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 ธุ์ร่กิจส่�อ และความบันัี้เทงิ คอนี้เสริ่ต์้ นี้ทิร่ร่ศการ่ศิลปะ 

จะถูึกปรั่บัเปล้�ยนี้ให้อยู่ในี้เทคโนี้โลย้โลกเสม่อนี้จริ่ง ท้�ศิลปินี้ไม่ม้

ขอ้จำกัดทางกายภาพื่ สามาร่ถึเปล้�ยนี้ชุิดได้ทนัี้ทห้ร่อ่จะทำกิจกร่ร่ม

ท้�หว่อหวาแปลกใหม่ หร่่อแม้กร่ะทั�งเปล้�ยนี้เวท้ให้ล�ำเหนี้่อ

จินี้ต้นี้าการ่ก็สามาร่ถึทำได้ เป็นี้การ่สร่้างปร่ะสบัการ่ณ์ให้กับัผู้ชิม 

และสร่้างมูลค่าให้กับัผลงานี้ของศิลปินี้ได้เป็นี้เท่าต้ัว

 ปัจจุบันัี้มเ้กมส์จำนี้วนี้มากท้�สร้่างโลกเสมอ่นี้จริ่งขึ�นี้มา 

ต้วัอยา่ง เช่ินี้ The Sandbox ซึ�งใหผู้เ้ล่นี้สามาร่ถึเข้ามาจับัจอง ท้�ดนิี้

ในี้โลกเสม่อนี้จร่ิงได้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้้�จัักกับ Metaverse
ตลาดแห่่งให่ม่่บนโลกเสม่อืนจัรู้งิ

อิทธ์ิพัลต่อภัาคธ์ุรู้กิจั	ขัอง	Metaverse

ในี้อนี้าคต้อันี้ใกล้เทคโนี้โลย้โลกเสม่อนี้จร่ิง และ Meta-

verse จะม้อิทธ์ิพื่ลต้่อทุกภาคธ์ุร่กิจ อาทิ ธ์ุร่กิจส่�อ และความ

บัันี้เทิง, เกมส์, ฟัิต้เนี้ส, การ่ทำงานี้, การ่ศึกษา, การ่ค้า และการ่

ลงทุนี้, อุต้สาหกร่ร่มท่องเท้�ยว เป็นี้ต้้นี้ ต้ัวย่างเชิ่นี้

 Brand ร่ะดับัโลกอย่าง Gucci, Adidas ม้การ่พื่ัฒนี้า 

และเข้าร่่วม platform โลกเสม่อนี้จร่ิง เพื่่�อขายร่องเท้า, เส่�อผ้า

ดิจิทัลสำหรั่บั Avatar โดยสร้่างเน่ี้�อหาเป็นี้ Avatar 3D ร่วมถึึง 

การ่ทำการ่ต้ลาดด้วย AR ลดการ่ต้่อคิว และทำให้ขายสินี้ค้าหมด

เร่ว็ขึ�นี้เป็นี้ปร่ะวัต้กิาร่ณ์ ซึ�งเร็่วกว่าการ่ขายรู่ปแบับัเดิมหลายเท่าต้วั 

นี้ับัเป็นี้โอกาสทางธ์ุร่กิจใหม่ ๆ ในี้วงการ่แฟัชิั�นี้
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 เทคโนี้โลย้โลกเสม่อนี้จร่ิงทำให้เกิดการ่ลงทุนี้ใหม่ เชิ่นี้ 

Metaverse NFTs หร่่อการ่ลงทุนี้สินี้ทร่ัพื่ย์ในี้โลกเสม่อนี้จร่ิง, Vir-

tual Land การ่ลงทุนี้ท้�ดินี้ในี้โลกเสม่อนี้จร่ิง และ Virtual World 

Token การ่ลงทุนี้สกุลดิจิทัลในี้โลกเสม่อนี้จร่ิง

อิทธ์ิพัลทางด�านการู้เงิน	ขัอง	Metaverse

ปัจจุบัันี้ม้แนี้วคิดในี้การ่สร่้าง Platform เพื่่�อร่องร่ับัการ่ 

ทำธ์ุร่กร่ร่มบันี้โลกเสม่อนี้จร่ิงจากหลายองค์การ่ชิั�นี้นี้ำทางการ่เงินี้ 

ร่วมถึงึผูบ้ัริ่โภคเปล้�ยนี้แปลงพื่ฤต้กิร่ร่มการ่ใช้ิบัริ่การ่ทำธุ์ร่กร่ร่ม Online 

ซึ�งผู้ให้บัร่ิการ่ทางการ่เงินี้ในี้ต่้างปร่ะเทศเร่ิ�มปร่ับัเปล้�ยนี้รู่ปแบับั 

โดยผสานี้แนี้วคิดของการ่ให้บัร่ิการ่ทางการ่เงินี้บันี้โลกเสม่อนี้จร่ิง

เข้ามาในี้บัร่ิการ่หลัก ม้การ่พื่ัฒนี้า Metaverse platform โดยจะม้ 

virtual space ให้ลูกค้าเข้ามาใชิ้บัร่ิการ่ เชิ่นี้ การ่เข้าร่่วมสัมมนี้า 

และร่่วมกิจกร่ร่มต้่าง ๆ ในี้โลกเสม่อนี้จริ่ง หร่่อการ่สร้่าง Virtual 

Financial Town บันี้ metaverse เพื่่�อให้บัร่ิการ่แก่ลูกค้า ปร่ะกอบั

ดว้ย Financial and Business Center (Virtual Bank) ท้�ผูใ้ชิบ้ัร่กิาร่

สามาร่ถึรั่บับัร่ิการ่ผ่านี้ต้ัว Avatar และม้บัริ่การ่ VDO chat กับั 

เจ้าหน้ี้าท้�เสม่อนี้ไปรั่บับัริ่การ่ท้�สาขาของสถึาบัันี้การ่เงินี้จริ่ง ๆ 

นี้อกจากนี้้�ยังม้ Telecommuting Center (Virtual office) ซึ�งเป็นี้

พื่่�นี้ท้�สำหร่บััการ่ส่�อสาร่ของพื่นัี้กงานี้ในี้องค์การ่ และ Playground 

หร่่อพื่่�นี้ท้�สวนี้สาธ์าร่ณะสำหร่ับัพื่ักผ่อนี้ เป็นี้ต้้นี้

ในี้อนี้าคต้การ่ให้บัร่ิการ่ของสถึาบัันี้เงินี้อาจไม่จำเป็นี้ต้้อง

ม้สถึานี้ท้�ต้ั�ง สาขา โดยสามาร่ถึให้บัริ่การ่ผ่านี้โลกเสม่อนี้จร่ิง ซึ�ง 

ผู้ใชิ้บัร่ิการ่จะได้รั่บับัริ่การ่เสม่อนี้ทำธุ์ร่กร่ร่มในี้โลกกายภาพื่ ซึ�ง 

สิ�งท้�ต้ามมาค่อการ่ควบัคุมกำกับัดูแลให้ธุ์ร่กร่ร่มท้�เกิดขึ�นี้ม้ความ

นี้่าเชิ่�อถึ่อ ปลอดภัยภายใต้้กฎหมาย และมาต้ร่การ่ท้�กำหนี้ดของ

แต้่ละปร่ะเทศ และในี้ร่ะดับัสากล

สินทรู้ัพัย์ดิ จัิ ทั ล 	 ห่ รืู้อ 	 NFT	 ใน 

Metaverse

สินี้ทร่ัพื่ย์ดิจิทัลนัี้�นี้ ถ่ึอเป็นี้เป็นี้กลไกท้�

สำคัญทางเศร่ษฐกิจในี้ Metaverse อาทิ การ่สร่้าง 

และพื่ัฒนี้าท้�ดินี้ในี้โลกเสม่อนี้จร่ิง ผลงานี้ศิลปะ 

ต้ัวละคร่ Avatar หร่่อ item ต้่าง ๆ ในี้เกมส์ โดยจะ

อยู่ในี้รู่ปแบับั Non-Fungible Token หร่่อ NFT ซึ�ง

ทำงานี้ภายใต้้กลไกของเทคโนี้โลย้ Blockchain 

ทำให้ม้ความโปร่่งใส ต้ร่วจสอบัได้ ร่วมถึึงผู้ใชิ้งานี้

สามาร่ถึร่ะบัุต้ัวต้นี้ความเป็นี้เจ้าของในี้ทร่ัพื่ย์สินี้

โลกเสม่อนี้จร่ิง โดยใชิ้  Cryptocurrency (เหร่้ยญ

ดิจิทัล หร่่อ Coin) และ Digital Token เป็นี้ส่�อกลางในี้การ่ 

แลกเปล้�ยนี้สินี้ค้า และบัร่ิการ่ในี้ metaverse ด้วย

ถึ้าม้คำถึามว่าอะไร่บั้างท้�เป็นี้ NFT คำต้อบัก็ค่อ ทุกอย่าง

ท้�เป็นี้ไฟัล์ดิจิทัลสามาร่ถึทำเป็นี้ NFT ได้หมด ทั�ง clip เส้ยง, clip 

สัมภาษณ์, เพื่ลง, งานี้ศิลปะ, Avatar, item ร่วมถึึง Content ท้� 

ไม่เก้�ยวข้องหร่่อพื่าดพื่ิงบัุคคลอ่�นี้สามาร่ถึทำเป็นี้ NFT ได้ ซึ�งถึ้าม้

ส่วนี้เก้�ยวข้อง พื่าดพิื่ง หร่่ออ้างอิง จำเป็นี้จะต้้องขออนุี้ญาต้ผู้ท้�

เก้�ยวขอ้งนัี้�นี้ก่อนี้นี้ำมาจดัทำเปน็ี้ NFT โดยสิ�งท้�ขายไดใ้นี้งานี้ NFT 

จะต้้องม้เร่่�องร่าว และคุณค่ามากพื่อท้�จะทำให้เกิดการ่ซ่�อ-ขาย 

คนี้ท้�ขายงานี้ NFT ท้�เป็นี้ปร่ะเภท Content และงานี้ศิลปะ 

ส่วนี้ใหญ่จึงมักจะเป็นี้คนี้ท้�ม้ชิ่�อเส้ยง ศิลปินี้ นี้ักแสดง บัุคคลท้�

สงัคมให้ความสนี้ใจ และมค้นี้ติ้ดต้ามผลงานี้จำนี้วนี้มาก ซึ�งต้ลาด 

NFT ไม่ม้ขอบัเขต้ และลูกค้าในี้โลกเสม่อนี้จะเป็นี้คนี้บัอกเองว่า

งานี้ชิิ�นี้ใดม้คุณค่า และเหมาะสมท้�จะเกิดการ่ซ่�อ-ขาย

GameFi	ใน	Metaverse

นี้อกจากนี้้�ยังม้ GameFi หร่่อเกมส์ท้�ให้ผู้เล่นี้เข้าไปเล่นี้ 

ในี้โลกเสม่อนี้แล้วได้ร่ับัค่าต้อบัแทนี้เป็นี้ Cryptocurrency และ 

item ภายในี้เกมส์กส็ามาร่ถึนี้ำมาทำเป็นี้ NFT เพื่่�อซ่�อ-ขายได้ โดย 

GameFi จะอยูภ่ายใต้้กลไกของเศร่ษฐศาสต้ร่ ์และการ่เงนิี้ โดยผูเ้ล่นี้ 

ทุกคนี้ม้ความเส้�ยงจากความผันี้ผวนี้ของมูลค่าของ Cryptocur-

rency และผู้เล่นี้ท้�เข้ามาร่่วมเพื่่�อเก็งกำไร่ร่ะยะสั�นี้ สร้่างความ 

ปั�นี้ป�วนี้ให้กับัมูลค่าของสินี้ทร่ัพื่ย์ภายในี้เกมส์ ร่วมถึึงผู้ให้บัร่ิการ่

ท้�อาจฉวยโอกาสในี้การ่ทำกำไร่ หร่่อปิดการ่ให้บัร่ิการ่โดยท้�ผู้เล่นี้

ยังคงม้สินี้ทรั่พื่ย์ต้กค้างอยู่ภายในี้เกมส์ไม่สามาร่ถึนี้ำออกมา 

แลกเปล้�ยนี้เป็นี้ Cryptocurrency หร่่อขายเป็นี้สินี้ทร่ัพื่ย์ดิจิทัลได้
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Digital	Marketing	กับ	Metaverse

Digital Marketing กับั Metaverse ถึ่อเป็นี้สิ�งท้�อยู่คู่กันี้ 

ดังนี้ั�นี้ ถึ้า Metaverse เกิดขึ�นี้แล้วรุ่กเข้ามาเร็่วเท่าไหร่่ ฝ่�ายการ่

ต้ลาดขององค์การ่ก็จำเป็นี้ต้้องกำหนี้ดกลยุทธ์์ท้�เหมาะสมอย่าง

ร่วดเร่็ว มิเชิ่นี้นี้ั�นี้ก็อาจจะต้ามหลังคู่แข่งได้ ต้ัวอย่างเชิ่นี้ การ่ใชิ้ AI 

Influencer ในี้หลาย ๆ ปร่ะเทศ ซึ�งร่วมถึึงปร่ะเทศไทยทำให้ 

การ่ทำการ่ต้ลาด Influencer เปล้�ยนี้ไป เพื่ร่าะม้การ่นี้ำ AI มาใชิ้

เป็นี้ Presenter แทนี้ดาร่า ศิลปินี้ หร่่อบัุคคลท้�ม้ชิ่�อเส้ยง 

Influencer Marketing Hub แหล่งข้อมูลสำหร่ับั Influen- 

cers, Agencies และ Platforms ทางด้านี้การ่ต้ลาดชิั�นี้นี้ำของโลก

ไดก้ลา่วถึงึกลยทุธ์ก์าร่ดา้นี้ต้ลาดสำหร่บัั Metaverse ไว ้6 กลยทุธ์์ 

ปร่ะกอบัด้วย

1) การ่ผสานี้ต้ัวเองเป็นี้หนี้ึ�งเด้ยวกับั Plateform โดย Influ-

encer Marketing Hub กล่าวถึึงการ่โฆษณาในี้โลกจร่ิง ซึ�งเพื่้ยง

แค่โฆษณาสั�นี้ ๆ บันี้ YouTube กอ็าจสร้่างความร่ำคาญใจแก่ผูใ้ช้ิ- 

งานี้ ดังนี้ั�นี้การ่โฆษณาในี้ Metaverse ก็ควร่สร่้างการ่โฆษณาท้� 

ไม่ร่บักวนี้ผู้ใชิ้มากจนี้เกินี้ไป แต้่หาวิธ์้ทำให้ต้ัวโฆษณาผสานี้

กลมกล่นี้เป็นี้หนี้ึ�งเด้ยวกับัโลก Metaverse

2) เปร่้ยบัเท้ยบัการ่ต้ลาดในี้โลกจริ่งกับัโลกเสม่อนี้จริ่ง 

การ่เขา้สู ่Metaverse ไม่ไดห้มายความว่าจะต้อ้งเปล้�ยนี้วธิ์ท้างการ่

ต้ลาดไปทั�งหมด และควร่จะเร่ิ�มต้น้ี้ด้วยการ่ทำการ่ต้ลาดใหเ้หมอ่นี้

ในี้โลกจร่ิง ทั�งนี้้�เพื่่�อทำให้ผู้ใชิ้ร่ับัรู่้ถึึง Brand และองค์การ่

3) หากองค์การ่ม้การ่ให้บัร่ิการ่สินี้ค้าท้�หลากหลาย ในี้ 

Metaverse ก็ควร่ให้ความสำคัญกับัสินี้ค้าปร่ะเภทแฟัชิั�นี้ เคร่่�อง

แต้่งกาย เพื่ร่าะม้ผลการ่ศึกษาท้�ร่ะบัุว่าผู้ใชิ้งานี้ Metaverse กว่า 

92% ให้มลูคา่กับัการ่ต้กแต่้ง Avatar ของตั้วเองเป็นี้อย่างมาก โดย

เฉพื่าะ Brand เส่�อผ้าชิั�นี้นี้ำ อาทิ Balenciaga, Gucci ก็ม้การ่ 

ร่่วมม่อกับัเกมส์ยอดนี้ิยมอย่าง Fortnite และ Roblox ในี้การ่ขาย

สินี้ค้าแฟัชิั�นี้ท้�สามาร่ถึนี้ำไปต้กแต้่ง Avatar ในี้เกมส์เหล่านี้ั�นี้ให้ม้

ความโดดเด่นี้กว่าผู้เล่นี้ร่ายอ่�นี้

 4) ควร่สร่า้งพื่่�นี้ท้�การ่ขายของต้นี้เองขึ�นี้มา ในี้ Metaverse 

ต้ามท้�เร่้ยกกันี้ภาษาชิาวบ้ัานี้ว่าพื่่�นี้ท้�หนี้้าร่้านี้ ก็ม้ความสำคัญ 

เพื่ร่าะการ่ท้�ม้พ่ื่�นี้ท้�ร้่านี้ในี้ Metaverse จะสามาร่ถึสร่้างความ

สัมพื่ันี้ธ์์กับัลูกค้าได้ค่อนี้ข้างมาก ควร่สร่้างปร่ะสบัการ่ณ์ท้�ด้ให้แก่

ลกูคา้ ไมใ่ชิแ่คใ่นี้โลกจร่งิ แต้ใ่นี้ Metaverse กเ็ชิน่ี้กันี้ ผลการ่ศึกษา

ร่ะบัุว่า Brand ท้�ให้ความสำคัญกับัการ่มอบัปร่ะสบัการ่ณ์ท้�ด้แก่

ลูกค้า ส่งผลทำให้ม้ Brand Loyalty มากกว่าแบัร่นี้ด์ท้�ไม่ให้ความ

สำคัญมากถึึง 25%

5) ควร่นี้ำเสนี้อของสะสมดจิทิลั โดยเฉพื่าะสนิี้ทร่พัื่ย ์NFTs 

อาทิ งานี้ศิลปะ เพื่ลง เคร่่�องแต่้งกาย ก็ถึ่อเป็นี้กลยุทธ์์การ่ต้ลาด 

ท้�ด ้เชิน่ี้ การ่แถึมของ NFTs เม่�อซ่�อสนิี้ค้าคร่บัต้ามท้�เง่�อนี้ไขกำหนี้ด 

ซึ� งจะสามาร่ถึทำให้ ลูกค้ารู่้สึกอยากซ่�อสินี้ค้าเพื่ิ�มมากขึ�นี้ 

เชิ่นี้เด้ยวกันี้กับัการ่แถึมของสมนี้าคุณในี้โลกจร่ิง

จากท้�กล่าวถึึง Metaverse ข้างต้้นี้ จะเห็นี้ได้ว่าในี้อนี้าคต้

อันี้ใกล้น้ี้� องค์การ่ทั�วโลกน่ี้าจะได้ร่ับัผลกร่ะทบัจากการ่เปล้�ยนี้- 

แปลงทางดา้นี้เทคโนี้โลยด้งักลา่ว จะต้อ้งมก้าร่ปร่บััต้วั และเขา้ร่ว่ม

ในี้ต้ลาดโลกเสมอ่นี้ เพื่่�อเขา้ถึงึกลุม่ลกูคา้ในี้ต้ลาดท้�เปดิกวา้งพื่ร้่อม

กับัโอกาสใหม่ ๆ องค์การ่ต้้องศึกษา วิเคร่าะห์ความเป็นี้ไปได้ 

กำหนี้ดจุดย่นี้ วิสัยทัศน์ี้ และทิศทางในี้การ่ดำเนี้ินี้งานี้ต้่อไปในี้

อนี้าคต้ เพื่ร่าะจะต้้องแข่งขนัี้ทั�งในี้ต้ลาดโลกจริ่ง และในี้ต้ลาดโลก

เสม่อนี้ โดย Metaverse เปร่้ยบัเสม่อนี้คล่�นี้ลูกใหม่ท้�มาพื่ร้่อม

โอกาส และร่างวัลสำหร่ับัองค์การ่ท้�สามาร่ถึเข้าถึึงได้ ถึัดจาก 

คล่�นี้ลูกก่อนี้หนี้้านี้้� นี้ั�นี้ค่อ Covid-19, New normal และ Digital 

Transformation ซึ�งเชิ่�อวา่ถึา้ม ้Metaverse ร่ะร่อกแร่กเกดิขึ�นี้แล้ว 

คล่�นี้ร่ะร่อกต้อ่มาจะซดัเขา้มาอยา่งต้อ่เนี้่�อง และเร่ว็ยิ�งขึ�นี้ องคก์าร่

จึงต้้องเต้ร่้ยมความพื่ร่้อมให้ด้ก่อนี้ท้�จะต้ามอยู่ข้างหลังคู่แข่ง

ข้้อมูลอ้างอิง:

finnomena.com

efinancethai.com

contentshifu.com

tnnthailand.com

longtunman.com

adaddictth.com

springnews.co.th

thestandard.co

blog.cloudhm.co.th

mappalearning.com

mthailand.com

microsoft.com

usatoday.com

omdia.tech.informa.com

bloomberg.com

metapunk.co.uk

influencermarketinghub.com

สำนี้ักงานี้คณะกร่ร่มการ่กำกับัหลักทร่ัพื่ย์และต้ลาดหลัก-

ทร่ัพื่ย์ (ก.ล.ต้.): นี้างสาวนี้ภนี้วลพื่ร่ร่ณ ภวสันี้ต้์ ผู้อำนี้วยการ่ฝ่�าย

ส่งเสร่ิมเทคโนี้โลย้ทางการ่เงินี้


