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เชิ้�อว่าในี้ชิ่วงหล่ายเดู้อนี้ท่้�ผู้่านี้มา หล่าย ๆ ท่่านี้คงไดู้ยินี้

คำว่า “Metaverse” บ่ัอยเสย้จนี้ติ้ดูหกูนัี้มาพกัใหญ่ บัท่ความต้อนี้นี้้� 

จะมาท่ำความรู้้จักกับั Metaverse กันี้ แล่้วมาดููว่าเท่คโนี้โล่ย้นี้้�จะ

เขา้มามบ้ัท่บัาท่สำคญัอยา่งไร้ต้อ่โล่กเท่คโนี้โล่ยใ้นี้อนี้าคต้อนัี้ใกล่้ 

ร้วมถึึงองค์การ้จะต้้องเร้้ยนี้รู้้เพ้�อนี้ำมาปีร้ะยุกต้์ใชิ้ไดู้อย่างไร้บั้าง

 องค์การ้ชัิ�นี้นี้ำดู้านี้เท่คโนี้โล่ย้สาร้สนี้เท่ศของโล่ก แล่ะ 

ผูู้้เชิ้�ยวชิาญกล่่าวไว้ว่า โล่กเท่คโนี้โล่ย้จะพัฒ่นี้าอย่างต้่อเนี้้�องดู้วย

ความเร่้งจนี้กร้ะท่ั�งโล่กดิูจิท่ัล่กับัโล่กท่างกายภาพมาบัร้ร้จบักันี้ 

ปีัจจุบัันี้เร้าไดู้ก้าวเข้าสู่ยุค Internet 3.0 (ปีร้ะมาณี ปีี ค.ศ.2021–

ค.ศ.2040) ม้เท่คโนี้โล่ย้ใหม่ ๆ เกิดูขึ�นี้มากมาย ซึึ่�งเท่คโนี้โล่ย้ท้่� 

ท่ั�วโล่กให้ความสนี้ใจอย่างมาก แล่ะคาดูว่าจะถึึงขั�นี้ท้่�เข้ามา

เปีล่้�ยนี้แปีล่งโล่กไดู้นี้ั�นี้กค็อ้ “Metaverse” โดูย Metaverse ท่้�กำลั่ง

เร้ิ�มเกดิูขึ�นี้จะเข้ามาเปีล่้�ยนี้ร้ะบับัเศร้ษฐกจิในี้ฐานี้ะของคล้่�นี้ล่กูใหม่ 

ร้วมท่ั�งเปีล่้�ยนี้แปีล่งการ้ดูำเนิี้นี้ชิว้ติ้ สงัคม แล่ะวัฒ่นี้ธีร้ร้มของผูู้้คนี้

ท่ั�วทุ่กมุมโล่กภายในี้ชิ่วงไม่เกินี้ 20 ปีีข้างหนี้้า

ร้าชิบััณีฑิิต้ยสภาฯ ไดู้บััญญัต้ิศัพท่์ แล่ะความหมายของ 

Metaverse ในี้ภาษาไท่ยไว้ว่า “จักร้วาล่นี้ฤมิต้” หร้้อหมายถึึง

เท่คโนี้โล่ย้โล่กเสม้อนี้จร้ิง ท่้�ม้การ้สร้้าง แล่ะผู้สานี้สภาพแวดูล่้อม

ของโล่กท่างกายภาพ แล่ะโล่กดูจิทิ่ลั่เข้าดูว้ยกันี้จนี้กล่ายเปีน็ี้ “โลัก

เสม่ือนจริง” ท่้�เชิ้�อมต้่อกันี้เปี็นี้หนี้ึ�งเดู้ยว โดูยอาศัยเท่คโนี้โล่ย้ AR 

(Augmented Reality) แล่ะ VR (Virtual Reality) ในี้การ้เชิ้�อมต้่อ

โล่กกายภาพเขา้ไปีสูโ่ล่กเสมอ้นี้จร้งิไดูอ้ยา่งไร้ร้้อยต้อ่ ท่ำใหก้ล่าย

เปี็นี้เสม้อนี้โล่กเดู้ยวกันี้ 

AR (Augmented Reality) เปี็นี้เท่คโนี้โล่ย้ท่้�นี้ำวัต้ถึุ 3 มิต้ิ 

มาจำล่องแล่ะท่ำเสม้อนี้ว่าไดู้จัดูวางไว้ในี้โล่กกายภาพของเร้า 

ม้หล่ักการ้ท่ำงานี้ค้อใช้ิ Sensor ในี้การ้ต้ร้วจจับัภาพ, เส้ยง, 

การ้สัมผู้ัส หร้้อการ้ร้ับักลิ่�นี้ แล่้วจะสร้้างภาพ 3 มิต้ิขึ�นี้มาต้าม

เง้�อนี้ไขท้่�ไดู้ร้บัั ดูว้ยการ้ปีร้ะมวล่จาก Software โดูยผูู้ใ้ชิง้านี้จะต้อ้ง

มองผู้่านี้อุปีกร้ณี์ต่้าง ๆ ท้่�แสดูงภาพไดู้ ไม่ว่าจะเปี็นี้ แว่นี้ต้า, 

จอภาพ, จอ Smartphone หร้้อคอนี้แท่คเล่นี้ส์ ท่้�เปี็นี้ Hardware 

เพ้�อให้ผูู้้ใชิ้มองเห็นี้วัต้ถึุ 3 มิต้ิท่้�สร้้างขึ�นี้โดูยม้ฉากหลั่งเป็ีนี้ 

โล่กกายภาพ ร้าวกบััวา่มนัี้มอ้ยูจ่ร้งิในี้โล่กของเร้า โดูย AR สามาร้ถึ

แบั่งออกไดู้เปี็นี้ 3 ชินี้ิดูหล่ัก ๆ ดูังนี้้�

 Marker-Based จะใชิว้ธิีต้้ดิูต้ั�ง AR ในี้ใบัปีล่วิ หร้อ้วตั้ถึุ

ต้่าง ๆ โดูยผูู้้ใช้ิงานี้สามาร้ถึดููภาพ 3 มิติ้ไดู้จากการ้นี้ำกล้่องของ 

Smartphone ไปีส่องท้่�วัต้ถุึนัี้�นี้ เชิ่นี้ กร้ะดูาษเปีล่่าท่้�เม้�อส่องดู้วย

กล่้อง Smartphone จะเจอข้อมูล่แสดูงขึ�นี้มา

 Markerless ผูู้้ใชิง้านี้สามาร้ถึหยิบัจบััวตั้ถึทุ่้�สร้า้งขึ�นี้ในี้

โล่กเสม้อนี้จร้ิง นี้ำมาจัดูวางในี้โล่กจร้ิงไดู้ ผู้่านี้ application เชิ่นี้ 

ใชิ้ smartphone หร้้อ tablet เปีิดูใชิ้งานี้ AR application โดูยเปีิดู

กล่้องถ่ึายไปียังสถึานี้ท่้�ในี้โล่กกายภาพ แล้่วจึงท่ดูล่องนี้ำเอา

เฟัอร้์นี้ิเจอร้์เสม้อนี้ท่้� application สร้้างขึ�นี้ มาจัดูวางไว้ท่้�ห้องก่อนี้

จะไปีซึ่้�อเฟัอร้์นี้ิเจอร้์ของจร้ิงมาใชิ้งานี้

 Location-Based ให้ผูู้้ใชิ้งานี้นี้ำกล่้อง Smartphone 

ส่องไปียัง Location-Based AR จะแสดูงผู้ล่ข้อมูล่ของสถึานี้ท่้� 

นี้ั�นี้ ๆ  อา้งองิจาก GPS เช่ินี้ แสดูงป้ีายบัอกท่าง แล่ะชิ้�อถึนี้นี้ เป็ีนี้ต้น้ี้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้้�จักักบั Metaverse
ตลาดแห่่งให่ม่่บนโลกเสมื่อนจัรู้งิ
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ตััวอย่่าง การเอาเทคโนโลยีี AR ไปประยีุกต์์ใช้้

 การดููภาพ 3 มิิต์ิ จากการเปิดูกล้องใน Smart phone 

ใช้้เป็นสื่่�อการสื่อนในโรงเรียีนไดู้

 แสื่ดูงเน่�อหาประกอบในสื่ถานที�จรงิน้�น ๆ  เช้น่ เปน็ปา้ยี

บอกทาง (ของ Google) หรอ่ใช้้ในธุรุกจิการท่องเที�ยีว ต์ามิสื่ถานที� 

ท่องเที�ยีว เช้่น พิพิธุภ้ณฑ์์

 ใช้้กบ้การเล่นเกมิส์ื่ ที�เกี�ยีวก้บ Location เช่้น Pokemon GO

 ใช้้ประโยีช้น์ในดู้านการทหาร เร่�องการซ้้อมิรบทาง

ยีุทธุวิธุี การวางแผนจ้ดูกำล้งรบ

 ใช้ใ้นงานแสื่ดูงศิลิปะ โดูยีให้ความิละเอียีดูที�อา้งองิจาก

ช้ิ�นงานจริง

 ใช้้ในสื่่�อโฆษณา ในการแสื่ดูงสื่ินค้าต์่าง ๆ

VR (Virtual Reality) เป็น

เทคโนโลยีีที� ใ ช้้ จำลองสื่ถานที� ใน 

โลกเสื่มิ่อนจริงข้�นมิา โดูยีผู้ใช้้สื่ามิารถ

โต์้ต์อบก้บสื่ถานที�หร่อสื่ิ�งแวดูล้อมิที�

จำลองข้�นมิาไดู้ผ่านอุปกรณ์ เช้่น แป้น

พิมิพ์, เม้ิาส์ื่ หร่ออุปกรณ์ที�พ้ฒนาข้�น 

โดูยีเฉพาะ เช่้น ถงุมิอ่, รองเท้า เป็นต้์น โดูยี VR จะไม่ิมิชี้นดิูแบ่งแยีก 

ช้้ดูเจน เน่�องจากไมิ่จำก้ดูว่าจะต์้องใช้้เป็นแว่นต์า, Smartphone 

หร่ออุปกรณ์สื่วมิใสื่่เพ่�อใช้้ในการเข้าไปสืู่่โลกเสื่มิ่อนจริง แต์่จะมิี

อุปกรณ์อ่�น ๆ  ที�ช้่วยีให้สื่มิจริงยีิ�งข้�น (เพิ�มิประสื่บการณ์เสื่มิอ่นจรงิ) 

เช่้น เคร่�องจำลองการขบ้รถ ขบ้เคร่�องบนิ, อุปกรณ์เสื่ริมิสื่ำหร้บการ

เล่นเกมิสื่์ เป็นต์้น

ตััวอย่่าง การเอาเทคโนโลยีี VR ไปประยีุกต์์ใช้้

 ใช้้ในการเล่นเกมิส์ื่ เช่้น เกมิส์ื่แนว First Person 

Shooter จะปืนจำลองให้ถ่อไปในระหว่างเล่น และต์้วจำลองการ

เดูิน และวิ�งที�ผูกต์ิดูต์้วเราไว้ เป็นต์้น

 ใช้้ในการจำลองการฝึึกข้บเคร่�องบินของก้ปต์้น




