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 ถ้าใครได้ติดตามข่าวทางด้านการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดช่วงระยะเวลาหลายป ี
ที่ผ่านมา ก็คงผ่านตากับค�าว่า Metaverse ซึ่งเป็นค�าที่กล่าวถึงการเป็นโลกเสมือนจริง 
ที่ต่อมาได้กลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากต่อจากนี้ไป จะมีความส�าคัญในอนาคต 
อันใกล้นี้เป็นอย่างมาก

	 จนถึงทุกวันน้ี	 	 ก็คงมีหลายคนที่อาจยังคิดว่า	
‘Metaverse’	เป็นเรื่องที่ไกลตัว	เพราะที่จริงแล้วทุกวันนี ้
Metaverse	 ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวันของพวกเรา 
ทุกคนโดยไม่รู้ตัว	 และเราต่างคุ้นเคยดี	 ไม่ว่าจะเป็น 
Virtual Meeting, Showroom, Concert, Exhibition, 
Game	Online	ในรปูแบบ	3D	โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-19	ทีผ่่านมา	การรกัษาระยะห่างทางสงัคมได้ส่งผล 
ให้ผู้คนนับล้านเปลี่ยนท่ีท�างานมาเป็นการท�างานจาก 
ที่บ้าน	 และท�ากิจกรรมผ่านทางไกล	 ทางการท�างาน 
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นมากมาย	อาทิ	 Zoom,	
Slack	หรือ	Microsoft	Teams	
	 สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่กับชีวิตประจ�าวันของผู้คน 
ในสังคมโลกมาพักใหญ่แล้ว	 ขณะที่รูปแบบการใช้ชีวิต	
การท�างาน	การบริโภคท่ีสะดวก	 ได้พัฒนาอย่างจริงจัง 
คุ้นชนิจนกระท่ังได้เกิดเป็น	Metaverse	อย่างเตม็รปูแบบ
อย่างปัจจุบัน	 โดยที่การพัฒนาไปเรื่อยๆ	 อย่างจริงจัง	
ความคุ้นเคย	 รสนิยม	พฤติกรรม	 รวมถึงการเติบโตของ 
หลายธุรกิจ	ในสงัคมบนโลกดจิทิลัได้กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ัวไป		 
และมีความส�าคัญในการท�าธุรกิจมากย่ิงข้ึน	และขยาย
โอกาสในอนาคต	ไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลก

 ‘Metaverse’	 มาจากค�าว่า	 ‘Meta’	 กับ	 ‘Verse’	 รวมแล้วได้ 
ความหมายว่าเป็น	‘จกัรวาลท่ีอยู่เหนอืจนิตนาการ’	ปรากฏครัง้แรก 
ในนวนิยาย	 Sci-Fi	 ที่มีชื่อว่า	 Snow	 Crash	 เป็นโลกอีกใบท่ีให ้
ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 ผ่านการจ�าลองตนเองให้เป็น 
ตัวละครต่างๆ	(Avatar)
	 Metaverse	 เป็นค�าศัพท์แห่งอนาคตท่ีหลายคนคุ้นเคย	และ
ได้ยินมาอย่างต่อเนื่อง	หลังจากท่ี	Mark Zuckerberg CEO ของ 
Facebook	 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม	Facebook	มาเป็น 
Meta	 เพ่ือพาธุรกิจก้าวสู่ระยะต่อไปที่เป็นมากกว่าโซเชียลมีเดีย 
ซึ่งได้เห็นถึงการปรับตัวหลายด้าน	 ในขณะท่ีค�าดังกล่าวกลายเป็น 
ที่นิยมและได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่อง	เมื่อเวลาผ่านไป	การเข้าถึง 
เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลได้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด	 ซึ่งท�าให้ 
รายละเอียด	 ขอบเขตนิยามของ	Metaverse	 ไม่ได้อยู่แค่โลก	หรือ 
พื้นที่ในจักรวาลใดที่หนึ่ง	แต่เป็นอะไรก็ได้	ที่เกิดจากเทคโนโลยีและ
ช่วยเชื่อมต่อผู้คนให้สามารถสื่อสาร	 ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย 
รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจได้อีกหลายมิติ		

ที่มาของ  Metaverse   

กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไทย
ภายใต้กระแสโลกเสมือนจริง 

METAVERSE
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บทบาท Metaverse ในการผสมผสาน
ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน 
	 Metaverse	เป็นนวตักรรมทีท่�าหน้าท่ีในการสร้างบทบาท	และ 
ผสมผสานระหว่างโลกเสมอืนจรงิให้ควบคูไ่ปกับโลกแห่งความเป็นจรงิ 
จนเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ผ่านเทคโนโลยีหลักๆ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	AR
(Augmented	Reality)	และ	VR	(Virtual	Reality)	เข้าด้วยกัน	ท�าให้
เกิดภาพที่มีรูปแบบมิติเสมือนจริง	 ท่ีส�าคัญก็คือ	 ได้ตอบสนองกับ 
โลกจริงได้อย่างไร้รอยต่อ	ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานภาพเสมือนนั้น 
ในการใช้ชีวิต	 การท�างาน	 การพักผ่อนการจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
ผ่านอุปกรณ์ท่ีเชือ่มต่อกับซอฟต์แวร์	ทีเ่ชือ่มโยงให้เกิดเป็นอกีโลกหนึง่ 
ที่มีการใช้ชีวิตจริง	ได้อย่างสมบูรณ์	สะดวกสบาย
	 จุดเด่นส�าคัญของ	Metaverse	 ในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ก็คือ	 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้ใช้งานได้มากข้ึน	 โดยจะเห็น 
ได้จากในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการควบคุมหรือปฏิบัติงาน	ซึ่งที่ผ่านมา	ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่มี 
เวลาเพียงพอ	หรือไม่สะดวกที่จะอยู่หน้างานได้	ก็อาจเป็นเหตุท�าให้
งานต้องสะดุด	 หรือประสบปัญหาได้	 แต่กรณีของ	Metaverse 
จะท�าให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป	เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถเลือกใช ้
การท�างานแบบโลกเสมือนนี้ท�างานร่วมกับผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นๆ	 ได้ 
ไม่แตกต่างกับการอยู่หน้างาน	 โดยเฉพาะการท�างานแบบ	Hybrid 
ซึ่งเป็นรูปแบบการท�างานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ 	 โดย 
Metaverse	ท�าให้การท�างานดังกล่าวคล่องตัวได้มากย่ิงขึ้น	 รวมถึง
การสร้าง	Application	 ให้สามารถควบคุมการท�างาน	ประมวลผล	
และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จริงไปได้พร้อมๆ	กัน	ได้อย่างง่ายดาย

จบัตา Metaverse กับการขบัเคลือ่นทกุธรุกจิ 
	 ทุกวันน้ี	Metaverse	 ไม่ใช่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกต่อไป 
แต่เป็นเทคโนโลยีแห่งปัจจบุนั	ทีห่ลายภาคธรุกิจก�าลงัให้ความสนใจ	
และเริ่มน�ามาใช้งานเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน	ความคล่องตัว
ในธุรกิจดิจิทัล	และความโดดเด่นทางด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์			

 Retail : ธรุกิจค้าปลกี	จะเหน็ว่าในร้านค้าปลกี	หรอืส�านักงาน
สาขาของธุรกิจค้าปลกี	สามารถน�าเทคโนโลย	ีVirtual	Shop	หรอืร้านค้า 
เสมือนจริง	 ที่ท�าให้เกิดการเลือกซื้อ	 การช้อปปิ้ง	 หรือการใช้บริการ 
รปูแบบใหม่	ทีล่กูค้าหรอืผูบ้รโิภคสามารถเข้าไปเลอืกซือ้สนิค้าในร้าน	
หรอืใช้บรกิารท่ีต้องการได้เพียงปลายน้ิวจากสมาร์ทโฟน		ด้วยการใช้
ประสบการณ์ใหม่ให้ลกูค้ารูส้กึสะดวกสบาย	ไม่ยุ่งยาก	และเชือ่มโยง
กับธุรกิจ	E-Commerce	ที่ท�าให้การใช้ชีวิตยิ่งง่ายขึ้น
 Service : ธุรกิจภาคบริการ	 เราจะเห็นได้ชัดว่าการท�างาน
ของธุรกิจภาคบริการ	เช่น	ธนาคาร	การขนส่งสินค้า	อาหาร	หรืออื่นๆ 
ทีไ่ด้ปรบัการท�างานและให้บรกิารด้วยการท�างานระยะไกล	ทีส่่วนใหญ่ 
จะใช้ระบบผ่านแอปพลเิคชนั	และอปุกรณ์	IoT	ทีท่�าให้ไม่ว่าอยู่ท่ีไหน 
ก็สามารถท�างานร่วมกันได้แบบเรยีลไทม์	เพ่ือแก้ปัญหาด้านระยะทาง 
ประหยัดเวลา	ทรัพยากร	โดยไม่ต้องไปยังสถานที่จริง	ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
รูปแบบของการท�างานที่ก�าลังได้รับความนิยมทั้งฝ่ายผู้บริโภคและ
องค์กรต่างๆ	 โดยเฉพาะช่วงโควิด-19	 ท่ีผ่านมา	 ท่ีท�าให้ผู้บริโภค 
มีความคุ้นชิน	 ในขณะที่พนักงานสามารถท�างานได้จากระยะไกล
เป็นเรื่องปกติ	ปรับตัวเข้าสู่การท�างานแบบไฮบริด	จนในที่สุดก็เป็น 
กระบวนการท�างานและการบรโิภคร่วมกันในโลกเสมอืน	Metaverse		
อย่างเต็มรูปแบบ
 Manufacturing : ภาคอตุสาหกรรมการผลติ	โดยภาคการผลติ 
Metaverse	 จะเข้ามามีบทบาทมากย่ิงข้ึน	 โดยเฉพาะการสร้างวิธี 
การท�างานใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการออกแบบที่สามารถสร้าง
งานโมเดลต้นแบบ	3	มิติ	ให้เห็นได้ในโลกเสมือน	การท�าการทดลอง 
เปลีย่นรปูทรงและชิน้ส่วน	ซึง่ผูค้วบคมุหรอืผูเ้ชีย่วชาญจะอยู่ทีไ่หนก็ได้ 
ต่างสามารถเข้าถึงโมเดลต้นแบบเสมือนนี้ได้พร้อมๆ	 กัน	 หรือใช ้
การผลิตในโลกเสมือนมาใช้ก�ากับงาน	 ส่ังควบคุม	 หรือสอนงาน 
ลดการใช้พ้ืนที่	 ลดเวลาในการเรียนรู้	 อบรม	 รวมถึงสามารถสร้าง 
ผู้เชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นใหม่ได้เร็วขึ้น	กว่าเดิม	นอกจากนี้	Metaverse	 
ยังสามารถซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 จากระยะไกล 
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย	

ความโดดเด่นของ  Metaverse   

Exists in real time
Metaverse จะมีช่วงเวลาต่างๆ ในโลกเสมือน 

ที่เป็นเวลาเดียวกันกับโลกแห่งความจริง

Always active
Metaverses จะมีความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง
สิ่งต่างๆ ในโลกเสมือนยังคงเคลื่อนไหวและ

ขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆ  ตลอดเวลา

Mix of different platforms
Metaverses สามารถท�างานร่วมกันได้

หลายๆ แพลตฟอร์ม ผสมผสานเชื่อมโยง
การใช้งานได้อย่างสะดวก

User-generated content
การสร้าง Content บน Metaverse เพื่อให้

คนอื่นๆ เข้ามาร่วมแสดงความเห็นและ
สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย

Players have individual agency
Metaverse เป็นโลกที่ผู้ที่เข้าไป ไม่จ�าเป็นต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กัน หรือท�ากิจกรรมร่วมกัน
แต่สามารถแชร์โลกเสมือนร่วมกันได้ ไปพร้อมๆ กัน 

Self-contained &
fully functioning universe

ภายใต้โลกเสมือนของ Metaverse ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกที่จะเป็นเจ้าของ ซื้อขาย ลงทุน หรือ

สร้างสิ่งต่างๆ ได้ทุกอย่าง ไม่ต่างจาก
การท�ากิจกรรมต่างๆ บนโลกของความเป็นจริง
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          Distribution : ธุรกิจคลังสินค้า / กระจายสินค้า	ในส่วนของ
ธุรกิจน้ี	ได้น�าเทคโนโลยี		Metaverse		มาใช้ในหลายส่วน	ทีช่ดัเจนก็คอื	 
Navigate	หรือการน�าทางระหว่างที่หน่ึงไปยังอีกที่หนึ่ง	ตั้งแต่	ค้นหา
เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด	 ใกล้ท่ีสุด	ประหยัดเวลาที่สุด	 ให้ผู้ใช้งาน 
การค้นหาจุดจัดเก็บ	การจัดสต็อก	จัดวาง	รับ-ส่งสินค้า	Metaverse 
ยังสามารถบรหิารคลงัสนิค้า	หรอื	ออกแบบการจดัวางสนิค้าก่อนทีจ่ะ 
ใช้งานบนโลกจริง	ลดความสญูเสยีได้เป็นอนัมาก	อนัเป็นกระบวนการ 
จัดการระบบการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง	 จากหลากหลายส่วนของแต่ละธุรกิจ 
ที่ผู้ประกอบการจะต้องน�ามาวิเคราะห์	วางกลยุทธ์การปรับตัวให้ทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	 ให้
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค	และผู้คนทั่วไปในโลกใบนี้

Metaverse กับความเคลื่อนไหวของแบรนด์ชั้นน�า
	 Metaverse	ไม่ได้เป็นเพียงแค่โลกเสมอืนจรงิ	(Virtual	Reality)	 
ทีเ่ปิดให้ผูค้นได้ท�าการสือ่สารเพยีงอย่างเดยีว	แต่ทีม่ากกว่านัน้	กค็อื	
ได้สร้างประสบการณ์ส�าหรบัการเชือ่มต่อผูค้นระหว่างโลกเสมอืนจรงิ	 
หรอืโลกดจิทัิล	ไปยังโลกแห่งความเป็นจรงิ	ในกิจกรรมใดก็ได้พร้อมๆ	กัน 
โดยใช้เทคโนโลยีมากมายหลายส่วนประเภท	 	 ท่ีท�าให้การท�างาน 
ง่ายย่ิงขึ้น	ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการสร้าง	Digital	 Experience	 
แบบ	360	องศาผ่านเทคโนโลยีท้ัง	VR	และ	AR	ท่ีมอีงค์กรชัน้น�าต่างๆ 
เป็นจ�านวนมากได้ทุ่มทรัพยากร	 ทั้งเงิน	 และบุคลากรเข้ามาเพ่ือ
ต้องการจะเป็นที่หนึ่งด้านดังกล่าว
	 ยกตวัอย่างในรอบปีทีผ่่านมา	Facebook	ประกาศทุม่พนกังาน 
กว่า	 10,000	คนให้กับงานด้าน	AR	และ	VR	ภายใต้ทีมท่ีมีชื่อว่า 
Reality	Labs,	TikTok	ประกาศสร้างแพลตฟอร์มส�าหรับพัฒนา	AR	 
ของตวัเองขึน้มาท่ีชือ่ว่า	TikTok	Effect	Studio,		Snap	หรอื	Snapchat  
ประกาศซื้อ	Vertebrae	 มาเพ่ือช่วยให้แบรนด์ต่างๆ	สามารถสร้าง
สนิค้าเสมอืนจรงิของตวัเองหรอื	3D	Virtual	บนแพลตฟอร์มตวัเองได้
ดียิ่งขึ้น,	Google	พัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่น	Pixel 6	เพื่อเน้นการยกระดับ 
ประสบการณ์ด้าน	AR	ด้วย	 Tensor	 chip,	Apple	 ได้มีการพัฒนา	 
Apple	Glasses	 และปรับปรุงชุด	 VR	 ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง 
เพ่ือวางขายเช่นกัน,	Satya Nadella CEO ของ Microsoft	ได้ออกมา 
ประกาศว่าพวกเขาจะสร้าง	Enterprise	Metaverse	แม้กระท่ังบรษิทั
ด้านกฎหมายชั้นน�าอย่าง	Reed Smith	ยังออกมาแถลงว่า	บริษัทจะ
เข้าไปท�าธุรกิจใน	Metaverse	เช่นกัน
									ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทั้ง	AR,	VR	และ	MR	(Mixed	Reality)	ที่เรียกรวมๆ	ได้ว่า	Extended	
Reality	หรือ	XR	ส่วนต่อขยายโลกจริงจากเทคโนโลยี	อันเป็นพื้นฐาน 
เพื่อก้าวเข้าสู่โลก	Metaverse	ในที่สุด

การสื่อสาร และโอกาสทางการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกเสมือน 
	 ปัจจุบัน	 จะเห็นได้ว่ามี	Metaverse	 เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบของ	Meta, Sandbox, 
Decentraland	และได้มธุีรกิจทีก้่าวเข้าสู	่Metaverse	อย่างเตม็รปูแบบ 
อาทิ	NIKE	ได้จบัมอืร่วมกับ	Roblox	สร้าง	NIKELAND	ทีม่าในรปูแบบ 
ของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของ	Roblox,	Hikky	 ธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ของญี่ปุ่น	ได้จัดประชุมในรูปแบบ	Avartar	จนได้รับความสนใจจาก
ทั่วโลกท�าการตลาดบน	Metaverse

	 ในส่วนของประเทศไทยเองน้ัน	 แม้ว่า	Metaverse	 จะเป็น 
ปรากฏการณ์ใหม่	แต่ก็มหีลายแบรนด์จบัตามองอย่างใกล้ชดิ	เพ่ือวาง
กลยุทธ์การตลาดบน	Metaverse	ทีถื่อว่าเป็นการฉกีทกุกฎการตลาด 
แบบเดิมๆ	ที่ยังไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน	การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
คนเดียวกันอยู่บนโลกจริงกับโลกเสมือน	อาจแตกต่างหรือตัดสินใจ 
ไม่เหมือนกัน	 การรับท�าการตลาดบน	Metaverse	 จึงต้องอาศัย 
การตดิตามข้อมลูทีร่วดเรว็	การตามให้ทนัความสนใจและพฤตกิรรม 
ของผู้บริโภค	 การใช้ประสบการณ์ในการท�าการตลาดท้ังออนไลน์ 
และออฟไลน์มาผสมผสานกัน	เพื่อท�าให้แบรนด์ประสบความส�าเร็จ
บนโลกใหม่นี้ให้ได้	
	 ทัง้นี	้จะเหน็ได้ว่า	Metaverse	ได้เข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆ	ให้กับ 
เจ้าของธุรกิจ	 ท้ังในส่วนของการตลาด	 การสื่อสาร	 ไม่ว่าจะเป็น 
การติดต่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค	 การน�าเสนอเน้ือหา 
เรื่องราว	 จนถึงการขาย	 และเพ่ิมโอกาสส�าหรับการสร้างรายได ้
ในพ้ืนท่ี	Metaverse	 เช่น	 การให้เช่าพ้ืนท่ีจัดแสดง	หรือการอ�านวย
ความสะดวกในการขายสินค้า	 การท�าโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์ 
การสือ่สารการตลาด	การส่งเสรมิการขายเพ่ือเข้าถึงลกูค้าและบรกิาร
ในโลกเสมือนจริง	การเป็นตัวกลางซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ	การลงทุน	
เช่น	การใช้เทคโนโลยี	Blockchain	เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิทัล
	 ต่อจากนี้ไป	 คงจะได้เห็นอะไรมากข้ึนในโลกคู่ขนาน	หรือ 
บางคนอาจว่าโลกเสมือนจริงแห่งน้ี	 ที่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน	
อาจจะเริ่มเห็นพฤติกรรมการบริโภคใหม่ๆ	 ท่ีคาดไม่ถึง	 รวมไปถึง 
พัฒนาการของเทคโนโลยีทีเ่กีย่วข้องกับ	Metaverse	ไปพร้อมๆ	กันด้วย 
ที่ธุรกิจแต่ละแบรนด์	 ต้องน�าไปปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม	
และทันเวลากับการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา	

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“drphotjai@gmail.com”

นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ป ี
ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สื่อสารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาต ิผูบ้รรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลายทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย


