลกระทบหลายๆ ดานดวยเชนกัน 

1. อาชญากรรมไซเบอร
 อาชญากรรมไซเบอรเปนปญหารายแรงที่เกิดขึ้นกับอินเทอรเน็ตนับตั้งแตมีมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได
ใชเงินหลายลานดอลลารและหลายปในการตอสูเพื�อตอสูกับมัน ซึ่งชวยใหระดับความปลอดภัยของระบบ
อินเทอรเน็ตปจจุบันแข็งแกรงขึ้น อยางไรก็ตาม เนื�องจาก metaverse เปนแนวคิดใหม จึงยังไมมีระดับ
ความปลอดภัยทางไซเบอรที่แข็งแกรง ทําใหเสี่ยงตอกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกประเภท อยางเชน
การฉอโกง การฟอกเงิน การแสวงประโยชนจากเด็ก สินคาผิดกฎหมาย การคาบริการ และการโจมตีทาง
ไซเบอร เปนตน อีกเหตุผลหนึ่งที่นาเปนหวงคือเนื�องจากการกระจายอํานาจของ metaverse รัฐบาลยังไมมี
อํานาจมากพอที่จะตอสูและตอตานอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต

2. ปญหาการเสพติด
 เชนเดียวกับการเลนเกม การเสพติดโลกเสมือนอาจกลายเปนปญหาได หลายคนเชื�อวามีความเสี่ยง
ในการเสพติดมากขึ้นกับ metaverse เนื�องจากผูใชจะดําดิ่งสูโลกเสมือนจริง นอกจากความตองการทาง
กายภาพที่สําคัญ เชน การกินและนอน ผูใชแทบจะไมจําเปนตองออกจาก Virutal Reality เด็กและวัยรุน
เปนกลุมเสี่ยงที่สุด โดยผูเชี่ยวชาญแนะนําวาการรับบุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ปเขาสู metaverse และปลอย
ใหพวกเขาใชเวลามากเกินไปในเรื�องนี้จะกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอพัฒนาการของพวกเขา ยิ่งไปกวานั้น 
การใชชีวิตในสภาวะเสมือนอาจทําใหยากตอการแยกความแตกตางระหวางโลกแหงความจริงและโลกเสมือน
จริง เปนความทาทายที่ยิ่งใหญในการสรางสมดุลใหวัยรุนและผูใหญไดมีเวลาเพียงพอใน metaverse ในขณะ
ที่พยายามปองกันพฤติกรรมเสพติด
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3. ปญหาสุขภาพจิต
 นอกเหนือจากการเชื�อมตอทางสังคม ความบันเทิง และดานธุรกิจทั้งหมดของ metaverse ยังมีความ
เสี่ยงรายแรงตอสุขภาพจิตสําหรับผูใช metaverse แมจะมีการใชความเปนจริงเสมือนภายใตสภาพแวดลอม
ที่มีการควบคุมเพื�อชวยผูปวยที่มีอาการจิตเภท ยังไมสามารถวางใจไดวา metaverse จะควบคุมหรือสราง
ขึ้นเพื�อชวยเหลือผูที่มีอาการปวยเหลานี้ การศึกษาทางจิตวิทยายังระบุดวยวาการหมกมุนอยูกับโลกดิจิทัลนี้
และการแยกตัวเราออกจากโลกแหงความเปนจริงจะเพิ่มโอกาสในการหยารางจากความเปนจริงอยางถาวร 
และอาจนําไปสูอาการท่ีใกลเคียงกับโรคจิตไดอาการซึมเศรายังเปนความเสี่ยงสําหรับผูที่เขารวม metaverse 
และพบวามันดีกวาชีวิตจริงของพวกเขา ทําใหความมั่นใจและความนับถือตนเองลดลง และอาจทําใหผูใชเกิด
ภาวะซึมเศราขั้นรุนแรง

4. ปญหาสุขภาพกาย
 การสวมแวน VR ติดตอกันเปนเวลานานๆ โดยไมมีการพัก อาจสงผลกระทบตอระบบรางกายใน
หลายๆ ดานได โดยสํานักขาว BBC รายงานวา ‘นักพัฒนาซอฟตแวรและจักษุแพทยตางมีความกังวลตอ
การใชแวน VR ในระยะยาว เพราะการสวมแวน VR อยางตอเนื�องอาจทําใหเกิดอาการตาลา (Eye Strain) และ
จากการใชงานของผูใชสวนใหญเมื�อสวมไปนานๆ พบวา มีอาการปวดตา ระคายเคือง ตาแหง ปวดศีรษะ เวียน
หัว คลื�นไส และในบางรายมีอาการคลายโรคบกพรองทางการอาน (Dyslexia)’ นอกจากนี้ การทองโลกเสมือน
ทําใหรางกายไมไดเคลื�อนไหว หรือติดอยูกับแวน VR และเกาอี้เปนเวลานาน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เปนอันตราย
ตอสุขภาพมากๆ นําไปสูโรคอวน ออฟฟศซินโดรม และสงผลกระทบตอระบบรางกายอีกนับไมถวนเลยทีเดียว
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 สําหรับคนที่มีโอกาสไดติดตามขาวสารของเทคโนโลยี Metaverse หลายคนอาจจะไดยินมาบางวา
ในชวงตนเดือนธันวาคมที่ผานมาบริษัท Meta ไดมีการออกมาเปดตัวเกมชื�อ Horizon Worlds ซึ่งถูกระบุวา
เปนความพยายามครั้งแรกของ Meta ในการทําบางสิ่งที่คลายกับ Metaverse แตใครจะไปคิดกันวาหลังจาก
ที่เกมนี้ออกมาไดไมทันไร Horizon Worlds ก็ตองพบกับปญหาสําคัญ ที่ควรจะไดรับการแกไขของการพัฒนา 
Metaverse เสียแลว เมื�อผูทดสอบเบื้องตนของเกมหลายคนนี้ไดออกมาเปดเผยวาตัวละครในเกมของพวก
เขาไดถูก “ลวงละเมิดทางเพศ” โดยการลูบคลําจากคนแปลกหนาที่ไมเคยรูจักมากอน “การลวงละเมิดทาง
เพศไมใชเรื�องตลก แมบนอินเทอรเน็ตทั่วไป แตการอยูใน VR จะเพิ่มความซับซอนใหปญหานี้ขึ้นไปอีก… ไม
เพียงแตเมื�อคืนฉันจะโดนลูบคลําเทานั้น แตคนอื�นๆ ที่นั่นยังสนับสนุนพฤติกรรมนี้ดวย ทําใหฉันรูสึกโดดเดี่ยว
มากแมในพลาซา” หนึ่งในผูทดสอบ Horizon Worlds ในชวง Beta test ระบุ ซึ่งในปจจุบัน Horizon Worlds 
ได เพิ่มระบบ “Safe Zone” แกผูเลนซึ่งจะสรางฟองอากาศรอบตัวผูใชทําใหคนอื�นๆ ไมสามารถเขาถึงพวกเขา
ไดเปนที่เรียบรอยแลว แมวาหลายฝายไมนอยจะยังคงมองวานี่เปนการแกปญหาที่ไมตรงจุดนัก เพราะยังมี
ผูเลนหญิงอีกหลายคนที่รายงานวาตนถูกอวตารผูเลนชายลอม แลวถายรูปไปแจกจายโดยไมไดรับการยินยอม

ที่มา: 
https://www.technologyreview.com/2021/12/16/1042516/the-metaverse-has-a-groping-problem/
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เปิดตัวอภิมหาโปรเจคระดับโลก
METAVERSE “Translucia

 ดร.ชวัลวัฒน อริยวรารมย ประธานกรรมการบริหารและผูกอตั้ง บริษัท ทีแอนดบี มีเดีย 
โกลบอล (ประเทศไทย) (T&B Media Global) บริษัท Entertainment รายใหญที่มีความรู ความชํานาญ
ดานการสรางสรรคที่ครอบคลุมหลายดาน รวมถึงลาสุดไดนําบริษัทลูกที่พัฒนาดานเทคโนโลยีเขาซื้อหุนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหุนสหรัฐอเมริกา (NASDAQ) ประกาศทุมทุนสรางอาณาจักร
โลกเสมือน (Metaverse) “Translucia” ซึ่งเปนโลกเสมือนสุดจินตนาการ ขึ้น
เปนรายแรกของไทย โดยในขั้นแรกเงินลงทุนจะไมต่ํากวา 10,000 ลาน
บาท และจะพัฒนาตอเนื�องจนสรางมูลคาอาณาจักรไมต่ํากวา 100,000 
ลานบาท
 ดร.ชวัลวัฒนฯ กลาว “Metaverse เรียกไดวาเปน
เ มก า เท รนด ข อ ง โ ลก ซึ่ ง ตอนนี้ เ ร า ไ ด เ ต รี ย มพร อมที่ จ ะนํ า
เทรนด น้ีมาใช ในภาคธุรกิ จและรวมถึ งการพัฒนาสั งคม และ
ผมมั่ น ใจว าจะทํ า ให โลกธุ รกิ จ ในอนาคตเปลี่ ยนแปลงจากเดิม ไป
อยางสิ้นเชิง เหมือนเปนโลกแหงเวทมนตรที่ เนรมิตทุกอยางใหเปนจริง 
ทุกคนจะมีความสุขที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม มีสุขภาพที่ดี มีโอกาสสรางอาชีพใหม มีรายไดพอเพียงทําใหครอบครัวมี
ความสุขอยางยั่งยืนที่สรางเองได และไดรับความตื�นตาตื�นใจในโลกเสมือนจริงนี้ เราเรียกมันวา “Translucia” ซึ่ง
จะเปนโลกเสมือนที่สรางจากโลกที่หลายๆ คนฝนใหเกิดขึ้นจริง” 
 Metaverse Translucia จะเพิ่มมูลคาใหกับสังคมและโลกธุรกิจ จะสรางความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ตอประสบการณการใชชีวิต จะมีการเชื�อมโยงกันระหวางโลกจริงและโลกเสมือน (Virtual World) ที่สามารถ
สงผลใหเกิดเปนเศรษฐกิจรูปแบบใหม โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่หลากหลาย มาผสมผสาน
กับจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื�อสรางประสบการณในรูปแบบใหม ที่สอดคลองไลฟสไตลของทุกคน 
รวมถึงการทํางาน การสรางสังคม ความบันเทิง และทํากิจกรรมตางๆ แบบไรรอยตอ โดยอาศัย Metaverse เปน
ประตูหรือ Gateway สูสังคมที่เราตั้งใจพัฒนาใหเปนสังคมแหงคุณภาพอยางยั่งยืน 
 สําหรับพันธมิตรรายแรกของ Translucia คือภาคอสังหาริมทรัพยโดยบริษัทรายใหญ MQDC โดย
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เนื้อหาจาก Metaversethailand.com

คุณทิพพาภรณ อริยวรารมย ถือวาเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยแหงแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยบน Metaverse คุณทิพพาภรณ อริยวรารมย ผูกอตั้งและประธานกรรมการบริษัท แมกโนเลีย 
ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด (MQDC) เชื�อมั่นวา “Metaverse” จะมาขับเคลื�อน และพลิกโฉม
ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในทุกวงการอยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนธุรกิจ Entertainment ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจรีเทล หรือแมกระทั่งธุรกิจ Healthcare MQDC จะเปน Property Developer รายแรกที่จะเขามา
จับจองพื้นที่ใน Translucia และพัฒนาเมืองขึ้นมาในโลกเสมือนแหงนี้ โดยเตรียมที่จะสรางหนวยงานใหมขึ้น
มา คือ MQDC Metaverse เพื�อรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองและโครงการอสังหาริมทรัพยเหนือจินตนาการ
แหงนี้ สําหรับผูที่สนใจในพัฒนาการและความคืบหนาเกี่ยวกับ Metaverse ทางบริษัทผูพัฒนา Metaverse 
“Translucia” สามารถหาขอมูลไดจาก www.metaversethailand.com
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อาชีพอนาคตไกลในยุค 
METAVERSE

1. วิศวกรซอฟตแวร AR / VR
 งานในดาน Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) กําลังมาแรง โดยมีความตองการ
เพิ่มขึ้น 1,400% ในป 2562 เพียงปเดียว ตามรายงานของ State of Software Engineers ฉบับใหม ใน
ทศวรรษหนา บริษัทตางๆ จะตองการวิศวกรซอฟตแวรหลายพันคนที่มีทักษะ AR/VR เพื�อพัฒนาแพลตฟอรม
การประมวลผล ซอฟตแวร และแอปพลิเคชันตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในวงการ metaverse ปจจุบัน วิศวกร
ซอฟตแวร AR และ VR ทําเงินไดตั้งแต 135,000 ถึง 150,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป ในฮับเทคโนโลยีราย
ใหญของสหรัฐฯ ดวยวิวัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี Augmented-and-Virtual-Reality เครื�องมือ 
ชุดพัฒนาซอฟตแวร (SDK) และเทคโนโลยี metaverse ของบริษัทตางๆ การเรียนรูพื้นฐานจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด
ในการเขาสูเสนทางอาชีพนี้

2. ผูจัดการผลิตภัณฑ
 ตําแหนงนี้เปนผูเชื�อมโยงระหวางลูกคาและองคกร คอยดูแลรักษาฐานลูกคา เพราะสินคาและบริการ
ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญของธุรกิจในโลกเสมือนเลยก็วาได ดังนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญของตําแหนงดังกลาว
ที่จะตองวิเคราะหแนวโนม ประเมินสถานการณตางๆ คอยจับกระแสเทรนดและความตองการของผูบริโภค
ไดเปนอยางดี ตองรูวาเทคโนโลยีตัวไหนเหมาะที่จะมาใชกับสินคาและบริการขององคกรมากที่สุด ลาสุด 
ตําแหนงงานประมาณ 3,200 ตําแหนงที่โพสตบนหนาอาชีพของ Meta เกือบ 2,400 ตําแหนงเปนงานสําหรับ
ผูจัดการผลิตภัณฑประเภทตางๆ และยังมีบริษัทอื�นๆ ที่โฆษณาเปดรับพนักงานตําแหนงผูจัดการผลิตภัณฑ 
metaverse เชน Snap, Google, และ Oculus 

3. นักออกแบบเกม 3 มิติ
 เมื�อเร็วๆ นี้ Unity แพลตฟอรมที่ใชสรางวิดีโอเกม ครึ่งหนึ่งของโลก ไดตั้งขอสังเกตวาการสรางเกม
กําลังมุงสูศิลปนมากขึ้นเมื�อเทียบกับจํานวนนักเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดวาอัตราสวนจะเพิ่ม
ขึ้นเมื�อ metaverse เติบโตขึ้น ในฐานะที่เปนพลังสรางสรรคที่อยูเบื้องหลังการพัฒนาวิดีโอเกม นักออกแบบ
เกมใน metaverse จะตองรับผิดชอบในการออกแบบ สรางตนแบบ และสรางประสบการณการเลนเกม 
3 มิติที่เต็มอิ่มที่ดึงดูดผูเลนอยางที่ไมเคยมีมากอน Metaverse จะทําใหนักออกแบบเกมมีโอกาสขยายทักษะ
และดึงดูดผูใชใหม ทําใหการเลนเกมถูกตองตามกฎหมายเปนเสนทางอาชีพ ปจจุบัน เงินเดือนเฉลี่ยสําหรับ
นักออกแบบเกม 3 มิติในสหรัฐฯ คือ 78,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป


