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จากฉบับที่แล่้วตู่อ

ชี่างซี่อมอาวิุโส เม่�อเวิลาอย่่ห้น้าเคร่�องยนต์จะมองอะไรทิี�ไห้น จะถ่ก

บ้นัทิก้ไวิห้้มด ห้มายควิามวิา่ สามารถเรยีนร่เ้ทิคนคิทิกัษะทีิ�ไดม้าจาก

ห้น้างานได้ได้ด้วิยขึ้้อม่ลดิจิทิัล

ยงัมโีปิรแกรมทีิ�พฒันาขึ้้�นเปิน็เคร่�องมอ่ สำาห้รบั้ฝ่กึอบ้รมเพ่�อ

สร้างนักบ้ิน เม่�อสวิม HMD ก็เปิรียบ้เสม่อนกับ้การนั�งในห้้องนักบ้ิน 

(Cockpit) ขึ้องเคร่�อง Boeing 737-800 ได้เลย จะมีคำาสั�งจาก 

ห้อบ้ังคับ้การผ่านเคร่�องกระจายเสียงมายังผ่้รับ้การฝึ่ก เม่�อทิำาการ

บ้ังคับ้อุปิกรณ์์ต่างๆ ในห้้องนักบ้ินสมมติ ก็จะทิำาให้้มาตรวัิดต่างๆ 

เคล่�อนไห้วิไปิตามการบ้ังคับ้นั�น  จะมีกล้องทิี�ติดตั�งไว้ิด้านนอกขึ้อง 

HMD ก็จะช่ีวิยสนับ้สนุนการเคล่�อนไห้วิขึ้องนิ�วิอย่่เสมอ จะทิำาให้้

เห้ม่อนกับ้เปิ็นการบ้ังคับ้อุปิกรณ์์ควิบ้คุม ให้้สอดคล้องกับ้ภาพทีิ�

ปิรากฏิใน VR นั�นเอง

เพ่�อทิี�จะเปิ็นนักบ้ินได้ จำาเปิ็นจะต้องให้้มีควิามคุ้นเคยให้้

เขึ้้าไปิในร่างกายวิ่า เคร่�องอุปิกรณ์์อะไรอย่่ทิี�ตำาแห้น่งใดขึ้องห้้อง

นกับิ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ห้มายควิามว่ิา จะสามารถใช้ี Flight simu-

lator ทิี�มีราคาถ้งเคร่�องละห้ลายร้อยล้านเยนให้้กับ้ผ่้เขึ้้าฝ่ึกทิุกคนได้

ตามใจชีอบ้ จ้งจำาเปิ็นต้องสร้างห้้องนักบ้ินจำาลองทิี�เขึ้ียนในกระดาษ

แต่เม่�อมี VR แล้วิ ก็สามารถเปิลี�ยนวิิธิีการฝ่ึกฝ่นแบ้บ้อนาล็อคได้

HMD ทีิ�ใชี้นั�น ไมโครซีอฟัทิ์ได้พัฒนาขึ้้�นอย่างจริงจังในปิี 

2015 เรียกวิ่า “Micro Soft Holo-lense” ราคาเพียงเคร่�องละ 3,000 

ดอลล่าร์ ซี้�งอาจจะไม่ถ่กมากนัก แต่เม่�อได้ร่วิมม่อพัฒนาโปิรแกรม 

กับ้บ้ริษัทิรถยนต์ขึ้องสวิีเดน ห้ร่อ Volvo ก็สามารถพัฒนาเคร่�องม่อ

การฝ่ึกอบ้รมทิี�มีมิติทิี�ต่างกันได้อีกด้วิย

กรณ์ีตัวิอย่างขึ้อง Meidensha ในการสร้าง VR ห้น้างานการ

ก่อสร้าง

ลักษณะ
พเิศษอีกอย่างห้น้�งขึ้อง VR (Virtual Reality) 

กค็อ่ การเพิ�มปิระสทิิธิิภาพขึ้องกระบ้วินการ

ทิำางานในงานปิรกติ  

ตัวิอย่างแรกค่อ การเปิลี�ยนร่ปิแบ้บ้การพัฒนาบุ้คลากรขึ้อง 

JAL   

JAL ได้รว่ิมมอ่กับ้ไมโครซีอฟัท์ิ พฒันาโปิรแกรมการฝึ่กอบ้รม

ชี่างซี่อมบ้ำารุง และนักเรียนฝ่ึกห้ัดการบ้ิน ห้ากวิ่าเปิ็นการใชี้ VR แล้วิ

ก็สามารถให้้ “ปิระสบ้การณ์์” ขึ้องงานทิี�ควิรเรียนร่้ไม่วิ่าจะเปิ็นกี�ครั�ง

โดยไม่ต้องเล่อกเวิลาห้ร่อสถานทิี� สิ�งทีิ�มุ่งห้วิังในการใชี้ VR นี�ก็ค่อ 

สามารสร้างสภาพแวิดล้อมในการฝึ่กฝ่นทิี�มคีณุ์ภาพสง่ ไม่วิา่อย่่ทีิ�ใด

ห้รอ่เวิลาใด เริ�มตน้จากการสรา้งโปิรแกรมฝึ่กฝ่นให้้แกช่ีา่งซีอ่มบ้ำารุง

โดยการสวิม HMD (Head Mouthed Display) จากนั�น ตรงห้น้า กจ็ะมี

ภาพ Hologram (ภาพ 3 มติ)ิ ขึ้องเคร่�องยนต ์ขึ้อง Boeing 787 ทิี�เขึ้ยีน

โดย CG (Computer graphic) ถ้ามองจากขึ้้างล่าง จะเห้็นส่วินล่าง

ขึ้องเคร่�องยนต์ โฮโลแกรมนั�น สามารถห้มุนไปิห้มุนมาด้วิยนิ�วิเท่ิานั�น

เม่�อเอา Pointer ชีี�ไปิทีิ�ทีิ�ชีิ�นส่วินต่างๆ ขึ้องเคร่�องยนต์ ก็จะ

มีการแสดงช่ี�อขึ้องชีิ�นส่วิน รวิมทัิ�งภาพเคล่�อนไห้วิขึ้องค่่ม่อการซ่ีอม

บ้ำารุง ทิำาให้้สามารถทิำาควิามเขึ้้าใจเคร่�องยนต์ได้ง่ายขึ้้�น  

บ้ริษัทิการบิ้นนั�น เพ่�อการเพิ�มกำาไร ก็พยายามจัดทิำาผังการ

บ้ินเพ่�อลดเวิลาเคร่�องทีิ�อย่่บ้นพ่�นให้้น้อยทิี�สุด ดังนั�น ชี่างซ่ีอมบ้ำารุง

จะมีโอกาสมองเห้็นเคร่�องยนต์ขึ้องเคร่�องบ้ินเจ็ทิค่อนขึ้้างจำากัด  

สิ�งทิี�จะเพิ�มโอกาสนั�นก็ค่อการใชี้ VR  เพราะไม่จำาเปิ็นต้องไปิทิี� 

เคร่�องบ้นิจรงิทีิ�จอดอย่ ่กส็ามารถเรยีนร่โ้ดยสามารถเห้น็เคร่�องยนตไ์ด้

เท่ิาขึ้องจรงิ สายตาขึ้องผ่ท้ิี�สวิม HMD นั�นจะถ่กบ้นัทิก้ไว้ิ ตวัิอยา่งเชีน่ 

ทำาให้กระบัวนการทำาให้กระบัวนการ
ของงานม่ีการปฏิิร่ปของงานม่ีการปฏิิร่ปVRVR
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การผลิตขึ้องบ้ริษัทิญี�ปิุ่นตั�งอย่่จำานวินมาก ซี้�งมีราคาทิี�ดิน และค่า

จ้างแรงงานตำ�ากวิ่าในญี�ปิุ่น แต่จากการฝึ่กอบ้รมทีิ�ไม่เพียงพอทิำาให้้

ปิระสิทิธิิภาพการผลิตนั�นไม่ส่งขึ้้�น สำาห้รับ้บ้ริษัทิจำานวินมาก

ดังนั�น ในการตรวิจเชี็คกระบ้วินการผลิตห้ร่อแก้ปิัญห้า จะ

ต้องมีการส่งผ่้เชีี�ยวิชีาญจากญี�ปิุ่นไปิชี่วิย ทิำาให้้ค่าใชี้จ่ายการเดิน

ทิางส่งข้ึ้�น ภาระขึ้องพนักงานญี�ปิุ่นก็ส่งขึ้้�น NEC จ้งได้นำาเสนอการ

ใชี้ VR เพ่�อการแก้ไขึ้ปิัญห้านั�นได้ ซี้�งเปิ็นเทิคโนโลยีทีิ�สามารถก่อ

ให้้เกิดนวิัตกรรมในอุตสาห้กรรมได้ บ้ริษัทิล่กขึ้อง NEC ห้ร่อ NEC 

Solution Innovator ได้นำาเสนอ “Solution ในการถ่ายทิอดเทิคโนโลยี” 

ทิี�สร้างการเรียนร่้ใน VR ถ่ายทิอดการเคล่�อนไห้วิขึ้องชี่างผ่้ชีำานาญ 

เชี่น เปิ็นต้นวิ่า “นั�นต้องใชี้ม่อซี้าย ไม่ใชี่ม่อขึ้วิา” ห้ร่อ “อันตราย ต้อง

ระมัดระวิังให้้มากกวิ่านี�” เปิ็นต้น     

ภาพใน VR นั�น พนักงานห้น้างานในโรงงานในจีน ห้ร่อไทิย

เม่�อสวิม HMD จะเห้็นได้ real time บ้ริษัทิ NEC เอง ก็ได้ใชี้ระบ้บ้ 

VR ขึ้องบ้รษัิทิตนเอง เป็ินเคร่�องมอ่การศ้กษา เพ่�อเรยีนร่ก้ระบ้วินการ

ทิำางานในฐานการผลิตในไทิย ห้ร่อจีน โดยในเบ้่�องต้น จะเก็บ้การ

เคล่�อนไห้วิขึ้องชี่างผ่้ชีำานาญทิี�อย่่ในญี�ปิุ่น ด้วิย Motion sensor แล้วิ

ทิำาการวิิเคราะห้์ ทิำาให้้การเคล่�อนไห้วินั�นมองเห้็นได้ ใต้ภาพนั�นจะมี

การอธิิบ้ายคล้ายกับ้ Rhythm game จะมีการเคล่�อนไห้วิขึ้อง Icon 

เชี่น “จับ้”  “ปิล่อย” ไห้ลจากขึ้วิาไปิซ้ีาย เม่�อมาถ้งตรงกลาง ก็จะ

ทิำาการเคล่�อนไห้วิ ต่อไปิเม่�อทิำาให้้สิ�งทิี�จับ้นั�นมีแสงสีแดง เปิ็นต้นจะ

ทิำาให้้ได้รับ้ร่้การเคล่�อนไห้วิขึ้องชี่างผ่้ชีำานาญในควิามร่้ส้กนั�น

งานทิี�อันตรายนั�น จะต้องเคล่�อนไห้วิอย่างช้ีาๆ ด้วิยควิาม

ระมัดระวัิง ในงานขึ้องชี่างผ่้ชีำานาญนั�น จะเต็มไปิด้วิย Knowhow 

ทิี�เปิ็นพิเศษทิี�สะสมมา เม่�อทิำาให้้สามารถมองเห็้นได้ จากการใช้ี 

VR สามารถสร้างระบ้บ้ Rhythm game สามารถฝ่ึกอบ้รมทิักษะทิี�

ชีำานาญได้ห้ลายครั�งต่อห้ลายครั�ง การใชี้ระบ้บ้นี�ได้จะทิำาให้้ร่างกาย

สามารถจำากระบ้วินการ การผลิตได้  

ปิระโยชีน์ขึ้องการนำาเอา VR มาใชี้นั�นไม่เพียงเปิ็นการ

ถ่ายทิอดทัิกษะเท่ิานั�น ภายในการเรียนนั�น สามารถใช้ีได้ร่วิมกัน

ระห้วิ่างชี่างเทิคนิคในญี�ปิุ่นอย่าง real time และยังสามารถทิี�จะใชี้

ชีี�แนะในสถานทิี�นั�น ผ่านลำาโพงได้ ถ้งแม้วิ่าจะห้่างกัน แต่ก็เห้ม่อน

กับ้การชีี�แนะอย่่ใกล้ๆ  

จากการได้ทิดลองใชี้เชี่�อมโยงระห้วิ่างโรงงานขึ้องตนเองใน

ญี�ปิุ่นกับ้โรงงานในจีนกับ้ไทิย ปิระสบ้ควิามสำาเร็จแล้วิ NEC ก็จะนำา

เอาไปิขึ้ยายผลยังทิี�อ่�นๆ อีกต่อไปิ ทิำาให้้สามารถลดค่าใชี้จ่ายในการ

เดินทิางไปิต่างปิระเทิศลงได้อย่างมาก 

จากการทิี�บ้ริษัทิต่างๆ ได้นำาเอา VR มาใชี้อย่างจริงจัง ทิำาให้ ้

ผ้่ผลิต HMD จะมีการพัฒนาผลิตภัณ์ฑิ์ให้ม่ๆ ออกมา รวิมทัิ�ง

ซีอฟัต์แวิร์ก็จะมีปิระสิทิธิิภาพส่งขึ้้�น ยิ�งจะทิำาให้้การใช้ี VR ได้ง่าย

ยิ�งขึ้้�น

ทีิ�โรงงานขึ้อง Meidensha ทิี�เริ�มการก่อสร้างต้กห้ร่อสิ�ง

ก่อสร้างต่างๆ นั�น มีเสียงร้องขึ้องคนงานก่อสร้าง สิ�งทิี�คนงานทิี�สวิม

ใส่ HMD มองเห้็นนั�นก็ค่อ ห้น้างานการก่อสร้างทิี�มีควิามส่ง 63 เมตร

ใน VR นั�น จะเปิ็นการก้าวิไปิบ้นพ่�นทิี�เห้ยียบ้ทิี�มีขึ้นาดกวิ้างเพียง 30 

เซีนติเมตร ถ้งแม้วิ่าจะร่้วิ่านั�นไม่ใชี่ขึ้องจริง แต่ก็ส่งเสียงออกมาโดย

ไม่ร่้ตัวิ บ้างคนถ้งกับ้ล้มเพราะเสียการทิรงตัวิก็มี

สิ�งทีิ�สมมติข้ึ้�นในการฝ่ึกอบ้รมก็ค่อ กรณ์ีการก่อสร้างในทิี�

ส่ง เชี่น การซี่อมผนัง ห้ร่อการวิางสายเคเบ้ิลทิี�รอบ้เอวิมีการสวิมใส่

อุปิกรณ์์ควิามปิลอดภัยไวิ้ แต่ก็ยังมีชี่างล่มไม่ระมัดระวิังตัวิก็มีไม่

น้อย ดังนั�น ถ้งแม้วิ่าจะเปิ็นการฝ่ึกก็ตาม ก็ให้้สวิมใส่อุปิกรณ์์ควิาม

ปิลอดภัยให้้ถ่กต้องให้้เกิดควิามคุ้นเคย เพราะไม่แน่ใจวิ่าในควิาม

เปิ็นจริงจะเกิดอุบ้ัติเห้ตุขึ้้�นห้ร่อไม่  ในปิัจจุบ้ันมีจำานวินกวิ่า 300 คน 

ได้รับ้การฝ่ึกควิามปิลอดภัยด้วิย VR  

Meidensha ได้นำาเอา VR เขึ้้ามาตั�งแต่ปิี 2016 แล้วิ

โดยเปิลี�ยน “การตก” “การร่วิง” “การถ่กไฟัลวิก” ในการศ้กษา

ปิระสบ้การณ์์ ควิามปิลอดภัยชีนิดต่างๆ 23 ชีนิด ด้วิย VR ใน

ปิระสบ้การณ์์ “การถ่กไฟัลวิก” นั�น ค่อการถ่อเคร่�องตัดทิ่อเห้ล็กทิี� 

เรียกวิ่า Grinder เคร่�องตัดทิี�ถ่ออย่่ในม่อนั�นจะเคล่�อนไห้วิจริง จะ

ทิำาให้้เกิดการกระตุ้นจากการได้ยินห้ร่อการสัมผัส สามารถสร้าง

ปิระสบ้การณ์์ควิามร่้ส้กจริง จะมีภาพขึ้องสะเก็ดไฟักระเด็นจริงด้วิย 

ชี่างจำานวินมากจะห้ันห้น้าห้นีเพ่�อเลี�ยงสะเก็ดไฟั  

การฝ่กึอบ้รบ้เทิา่ทีิ�ผา่นมา จะใช้ีวิิดโีอห้รอ่เอาหุ่้นตกลงมาจาก

ทิี�ส่ง ปิัญห้าก็ค่อ จะทิำาให้้ขึ้าดควิามร่้ส้กวิ่านั�นเปิ็นปิัญห้าขึ้องตนเอง

แตก่ารใช้ีวิิธีินี� จะทิำาให้้ร่ส้้กวิา่ ถ้งแม้วิา่จะไม่ใช่ีอุบ้ตัเิห้ตทุิี�เกดิขึ้้�นจริง

ก็ตาม แต่เปิ็นสถานทีิ�ห้น้างานขึ้องตัวิเองทีิ�วิ่า ห้ากปิระมาทิเพียง

เล็กน้อย อาจจะได้รับ้อันตรายถ้งชีีวิิตได้ ผลกระทิบ้จากการให้้การ

ศ้กษาปิระสบ้การณ์์ด้วิย VR นั�นมีส่ง ชี่างทัิ�งห้ลาย เริ�มมีเสียงเรียก

ร้องว่ิาอยากมีปิระสบ้การณ์์เกี�ยวิกับ้อุบ้ัติเห้ตุไฟัด่ด ห้ร่ออุบ้ัติเห้ตุ

ระเบ้ิด ซี้�ง Meidensha ได้พยายามเพิ�มชีนิดขึ้องอันตรายทิี�สามารถ

มีปิระสบ้การณ์์ได้ในอนาคต

VR ชี่วิยลดการเดินทิางไปิด่สนับ้สนุนงานในต่างปิระเทิศ

NEC ไดพ้ฒันา และจำาห้นา่ยระบ้บ้ VR ทิี�แปิลก สามารถการ

ถ่ายทิอดการเคล่�อนไห้วิขึ้องชี่างเทิคนิคทีิ�มีปิระสบ้การณ์์ส่ง ไปิยัง

พนักงานในต่างปิระเทิศ เชี่น ในจีน ห้ร่อเอเชีียอาคเนย์ จะมีโรงงาน TPA
news


