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ตัวิอย์่าง	การู้เอาเทคโนโลย์ี	VR	ไปัปัรู้ะย์ุกต์ใชิ�

 ใช�ในการเล่ันเกมส์ เช่น เกมส์แนว First Person Shooter 

จะปืนจำลัองให�ถ่ือไปในระหว่างเลั่น แลัะตัวจำลัองการเดืิน แลัะ

วิ�งที�ผ้กติดืตัวเราไว� เป็นต�น

 ใช�ในการจำลัองการฝึึกขึ้ับัเครื�องบัินขึ้องกัปตัน

 ใช�ในการจำลัองการฝึกึหดัืทางทหาร เชน่ การกระโดืดืรม่ 

โดืยัจะต�องใช�อุปกรณ์์เสริมเป็นชุดืกระโดืดืร่มจริง แลัะอุปกรณ์์ที� 

รั�งตัวให�ส้งจากพื�น

 ใช�ในการจำลัองบั�าน อาคารสำนักงาน หรือห�องตัวอย่ัาง

แบับัเสมือนที�มีการตกแต่งแลั�วในธิุรกิจอสังหาริมทรัพยั์ 

ดืังนั�น โดืยัสรุปแลั�ว เทคโนโลัยีั AR จะเป็นการนำวัตถุ่

เสมอืนมาสร�างปฏิสิัมพันธิ์กับัโลักกายัภาพ ส่วนเทคโนโลัยัี VR จะ

เป็นการสร�างโลักเสมือนจริง เช่น สร�างสถ่านที�ต่าง ๆ ขึ้้�นมาใหม่ 

หรือสร�างให�ใกลั�เคียังกับัโลักกายัภาพ ซึ่้�งเมื�อนำเอา AR แลัะ VR 

มาประสานการทำงานรว่มกันจะสามารถ่สร�างประสบัการณ์์เสมอืน

จริงขึ้องโลักอีกใบัให�กับัผ้�ใช�งาน โดืยัที�ผ้�ใช�จะสามารถ่ตอบัสนอง

กบััวตัถ่ใุนโลักเสมอืนจรงิ รวมถ้่งโลักกายัภาพไดื�แบับัไร�รอยัตอ่ เรา

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้้�จักักบั Metaverse
ตลาดแห่่งให่ม่่บนโลกเสมื่อนจัริู้ง
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จะเรียักเทคโนโลัยัีนี�ว่า MR หรือ Mixed 

Reality (น้กถ่้งภาพ Tony Stark กำลััง

ออกแบับัสิ�งต่าง ๆ ในภาพยันต์ขึ้อง 

Marvel แต่ต�องใส่แว่นเพื�อมองสิ�งที�กำลังัทำ) กลัา่วให�เขึ้�าใจง่ายั ๆ  

คือ AR คือ สร�างการมองเห็นวัตถุ่ในโลักเสมือนจริง ส่วน VR คือ 

สร�างการสัมผัสวัตถุ่ในโลักเสมือน แลัะ MR ก็คือ มองเห็นวัตถุ่ 

ในโลักเสมือนจริง แลัะสัมผัสไดื�โดืยัสามารถ่ซึ่�อนทับักับัโลัก

กายัภาพ จากจดุืนี�ทำให�หลัายัองคก์ารมองเหน็ความเปน็ไปไดื�ทาง

ธิุรกิจ มองเห็นตลัาดืแห่งใหม่ที�มีโอกาสมากมายัมหาศึาลั

นอกจากนี�ยัังมกีารพัฒนาเพื�อขึ้ยัายัขึ้อบัเขึ้ต แลัะสร�างการ

เชื�อมต่อการทำกิจกรรมในโลักเสมือนจริงไปยัังเทคโนโลัยัีที�อยั้่ใน

โลักกายัภาพแบับัคุณ์ภาพสง้ อาทิ ใช�เพื�อการฝึกึซึ่�อมขึ้องหุ่นยันต์, 

AI, การควบัคุมเครื�องจักรเพื�อทำงานเฉพาะบัางอย่ัาง ซึ่้�งจะเรียัก

เทคโนโลัยัีนี�ว่า XR หรือ Extended Reality ซึ่้�งเกิดืจากการผสาน 

AR VR แลัะ MR เขึ้�าดื�วยักัน 

รู้้�จัักกับ	Metaverse

ชว่งปลัายัปทีี�ผา่นมา (2021) กระแสเทคโนโลัยัโีลักเสมอืน

จรงิไดื�รบััความสนใจจากคนทั�วโลัก เพราะคนหลัายัลั�านคนรวมถ่ง้

องคก์ารชั�นนำทั�วโลัก ตระหนกัแลั�ววา่เทคโนโลัยีัโลักเสมอืนจรงินั�น

ไมไ่ดื�เป็นเพียังแค่เกมส์ 3D หรือการสวมแว่น VR แลั�วเห็นภาพขึ้อง

โลักเสมือนจริงที�ม ีGraphics สวยั ๆ  เท่านั�น หลังัจากที� Facebook 

ประกาศึเมื�อปลัายัเดืือนตุลัาคม ถ่้งการ Rebranding เป็น Meta 

จนยัอมลังทุนเม็ดืเงินมหาศึาลัเพื�อขึ้ออนุญาตใช�ชื�อนี� (เนื�องจากมี

การใช�ชื�อดัืงกล่ัาวจดืทะเบีัยันไว�ก่อนหน�านี�แลั�ว) ทั�งนี� Mark Zuck-

erberg Co-founder แลัะ CEO ขึ้อง Facebook (ปัจจบุันัเป็น Meta 

Platforms) ตั�งใจให�ชื�อ Meta สะท�อนถ่้งทิศึทางการพัฒนา แลัะ

ดืำเนินงานขึ้องบัริษัท ที�มีต่อเทคโนโลัยัีโลักเสมือนจริง ซึ่้�งมี 

เป้าหมายัที�จะช่วยัให�ผ้�คนเชื�อมต่อ ค�นหาชุมชน แลัะขึ้ยัายัธิุรกิจ 

ทำให�องค์การชั�นนำ แลัะผ้�คนจากทั�วโลักต่างตื�นตัวกับัเทคโนโลัยัี

ดืังกลั่าวในชื�อขึ้อง “Metaverse”

Metaverse มาจากคำว่า Meta ที�แปลัว่าเหนือกว่า กับั 

คำว่า Verse ที�มาจาก Universe หรือจักรวาลั ถ่้งตรงนี�เมื�อนำมา

ผนวกกับัการสร�าง แลัะเขึ้�าถ่้งโลัก

เสมือนจริงดื�วยัเทคโนโลัยัี AR แลัะ 

VR รวมกับัระบับั Social media ที�

มี ขึ้� อ ม้ ลั บัั ญ ชี ผ้� ใ ช� ง า น จ ำ น ว น

มหาศึาลัขึ้อง Facebook ที�มีการ

เชื�อมโยังกันเป็นสังคมขึ้นาดืใหญ่

ระดืับัโลัก ซ้ึ่�งถ่�ายักเอาผ้�ใช�งาน, 

ขึ้�อมล้ัความสมัพนัธ์ิระหว่างผ้�ใช�งาน, 

ความสนใจ, พฤติกรรมการบัริโภค, การซึ่ื�อขึ้ายัแลักเปลัี�ยัน, 

การโฆษณ์า, การทำการตลัาดื, ระบับั market place แลัะอีก

มากมายั ฯลัฯ นำมาไว�บัน platform ขึ้องโลักเสมอืนจรงิขึ้นาดืใหญ่

ที�เรียักว่า Metaverse แลั�ว จะมีหน�าตาเป็นอยั่างไร 

หลัายั ๆ ท่านอาจจะเริ�มมองภาพ Metaverse ออก หรือ

หากเป็นคนชอบัดื้ภาพยันต์ เมื�อปี 2018 มีภาพยันตร์เรื�อง Ready 

Player One ที�เนื�อหาสามารถ่สะท�อนภาพ แลัะขึ้นาดืขึ้อง Meta-

verse ไดื�ค่อนขึ้�างชัดืเจน ผ้�คนในภาพยันตร์เรื�อง Ready Player 

One มีชีวิตจริงอยั้่ในโลักกายัภาพ แต่ก็ยัังมีอีกตัวตนอยั้่ในโลัก

เสมอืนจรงิในรป้แบับัขึ้อง Avatar ที�มกีารใช�ชวีติโลัดืโผนกวา่มกีาร

เลั่นเกมส์แข่ึ้งขัึ้นเพื�อหารายัไดื�ที�เป็นสกุลัเงินในโลักเสมือนจริง 

(Coin) แลัะนำมาซึ่ื�อหา item ต่าง ๆ  เหมือนในโลักกายัภาพ มีการ

ซึ่ื�อ-ขึ้ายั แลักเปลัี�ยัน ทำธิุรกรรม ฯลัฯ

Metaverse มกีารพฒันาอยัา่งต่อเนื�องทั�งในสว่นขึ้อง Plat-

form แลัะอุปกรณ์์สำหรับัการเขึ้�าถ่้ง แลัะใช�งานซ้ึ่�งเป็นส่วนที�มี

ความสำคัญ เนื�องดื�วยัราคาขึ้องอุปกรณ์์ที�ค่อนขึ้�างส้ง ส่งผลั

โดืยัตรงต่อการเขึ้�าถ้่งขึ้องผ้�ใช�งาน แต่ Metaverse ไดื�กระตุ�นให�

บัริษัทผ้�พัฒนา Hardware ชั�นนำ เขึ้�ามาร่วมในตลัาดืการพัฒนา

อปุกรณ์ ์ซึ่้�งหมายัรวมไปถ่ง้บัรษิทัชั�นนำดื�าน mobile device อยัา่ง

เช่น Apple ที�มีฐานผ้�ใช�งานจำนวนมหาศึาลั แลัะเทคโนโลัยีัที� 

ทันสมัยัในระดืับัแถ่วหน�าขึ้องโลัก หากบัริษัทเหลั่านี�เขึ้�าร่วม 

จะเป็นการเร่งให� Metaverse เกดิืเป็นรป้ธิรรมเรว็ยัิ�งขึ้้�น ดื�วยัการวจัิยั 

อยั่างต่อเนื�อง เทคโนโลัยัีการผลัิตที�ทันสมัยั นำไปส้่การลัดืต�นทุน 

ส่งผลัต่อราคาอุปกรณ์์ทำให�ผ้�คนสามารถ่เขึ้�าถ้่งโลักเสมือนจริงไดื�

อยั่างเท่าเทียัม โดืยัปัจจุบัันทาง Facebook เองก็ไดื�มีการพัฒนา

แว่นตาอจัฉรยิัะซึ่้�งไดื�รบััการออกแบับัโดืยั brand แวน่ตาระดัืบัโลัก

อยั่าง Ray-Ban ซึ่้�งเป็นการตอกยั�ำว่า ถ่้งเวลัาการเปลัี�ยัน

ประสบัการณ์์ แลัะร้ปแบับัการใช�งาน Social Media แบับัเดืิม ๆ 

ไปส้่โลักเสมือนจริงแลั�ว


