


คำานำา

 เริาปฏิิเสธิ์ไม่ได้เลิยว่าเมตาเวิริ์ส 

(Metaverse) กำลิังจํะขยายขอบเขต 

ให้กับสังคัมในปัจํจุํบันอย่างมหาศาลิ  

เนื�องจํากเมตาเวิริ์สเปริียบเสมือน 

โลิกใบใหม่ที�ผู้คันสามาริถุเข้ามามี 

ปฏิิสัมพันธิ์์ในโลิกเสมือนอันเหนือ 

จํินตนาการิ ผู้คันสามาริถุสริ้างสริริคั์

แลิะเลิือกวิถุีชั่ีวิตได้ด้วยตัวเอง ผ่าน

การิเชืั่�อมต่อโลิกจํริิงแลิะโลิกเสมือน 

เข้าด้วยกัน ยิ�งไปกว่านั้นเมตาเวิริ์สจํะ 

เข้ามามีส่วนช่ั่วยยกริะดับอุตสาหกริริม 

แลิะภาคัส่วนอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง เชั่่น 

ภาคัการิท่องเที�ยวแลิะการิบริิการิ  

ภาคัอุตสาหกริริมบันเทิง ภาคัการิศ่กษัา  

ภาคัสาริสนเทศ ภาคัการิผลิิต แลิะ  

ริวมไปถุ่งการิซ้ื้อขายแลิกเปลิี�ยนใน 

ชั่ีวิตปริะจํำวัน
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 ในสถุานการิณ์์ที�โลิกแลิะเทรินด์ต่าง ๆ  เปลิี�ยนไป 

อย่างริวดเริ็ว หน่�งในคัำถุามที�ผู้คันให้คัวามสนใจํมาก 

ที�สุดคืัอ อะไรคืือวิิธีีที่ี�ดีีที่ี�สุุดีสุำหรับการเตรียมตัวิรับ 

การเปลี่ี�ยนผ่่านของยุคืสุมัย อะไรคืือสิุ�งที่ี�กำลี่ังจะเกิดีข้�น

จริง อะไรคืือสุิ�งทีี่�แคื่ผ่่านมาให้ตื�นเต้นแลี่้วิผ่่านไป เราจะ

สุามารถแยกสุองสิุ�งนี�ออกจากกันไดี้อย่างไร 

 ข้อมูลิข่าวสาริที�ข่้นบนหน้าฟีีดของเฟีซ้บุ�กมีมาก 

จํนลิ้น เบื้องลิ่กเบื้องหลัิงจํากเพจํเหลิ่านั้น นี�ยังไม่นับบท 

วิเคัริาะห์แลิะการิคัาดคัะเนต่าง ๆ  การิคััดกริองข้อมูลิที� 

ถุูกต้องแลิะทันสมัย เพื�อนำมาปริะกอบการิตัดสินใจํ 

ที�ถุูกต้องหริือผิดพลิาดน้อยที�สุด นับเป็นทักษัะที�สำคััญ 

อันดับต้น ๆ  เลิยทีเดียว

 เมื�อไม่กี�ปีที�ผ่านมา เริาทุกคันได้เห็นถุ่งการิเปลิี�ยน

แปลิงที�เกิดข้่นมากมายทั�วโลิก หากพิจําริณ์าดูให้ดีแลิ้ว 

จํะเห็นได้ว่าสิ�งเหล่ิาน้ีไม่ใช่ั่การิเปลีิ�ยนแปลิงแบบค่ัอยเป็น 

คั่อยไป แต่เป็นการิเปลิี�ยนแปลิงแบบก้าวกริะโดดชั่นิด 

หน้ามือเป็นหลิังมือ หริือเป็นการินำริะบบใหม่เข้ามาแทนที�

ริะบบเก่าแลิะคัวามเชืั่�อแบบดั้งเดิม อีกทั้งอัตริาการิเปลิี�ยน 

แปลิงในปัจํจุํบันยังเกิดข่้นเร็ิวกว่าเมื�อ 50 ปีที�ผ่านมา  

แลิะยังมีแนวโน้มจํะเริ็วข่้นเริื�อย ๆ

 ทักษัะใดที�เริาต้องมีเพื�อให้ชั่ีวิตริอดแลิะปลิอดภัย  

ไม่จํมดิ�งท่ามกลิางกริะแสการิเปลิี�ยนแปลิงที�เชั่ี�ยวกริาก  

หากแต่สามาริถุลิอยตัวอยู่ได้อย่างปลิอดภัย หริือเรีิยนริู ้

ที�จํะใชั่้ปริะโยชั่น์จํากกริะแสน้ีให้ชั่่วยขับเคัลิื�อนนำพา 

เริาก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ต้องใชั่้กำลิังมากนัก
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“ 
TO DEMOCRATIZE 
OPPORTUNITIES 
FOR EVERYONE 
VIA LEADING 
INNOVATION
”
เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงโอกาส
ผ่านนวัตกรรมชั้นนำา



คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 

 ซ้ีอีโอหนุ่มไฟีแริงวัย 32 ปี แม่ทัพใหญ่ของบริิษััท 

บิทคัับ แคัปปิตอลิ กริุ�ป โฮลิดิ้งส์ จํำกัด (Bitkub Capital 

Group Holdings) สตาริ์ตอัปริะดับยูนิคัอริ์น 1 ใน 3 ของ 

ปริะเทศไทย ซ้่�งเป็นบริิษััทที�มีอัตริาการิเติบโตริะดับ  

1,000% ปริากฏิการิณ์์เหลิ่านี้ไม่ได้เกิดข่้นบ่อยนัก 

ฉะนั้นสิ�งที�น่าสนใจํคัือ ผู้บริิหาริริะดับแถุวหน้าของ 

ปริะเทศริุ่นใหม่แบบน้ีมีคัวามคิัดเห็นกับแนวโน้มของ 

ปริะเทศแลิะของโลิกอย่างไริ 
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ความมั�งคั�งจากดิจิทัล 
(Digital Wealth)
และ
ความเท่าเทียมด้านดิจิทัล 
(Digital Inclusion)  
2 หัวใจหลักแห่งโลกอนาคต
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อนาคตของ NFT
และเมตาเวิร์ส

 ในคัวามเห็นของ “คุัณ์ท�อป” 

เทคัโนโลิยบีลิอ็กเชั่น NFT แลิะเมตาเวริิส์ 

จํะกลิายเป็นทางเลืิอกที�ได้รัิบคัวามนิยม 

อย่างแพริ่หลิายในอนาคัต เพริาะเป็น 

เทคัโนโลิยีทางเลิือกใหม่ที�สามาริถุนำ

มาปริะยุกต์ใชั่้ได้กับหลิากหลิายวงการิ  

ที�สำคััญสามาริถุบริิหาริจัํดการิได้อย่าง 

โปริ่งใส ริวดเร็ิว แม่นยำ ปลิอดภัย แลิะ 

ลิดต้นทุนการิดำเนินการิในริะยะยาวได้  

ซ้่�งปัจํจํัยเหลิ่านี้ลิ้วนมีคัวามสำคััญ 

ในแง่ของการิสริ้างแลิะขยายธุิ์ริกิจํ 

 นอกจํากนี ้การิเขา้มาของเทคัโนโลิยี 

เหลิ่านี้จํะชั่่วยให้ผู้คันเชั่ื�อมต่อแลิะ 

ปฏิิสัมพันธิ์์กันได้สะดวกมากข่้น ยังเป็น

การิแก้ปัญหาสังคัมก้มหน้าที�เกิดในยุคั 

เว็บ 2.0 เพริาะการิเชั่ื�อมตอ่จํะกลิายเปน็ 

3 มิติ แม้แต่บริิษััทยักษั์ใหญ่ริะดับโลิกที�

โฟีกัสเรืิ�องโซ้เชีั่ยลิเน็ตเวิร์ิกอย่างเฟีซ้บุ�ก  

ยังเปลิี�ยนตัวเองให้พริ้อมเข้าสู่โลิก 

เมตาเวิริ์ส ภายใต้ชั่ื�อ “เมตา (Meta)” 

ซ้่�งแสดงให้เห็นถุ่งคัวามเชั่ื�อมั�นใน 

เทคัโนโลิยีเมตาเวิริ์สอย่างมาก 
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 เมตาเวิริ์สจํะไม่สามาริถุเกิดข่้น

แลิะเติบโตได้หากปริาศจํากเทคัโนโลิยี  

XR การิยืนยันตัวตนผ่าน NFT แลิะ

คัวามชั่่วยเหลิือจํากริะบบบล็ิอกเชั่น 

 ทุกคันจํะสามาริถุมีอีกหน่�งชั่ีวิต 

ซ้่�งเป็นตัวตนที�มีอิสริะ เพริาะทุกคัน 

สามาริถุเลิือกอวทาริ์ (Avatar) ได้ตาม 

คัวามพ่งพอใจํ จํะผิวสีอะไริ สูงผอม 

แคั่ไหน เพศใดก็เลืิอกได้ทั้งหมด  

ในอนาคัตอันใกลิ้จํะเห็นเทรินด์การิใชั่ ้

อวทาริ์เพื�อยืนยันตัวตน ต่างจํากริะบบ 

เดิมที�ใชั่้อีเมลิตริวจํสอบ ซ้่�งอวทาริ ์

เหลิ่านี้จํะเป็นอวทาริ์ที�ใชั่้ NFT มาเป็น 

หลิักฐานพิสูจํน์คัวามเป็นเจํ้าของ

 เมื�อโลิกเสมือนได้เกิดข่้นแลิ้ว  

คัวามต้องการิที�เกิดตามมาคืัอ การิเพิ�ม 

สิ�งที�ต้องการิเข้าไปอยู่กับเริาในโลิก 

เสมอืน ตริงน้ีเองที�เทคัโนโลิยอียา่ง NFT  

ได้เข้ามามีบทบาทสำคััญในการินำสิ�ง 

ต่าง ๆ  ในโลิกแห่งคัวามเป็นจํริิง พริ้อม 

กับมูลิคั่าของสิ�งนั้นเข้าไปสู่โลิกดิจิํทัลิ  

สิ�งเหลิ่าน้ีลิ้วนก่อให้เกิดเป็นศาสตริ ์

ที�เรีิยกว่า“เศริษัฐศาสตริ์ของโทเคัน”  

หริือ Tokenomic ซ้่�งเป็นการิผสมคัำ 

ริะหว่างคัำว่า Token แลิะ Economic 
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 หลิังจํากน้ันก็ได้มีผลิงาน NFT ชั่ิ้นอื�น ๆ  ตามมาอีกมากมาย เชั่่น  

คัริิปโทพังก์ (CryptoPunk) ที�เป็นผลิงาน NFT ในรูิปแบบรูิปโปริไฟีลิ์ 

ซ้่�งมีมูลิคั่าการิซ้ื้อขาย (Trading Volume) สูงถุ่ง 2.8 พันลิ้านดอลิลิาริ์สหรัิฐฯ  

(18,000 ลิ้านบาท) แลิะบอริด์เอปยอชั่ต์คัลิับ (Bored Ape Yact Club : BAYC)  

ซ้่�งเป็นอีกโปริเจํกต์ที�ได้ริับคัวามนิยมในหมู่คันดังของสหริัฐอเมริิกา เชั่่น จํัสติน 

บีเบอริ์ (Justin Bieber) เอ็มมิเนม (Eminem) มาดอนนา (Madonna) 

แลิะสนูป ด็อกก์ (Snoop Dogg)

ภาพ : โปริเจํกต์บอริด์เอปยอชั่ต์คัลิับ
ที�มา : https://www.cnet.com/culture/ 
  internet/how-bored-ape-yacht- 
  club-nfts-became-400k-status- 
  symbols/

ภาพ : โปริเจํกต์คัริิปโทพังก์ 
  (CryptoPunk)
ที�มา : https://cryptopunks.app/
  cryptopunks/details/8082
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ความแตกต่างระหว่าง 
Fungible Token และ 
Non-Fungible Token

 ก่อนที�เริาจํะทำคัวามเข้าใจํ

คัวามแตกต่างริะหว่าง Fungible 

Token แลิะ Non-Fungible Token 

เริาต้องทำคัวามเข้าใจํแนวคัิดเริื�อง 

Fungibility ก่อน โดยขอยกตัวอย่าง 

ดังนี้

 สมมติว่าเริามีเงินในกริะเป๋าอยู ่

10 บาท โดยมีเหรีิยญ 5 บาทจํำนวน 2 

เหริียญ หากมีคันตอ้งการิยืมเงินของเริา 

5 บาท เริาสามาริถุนำเหริียญ 5 บาท 

เหริียญไหนก็ได้ส่งให้ผู้ยืม แลิะผู้ยืม

สามาริถุคัืนเงินให้เริาด้วยเหริียญใดก็

ได้เชั่่นกัน ตัวอย่างน้ีแสดงให้เห็นถุ่ง 

Fungibility หรืิอคัณุ์สมบตัขิองสนิทรัิพย ์

ที�สามาริถุแลิกเปลิี�ยนกับสินทริัพย ์

ปริะเภทเดียวกันได้โดยมีมูลิค่ัาเท่าเดิม
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เมตาเวิร์ส
คืออะไร
มีบทบาทกับอนาคต
ของโลกอย่างไร
จรรย์อมล มูลจันทะ
ชุติภาส บ่อทรัพย์
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 มาริ์ก ซ้ักเคัอริ์เบิริ์ก (Mark Zuckerberg) 

ผู้ริ่วมก่อตั้งแลิะ CEO ของแพลิตฟีอริ์มโซ้เชีั่ยลิมีเดีย 

เฟีซ้บุ�ก ได้ปริะกาศทิศทางในอนาคัตของบริิษััทเมื�อ 

เดือนตุลิาคัม พ.ศ. 2564 ว่า จํะเปลิี�ยนแพลิตฟีอริ์มจําก 

บริิษััทโซ้เชั่ียลิมีเดียไปเป็นบริิษััทเมตาเวิริ์ส (Metaverse)  

อย่างเต็มตัวแลิะเปลิี�ยนชั่ื�อบริิษััทเป็นเมตา (Meta) เพื�อ

แสดงถุ่งคัวามเชืั่�อมั�นในแนวคัิดดังกลิ่าว

 เขาเชั่ื�อว่าเมตาเวิริ์สจํะเป็นพัฒนาการิขั้นต่อไปของ 

อินเทอริ์เน็ตที�เริาใชั่้อยู่ในปัจํจํุบัน โดยกลิ่าวในจํดหมาย

จํากผู้ก่อตั้งว่า 

“We are at the beginning of the next chapter 

for the internet, and it’s the next chapter for our 

company too. 

– เริาอยู่ที�จํุดเริิ�มต้นในบทต่อไปของอินเทอริ์เน็ต แลิะ 

มันจํะเป็นบทต่อไปสำหริับบริิษััทของเริาด้วย”
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 ในบทนี้เริาจํะมาหาคัำตอบพริ้อมศ่กษัาเทคัโนโลิยีต่าง ๆ  ที�จํะเข้ามา 

เป็นพื้นฐานในการิสริ้างเมตาเวิริ์สข้่น ริวมถุ่งตัวอย่างเมตาเวิริ์สที�อยู ่

ริะหว่างการิพัฒนา แลิะบทบาทของเมตาเวิริ์สที�จํะเข้ามาเปลิี�ยนแปลิง 

วิถุีชีั่วิตของเริาในอนาคัต

มาริ์ก ซั้กเคัอริ์เบิริ์กปริะกาศเปลิี�ยนชั่ื�อบริิษััทเป็นเมตา (Meta)
ที�มา :  https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-the-metaverse-

golden-goose-2022-1
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เมตาเวิร์สคืออะไร 

 เมตาเวิริ์สเป็นแพลิตฟีอริ์มโลิกเสมือน 3 มิติที� 

ชั่่วยให้ผู้คันที�ใชั่้ชั่ีวิตในอีกโลิกหน่�งสามาริถุพบปะ พูดคัุย 

แลิะทำกิจํกริริมอื�น ๆ  ริ่วมกับคันที�ไม่ได้อยู่ในที�เดียวกันได้ 

ผ่านตัวลิะคัริในโลิกเสมือน (Avatar) แม้ว่าในปัจํจุํบัน 

เริาจํะสามาริถุติดต่อกับผู้คันได้ทั�วโลิกผ่านอินเทอริ์เน็ต

อยู่แลิ้ว แต่ในพัฒนาการิขั้นต่อไปนี้ ทุกปฏิิสัมพันธิ์์จํะม ี

คัวามเหมือนจํริิงมากข้่น เชั่่น แทนที�เริาจํะพูดคัุยกับเพื�อน 

ริ่วมงานผ่านแอปพลิิเคัชัั่นซู้ม (Zoom) หรืิอกูเกิลิมีต 

(Google Meet) เริาสามาริถุเดินไปหาเพื�อนริ่วมงานคัน

น้ันที�โต�ะทำงานในโลิกเสมือน นั�งลิงข้างกัน แลิะพูดคัุยกัน 

ได้อย่างเป็นธิ์ริริมชั่าติมากข่้น หรืิอแทนที�เริาจํะดูภาพ 

งานศิลิปะผ่านเว็บไซ้ต์ ก็สามาริถุสวมแว่นตา 3 มิต ิ

แลิ้วเดินดูริอบ ๆ  พิพิธิ์ภัณ์ฑ์์ได้เหมือนเริาได้เดินทางไปดูด้วย 

ตัวเองจํริิง ๆ  นี�คัือเมตาเวิริ์สที�หลิายบริิษััทกำลัิงพัฒนาข่้น

99



บทบาทของเมตาเวิร์สในอนาคต

 หลิายคันเชั่ื�อว่าในอนาคัตเมตาเวิริ์สจํะเข้ามาเปลีิ�ยน 

แปลิงวิถีุชีั่วิตของผู้คันทั�วไปแลิะเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ   

ได้เป็นอย่างมาก โดยมีเพียงแคั่การิเชั่ื�อมต่ออินเทอริ์เน็ตแลิะ 

อุปกริณ์์อีกเล็ิกน้อยเท่านั้น ซ้่�งสามาริถุสริุปออกมาได้คัริ่าว ๆ   

ดังนี้
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บิทคับเชน*
โครงสร้างทางธุรกิจ
และการต่อยอด
ของประเทศไทย
ภาสกร ปานนอก และ สำาเร็จ วจนะเสถียร เล่า

สารินี ตรีวิทยา เขียน

0808
* การิดําเนินธิ์ุริกิจํของบริิษััทบิทคัับ บลิ็อคัเชั่น เทคัโนโลิยี จํํากัด ไม่เกี�ยวข้องกับบริิษััท บิทคัับ ออนไลิน์ จํํากัด 
แลิะไม่ได้เป็นบริิษััทที�อยู่ภายใต้การิกํากับดูแลิจําก ก.ลิ.ต. โดยเนื้อหาของบทที� 8 เป็นการิดําเนินธิ์ุริกิจํภายใต้บริิษััท 
บิทคัับ บลิ็อคัเชั่น เทคัโนโลิยี จํํากัด



ตลิอดริะยะเวลิาหลิายปีที�ผ่านมา หากมองย้อนกลิับไป 

จํะเห็นได้ว่าการิพัฒนาทางโคัริงสริ้างริะบบดิจํิทัลิ 

ของปริะเทศไทยยังคั่อนข้างลิ่าชั่้า อีกทั้งบริิษััทส่วนใหญ่ 

ที�เป็นผู้ให้บริิการิก็เป็นบริิษััทจํากต่างปริะเทศ ยังไม่ม ี

บริิษััทของคันไทยแห่งไหนที�ลิงมือลิงแริงเป็นผู้บุกเบิก 

อุตสาหกริริมน้ีอย่างเต็มตัว ดังน้ัน หากไทยต้องการิ 

จํะก้าวไปเป็นคูั่แข่งที�สมศักดิ�ศรีิในเวทีนานาชั่าติ ก็ต้อง 

ปรัิบศักยภาพแลิะคัวามสามาริถุของปริะเทศให ้

เท่าเทียมหริือเหนือกว่าปริะเทศอื�น ซ้่�งเทรินด์ของ 

ปริะเทศแนวหน้าลิ้วนแต่ให้คัวามสำคััญในการิปรัิบตัว 

ไปสู่ยุคัดิจิํทัลิกันแลิ้ว ดังนั้นจ่ํงเป็นสิ�งที�หลิีกเลิี�ยงไม่ได้ว่า 

การิปริับตัวแบบวิถุีดิจํิทัลิเป็นสิ�งที�จํำเป็นแลิะเริ่งด่วน 

สำหริับเริา
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“บิทคับเชน
(Bitkub Chain)”
โครงสร้างพื�นฐาน
โดยคนไทย

 บิทคัับเล็ิงเห็นคัวามสำคััญ 

ของการิพัฒนาปริะเทศด้วยเทคัโนโลิยี 

เพื�อเพิ�มคัวามเท่าเทียมแลิะโอกาสแห่ง

คัวามสำเริ็จํในด้านเศริษัฐกิจํดิจํิทัลิ 

ให้กับคันไทย จํ่งได้ก่อตั้งบริิษััท บิทคัับ 

บลิ็อคัเชั่น เทคัโนโลิยี จํำกัด (Bitkub 

Blockchain Technology Co., Ltd.)  

ข้่น เพื�อวางริากฐานในสว่นนีใ้หแ้ข็งแกริง่  

เติบโต แลิะขยายเคัรืิอข่ายให้พริ้อม

รัิบกับเทรินด์โลิกดิจิํทัลิที�กำลัิงเกิดข้่น  

โดยมีคัุณ์ภาสกริ ปานนอก ดำริง 

หน้าที�ปริะธิ์านเจํ้าหน้าที�บริิหาริ 

(Chief Executive Off icer) แลิะม ี

คัณุ์สำเริจ็ํ วจํนะเสถุยีริ ปริะธิ์านเจํา้หนา้ที� 

บริหิาริฝา่ยเทคัโนโลิยี (Chief Technology  

Off icer) ผูเ้ชั่ี�ยวชั่าญเทคัโนโลิยบีลิอ็กเชั่น 

มาดูแลิพัฒนาโปริเจํกต์บล็ิอกเชั่นของ 

องคั์กริ (ข้อมูลิ ณ์ เดือนสิงหาคัม 

พ.ศ. 2565)
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ในปัจํจุํบันการิเข้าถุ่งบริิการิบนริะบบ 

บลิ็อกเชั่นของปริะเทศไทยยัง 

เป็นเริื�องคั่อนข้างไกลิตัวสำหรัิบ

หลิาย ๆ  คัน ทั้งคัวามซ้ับซ้้อนของ 

ริะบบแลิะคั่าธิ์ริริมเนียมที�คั่อนข้าง 

สูง บิทคัับ เชั่นเลิ็งเห็นถุ่งปัญหานี ้ 

จํ่งมีคัวามตั้งใจํที�จํะกริะตุ้นให้เกิด 

การิใชั่้งานจํริิงในวงกว้าง โดยเน้น 

ในเรืิ�องของการิลิดข้ันตอนที�ยุ่งยาก 

ปริับริะบบการิใชั่้งานให้สะดวกแลิะ 

ง่ายกับผู้ใชั่้บริิการิ โดยเฉพาะสำหริับ 

ผู้ที�เพิ�งเริิ�มใชั่้งานใหม่ ๆ  หริือไม ่

คัุ้นเคัยกับริะบบบลิ็อกเชั่นมาก่อน 

นอกจํากนี้ ยังลิดอัตริาคั่าธิ์ริริมเนียม 

ในการิดำเนินธุิ์ริกริริมให้อยู่ในริะดับ 

ที�เหมาะสมแลิะต�ำกว่าเคัรืิอข่าย 

บลิ็อกเชั่นส่วนใหญ่ เพื�อเปิดให้คัน 

สามาริถุเข้ามาใชั่้งานเคัรืิอข่ายให้ได ้

มากที�สุด
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