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ใน
ยีุ่ค Metaverse ม่ีศัพื่ท์ุคำหนึ�งซึึ่�งได้รับ้การ 

กลา่วิขวิัญถงึเคีย่งค้่อย่้่เสม่อ นั�นคอ้ Virtual Reality

Virtual Reality แปลติรงติัวิก็ค้อ “ความจุร่ิงเสม่อน” โดย่

เรีย่กกันย่่อ ๆ วิ่า VR

VR เป็นเทุคโนโลย่ีทุี�หลี่อมร่วมระหวิ่าง Simulated Real-

ity (สถานการณ์จ์ำลองเสม่อ้นจริง) และ Three-Dimensional หรอ้ 

3D (3 Dimension หร้อ “เทุคโนโลย่ี 3 ม่ิติิ”) ผู้่านอุปกรณ์์ 360- 

Degree Cameras หร้อ “กล้อง 360 องศา”

คำวิ่า VR ในเชิื้งนาม่ธรรม่ ปรากฏิขึ�นครั�งแรกในเร้�องสั�น

วิิทุย่าศาสติร์ Pygmalion’s Spectacles ของ Stanley G. Wein-

baum เม่้�อปี ค.ศ.1935 ครับ้

ก่อนทุี�จะโผู้ล่ออกม่าให้เห็นอีกครั�งใน 3 ปีถัดม่า ผู้่าน

บ้ทุควิาม่วิิชื้าการของ Antonin Artaud หัวิข้อ Le Théâtre et son 

double ในปี ค.ศ.1938

 สว่ินในดา้นรป้ธรรม่กค็อ้ “อปุกรณ์ ์VR” ทุี�ได้ถอ้กำเนดิขึ�น

เม่้�อปี ค.ศ.1950 โดย่ Morton Heilig ผู้้้สร้างเคร้�อง VR ทุี�ชื้้�อ Sen-

sorama เพื่้�อนำหนังสั�น 5 เร้�องออกฉาย่ในปี ค.ศ.1962

ในเวิลาติ่อม่า “อุปกรณ์์ VR” ได้รับ้การพื่ัฒนาม่าเป็นระย่ะ

อย่่างติ่อเน้�อง จาก “แป้น Keyboard” ม่าส้่การใชื้้ Joystick แล้วิ

พื่ัฒนาม่าเป็น “ถุงม่้อ” ม่าส้่การใชื้้ “แวิ่นติา” จากนั�นกลาย่เป็น 

“หน้ากาก VR” และล่าสุดก็คอ้ “หม่วิกสวิม่ศีรษะ” หรอ้ “หม่วิก VR”

อธิบ้าย่ร้ปแบ้บ้ VR โดย่รวิม่อย่่างสั�น ๆ ก็คงประม่าณ์วิ่า 

เม่้�อเราเอา “หม่วิก VR” หร้อ Headset ครอบ้หัวิเราแล้วิ ลักษณ์ะ

ก็จะเหม่้อนกับ้การเอาหน้าจอคอม่พื่ิวิเติอร์ม่าจ่อทีุ�ดวิงติาทุั�งสอง

ข้าง พื่ร้อม่ ๆ กับ้ห้ฟััง (ลำโพื่ง)

จุดทุี�แติกติ่างระหวิ่างการม่องจอภาพื่คอม่พื่ิวิเติอร์กับ้ VR 

กค้็อ VR จะมี่ม่มุ่ม่องทีุ�รอบ้ทิุศม่ากกว่ิา เพื่ราะ VR สาม่ารถนำเสนอ

ภาพื่ได้ “360 องศา” นั�นเอง 

ทุกุวินันี� โลกของเราม่กีารใชื้ ้VR กนัอย่า่งแพื่รห่ลาย่ในเกอ้บ้

ทุุกวิงการ โดย่เฉพื่าะในแวิดวิงทุี�พื่ัฒนาม่าจากการใชื้้ Simulated 

Reality

ในทุางการทุหาร ม่ีการนำ Simulated Reality ม่าใช้ื้ใน 

“การฝึ่กทุางย่ทุุธวิธิ”ี นานม่ากแล้วิ ไม่่ว่ิาจะเป็น การฝึ่กขับ้เคร้�องบ้นิ 

และเฮี้ลิคอปเติอร์ หร้อเร้อดำน�ำ การฝ่ึกย่ิงปืน การฝ่ึกโดดร่ม่ รวิม่

ถึงแวิดวิงอวิกาศ แม่้กระทัุ�งการฝ่ึกทุางการแพื่ทุย่์ ค้อการผู้่าติัด

ใหญ่ หร้อถอนฟััน

นอกจากนี� ในวิงการวิิศวิกรรม่ สถาปัติย่กรรม่ โดย่เฉพื่าะ

โบ้ราณ์คดี และการฝ่ึกทุางด้านประติิม่ากรรม่ก็นิย่ม่ใชื้้เทุคโนโลย่ี 

ดร.จักุรกุฤษณ์ สิริริน

ผู้้้อ�านวยการสายงานการศึกษา ฝ่ึกอบรม

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีี่ปุ ่น)

เครั่�องม่อสำคัญของ Home-Based Learning

Virtual Reality
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VR ย่ังไม่่นับ้สวินสนุก การออกกำลังกาย่ หร้อการจัด “คอนเสิร์ติ” 

ติ่างก็นำ VR เข้าม่าเป็นเคร้�องม่้อหลัก

แวิดวิงการศกึษาในปจัจบุ้นั กเ็ริ�ม่ม่กีารนำ VR ม่าใชื้ใ้นการ

จัดเรีย่นการสอนกันอย่่างกว้ิางขวิาง โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�งในยุ่ค 

COVID ทุี�โรงเรีย่นปิด เด็ก ๆ ติ้องเรีย่นหนังส้ออย่้่ทีุ�บ้้านนาน 

นับ้เด้อนนับ้ปี ด้ ๆ ไปก็คล้าย่ระบ้บ้ Home School

จึงเกิดเป็นแนวิคิดใหม่่ทุางการศึกษา เรีย่กวิ่า Home-

Based Learning

Home-Based Learning หม่าย่ถึง “การศึกษาทุี�บ้้านแทุน

โรงเรีย่น” เป็นแนวิคิดทุี�เกิดขึ�นในประเทุศสิงคโปร์ครับ้

Home-Based Learning หร้อเรีย่กย่่อ ๆ  วิ่า HBL ประกอบ้

ด้วิย่ 3 ปัจจัย่หลัก ค้อ

1. e-Learning (e ย่่อม่าจาก Electronics) แปลวิ่า 

การเรีย่นร้้ผู้่านส้�อ Electronic

2. e-Mail หร้อจดหม่าย่ Electronics

3. Assignment หม่าย่ถึง การทุี�ผู้้้สอนม่อบ้หม่าย่ให้ผู้้้เรีย่น

ไปค้นควิ้าข้อม่้ล แล้วินำม่าวิิเคราะห์เพื่้�อจัดทุำเป็นราย่งานม่าส่ง

ในชื้่วิง COVID ระบ้าดใหม่่ ๆ รัฐบ้าลม่อบ้หม่าย่ให้ทุุก

โรงเรยี่นในสงิคโปรท์ุำ HBL โดย่ม่วีิธิกีารคอ้ ผู้้ส้อนจะม่อบ้ชื้ดุเรยี่น

ร้ ้หรอ้ HBL Package ไปให้ผู้้เ้รีย่น โดย่ใช้ื้ Platform ทุี�ม่ชีื้้�อว่ิา Parent 

Gateway ซึ่ึ�งทุุกอย่่างจะส่งผู้่าน e-Mail

ภาย่ใน HBL Package ประกอบ้ด้วิย่ Assignment ซึ่ึ�งม่ี

แผู้นการเรีย่นร้้  ติารางสอน ใบ้งาน และกิจกรรม่ทีุ�ติ้องทุำ 

โดย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�งจำนวินชื้ั�วิโม่งทุี�แนะนำให้ใช้ื้ในการเรีย่นร้้แต่ิละ

วิิชื้า ทุุกอย่่างบ้รรจุอย่้่ในระบ้บ้ e-Learning

โดย่โรงเรยี่นจะม่รีะบ้บ้การติดิติาม่ และประเมิ่นควิาม่ร้ ้ซึึ่�ง

นอกจากผู้้้สอนจะม่ีหน้าทุี�ติรวิจการบ้้านแล้วิ ย่ังติ้องคอย่ไถ่ถาม่ 

และชื้่วิย่ทุบ้ทุวินการเรีย่นร้้ รวิม่ถึงให้คำแนะนำ 

ติ่าง ๆ แก่ผู้้้เรีย่น

โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�ง คอ้การรบั้ฟัังข้อเสนอแนะ 

ทุั�งจากผู้้้เรีย่น และผู้้้ปกครอง

สิ�งทุี�เป็นกังวิลของรัฐบ้าลสิงคโปร์ก็ค้อ HBL 

จะประสบ้ควิาม่สำเร็จได้ต้ิองอาศัย่ครอบ้ครัวิเป็น

ฐาน โดย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�งเดก็เลก็ทุี�พื่อ่แม่ต้่ิองเป็นหลกั 

ซึ่ึ�งปจัจบุ้นัถอ้เป็นเร้�องทุี�บ้รหิารจัดการได้ย่าก เพื่ราะ

พื่่อแม่่เองก็ติ้องทุำงาน ไม่่ม่ีเวิลาอย่้่กับ้ล้กทุั�งวิัน

อย่า่งไรก็ด ีระหว่ิางทุี�ย่งัแก้ปญัหานี�ไม่ต่ิก แต่ิ

รัฐบ้าลก็ติ้องเดินหน้า HBL ติ่อไป

แน่นอนว่ิา HBL นั�น ติ่างจากการเรีย่นร้้ทุี�

โรงเรีย่น เน้�องจาก HBL ม่ีควิาม่ย่้ดหยุ่่นม่ากกวิ่า

โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�ง คุณ์สม่บ้ัติิของ e-Learning ทุี�ผู้้้เรีย่น

สาม่ารถกำหนดวิิธีการเรีย่นร้้ของติัวิเองได้ วิ่าจะเรีย่นทุี�ไหน 

เม่้�อไหร่ และยั่งสาม่ารถค้นควิ้าหาควิาม่ร้้ประกอบ้เพื่ิ�ม่เติิม่จาก 

internet ได้ติลอดเวิลา

นอกจาก Parent Gateway ซึ่ึ�งเป็น Platform หลักทุี�บ้รรจุ 

HBL Package ซึ่ึ�งส่งทุาง e-Mail เพื่้�อการเรีย่นร้้ผู้่าน e-Learning 

แล้วิ

ผู้้้เรีย่นย่ังสาม่ารถใชื้้ Technology อ้�นๆ ประกอบ้ได้ ไม่่วิ่า

จะเป็น YouTube, Facebook, Zoom, LINE เป็นเคร้�องม่้อทุี�ชื้่วิย่

ในเรีย่นแบ้บ้ HBL

ซึ่ึ�งในอนาคติอนัใกล ้เชื้้�อวิา่จะม่กีารนำ Virtual Reality หรอ้ 

VR ม่าเติิม่เติ็ม่ HBL ให้สม่บ้้รณ์์แบ้บ้ย่ิ�งขึ�น

เพื่ราะ VR ม่คีณุ์สม่บั้ติคิรบ้ถ้วินทุกุประการสำหรับ้การเรีย่น

ทุางไกล หร้อ Distance Learning ทุี�ผู้้้เรีย่นไม่่สาม่ารถไปโรงเรีย่น

ได้ และผู้้้สอนเองก็ไม่่สาม่ารถไปโรงเรีย่นได้เชื้่นกัน

การพื่บ้ปะกันทุาง Online หากม่ีเคร้�องม่้ออย่่าง VR ก็จะ

ชื้่วิย่อำนวิย่ควิาม่สะดวิกได้ม่ากกวิ่า e-Learning อย่่างแน่นอน 

เพื่ราะ VR สาม่ารถเข้าถึงการเรีย่นร้้ได้แบ้บ้เสม่้อนจริง โดย่เฉพื่าะ

อย่่างย่ิ�ง การใชื้้ประโย่ชื้น์จากคุณ์สม่บ้ัติิ Simulated Reality ของ 

VR

ผู้นวิกกบั้ม่มุ่ม่องแบ้บ้ 360 องศา ซึ่ึ�งจะชื้ว่ิย่ใหผู้้้เ้รยี่นเขา้ใจ

บ้ทุเรีย่นม่ากกวิ่าการเรีย่นผู้่านหน้าจอ 2 ม่ิติิ แม่้กระทุั�งหน้าจอ 3 

ม่ิติิก็ติาม่

ดังนั�น ในอนาคติ VR หร้อ Virtual Reality จะก้าวิเข้าไปม่ี

บ้ทุบ้าทุติอ่ HBL ในฐานะเคร้�องม่อ้ Hi-tech ทีุ�เหม่าะสม่ทุกุประการ

อย่่างแน่นอนครับ้




