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VR โดืยัรายัล้ะเอ่ยัดืแล้้วกั็คือ กัารใชิ้คอมพิวเติอร์เข่ยันพื�นที่่�

ในจินตินากัารเป็น็สามมิติ ิจะสามารถเดิืนไป็มาได้ือย่ัางอิสระภัายัใน

นั�น สามารถม่ป็ระสบกัารณ์์รับความร้้สึกัได้ือย่ัางอิสระเห้มือนกัับ

โล้กัความเป็็นจริง นอกัจากัจะม่ร้ป็แบบที่่�ผสมผสานของ Projector 

กัับแว่นติาพิเศษแล้้ว ยัังม่เครื�องมือท่ี่�ใส่บนศร่ษะที่่�เร่ยักัว่า Head 

Mouthed Display(HMD) กัส็ามารถเข้าไป็ในพื�นที่่�จินตินากัารที่่�ไม่ม่

อย่้ัจริงในความเป็็นจริง ติัวอยั่างเชิ่นใน Event ของซัมซุง กั็จะใชิ้

ภัาพของนักัเบสบอล้อาชิ่พที่่�ไดื้บันที่ึกัดื้วยักัล้้อง 360 องศา เป็็นติ้น 

อยั่างไรกั็ติามเมื�อพ้ดืถึง VR แล้้ว ส่วนให้ญ่่ยัังคิดืว่าเป็็นเกัม

จึงที่ำาให้้คนส่วนให้ญ่่มักัจะเล้่�ยังห้รือไม่ให้้ความสนใจ แล้ะคิดืว่า 

เกัมนั�นกั็คือดื้านห้นึ�งของ VR เชิ่นเดื่ยัวกััน เป็็นติ้นว่า คนที่่�ป็่วยัอยั้่ที่่�

บ้านห้รืออยั้่โรงพยัาบาล้ ไม่สามารถไป็ข้างนอกัไดื้ ห้ากัไดื้ใชิ้ VR กั็

สามารถที่ำาให้้ติัวเองนั�นอย่้ัในคอนเสิร์ติห้รือสนามก่ัฬาจริงๆ ไดื้ ซึ�ง

ให้้อรรถรสไดื้มากักัว่า แล้ะแติกัติ่างกัว่ากัารดื้จากัที่่ว่อยั่างมากั กัาร

ถา่ยัที่ำานั�นห้ล้ายัๆ ครั�งใช้ิโดืรน มก่ัล้้องถ่ายัได้ื 360 องศา แล้ว้ส่งภัาพ

อยั่าง real time ไป็ยััง HMD กั็จะที่ำาให้้ร้้สึกัเห้มือนบินอยั้่บนที่้องฟั้า 

นักัเศรษฐศาสติร์กัารเงินของอเมริกัาได้ืคาดืกัารณ์์ว่า ในปี็ 

2025 ติล้าดืระดืับโล้กัของ VR จะม่ม้ล้ค่าป็ระมาณ์ 800 ล้้านดือล้ล้่าร ์

(8 ล้้านล้้านเยัน) กัารใช้ิงานไม่เพ่ยังแต่ิสันที่นากัารอย่ัางเดื่ยัว 

ยัังจะม่กัารใชิ้ในกัารพัฒนาวิจัยัห้รือกัารศึกัษา รวมที่ั�งกัารด้ืแล้

สุขภัาพอ่กัดื้วยั 

ในป็ี 1995 Microsoft ไดื้พัฒนา Window 95 ขึ�น เป็็นยัุคของ 

1 คนใชิ้คอมพิวเติอร์ 1 เครื�อง ที่ำาให้้ป็ระสิที่ธุิภัาพกัารที่ำางานเพิ�มขึ�น

VR ได้ืเริ�มใช้ิในเกัมห้รอืภัาพยันติร์มาพอสมควร แต่ิในปั็จจบุนั

น่�ไดื้เริ�มกั้าวเข้าส้่โล้กัความจริงมากัขึ�น จะที่ำาให้้วิธุ่กัาร

ที่ำางานนั�นเป็ล้่�ยันแป็ล้งไป็ ถา้ห้ากัวา่ใชิ ้VR กัจ็ะสามารถกัา้วขา้มขด่ื

จำากัดัืของโล้กัแห้ง่ความเป็น็จรงิไดื ้ไมว่า่ในกัารผล้ติิ กัารขายั รวมที่ั�ง

กัารพัฒนาที่รัพยัากัรมนุษยั์ ไดื้เริ�มม่กัารนำา VR ในบริษัที่มากัขึ�น

เรื�อยัๆ เร่ยักัว่าเป็น็ยัคุที่่� 3 ของกัารป็ฏิิวตัิดิืจิทิี่ลั้ติอ่จากั PC แล้ะ Smart 

Phone คาดืว่าในป็ี 2025 จะม่ขนาดืติล้าดื (ในโล้กั) จะส้งขึ�น 8 ล้้าน

ล้้านเยันเล้ยัที่่เดื่ยัว 

เมื�อไม่นานมาน่� ท่ี่�สนามเบสบอล้โยัโกัฮามา ที่่มโยัโกัฮามา

ป็ะที่ะกัับที่่มไจแอ้นที่์ ม่ผ้้ชิมเติ็มสนาม กั่อนแข่งจะม่พิธุ่เป็ิดืขว้างล้้กั

เบสบอล้ โดืยัม่ดืาราผ้้ชิายัขึ�นไป็บนเนินขว้างกัล้างสนาม โดืยัสวม

เครื�องสวมส่ดืำาไว้บนห้ัว แล้้วกั็ป็รากัฏิภัาพขึ�นบนจอยัักัษ์ในสนาม

นั�นคือภัาพท่ี่�ดืาราชิายัผ้้นั�นมองเห้็น ป็ล้ายัสุดืสายัติาของเขานั�น 

จะมน่กััเบสบอล้ผ้ข้วา้งสองคน จะที่ำากัารบรรยัายัเรื�องกัารขวา้งบอล้ 

ผ้้ชิมเกัือบ 3 ห้มื�นคน กั็จ้องมองไป็ยัังจอยัักัษ์นั�น

นั�นคือเครื�องที่่�เร่ยักัว่า VR ของซัมซุงญ่่�ป็ุ่นที่่�มานำาเสนอเพื�อ

ป็ระชิาสัมพันธุ์ ม่ชิื�อเร่ยักัว่า Gear VR จะมอบเป็็นของขวัญ่ให้้แกั่ผ้้

โชิคดื่ไดื้เป็็นเครื�องสอนกัารขว้างเบสบอล้นั�นเอง VR ไดื้เริ�มมาบ้าง

แล้้วอยั่างจริงจังติั�งแติ่ป็ี 2016 แติ่ส่วนให้ญ่่ยัังเป็็นเกัมอย่้ัท่ี่�ไดื้รับ

ความสนใจอยั่างมากั แติ่ติ่อไป็เริ�มกั้าวมาส้่ใกัล้้ติัวผ้้บริโภัคมากัขึ�น 

HRD (Head Mouthed Display) ที่่�ที่ำาให้้ VR ม่ความสนุกัมากัขึ�น ม่

ความห้ล้ากัห้ล้ายัขึ�น ม่บริษัที่จำานวนมากัติั�งแติ่บริษัที่ให้ญ่่ รวมที่ั�ง 

Venture Business กั็เข้าส้่ติล้าดืเพื�อแข่งขันมากัขึ�น 

เข้้าส่่ัยุค์ข้อง Virtual Reality (VR) เข้้าส่่ัยุค์ข้อง Virtual Reality (VR) 

หรือยังหรือยัง
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อ่กัดื้วยั เมื�อทีุ่กัฝ้่ายัเห้็นดื้วยักัันแล้้วกั็เข้าส้่กัารสร้างจริงในโล้กัที่่�เป็็น

จริงไดื้ในภัายัห้ล้ัง ฝ้่ายัขายักั็จะไดื้รับป็ระโยัชิน์อ่กัดื้วยั ที่่�ผ่านมาเพื�อ

ให้้ล้้กัค้ารับภัาพล้ักัษณ์์ท่ี่�สมบ้รณ์์ กั็จะติ้องพาล้้กัค้าไป็ยัังสถานท่ี่� 

ที่่�ม่ความใกัล้้เค่ยังกััน แติ่เมื�อระบบน่�เกัิดืขึ�นแล้้ว จะที่ำาให้้เห้มือนกััน

โรงงานมาอย่้ัติอ่ห้นา้ติอ่ติา ไดือ้ยัา่งงา่ยัๆ กัไ็มจ่ำาเป็น็ติอ้งพาไป็สถาน

ที่่�จรงิกัไ็ดื ้ ในกัรณ่์ล้ก้ัคา้ไมอ่ยัากัจะมาท่ี่�ฐานกัารวจิยัั กัเ็พ่ยังแติส่วม

ใส ่HMD กัส็ามารถให้้เห็้นภัาพที่่�สมบร้ณ์์ของโรงงานได้ื ดืงันั�น VR จงึ

เป็็นสิ�งร่วมที่่�ใชิ้ไดื้ในกัระบวนกัารที่ั�งห้มดืของภัาคกัารผล้ิติไดื้ 

บริษัที่ Mitsubishi Heavy Industry ได้ืนำาเอาระบบที่่� 

เร่ยักัว่า CAVE  ที่่�พัฒนาโดืยัองค์วิจัยัของสห้รัฐอเมริกัา ในป็ี 2012 

แติ่ในชิ่วงนั�นอาจจะดื้เห้มือนของเล้่นเอาไว้เร่ยักัแขกั ยัังไม่ค่อยัม่

ใครให้้ความสำาคัญ่มากันักั จากัภัาพ Lay out ที่่�เป็็นสามมิติิ นั�น ม่

ป็ัญ่ห้าว่าไม่สามารถใชิ้แที่นกัันไดื้ จึงที่ำาให้้ไม่สามารถสร้างเป็็น VR 

ไดื้ แล้ะยัังติ้องกัาร Know how ท่ี่�เป็็นพิเศษท่ี่�แสดืงให้้เห้็นอยั่าง 

ราบรื�น ในกัารนำาเสนอโรงงานขนาดืให้ญ่่ท่ี่�ให้้เห้มือนขนาดืของจริง 

จากันั�นไดื้ม่กัารพัฒนาป็รับป็รุงระบบท่ี่�เคล้่ยัร์ป็ัญ่ห้าที่่�ว่านั�นไดื้

ป็ระเดื็นกั็คือว่า ไม่ใชิ่เป็็น Monodzukuri ในโล้กัของ Virtual แติ่

เป็็นกัารดืึงเอา Virtual มาส้่โล้กัแห้่งความเป็็นจริง ไม่ใชิ่เพ่ยังแติ่มุ่งส้่

โล้กัแห้่งจินตินากัารเชิ่นเกัมเที่่านั�น แติ่เป็็นกัารนำาเอา Design data 

ห้รือ Simulation analysis data ที่่�จินตินากัารล้ำาบากั เข้ามาในโล้กั

แห้ง่ความเป็น็จรงิอยัา่งเป็น็รป้็ธุรรมผา่นสิ�งท่ี่�เรย่ักัวา่ พื�นท่ี่�จนิตินากัาร 

เพื�อนำาไป็ใชิ้ในกัารผล้ิติโดืยักัารใชิ้ VR

สง้อยัา่งมากั ในป็ ี2007 เริ�มมก่ัารจำาห้นา่ยั iPhone เป็น็ยัคุของ Smart 

phone ที่่�เชิื�อมโยังอินเที่อร์เน็ติไดื้อยั่างกัว้างขวางมากัขึ�น แติ่ในป็ี 

2016 ที่่�ผ่านมาน่�เอง กัารเกัดิืขึ�นของ VR กัเ็ขา้ส่้กัารป็ฏิิบตัิดิืจิทิี่ลั้ยัคุท่ี่�  

3 จะเป็ล้่�ยันชิ่วิติป็ระจำาวันของผ้้คนไป็อยั่างมากัเล้ยัที่่เดื่ยัว แล้ะเริ�ม

จะเข้าส้่ภัาคกัารผล้ิติห้รือกัารขายัมากัขึ�นเรื�อยัๆ

ท่ี่�ฐานกัารวิจัยัของบริษัที่ Mitsubishi Heavy Industry ม่

ห้้องวิจัยัท่ี่�เติ็มไป็ดื้วยัผ้้รับผิดืชิอบของฝ้่ายัวิจัยั ฝ้่ายัเกั่�ยัวข้อง แล้ะ

ล้้กัค้า ท่ี่�ฝ้าผนัง แล้ะพื�นม่ฉากัขนาดืให้ญ่่ติิดืติั�งไว้ จะม่ภัาพฉายั 

มาจากั Projector บนเพดืาน มองดืว้ยัติาเป็ล้า่จะไม่เห้น็อะไรเล้ยั แติ่

เมื�อสวมแว่นติาเฉพาะกั็จะที่ำาให้้บรรยัากัาศเป็ล้่�ยันไป็ที่ันที่่ ติัวอยั่าง

เชิน่ บนสายัติาของล้ก้ัคา้ที่่�มาสั�งติดิืติั�งเครื�องจกััรโรงงาน จะสามารถ

มองเห้็นภัาพที่่�สมบ้รณ์์ แล้ะเป็็นภัาพจริงท่ี่�ม่ขนาดืใกัล้้เค่ยังกัับของ

จริงป็รากัฏิให้้เห้็น เซ็นเซอร์ 4 ติัวที่่�ติิดืติั�งที่่�ดื้านบนของฉากั จะชิ่วยั

เสริมป็รับที่ศิที่างห้รอืติำาแห้น่งของแว่นติาที่่�สวมใส่อย่้ั ภัาพที่่�มองเห้น็

ผา่นแว่นติาจะสอดืคล้้องกัับที่างของสายัติาเห็้นภัาพอย่ัาง real time 

เมื�อป็รับ controller กัจ็ะสามารถเดืนิในโรงงานนั�นไดือ้ยัา่งเป็น็อสิระ

สามารถที่่�จะพิจารณ์าป็รับเป็ล้่�ยันติำาแห้น่งที่่�ติั�งของเครื�องมือ เครื�อง

เชิื�อมติา่งๆ ไดือ้ยัา่งอสิระ ผ้เ้ชิ่�ยัวชิาญ่ของแติล่้ะกัระบวนกัารกัารผล้ติิ

กัส็ามารถท่ี่�จะเสนอจดุืป็รบัป็รงุแก้ัไขได้ือยัา่งรวดืเร็ว จงึเป็รย่ับเสมอืน

กัับผ้้เชิ่�ยัวชิาญ่ มาติรวจสอบโรงงาน สามารถที่ำาให้้ผ้้รับผิดืชิอบ 

ป็รับให้้ม่ความสมบ้รณ์์มากัขึ�นไดื้

จากัวิธุ่กัารน่�ที่ำาให้้ผ้้เก่ั�ยัวข้องทัี่�งห้มดืดื้ข้อม้ล้จากัภัาพ Lay 

out ห้รือขอ้มล้้ CAD จากัคอมพวิเติอร ์กัจ็ะมาป็ระชิมุพจิารณ์ากัันเพื�อ

ให้้โรงงานนั�นสร้างได้ืง่ายั ใช้ิงานได้ืง่ายั แล้ะยัังเป็น็โรงงาน เครื�องจกััร

ท่ี่�บำารงุรักัษาไดืง่้ายัอก่ัดืว้ยั  แติเ่ดืมิถ้าไมใ่ชิน่กััออกัแบบมอือาชิพ่เพ่ยัง

ดื้จากัแบบ Lay out กั็คงไม่สามารถรับร้้ข้อม้ล้รายัล้ะเอ่ยัดื แล้ะภัาพ

รวมไดื ้นอกัจากัน่�โรงงานห้รอืเครื�องจกััรขนาดืให้ญ่่นั�น ไมส่ามารถที่ำา 

Proto type เห้มือนกัับผล้ิติภััณ์ฑ์์ขนาดืเล้็กัๆ ดืังนั�น ภัาพล้ักัษณ์์กัาร

รับร้้ของผ้้ออกัแบบกัับผ้้ท่ี่�รับผิดืชิอบอื�นๆ มักัจะไม่ติรงกััน กัารท่ี่�จะ

ที่ำาให้้กัารรับร้้ที่่�ไม่ติรงกััน ห้มดืไป็นั�น กั็ติ้องใชิ้เวล้าเคล้่ยัร์กัันอ่กัมากั

แล้ะก็ัยัังม่ความผิดืพล้าดืเกิัดืขึ�นไดื้เสมอ เวล้าออกัแบบดื่ แต่ิเวล้า 

ใชิ้งานกัล้ับใชิ้ไดื้ไม่สะดืวกักั็ม่มากั

แติ่ VR น่�สามารถแก้ัไขปั็ญ่ห้าดัืงกัล่้าวได้ื ถ้าห้ากักัารใช้ิ

พื�นที่่�ในจินตินากัาร กั็สามารถนำาเอาโรงงาน สิ�งก่ัอสร้างขนาดืให้ญ่่

มาป็รากัฏิให้้เห้็นแม้แติ่พื�นท่ี่�เล็้กัๆ กั็จะก้ัาวข้ามข่ดืจำากััดืของเวล้า

ไดื้ นอกัจากัน่� ยัังสามารถเดิืนในโรงงานท่ี่�ไม่ม่ให้้เห็้นในความเป็็น

จริงไดื้ จากัพื�นที่่�จินตินากัารกั็จะที่ำากัารสร้าง โรงงานกั่อนที่่�จะม่จริง

ไดื้ ผ้้รับผิดืชิอบก็ัจะได้ืเห็้นพร้อมกััน แล้ะสามารถที่ำาให้้กัารรับร้้ท่ี่�

ติ่างกัันกั็จะห้ายัไป็ไดื้

นอกัจากัน่� ภัาพในจนิตินากัารกัส็ามารถนำาไป็ใชิใ้นฝ้า่ยังาน

อื�นไดื้ง่ายัอ่กัดื้วยั แล้ะยัังสะดืวกัสำาห้รับผ้้รับผิดืชิอบของผ้้รับเห้มา

ตู่อฉบับหน้าอ่าน




