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Metaverse 

คอืจดุบรรจบของรปูแบบธรุกรรมทีห่ลากหลา

ย 

ในการประชมุชีแ้จงผลประกอบการไตรมาสที ่2 ของ Facebook ประจ าปี 2021 Mark Zuckerberg 
ซอีโีอและผูบ้รหิารคนอืน่ ๆ กลา่วถงึ Metaverse ไมต่ ่ากว่า 20 ครัง้ Metaverse 
ถกูเอย่ถงึในระหวา่งการประชมุชีแ้จงผลประกอบการของ Roblox 16 ครัง้และการประชมุฯ ของ Unity Technologies 8 
ครัง้ เหตใุดผูบ้รหิารบรษัิทโซเชยีลมเีดยีและวดิโีอเกมชัน้น าจงึตดิใจค านีก้ันนัก น่ันเป็นเพราะหลายคนคาดหวังว่า 
Metaverse จะกลายเป็นววัิฒนาการยคุตอ่ไปของอนิเทอรเ์น็ต ซึง่น ามาซึง่โอกาสมลูคา่นับลา้นลา้นเหรยีญ 
และในทางกลับกันก็ก าลังจะกลายเป็นภัยคกุคามดา้นความเสีย่งส าหรับแพลตฟอรม์ชัน้น าและยักษ์ใหญด่า้นอนิเทอรเ์น็ต
ในปัจจุบัน 

 

แลว้ Metaverse คอือะไรและเพราะอะไรจงึมแีนวโนม้วา่จะเป็นทายาทยคุตอ่ไปของอนิเทอรเ์น็ตในปัจจบัุน 
ทศิทางการลงทนุและภาคธุรกจิใดบา้งทีจ่ะอยูใ่นสถานะทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์ากพัฒนาการในครัง้นี ้
ในบทความนีเ้ราจะพดูถงึค าตอบของค าถามเหลา่นี้ เจาะลกึ Metaverse 
ใหค้รบถว้นทกุประเด็นและคาดการณ์ถงึผลกระทบทีจ่ะท าใหอ้นาคตเปลีย่นแปลง 

 

ประเด็นทีส่ ำคญั 
 

 Metaverse เป็นววัิฒนาการอกีขัน้ของอนิเทอรเ์น็ต 
ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดก้า้วเขา้ไปสูแ่ละมตัีวตนอยูใ่นโลกเสมอืนจรงิ Metaverse ประกอบดว้ยคณุสมบัตหิลัก ๆ 
หลายประการ รวมถงึการคงอยูต่อ่เนือ่งแบบเรยีลไทม ์ธุรกจิ ชมุชน 

ตัวแทนตัวตนของเราในโลกดจิทิัลหรอือวตารด์จิทิัล และการเขา้ถงึแบบผา่นอปุกรณ์ทีม่ากกวา่หนึง่ชิน้ 
 

 Metaverse มอียูใ่นปัจจุบันยังเป็นเวอรช์นัแรก แตก็่ไดแ้สดงใหนั้กลงทนุไดเ้ห็นถงึศักยภาพมหาศาลของมัน 
อยา่งไรก็ตาม Metaverse 
ทีป่ระสบความส าเร็จในอนาคตคาดวา่จะมแีพลตฟอรม์สถาปัตยกรรมแบบเปิดทีก่ระจายศนูย ์(decentralized) 
ซึง่เขา้ถงึไดด้ว้ยชดุหูฟังระบบความจรงิเสมอืน (virtual reality headsets) และท างานบนเทคโนโลยบีล็อกเชน 

 

 หากประสบความส าเร็จ 
คาดวา่แนวคดินีจ้ะสรา้งโอกาสหลายท าเงนินับลา้นลา้นดอลลารใ์หก้ับบรษัิทเทคโนโลยใีหมท่ีห่ลากหลาย 
ซึง่รวมถงึ โซเชยีลมเีดยี วดิโีอเกม อคีอมเมริซ์ และบล็อกเชน 

 

นยิำมของ Metaverse 
 
ในอนิเทอรเ์น็ตทกุวันนี ้เรามักจะเขา้ถงึแพลตฟอรม์ดจิทิัลทีแ่ตกตา่งกัน 
เพราะชว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับประสบการณ์ในชวีติจรงิ เราซือ้สนิคา้ใน Amazon ทีจั่ดสง่ถงึบา้น 
เราแชรร์ูปภาพอาหารค ่าลา่สดุของเราบน Instagram หรอืเราซือ้ต๋ัวออนไลนเ์พือ่ชมคอนเสริต์ที ่Madison Square 
Garden ทีเ่ราจะเขา้รว่มชมกับผองเพือ่น 

 

ใน Metaverse แพลตฟอรม์ดจิทิัลเหลา่นัน้จะมสีว่นอยา่งมากตอ่ประสบการณ์ในโลกดจิทิัล 
เมือ่กระโดดเขา้สูป่ระสบการณ์ทีน่่าประทับใจซึง่ผูใ้ชไ้ดส้ัมผัสดว้ยตนเองโดยใชช้ดุหฟัูงเสมอืนจรงิ 
คณุก็สามารถท างาน เลน่วดิโีอเกม ซือ้สนิคา้ดจิทิัล สังสรรคก์ับเพือ่นฝงู และบรโิภคสือ่ ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูภ่ายใน 
Metaverse หากจะกลา่วโดยสรปุ Zuckerberg ซอีโีอของ Facebook อธบิายถงึ Metaverse 
วา่เป็นสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิทีค่ณุสามารถอยูก่ับคนอืน่ไดใ้นพืน้ทีด่จิทิัล 

 

ในวงกวา้ง เราระบลุักษณะส าคัญหกประการทีใ่หน้ยิามของ Metaverse: 

 
 อตัลกัษณ:์ ในขณะแสดงบทบาทในโลกดจิทิัลใน Metaverse 

ผูใ้ชส้ามารถแสดงตัวตนวา่เป็นใครก็ไดท้ีอ่ยากเป็นหรอือยากท าอะไรก็ไดโ้ดยใชตั้วแทนในโลกดจิทิัลหรอือวาตาร์
ของตนเอง ยกตัวอยา่งจากภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตรช์ือ่ Ready Player One 
ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกับจักรวาลทีไ่รข้อบเขตทีเ่รยีกวา่ Oasis: “ทกุคนตา่งก็มาที ่Oasis เพือ่ท าอะไรก็ตามทีอ่ยากท า 
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อยูใ่นโลกซึง่เป็นไดอ้
ยา่งทีพ่วกเขาอยากเป็
น ไมว่า่จะสงู สวย 
น่ากลัว สลับเพศ 
เชือ้ชาตอิืน่ 
ใชค้นแสดงแทนตัวกา
รต์นู การต์นู 
ทัง้หมดก็เพือ่สนองคว
ามตอ้งการของคณุ” 
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 อปุกรณห์ลำกหลำย: การทีค่ณุสามารถในการเขา้ถงึจักรวาล Metaverse ไมว่า่จะอยูท่ีใ่ดคอืคณุสมบัตหิลัก 
ทัง้การเขา้ถงึผา่นโทรศัพท ์เครือ่ง PC แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์อะไรก็ตามของคณุ 
การกา้วกระโดดครัง้ใหญท่ีส่ดุอยา่งหนึง่น่าจะเป็นประสบการณ์เสมอืนจรงิ (VR) ทีผู่ใ้ชเ้หมอืนไดส้ัมผัสจรงิ 
ซึง่ใชจ้อแสดงผลแบบสวมศรีษะเพือ่ดงึใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
ซึง่พวกเขาสามารถจัดการกับวัตถเุสมอืน (virtual object) ได ้แต ่Metaverse เวอรช์นัทีต่ ่ากว่าก็มอียูเ่ชน่กัน 
ซึง่มกีารใชง้านผา่นหนา้จอคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์แบบดัง้เดมิ 

 

 เสมอืนสมัผสัดว้ยตนเอง: 
นีค่อืประสบการณ์ทีน่่าประทับใจซึง่ผูใ้ชไ้ดส้ัมผัสดว้ยตนเองอยา่งแทจ้รงิดว้ยการเขา้ถงึประสาทสัมผัสทัง้หมดขอ
งเรา ไมว่่าจะเป็นการมองเห็น การไดย้นิ การสัมผัส การดมกลิน่ และรสชาต ิวันนี ้VR 
สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกับเสยีงและภาพรอบตัวเรามากกวา่ อปุกรณ ์VR 
เจนเนอเรชัน่ถัดไปอาจรวมถงึชดุบอดีส้ทูแบบสัมผัส (haptic body suit) 
และลูว่ ิง่รอบทศิทางทีใ่หค้วามรูส้กึทางกายภาพแกผู่ใ้ชผ้่านการกระตุน้ดว้ยไฟฟ้าขณะก าลังทอ่งอยูใ่นสภาพแวด
ลอ้มดจิทิัล 

 

 ธุรกจิ: Metaverse ทีพั่ฒนาเต็มรูปแบบแลว้จะมรีะบบเศรษฐกจิทีใ่ชง้านไดจ้รงิ 
ซึง่ผูใ้ชส้ามารถรับและใชจ้่ายเงนิในสกลุเงนิดจิทิัลหรอืเงนิกระดาษ ตัวอยา่งแรกของ Metaverse 
กับธุรกจิออนไลนค์อืแพลตฟอรม์เกม Roblox และสกลุเงนิ Robux ผูใ้ชท้ีซ่ ือ้ Robux 
สามารถรับประสบการณ์และใชไ้อเท็มผา่นอวาตารข์องตนได ้นักพัฒนาและผูส้รา้งอาจหารายไดเ้ป็นเงนิสกลุ Robux 
โดยการสรา้งประสบการณ์เพือ่การมสีว่นรว่มและไอเท็มน่าสนใจทีผู่ใ้ชต้อ้งการซือ้ และแปลงเงนิ Robux 
เหลา่นัน้กลับเป็นสกลุเงนิกระดาษ อยา่งเชน่ ดอลลารส์หรัฐ 

 

 ชุมชน: ผูใ้ชไ้มไ่ดอ้ยูอ่ยา่งโดดเดีย่วในจักรวาล Metaverse แต่รายลอ้มไปดว้ยผูอ้ ืน่ทีอ่ยูร่ว่มกันในเวลาเดยีวกัน 
แบง่ปันประสบการณ์ และหรอืมปีฏสิัมพันธซ์ ึง่กันและกัน การใชว้ดิโีอเกมเป็นตน้แบบในยคุแรก ๆ ของ Metaverse 
เราพบว่าการเปิดใชง้านประสบการณ์ทางสังคมดเูหมอืนจะเป็นลักษณะส าคัญของเกมทีป่ระสบความส าเร็จ Rob 
Kotick ซอีโีอของ Activision Blizzard กลา่ววา่ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่กันเป็นกลุม่กับเพือ่นใชเ้วลามากกวา่ 3 
เทา่ของเวลาในเกมปกต ิและยังใชจ้่ายมากกวา่ 3 เทา่โดยประมาณกับเนือ้หาในเกมเมือ่เทยีบกับผูเ้ลน่คนอืน่ ๆ1 

 

 กำรคงอยูต่อ่เนือ่งแบบเรยีลไทม:์ Metaverse 
คาดวา่จะคงอยูต่อ่เนือ่งแบบเรยีลไทมโ์ดยไมส่ามารถหยุดการท างานได ้
ทกุอยา่งจะยังคงด าเนนิไปอยา่งต่อเนือ่งและใชง้านไดแ้มห้ลังจากทีผู่ใ้ชอ้อกไปแลว้ 
ดว้ยลักษณะเชน่นีเ้องทีเ่ปลีย่นจากผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลางไปสูโ่ลกเสมอืนจรงิ 

 

ชว่งแรก ๆ ของ Metaverse แสดงศกัยภำพของระบบ 
 

Metaverse ไมใ่ชแ่นวคดิล ้ายุค เพราะก็มเีวอรช์นัแรกอยูแ่ลว้ Fortnite ของ Epic Games ไดจั้ดคอนเสริต์เสมอืนจรงิ 
(virtual concert) รว่มกับ Ariana Grande และ Travis Scott 
ซึง่มผีูใ้ชท้ีเ่ขา้รว่มรับชมโดยใชอ้วาตารด์จิทิัลของตัวเองเพลดิเพลนิไปกับประสบการณ์รว่มกับคนอืน่ ๆ 
ความส าเร็จของกจิกรรมเหลา่นีน่้าทึง่มาก โดยดงึดดูแฟนเพลงนับลา้น 
ซึง่จ านวนมากกวา่การแสดงแบบทีต่อ้งเดนิทางไปชมดว้ยตนเองดว้ยซ ้า 

 

 
 

เขำ้รว่มคอนเสริต์เสมอืนจรงิของ FORTNITE 

ท ำใหก้ำรจดัคอนเสริต์แบบเดมิกลำยเป็นเรือ่งเลน่ ๆ ไปเลย 
ทีม่า: Global X ETFs, Stream Charts, Billboard 

การแสดงบน Fortnite ทีม่ผีูรั้บชมมากทีส่ดุ การแสดงสดทีม่ผีูรั้บชมมากทีส่ดุ 
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ในท านองเดยีวกัน Adopt Me! ประสบการณ์ยอดนยิมของ Roblox มกีารเขา้ชมเฉลีย่ 6.2 พันลา้นครัง้ต่อปี 
นับตัง้แตเ่ปิดตัวในเดอืนกรกฎาคม 20172 และ Adopt Me! 
ก็เป็นเพยีงหนึง่ในหลายพันแหง่ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ใชบ้รกิารไดใ้นแพลตฟอรม์ของ Roblox 
ตราบใดทีก่ารเดนิทางในโลกเสมอืนจรงิและโลกแหง่ความเป็นจรงินัน้เปรยีบเทยีบกันไดเ้ชน่นี ้Metaverse 
ก็อาจกลายเป็นรปูแบบของการขนสง่มวลชนแบบ on-demand ทีป่ระหยัดกวา่ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ดนิทางเพือ่ไปเยีย่มชมสถานที ่ผูค้น และวัฒนธรรมทีแ่ปลกใหม ่เมือ่ลองเปรยีบเทยีบ 
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิอ่นเกดิโควดิระบาดทั่วโลกมจี านวนทัง้สิน้ 1.4 พันลา้นคนตอ่ปี3 

เมอืงทีม่ผีูค้นจากตา่งประเทศมาเยอืนมากทีส่ดุกอ่นเกดิโรคระบาดคอืกรงุเทพฯ ทีร่าว ๆ 23 ลา้นคน4 

 

 
 

ในเดอืนสงิหาคม 2021 Facebook ไดก้า้วกระโดดขึน้ไปอกีขัน้เขา้สู ่Metaverse เมือ่เปิดตัว "Horizon 
Workrooms" 
พืน้ทีป่ระชมุเสมอืนจรงิทีเ่พือ่นรว่มงานสามารถมปีฏสิัมพันธโ์ตต้อบกนัไดใ้นรปูแบบของอวาตารด์จิทิัล 
การเขา้สูห่อ้งท างานตอ้งใชช้ดุหฟัูง Oculus VR และดาวนโ์หลดแอปฟร ี

 

ตัวอยา่งเหล่านีเ้ป็นองคป์ระกอบทีจ่ะน ามาอธบิายภาพของ Metaverse ทีส่มบรูณ์ในทีส่ดุ ในขณะทีบ่รษัิทตา่ง ๆ 
ลงทนุเพิม่เตมิในการสรา้งโครงการรเิริม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับ Metaverse สิง่ส าคัญคอืตอ้งจ าไวว้า่สิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ 
'Metaverse' นัน้ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารผกูขาดแบบรวมศนูย ์การพัฒนา Metaverse 
ในปัจจุบันอาจใหป้ระสบการณ์ทีแ่ตกตา่งซึง่ยังคงรวมเขา้สูส่ว่นกลาง (centralized) 
แตก่ าลังด าเนนิการพัฒนาไปสูข่ัน้สดุทา้ยทีก่ระจายศนูย ์(decentralized) อย่างสมบรูณ์ แตท่ีไ่มเ่หมอืนใน Ready 
Player One ทีใ่หภ้าพของ Metaverse 
ทีโ่ลกแหง่ความจรงิถกูทิง้ไวเ้บือ้งหลังแลว้กา้วเขา้สูโ่ลกเสมอืนจรงิทีไ่รข้อบเขตแหง่หนึง่ แตใ่นโลกของเรา 
Metaverses อาจจะปรากฏขึน้ไดห้ลายแหง่ 

 

คำดกนัวำ่ Metaverse 
ของโลกอนำคตจะยำ้ยจำกสถำปตัยกรรมแบบปิดมำสูส่ถำปตัยกรรมแบบเปิด 

ปัจจุบันบรษัิทตา่ง ๆ น าเสนอประสบการณ์ Metaverse ผ่านระบบสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นหลัก 
ซึง่หมายความวา่ซอฟตแ์วรแ์ละ/หรอืฮารด์แวรข์องบรษัิทไมส่ามารถท างานรว่มกับแพลตฟอรม์อืน่ ๆ ได ้
และแพลตฟอรม์ต่าง ๆ มักจะไดรั้บการออกแบบส าหรับการใชง้านหลักทีแ่ตกตา่งกัน เชน่ การเลน่เกม การท างาน 
การซือ้ของ หรอืการพบปะสังสรรค ์
อยา่งไรก็ตาม ในทีส่ดุ เราคาดวา่แพลตฟอรม์ Metaverse 
ทีป่ระสบความส าเร็จมากทีส่ดุจะพัฒนาไปสูส่ถาปัตยกรรมแบบเปิดมากขึน้ ซึง่ชว่ยใหท้กุภาคสว่น 
(หรอือยา่งนอ้ยก็มหีลายภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง) ไมว่า่จะเป็น ผูใ้ช ้นักพัฒนา และบรษัิทตา่ง ๆ 
เขา้รว่มในเงือ่นไขทีเ่ทา่เทยีมกัน 

 

ส าหรับผูใ้ชท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่ม สิง่จ าเป็นตอ้งมก็ีคอืจุดเขา้สูร่ะบบ ไมว่า่จะเป็นชดุ VR สมารท์โฟน หรอื PC 
และการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต เมือ่เขา้มาภายในระบบ Metaverse ยอดนยิมสว่นใหญแ่ลว้ เราคาดหวังวา่ผูใ้ชจ้ะไดพ้บกับ 

ประสบกำรณเ์ยีย่มชมช ัน้น ำของ ROBLOX ทีม่จี ำนวนมำกกวำ่กำรทอ่งเทีย่วท ัว่โลก 
ทีม่า: Global X ETFs, Fandom, องคก์ารการทอ่งเทีย่วโลกแหง่สหประชาชาต ิ(UNWTO) 

ห
น่
วย
เป็
น
พ
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ล
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Adopt Me! ของ Roblox นักทอ่งเทีย่วทัว่โลกทีเ่ดนิทางถงึยั
งจดุหมาย 

หมายเหต:ุ การเขา้ชม Adopt Me! ของ Roblox แบบรายปี นับตัง้แตเ่ปิดตัวในเดอืนกรกฎาคม 2017 ถงึเดอืนสงิหาคม 2021 

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกทีเ่ดนิทางถงึยังจดุหมายนับจากปี 2018 ตัวเลขประมาณการล่าสดุทีอ่อกโดย UNWTO 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
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ระบบเศรษฐกจิทีใ่ชง้านไดซ้ ึง่พวกเขาสามารถใชจ้่ายหรอืหารายไดเ้ป็นตัวเงนิ หลายคนจะมองวา่ Metaverse 
เป็นพืน้ทีส่ าหรับความบันเทงิและการพักผอ่น โดยใชพ้ืน้ทีด่จิทิัลเพือ่พบปะกับเพือ่นฝงู ซือ้สนิคา้ หรอืบรโิภคสือ่เทา่นัน้ 
จรงิ ๆ แลว้แพลตฟอรม์เหล่านีจ้ะไดร้ับประโยชนจ์ากผลกระทบของเครอืขา่ย 
โดยมผีูใ้ชจ้ านวนมากขึน้สง่ผลใหไ้ดรั้บประสบการณ์ดจิทิัลทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ ซึง่ดงึดดูผูใ้ช ้เชน่ ครอบครัว เพือ่น 
และคนรูจั้กมากขึน้ 

 

แตส่ิง่ทีส่ าคัญไมแ่พก้ันส าหรับ Metaverse ทีป่ระสบความส าเร็จและเตบิโตก็คอื 
การสง่เสรมิชมุชนทีใ่หค้วามส าคัญกับการมสีว่นรว่มของนักพัฒนาและผูส้รา้งเนือ้หาทีส่ามารถสรา้งสนิคา้และประสบกา
รณ์ใหผู้ใ้ชส้ว่นใหญใ่ชง้านไดจ้รงิ ส าหรับนักพัฒนาเหล่านี ้Metaverse จะเป็นสถานทีท่ างาน 
ไมว่า่พวกเขาจะออกแบบเกมใหม ่ไอเท็มดจิทิัล หรอืโลกเสมอืนจรงิทัง้หมด 

 

Metaverse ทีเ่ปิดกวา้งอย่างแทจ้รงิสามารถเป็นแพลตฟอรม์เสมอืนจรงิทีก่ระจายศนูยซ์ ึง่ท างานบนเทคโนโลยบีล็อกเชน 
แนวคดิดังกลา่วมอียูแ่ลว้ในปัจจุบันที ่Decentraland ซึง่สรา้งขึน้บนบล็อกเชน Ethereum 
ท าใหส้มาชกิในชมุชนมโีอกาสสรา้ง สัมผัสประสบการณ์ และสรา้งรายไดจ้ากเนือ้หาและแอปพลเิคชนั 
ไมเ่หมอืนโลกเสมอืนจรงิและเครอืขา่ยโซเชยีลมเีดยีอืน่ ๆ 
ไมม่ตีัวแทนรายใดรายหนึง่ทีม่อี านาจในการปรับเปลีย่นกฎของซอฟตแ์วรข์อง Decentraland พืน้ที ่
หรอืธุรกจิของสกลุเงนิของบรษัิทได5้ สมาชกิในชมุชนสามารถซือ้ พัฒนา และขายพืน้ทีไ่ด ้
ซึง่ไมไ่ดต้า่งจากโลกแหง่ความเป็นจรงิ มขีดีจ ากัด ท าใหม้คีา่มากขึน้ 

 

 

 

Metaverse คอืโอกำสมลูคำ่นบัลำ้นลำ้นดอลลำร ์
 

เราคาดว่า Metaverse จะสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดท้ีห่ลากหลายจากบนลงลา่ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับบรรดาบรษัิททีพั่ฒนาแพลตฟอรม์เสมอืนและสว่นประกอบ 
เซมคิอนดักเตอรแ์ละชปิทีแ่สดงกราฟิกทีส่มจรงิ รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

Roblox 
Decentraland 

เทคโนโลยขีัน้สงู 

เทคโนโลยขีัน้ต า่ 

ปิด เปิด 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการอธบิายเทา่นัน้ ทีม่า: Outlier Ventures 

Fortnite 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
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https://www.globalxetfs.com/contact/
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 ธุรกจินกัพฒันำ/ผูส้รำ้งเนือ้หำ: เชน่เดยีวกับ Apple ทีส่รา้งระบบนเิวศซึง่นักพัฒนาทัง้หลายขายแอปของพวกเขา 
Metaverse ทีจ่ะเตบิโตไดนั้น้ตอ้งการฐานนักพัฒนาจากภายนอกทีแ่ข็งแกรง่ซึง่ขายประสบการณ์และอปุกรณ์เสรมิ 
หากขอ้มลูทีว่า่ตัง้แตปี่ 2008 – 2020 นักพัฒนา App Store ของ Apple มรีายได ้2 
แสนลา้นดอลลารเ์ป็นพืน้ฐานธุรกจิของนักพัฒนาใน Metaverse อาจมขีนาดใหญก่วา่มาก6 นักพัฒนา Roblox 
ท าเงนิได ้328.7 ลา้นดอลลารใ์นปี 2020 และ 248.7 ลา้นดอลลารใ์นชว่งครึง่แรกของปี 20217,8 
ศักยภาพทีค่ลา้ยกันนีก็้พบอยูเ่ชน่กันในฝ่ังของผูส้รา้ง: YouTube ของ Alphabet 
ไดจ้่ายเงนิใหก้ับผูส้รา้งเป็นมลูคา่รวม 3 หมืน่ลา้นดอลลารใ์นชว่งสามปีทีผ่า่นมา9 ทีส่ าคัญ 
รายไดข้องนักพัฒนามักจะแบง่ปันกับแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีหรอืแพลตฟอรม์วดิโีอเกมเอง เชน่เดยีวกับที ่Apple 
ซึง่เป็นทีรู่ก้ันวา่ไดรั้บ 30% ของรายไดจ้าก App Store แพลตฟอรม์ Metaverse 

ก็มแีนวโนม้ทีจ่ะมรีปูแบบธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกันนี้ 
 

 โฆษณำ: แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีเป็นทีรู่จั้กในการใหบ้รกิารฟรแีก่ผูใ้ช ้
โดยรายไดส้ว่นใหญม่าจากการโฆษณาตามกลุม่เป้าหมาย 
บรษัิทเกมเองก าลังด าเนนิรอยตามเสน้ทางทีค่ลา้ยคลงึกันมากขึน้เรือ่ย ๆ 
โดยน าเสนอประสบการณ์เลน่ฟรแีกผู่ใ้ชท้ีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุนจากโฆษณาและการซือ้ในเกม ประสบการณ์ของ 
Metaverse มแีนวโนม้ทีจ่ะด าเนนิไปในลักษณะเดยีวกัน โดยมโีฆษณาในแพลตฟอรม์ทีโ่ปรโมตสิง่ของในชวีติจรงิ 
เชน่เดยีวกับโฆษณาส าหรับสนิคา้ทีเ่นน้การใชง้านแบบดจิทิัลใน Metaverse รวมถงึเกม อปุกรณ์เสรมิ ประสบการณ์ 
และผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ ตามการประมาณการหนึง่ Metaverse 
อาจเป็นศัตรตัูวฉกาจส าหรับอตุสาหกรรมโฆษณาสือ่ทั่วโลกทีม่มีลูคา่ตลาดกว่า 5 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ10 

 

 กำรคำ้ขำยสนิคำ้หรอืบรกิำรผำ่นโซเชยีลมเีดยี: 
แพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์สามารถพัฒนาจากการขายสนิคา้บนเว็บไซตม์าสูก่ารน าเสนอผลติภัณฑภ์ายในหา้งสรรพสนิค ้
าเสมอืนจรงิ 
ซึง่ผูใ้ชซ้ ือ้สนิคา้ดจิทิัลเพือ่ใชใ้นชวีติเสมอืนจรงิและสนิคา้ทีใ่ชใ้นโลกแหง่ความเป็นจรงิซึง่สามารถจัดสง่ใหถ้งึประตบู ้

านได ้ในหา้งสรรพสนิคา้เสมอืนจรงิ เราอาจเลอืกคา้กับพรอ้มกับเพือ่น ๆ 
พดูคยุกับอนิฟลเูอนเซอรเ์กีย่วกับผลติภัณฑช์ิน้นัน้ ๆ และทดลองใชส้นิคา้แบบดจิทิัลกอ่นตัดสนิใจซือ้ 
ดังนัน้เมือ่มองใหร้อบดา้น นีอ่าจเป็นการสรา้งระบบการคา้ขายสนิคา้หรอืบรกิารผา่นโซเชยีลมเีดยียคุใหมข่ึน้มา 
หรอืเป็นจุดตัดระหวา่งอคีอมเมริซ์และโซเชยีลมเีดยีซึง่สรา้งรายไดนั้บ 475 พันลา้นดอลลารท์ั่วโลกในปี 2020 
จากการคาดการณ์ชิน้หนึง่11 

 

 กจิกรรมดจิทิลั: กา้วไปอกีขัน้จากการเป็นวดิโีอเกม Fortnite ไดป้รากฏตัวขึน้ในชว่งการระบาดของ COVID-19 
ในฐานะศนูยก์ลางทางโซเชยีลมเีดยีส าหรับผูใ้ชท้ีต่อ้งการเขา้รว่มคอนเสริต์ ดตูัวอยา่งภาพยนตรร์อบปฐมทัศน ์
และชมภาพยนตรท์ัง้หมดในรปูแบบเสมอืนจรงิ กจิกรรมดจิทิัลน่าจะเป็นหนึง่ในบรกิารทีน่ าเสนอทีส่ าคัญภายใน 
Metaverse ในอนาคต ตัวอย่างเชน่ คณุสามารถเขา้ร่วมคอนเสริต์ ภาพยนตร ์กฬีา หรอือสีปอรต์กับเพือ่น ๆ 
ของคณุในขณะทีใ่ชช้วีติอยา่งสะดวกสบายของการอยูใ่นบา้นของคุณเอง ยอ้นกลับไปทีค่อนเสริต์ Fortnite ของ 
Ariana Grande นักรอ้งผูน้ีท้ าเงนิไดป้ระมาณ 20 ลา้นดอลลารจ์ากการปรากฏตัวแบบเสมอืนจรงิของเธอ12 

ตลาดกจิกรรมแบบเสมอืนจรงิทั่วโลกมมีลูคา่ประมาณ 94 พันลา้นดอลลาร ์ซึง่รายไดน่้าจะไดรั้บการจัดสรรกันในหมู ่

นักพัฒนา/ผูส้รา้ง 

โฆษณา 

การคา้ขายสนิคา้หรือบรกิารผา่นโซเชยีลมเีดยี 

กจิกรรมดจิทัิล 

ฮารด์แวร ์

>$1 ลา้นลา้น 

หมายเหต:ุ หมวดหมูธ่รุกจิเหลา่นีท้ัง้หมดอา้งองิจากการประมาณการของปี 2020 ยกเวน้ “ฮารด์แวร”์ 
ซึง่ใชก้ารประมาณการปี 2021 

ตลำดทีม่ศีกัยภำพท ัง้หมดซึง่สำมำรถระบุไดข้อง Metaverse ($BN) 
ทีม่า: Global X ETFs, App Annie, Zenith, Grand View Research, BCG 

https://www.globalxetfs.com/
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ผูส้รา้งเนือ้หา (เชน่ สตดูโิอภาพยนตร ์ทมีกฬีาอาชพี และศลิปิน) และแพลตฟอรม์ Metaverse 
ทีจั่ดกจิกรรมเหลา่นี1้3 

 

 ฮำรด์แวร:์ อปุกรณ์สวมศรีษะทีส่นับสนุนระบบ Virtual Reality และ Augmented Reality ชปิกราฟิก 
และลูว่ ิง่รอบทศิทางเป็นเพยีงฮารด์แวรไ์ฮเทคบางสว่นทีม่คีาดวา่จะมบีทบาทส าคัญในการสรา้ง Metaverse 
แบบโตต้อบได ้และแบบทีส่ามารถสัมผัสไดเ้หมอืนจรงิ ภายในปี 2024 ตลาดฮารด์แวรส์ามารถเตบิโตจากประมาณ 
31 พันลา้นดอลลารใ์นปี 2021 เป็น 297 พันลา้นดอลลาร1์4 เมือ่พจิารณาเฉพาะเทคโนโลย ีVR ทีใ่ชไ้ดก้ับ 
Metaverse โอกาสอาจจะมมีลูคา่มากกวา่ 1 แสนลา้นดอลลาร1์5 

 

 กระเป๋ำสตำงคแ์ละแอปพลเิคชนั: เมือ่ธุรกรรมทางการเงนิเคลือ่นไปสู ่Metaverse บรกิารใหม ่ๆ ก็จะเกดิขึน้ 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งแปลงระหวา่งสกลุเงนิแบบกระดาษและสกลุเงนิดจิทิัลไดง้่าย ๆ ท าธุรกรรมในสกลุเงนิดจิทิัลเพือ่ซือ้สนิคา้ 
และครอบครองการซือ้สนิคา้ดจิทิลัของตนทีใ่ดทีห่นึง่ บรรดาธุรกจิ FinTech 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ทีมุ่ง่เนน้ไปยังพืน้ทีบ่นบล็อกเชนอาจมบีทบาทส าคัญในการอ านวยความสะดวกในการท าธุร
กรรมเหลา่นีแ้ละรับรองความเป็นเจา้ของโดยชอบธรรม ผลตอบแทนทีไ่ดร้ับคอื 
บรษัิทเหลา่นีม้ักจะเรยีกเก็บเงนิคา่บรกิารส าหรับธุรกรรม การแปลงสกลุเงนิตา่งประเทศ/เสมอืน 
และ/หรอืบรกิารรับฝากทรัพยส์นิ (ดจิทิัล) 

 

Metaverse: จกัรวำลซึง่เป็นศนูยร์วมของธุรกจิใหม ่ๆ ทีอ่ำจท ำใหธุ้รกจิเดมิ ๆ 
ลม้หำยตำยจำกไปได ้

 
Metaverse ยังอยู่ในชว่งเริม่ตน้ แตโ่ครงสรา้งพืน้ฐานก าลังถกูสรา้งขึน้ทลีะสว่น ๆ พรอ้ม ๆ 
กับการเปลีย่นแปลงของทัศนคตทิางสังคม เพือ่ใหเ้ราพรอ้มทีจ่ะสัมผัสกับยคุใหมข่องอนิเทอรเ์น็ตในเร็ว ๆ นี้ 
แมว้า่อาจตอ้งใชเ้วลาหลายปีกวา่ทีป่ระสบการณ์ Metaverse ทีก่อ่ตัวขึน้อยา่งสมบรูณ์และสมจรงิจะกลายเป็นทีแ่พรห่ลาย 
แตก็่เห็นถงึโอกาสในการลงทนุในระยะแรกทีเ่ร ิม่ปรากฏขึน้ในหลากหลายธุรกจิ รวมถงึโซเชยีลมเีดยี วดิโีอเกม 
อคีอมเมริซ์ และบล็อกเชน หัวใจส าคัญของโอกาสนีก็้คอื 
บรษัิทโซเชยีลมเีดยีและวดิโีอเกมทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากฐานผูใ้ชข้นาดใหญ ่แพลตฟอรม์ส าหรับผูส้รา้งเนื้อหา 
ประสบการณ์กับกจิกรรมทางดจิทิลัแบบถา่ยทอดสด และฮารด์แวรท์ีล่ ้าสมัยเพือ่สรา้งรากฐานของ Metaverse 
นอกเหนอืจากนัน้ บรษัิทอคีอมเมริซ์ทีท่รงอทิธพิลมักจะไดรั้บประโยชนจ์ากชอ่งทางการขายและคณุสมบัตใิหม ่ๆ 
ในขณะทีบ่รษัิทบล็อกเชนมแีนวโนม้ทีจ่ะมคีวามส าคัญในการจัดหาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเงนิทีส่นับสนุนธุรกจิในจักรว
าล Metaverse นี ้ในขณะทีใ่นโลกแหง่ความเป็นจรงิ 

แตล่ะกระแสธุรกจิยคุใหมเ่หลา่นียั้งเดนิหนา้ท าลายลา้งธุรกจิเดมิและทา้ทายเพือ่สรา้งสิง่ใหม ่ๆ เราเชือ่วา่ Metaverse 
ไดน้ ามาซึง่โอกาสใหมด่ว้ยมลูค่าหลายพันลา้นดอลลารส์ าหรับแต่ละวงการ 

 
 

เชงิอรรถ: 

 
1. Activision Blizzard, “Q4 2020 Earnings Call,” 4 ก.พ. 2021 

2. Fandom, “Roblox Wiki – List of places with the most visits,” 28 ส.ค. 2021 

3. Our World in Data,” Tourism - International arrivals by world region,” เขา้ถงึเมือ่ 30 ส.ค. 2021 

4. Mastercard, “Global Destination Cities Index 2019,” 4 ก.ย. 2019 

5. Decentraland, “White Paper,” เขา้ถงึเมือ่ 9 ส.ค. 2021 

6. Apple, “Apple services entertain, inform, and connect the world in unprecedented year,” 6 ม.ค. 2021 

7. Roblox, “Prospectus filed pursuant to Rule 424(b)(4),” 10 ม.ีค. 2021 

8. Roblox, “Roblox Reports Second Quarter 2021 Financial Results,” 16 ส.ค. 2021 

9. Bloomberg, “YouTube Boasts $30 Billion in Payments as Creator Wars Heat Up,” 23 ส.ค. 2021 

10. Zenith, “Advertising Expenditure Forecasts,” ม.ิย. 2021 

11. Grand View Research, “Social Commerce Market Size, Share & Trends Analysis Report By Business Model (B2C, 
B2B, C2C), By Product Type (Personal & Beauty Care, Apparel, Accessories), By Region, And Segment 
Forecasts, 2021 – 2028,” ส.ค. 2021 

12. The Gamer, “Ariana Grande Will Make North Of $20 Million For Her Upcoming Fortnite Concert,” 3 ส.ค. 2021 
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13. Grand View Research, “Virtual Events Market Size, Share & Trends Report Virtual Events Market Size, Share & 
Trends Analysis Report By Event Type, By Service, By Establishment Size, By End-use, By Application, By 
Industry Vertical, By Use-case, By Region, And Segment Forecasts, 2021 – 2028,” ก.ค. 2021 

14. BCG, “Augmented and Virtual Reality,” เขา้ถงึเมือ่ 9 ส.ค. 2021 

15. IDC, “Worldwide Spending on Augmented and Virtual Reality Forecast to Deliver Strong Growth Through 2024, 
According to a New IDC Spending Guide,” 17 พ.ย. 2020 

 
 

 

 
การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ บรษัิทวดิโีอเกมและอสีปอรต์มคีวามเสีย่งซึง่เกีย่วขอ้งกับการก ากับดแูลดา้นกฎระเบยีบเพิม่เตมิ 
ซึง่จะเป็นขอ้กังวลดา้นความเป็นส่วนตัว/ความปลอดภัยทางไซเบอร ์การเปลีย่นแปลงความชอบของผูบ้รโิภค และความทา้ทายในการออกใบอนุญาตทีอ่าจเกดิขึน้ 
การลงทนุในหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมโซเชยีลมเีดยีหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามเสีย่งหลายดา้น 
รวมถงึการหยดุชะงักในบรกิารทีเ่กดิจากความลม้เหลวของฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วร ์การหยดุชะงักหรอืความลา่ชา้ในการใหบ้รกิารจากบคุคลภายนอก 
การละเมดิความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นตัว ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น ขอ้มลูทีม่ลีขิสทิธิค์ุม้ครอง และขอ้มลูทีเ่ป็นความลับซึง่ไดรั้บการจัดการและสง่ผา่น 

และขอ้กังวลเกีย่วกับความเป็นสว่นตัวและกฎหมาย การพัฒนากฎระเบยีบทางอนิเทอรเ์น็ต และกฎระเบยีบตา่งประเทศหรอืในประเทศอืน่ ๆ 
อาจจ ากัดหรอืสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน บรษัิทอคีอมเมริซ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้นเทคโนโลย ีการแขง่ขันทีร่นุแรง 
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีล่า้สมัยอย่างรวดเร็ว การสญูเสยีการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา มาตรฐานอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และการผลติผลติภัณฑใ์หมบ่อ่ยครัง้ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในวงจรธุรกจิและกฎระเบยีบของภาครัฐ การลงทนุในบรษัิทบล็อกเชนอาจมคีวามเสีย่งดังตอ่ไปนี:้ 
เทคโนโลยเีป็นสิง่ใหมแ่ละยังมกีารใชง้านหลายอยา่งซึง่อาจยังไมผ่่านการทดสอบ ปัญหาดา้นการโจรกรรม การสญูหาย หรอืการท าลายคยีเ์พือ่เขา้ถงึบล็อกเชน 
การแขง่ขันทีร่นุแรงและความลา้สมัยอยา่งรวดเร็วของสนิคา้ เหตกุารณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ขาดตลาดทีม่สีภาพคลอ่ง อัตราการน าไปใชท้ีช่า้ 
การขาดกฎระเบยีบทีค่วบคมุ ขอ้บกพรอ่งหรอืจุดออ่นของผลติภัณฑข์องบคุคลทีส่าม พึง่พาอนิเทอรเ์น็ต และยังมคีวามเสีย่งทางธุรกจิ 
โดยทั่วไปการลงทนุทีเ่นน้แคบมักจะมคีวามผันผวนสงูกวา่ การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ 
จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป หรอืจากความไม่แน่นอนทางสังคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
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