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“VR”

โลกของเทคโนโลยี
กับความจริงเสมือน
หลายคนคงเคยจินตนาการว่า หากสามารถจำ�ลอง
เหตุการณ์ตา่ งๆ ขึน้ มา แล้วมองเห็นภาพเหตุการณ์นนั้ ๆ
ได้อย่างสมจริงก็น่าจะสนุกตื่นเต้นไม่น้อย ซึ่งทุกวันนี้
ความก้าวล้ำ�ทางเทคโนโลยี ได้กระชับความจริงเสมือน
นั้นให้ ใกล้เข้ามาทุกที
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ปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีจำ�นวนมากได้นำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์และคอนเทนต์สำ�หรับ VR เพือ่ เพิม่ ช่องทางใหม่
ในการสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และเหมาะสม
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน แต่การจะเลือกผลิตภัณฑ์
VR ที่ถูกใจ คุณควรจะทำ�การบ้านและศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีนี้เอาไว้สักหน่อย
จุดกำ�เนิดของ Virtual Reality (VR)
VR ย่อมาจากคำ�ว่า Virtual Reality เกิดขึ้นมา
ในปี ค.ศ. 1970 ซึ่ ง ในตอนนั้ น เต็ ม ไปด้ ว ยข้ อ จำ�กั ด
ทางด้านเทคโนโลยี แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น
และต้นทุนถูกลง ทำ�ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
โดย VR จะช่วยให้เราเข้าถึงการจำ�ลองสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ผ่านการมองเห็น เและป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยให้ทศั นวิสยั
การมองเห็ น ของเราเหมื อ นเข้ า ไปในโลกเสมื อ นจริ ง
โดยสามารถมองได้รอบตัว 360 องศาทุกทิศทาง เสมือน
อยูใ่ นเหตุการณ์นนั้ ๆ ซึง่ ในตอนนีเ้ ทคโนโลยี VR ถูกนำ�มา
ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในวงการภาพยนตร์ วงการเกม
เป็นต้น โดย VR ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำ�คัญในการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี และเป็นประตูสโู่ ลกอนาคตทีท่ กุ คนรอคอย
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การผจญภัยในโลกใหม่ๆ
เทคโนโลยี VR ช่ ว ยทำ�ให้ เ รื่ อ งที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้
กลายเป็นจริง ด้วยการพัฒนาข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ที่ ส่ ง มอบประสบการณ์ เ สมื อ นจริ ง ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง าน
ด้วยอุปกรณ์ ตั้งแต่ระบบเสียงรอบทิศทาง และใช้งาน
ได้บนสมาร์ทโฟน จนถึงระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
เพื่อตอบสนองให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินแบบไร้ขีดจำ�กัด
เทคโนโลยี VR ยังได้สร้างปรากฏการณ์ทยี่ งิ่ ใหญ่ อาทิ
การสัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศรีสอร์ทสุดชิล
ก่อนการจองห้องพัก การสร้างคอนเทนต์ผา่ นทางโซเชียล
เน็ตเวิรก์ เช่น YouTube โดยทีห่ ลายคนมองว่าเทคโนโลยี
VR สร้างมาสำ�หรับความบันเทิงเพียงเท่านั้น แต่ทราบ
หรือไม่ว่า VR มีประสิทธิภาพที่มากกว่าความบันเทิง
เพราะยั ง มี ค วามสามารถในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยภาวะต่ า งๆ อาทิ การนำ�ไปใช้
ในการช่ ว ยบรรเทาอาการผู้ ป่ ว ยภาวะปวดหลอน
ที่เจ็บปวดในส่วนแขน-ขาที่ถูกตัดไปแล้ว และยังสามารถ
ช่ ว ยทหารผ่ า นศึ ก ที่ ต้ อ งต่ อ สู้ กั บ โรคเครี ย ด PTSD
หรือ post-traumatic stress disorder ได้ รวมถึงเด็ก
ที่อยู่ในสภาวะออทิสติก โดยนำ�ไปใช้ในการสอนเกี่ยวกับ
บทเรียนทางด้านการดำ�รงชีวิตในสังคม และอาจารย์
สาขาวิ ช าแพทย์ ยั ง ได้ นำ�เทคโนโลยี ดังกล่าวไปใช้ใน
การสอนนักศึกษาเกีย่ วกับการผ่าตัด ก่อนทีพ่ วกเขาจะลงมือ
ภาคปฏิบัติจริง และที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
สถานทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายหรือทีเ่ รียกว่า “Hospice”
ก็ได้ริเริ่มนำ�เทคโนโลยี VR มาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยจะได้เห็นในสิ่งที่อยากเห็น
และสัมผัสบรรยากาศราวกับว่าได้ไปสถานที่นั้นจริงๆ
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาก็ตาม
การนำ�เทคโนโลยี VR มาใช้นั้นถือเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ น่ า จะช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ เ ป็ น อย่ า งดี
และคงจะดีไม่น้อย หากสามารถนำ�เทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้ในวงการแพทย์บ้านเรา เพราะถือเป็นความก้าวลํ้า
ทางเทคโนโลยีที่ควบคู่ไปกับการรักษาคนไข้ ตรงตาม
นโยบาย Thailand 4.0 นั่นเอง

มิติใหม่ของการประชุม
ผ่านเทคโนโลยี VR (Facebook Space)
งานประชุม Developer F8 ของเฟสบุ๊คที่จัดขึ้น
เป็นประจำ�ทุกปี จะมีการเผยทิศทางการพัฒนาระบบและ
ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ให้กบั นักพัฒนาได้นำ�ไปทดสอบ โดยปีนี้
ได้เปิดตัวโครงการ Facebook Spaces อันเป็นผลงาน
จากทีม Oculus หรือบริษัทผลิตแว่นตาและซอฟต์แวร์
VR ซึ่งโครงการนี้เปิดให้นักพัฒนาที่สนใจสมัครเข้าร่วม
ทดสอบระบบซอฟต์ แวร์ ใ น VR มี ฟี เจอร์ ใ ห้ ท ดสอบ
3 ส่วนหลัก คือ การวาดภาพ 3 มิติกับวัสดุ, การแสดง
ภาพกราฟิ ก ซ้ อ นกั บ ภาพจริ ง ผ่ า นแว่ น ตา VR และ
การเชือ่ มต่อกับเพือ่ น Connect with friends Facebook
Spaces เปรียบเสมือนการเข้าไปสู่โลกในอีกด้านหนึ่ง
ขณะใส่แว่นตา VR ทีส่ ามารถนำ�ไปต่อยอดเป็นซอฟต์แวร์
การสื่อสารอื่นได้ โดยขึ้นอยู่กับนักพัฒนาว่าต้องการใช้
Facebook Spaces ด้านไหน ในเบือ้ งต้นได้ปล่อยเนือ้ หา
วิดีโอและรูปภาพแบบ 360 องศา ออกแสดงผลกับ
Facebook Spaces โดยผู้สวมแว่นตา VR สามารถ
เดินไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อดูภาพ Immersive และ
3D objects ได้ตามจุดที่มี virtual markers กำ�กับไว้
หรือจะถ่ายภาพคุย Video Call กับเพือ่ นๆ ผ่านตัวละคร
แบบ Avatar ก็ได้เช่นกัน
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยี VR นั้นได้เข้ามา
ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้
มันจะกลายเป็นอุปกรณ์ทมี่ บี ทบาทสำ�คัญและมีอทิ ธิพล
ต่อชีวิตประจำ�วันของคนเรา ไม่ต่างจากสมาร์ทโฟน
เลยก็เป็นได้

VR มีประสิทธิภาพที่มากกว่าความบันเทิง
เพราะยังมีความสามารถในการช่วยเหลือสังคม
การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะต่างๆ ได้อีกด้วย
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