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การเอา VR เข้้ามาใช้ 

ในการใช้ก็ยัังม่จุดท่�ยัากอย่้ั เช่น ความปล้อดภัยัสวมใส ่

HMD เม่�อสวมใส่ HMD แล้้ว จะทำาให้้เข้้าไปส้่ในโล้กแห้่งความฝั้น 

จนิตนาการ ทำาให้้สิ�งข้องข้า้งตัว เช่น กระเป๋าถู่อ อาจจะถู้กข้โมยัไปได้ 

ดังนั�น เวล้าอยั้่ในรถูไฟั ก็คงจะด้ VR ไม่ได้ง่ายัๆ อ่กประการห้นึ�งค่อ 

ความสมัพนัธิร์ะห้วา่งเดก็ กบั VR กเ็ปน็เร่�องท่�ถูกเถู่ยังกนัอย่้ั ปจัจบุนั 

VR Terminal นั�น มก่ำาห้นดวา่สำาห้รบัเดก็อายั ุ13 ปขึี้�นไปเทา่นั�น จาก

มมุมองข้องแพทยัแ์ล้ว้ อายัขุ้องเดก็ท่�จะมองภาพสามมติไิดส้มบร้ณ์ 

ก็ต่อเม่�ออายุั 6 ปีแล้้ว ดังนั�น ถู้าเด็กตำ�ากว่านั�นมาใช้ ก็อาจจะเกิด 

ผล้กระทบท่�ร้ายักับการเติบโตได้ 

อยั่างไรก็ตาม แม้ว่าจะม่ประเด็นปัญ่ห้าห้ล้งเห้ล้่ออย่้ั ก็ม่

ความเห้็นกันมากว่า อาจจะเข้้าส้่ทิศูทางการแพร่ห้ล้ายัเช่นเด่ยัวกับ 

PC ห้รอ่สมาร์ทโฟันก็ได้ เพราะเทคโนโล้ย่ัต่างๆ กำาล้งัไดร้บัการพฒันา

ดขึ่้�น ตวัอย่ัาง บริษทั Magic Group ข้องสห้รัฐอเมริกา ถูงึแม้ว่าบริษัท

จะไม่ชดัเจนเร่�องเทคโนโล้ย่ั เช่น Hardware กเ็ป็น Venture business 

ท่�ได้รับการร่วมทุนกว่า 6 ห้ม่�นล้้านเยัน จากบริษัท IT ยัักษ์ให้ม่ เช่น 

Google สิ�งท่�บริษัทกำาล้ังพัฒนาอยั้่ก็ค่อ เทคโนโล้ยั่ Retina irradia-

tion (การฉายัรงัสม่า่นตา) ไม่เพย่ังแตด่ภ้าพท่�ฉายัออกมาท่� Display 

เทา่นั�น แต่ตวัภาพนั�นจะฉายัไปท่�มา่นตา แน่นอนว่าเม่�อห้ลุ้ดพ้นจาก 

VR 
ถูึงแม้ว่าจะม่การใช้ในบริษัทมากแล้้วก็ตาม แต่ก็ม่

ปัญ่ห้าอยั้่มาก ไม่เพ่ยังแต่ Hardware กับ Software 

เท่านั�น เป็นต้นว่าเร่�องการใช้งาน จะต้องม่วิธิ่การอยั่างไร 

ปัญ่ห้าอยั่างห้นึ�งก็ค่อ HMD (Head Mouth Display) ห้นัก

เกินไป สวมได้ไม่ถูึง 15 นาท่ ก็รอไม่ได้แล้้ว น่�ค่อความเห้็นจากผ้้ม่

ประสบการณ์การใช้ VR มาก่อน ตัวอยั่างเช่น รุ่น “Gear VR” ข้อง

ซัมซุง ซึ�งถู่อว่าเบาแล้้ว แต่ก็นำ�าห้นัก 318 กรัม จะให้้สวมใส่ในศู่รษะ

เปน็เวล้านานคงไมไ่ด ้อก่เห้ตุผล้ห้นึ�งท่�เรย่ักวา่ “เมา VR” มกัจะเกดิข้ึ�น

สับสนระห้ว่างการเคล้่�อนไห้วข้องตัวเอง กับข้่าวสารความร้้สึกต่อตา

ข้องตนเอง บางคนด ้VR เป็นเวล้านาน กอ็าจจะเกิดความร้้สกึคล้่�นไส้

ได้ เพราะว่า VR นั�น จะต้องฉายัออกมาด้วยัความเร็วตอบสนองท่�ม่

คณุภาพข้องภาพท่�สง้ ให้แ้ก่ทั�งตาซ้ายั แล้ะตาข้วา ดงันั�น ทั�งคุณภาพ

ข้องภาพ ห้ร่อความสามารถูในการเข้่ยันภาพข้อง Hardware ต้องม่

ระดับส้งด้วยักันทั�งค้่ มิฉะนั�นจะทำาให้้การเมา VR นั�นห้ายัไปคงยัาก

ในการฉายัภาพท่�ม่คุณภาพส้งนั�น จะต้องม่การเช่�อมกับ PC 

ท่�ม่คุณภาพส้ง ห้ร่อเคร่�องเล้่นเกมประเภทวางตั�ง  แล้ะยัังต้องม่การ

วางสายัจริง รวมทั�งค่าใช้จ่ายัก็เป็นปัญ่ห้าอ่กด้วยั ราคาแค่เคร่�อง 

Terminal เฉพาะก็เกิน 5 ห้ม่�นเยัน(14,000 บาท) แล้้ว ถู้าห้ากว่า

จำาเป็นต้องม่ Hardware ท่�ม่ราคาส้ง ก็จะเป็นอุปสรรคอยั่างมากใน

อนาคติ แลี่ะธุุรกิจอนาคติ แลี่ะธุุรกิจ VRVR
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ท่เด่ยัว สามารถูสร้างกำาไรในห้นึ�งปีได้  ซึ�งเป็นความคาดห้วังข้อง 

HTC NIPPON แล้ะได้นำาเสนอ HTC Vive ได้รับความสนใจอยั่าง

มาก ราคาข้อง Vive นั�น ตัว Main ประมาณ 99,800 เยัน ซึ�งม่ราคา

แพงท่�สุด แล้ะเวล้าจะเล้่น จะต้องม่ Terminal ด้วยั  ก็จำาเป็นต้องม ่

PC สำาห้รับเกมราคาส้ง ท่�อาจจะส้งกว่า 1 แสนเยันด้วยั แต่อยั่างไร

ก็ตาม เม่�อวางจำาห้น่ายั (ประมาณปี 2017) สามารถูข้ายัได้ 15,000 

ชุดในเวล้าอันสั�น ความนิยัมน่�มาจากท่�ว่า Rich VR นั�นให้้คุณภาพด่

กว่า ท่�ม่ราคาตำ�าอยั่างมาก เพราะทำาให้้ผ้้บริโภคผิดห้วังมามากด้วยั

SIE ท่�มาท่ห้ล้ัง ได้วางจำาห้น่ายั Play Station(PS) VR ทั�วทั�ง

ญ่่�ปุ�นสห้รัฐฯ แล้ะยัุโรป ซึ�งเป็นการปฏิิร้ปเทคโนโล้ย่ัครั�งให้ญ่่ตั�งแต่

เริ�มพัฒนา PS ในทศูวรรษ 1990   SONY ได้เก่�ยัวข้้องกับเกมมาเป็น

เวล้านาน  ผ้้เล้่นเกมได้เปล้่�ยันมุมมอง โดยัอยัากจะให้้ตัวเองเข้้าไป

อยั้่ในเกมได้ นั�นค่อความสนุกข้อง VR

ได้ม่การตั�งเป้าห้มายัมาตั�งแต่ปี 2010 แล้้วว่า การพัฒนา

เกมในอนาคตข้อง PS ก็ค่อการทำาเป็น VR  แล้ะได้เริ�มต้นมาอยั่าง

ไม่จริงจังมากนัก  แต่สิ�งท่�ต้องเน้นก็ค่อ ความเป็นจริง (Real) ท่�เป็น

ความร้้สึกท่�ล้้อมรอบด้วยัภาพ แล้ะ ทำาให้้ การ “เมา VR” ซึ�งเวล้า

สั�นห้ัวซ้ายัข้วา ก็เกิดความร้้สึกล้่าช้า นั�นห้มดไป ในช่วงแรก จะใช้ 

คริสตรัล้ในภาพท่�จะแสดง แต่ได้เปล้่�ยันไปใช้ Electro Lumines-

cence (EL) แบบออแกนิค ท่�ความเร็วในการสะท้อนม่ส้ง ม่ภาพ

เห้ล้่อน้อยัได้ 

ม่การใช้ชิ�นส่วนท่�ใช้ในสมาร์ทโฟัน สามารถูประสบความ

สำาเร็จการตั�งราคาตำ�าได้โดยัม่ราคาข้ายัท่� 44,980 เยัน  ตำ�าท่�สุดใน 

3 บริษัท แต่ต้องใช้ PS4 (ราคา 34,980 เยัน)  ซึ�งรวมแล้้วก็ไม่แพง

มากนัก  

ไม่เพ่ยังแต่ Google ห้ร่อ Facebook เท่านั�นท่�เข้้ามาใน

ตล้าดน่� ไม่ม่บริษัท IT ในโล้กน่�ท่�ไม่ให้้ความสนใจ VR แม้แต่ Haier 

ก็ยัังไปล้งทุนใน VR venture business ห้ร่อแม้แต่ ซัมซุง คาดกันว่า

ในปี 2025 น่าจะม่ข้นาดตล้าดในโล้กน่�ประมาณ 3 ล้้านล้้านบาท 

แน่นอนการแข้่งข้ันยั่อมจะม่ความเข้้มข้้นมากข้ึ�นทุกท่ เพราะจะ

สามารถูไปใช้ได้กว้างขึ้�น ทั�ง ใน CT Scan ห้ร่อ CAD, CG 3 มิต ิ

ห้รอ่กล้อ้งถูา่ยัรป้ทกุทศิูทาง ท่�ตอ้งการข้อ้มล้้ 3 มติ ิเปน็ตน้ ดงันั�น การ

แข้่งข้ันอาจจะไม่ต่างกับการแข้่งข้ันข้องสมาร์ทโฟัน ในอด่ต

Display แล้้ว Hardware ท่�ใช้นั�น ก็ควรจะเปล้่�ยันมาเป็นเคร่�องม่อ

เล้็กเช่น แว่นตา  

เวล้าจะค้นห้าความเคล่้�อนไห้วข้องม่อห้ร่อแข้น ในปัจจุบัน 

จำาเป็นต้องใช้ Controller ห้ร่อติดเซ็นเซอร์ ดังนั�น Microsoft จึง

ได้นำาเสนอ “Handpose” เทคนิคท่�ใช้สำาห้รับตรวจจับค้นห้าความ

เคล้่�อนไห้วข้องม่อด้วยักล้้อง จะทำาให้้กดปุ�มท่�เป็นสามมิติใน VR 

space ได้ห้ร่อเข้่ยันภาพโดยัใช้นิ�วแทนพ่้กันได้ ซึ�งไม่จำาเป็นต้องม่ 

Controller ห้ร่อเซ็นเซอร์ต่อไป   

ปัจจุบันก็ม่การพัฒนาเทคโนโล้ย่ั VR ท่�ควบคุมความร้้สึก

สัมผัสได้ Venture Business ท่�เกิดมาจาก University of Tokyo ห้ร่อ  

H2L ก็ได้นำาเสนอ “Unlimited Hand” เม่�อเอาสิ�งน่�มาพันท่�ข้้อม่อ 

แล้้วปล่้อยัคล้่�นไฟัฟ้ัาเบาๆ ก็จะสามารถูทำาให้้ผ้้สวมใส่ ม่ความร้้สึก

เสม่อนจริงได้ ตัวอยั่าง เม่�อม่นกมาเกาะท่�ฝ้�าม่อท่�เห้็นบนจอทันท่นั�น

ก็จะเกิดการส่งไฟัฟั้าอ่อนๆ ไปยัังกล้้ามเน่�อข้องแข้นห้ร่อม่อ กล้่าว 

กันว่า ถู้าสามารถูควบคุมค วามร้้สึกข้องร่างกายัทั�งห้มดได้ ในช่วง

เวล้าพักกล้างวัน 30 นาท่ ก็สามารถูให้้คุณได้ม่ประสบการณ์เห้ม่อน

ไปร่สอร์ทท่�ฮาวายัได้

อ่กประโยัชน์ห้นึ�งข้อง VR  ก็ค่อ การใช้ความผิดพล้าดท่�เคยั

เกิดข้ึ�นกับ “Second Life” (ช่วิตท่� 2) ถู้าห้ากว่าเทคโนโล้ยั่เก่�ยัวข้้อง

กับ VR ม่การพัฒนามากข้ึ�น ก็คิดว่าคนท่�อยัากจะใช้ช่วิตอย่้ัในโล้ก

แห่้งจินตนาการจะเพิ�มมากข้ึ�น แนวคิดเด่ยัวกันได้เกิดข้ึ�นเม่�อกว่า 

10 ปที่�แล้ว้ ท่�สห้รฐัอเมรกิา ในป ี2003 ไดม้ ่“Second Life”  ท่�ใชพ่้�นท่�

จินตนาการสามมิติ ท่�สร้างข้ึ�นบนอินเทอร์เน็ต ซึ�งก็เป็นท่�ยัอมรับอย่้ั

ระยัะห้นึ�งในญ่่�ปุ�น แต่ก็ไม่สามารถูก้าวไปได้ไกล้มากนัก VR ก็อาจ

จะม่วิบากกรรมเช่นเด่ยัวกันก็ได้ ความแตกต่างกับ Second Life 

ก็ค่อ VR ไม่เพ่ยังแต่เช่�อมต่อไว้ภายัใน Monitor เท่านั�น แต่สามารถู

ใช้เปล้่�ยันช่วิตข้องพวกเราด้วยัจินตนาการ ให้้เห้ม่อนกับ “ความเป็น

จริง” ดังนั�น ทั�งใน แล้ะนอกประเทศูญ่่�ปุ�น จากการใช้ VR สามารถู

เปล้่�ยันไมว่า่การผล้ติข้องในความเปน็จรงิ การบรหิ้าร ห้รอ่การพฒันา

บุคล้ากรได้ด่ด้วยั 

การแข้่งข้ันท่�เข้้มข้้น VR นั�น ม่ 2 ชนิดด้วยักัน ได้แก่ “Rich 

VR” ท่�ม่ราคาส้ง ด้วยัม้ล้ค่าเพิ�มท่�ส้ง แล้ะ “Light VR”  สำาห้รับใช้

ทั�วไป ท่�ม่ราคาตำ�ากว่า ผล้ิตภัณฑ์์ท่�ดึงตล้าด Rich VR ก็ค่อ Oculus 

VR  ท่�เป็น Venture business ข้องสห้รัฐอเมริกา HTC ข้องผ้้ผล้ิต

สมารท์โฟันข้องไตห้้วนั รวมทั�งจาก Sony Interactive Entertainment 

(SIE) ซึ�ง Oculus ได้วางจำาห้น่ายั HMD  สำาห้รับผ้้บริโภคทั�วไป แต ่

Facebook ในปี 2014 ได้ซ่�อบริษัทนั�นไป  โดยัม่เป้าห้มายัจะสร้าง 

Next Generation Communication Platform  โดยัใช้ VR ห้มายัถูึง 

ในพ่�นท่�จินตนาการ ผ้้ใช้สามารถูส่�อสารกันได้  ห้ร่อสามารถูเช่�อมกับ

เพ่�อนท่�อยั้่ต่างประเทศูด้วยั VR ได้ แล้ะพ้ดคุยักันโดยัตรงได้  คาดกัน

ว่า VR น่�ในอนาคต จะม่ความแพร่ห้ล้ายัทัดเท่ยัมกับสมารท์โฟันเล้ยั TPA
news




