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ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดในหลายประเทศมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น การ
ส่งเสริมความพร้อมเพื่อพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
โลกจากนี้ ไ ปเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จะทวี
ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมสังคม การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละด้านมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง การติดตามแนวโน้มเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษา
ปรับใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีส่วนเสริม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ

ถึงเวลาที่ต้องค�ำนึงถึง Metaverse ในล�ำดับ
ต้นๆ (Metaverse-First) ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงานส�ำหรับยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้

Metaverse

จากการประกาศเปลีย่ นชือ่ จาก Facebook
เป็น Meta ของแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่
ท� ำ ให้ ทุ ก คนต่ า งมุ ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ค� ำ ว่ า

Metaverse ซึ่ ง มาจากสองค� ำ Meta ซึ่ ง
หมายถึง Beyond และ Universe เอกภพ
ผนวกเข้ า ด้ ว ยกั น สื่ อ ถึ ง นวั ต กรรมที่ ผ สาน
ระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน เป็นชุมชน
โลกเสมือนจริง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้
ประชากรรุ ่ น อั ล ฟา (Generation
Alpha) เด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 2010 มีความ
สามารถในการเรี ย นรู ้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เป็ น อย่ า งดี เติ บ โตมาพร้ อ มกั บ เทคโนโลยี
อ� ำ นวยความสะดวก การเรี ย นการศึ ก ษา
หาความรู้ ความบันเทิงในชีวิตประจ�ำวันบน
โลกออนไลน์
เวลาที่อยู่บนโลกดิจิทัลเพิ่มขึ้น ประกอบ
กั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิ่งส่งผล
ให้ ก ารพบปะเจอหน้ า กั น จ� ำ เป็ น ต้ อ งลดลง
การนั ด เจอกั น เล่ น ด้ ว ยกั น ผ่ า นร่ า งอวตาร
(Avatar) บนแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital
Platform) เรื่องธรรมดาของเด็กรุ่นนี้

Smart Education

เทคโนโลยี ดิ จิทั ลช่ว ยสร้า งความกลมก
ลืมระหว่างโลกความจริงกับโลกเสมือน ซึ่ง
มีความส�ำคัญอย่างมากในการศึกษาท�ำให้ผู้
เรียนเห็นภาพเสริมความเข้าใจได้ทุกสถานที่
ทุกเวลา ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส�ำคัญ
อย่าง 5G ที่รองรับความเร็วสูง ความหน่วง
เวลาแฝง (Latency) ต�่ำ
ท�ำให้การติดต่อสือ่ สารเป็น real-time พูด
คุยสอบถามเห็นภาพเสมือนนั่งอยู่ข้างกัน เพิ่ม
ฟีเจอร์สร้างสีสันด้วยดิจิทัลเสริมการเรียนรู้
ความเข้าใจ ตอบโต้ได้เสมือนนั่งอยู่ในสถาน
ที่เดียวกัน สาธิตการท�ำงานเพื่อฝึกพนักงาน
เป็นการ Upskill และ/หรือ Reskill เสริม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน อนาคตเราจะได้เห็น
การฝึกอบรม การประชุมสรุปงานในตอนเช้า

การประชุ ม พนั ก งานระหว่ า งประเทศ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ผ่าน Metaverse

Cybercivility &
Cybersecurity

ปัจจุบันมีการใช้งานออนไลน์ทั้งในการ
ท�ำงานและชีวิตส่วนตัว เทคโนโลยีดิจิทัลยิ่ง
มีพัฒนาเพิ่มขึ้นเท่าใด ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และ ประเด็น
พลเมืองไซเบอร์ที่ดี (Cybercivility) ยิ่งมี
ความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้น
ล่ า สุ ด ซี อี โ อ (CEO) ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ของ Roblox ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (digital
Platform) ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง ในกลุ ่ ม
เด็กเยาวชน และกลุ่ม Gamer ได้เน้นว่า
บริษัทให้ความส�ำคัญทั้งความปลอดภัยและ
พฤติกรรม การใช้ค�ำพูด มรรยาทการใช้งาน
ที่ดีบนแพลตฟอร์มของเขา
Roblox สามารถใช้ ง านผ่ า นสมาร์ ต
ดีไวซ์ (Smart Device) ที่หลากหลาย เป็น
แพลตฟอร์ม (Platform) ที่มากกว่าเพียงการ
เล่นเกมได้ฟรี ผู้ใช้สามารถสร้างกิจกรรมได้
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เป็ น สถานที่ ซื้ อ ขายออนไลน์ (Online
Marketplace) ซื้ อ ของเครื่ อ งแต่ ง กายให้
ตัวละครส่วนตัวในเกม หรือ Avatar ได้
การสร้ า งประสบการณ์ ร ่ ว มกั บ ผู ้ ใ ช้ ใ น
โลก Metaverse และโลกความเป็ น จริ ง
เป็ น ประเด็ น หลั ก ที่ บ ริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ต ่ า งให้
ความส�ำคัญ การสร้างโลกเสมือนที่ให้คนเข้า
มาพบปะ สังสรรค์ เรียน เล่น หรือ ท�ำงาน
ร่วมกัน จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญเรื่องความ
ปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเงินที่
เชื่อมกับทั้งสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency)
และ โลกการเงินดิจิทัล
ในอนาคตเมื่อเราเข้าสู่โลกเสมือนในการ
ท�ำงาน ชีวติ ประจ�ำวัน มากขึ้น มรรยาทการใช้
งานโลกออนไลน์ วัฒนธรรมที่ดีบนโลกเสมือน
ก็ ค วรจะเป็ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ โลกแห่ ง
ความจริง และจะมีส่วนส�ำคัญมากกว่าด้วย

Low-Code

Low-Code เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่เขียนโค้ดไม่มาก หรือแทบจะไม่เขียนเลย
เพื่ อ สร้ า งแอปพลิ เ คชั น และกระบวนการ
ต่างๆ แทนที่จะต้องเขียนด้วยภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบเดิม จะเป็น Interface ที่
เป็นภาพแทน Logic พื้นฐาน รองรับการลาก
แล้ววาง (Drag-and-Drop) ในการพัฒนา
การสร้าง Virtual Reality (VR) ด้วย low-code
Platform จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ข้ า มาเสริ ม
Metaverse-First ให้แต่ละหน่วยงาน
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OCTOBER 2021

CIO WORLD&BUSINESS

51

