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การบูรณาการใชเทคโนโลยีการจําลองเสมือนจริง (Virtual Reality Technology) ในปจจุบัน
น.ท.อิสระ อมตะชีวะ นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม

การจัดการฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจทางทหารและพลเรือน ตองจัดเตรียมงบประมาณเพื่ อ
บริหารจัดการฝกอบรมที่มีความยุงยากซับซอน บอยครั้งความยากของการบริหารจัดการความพรอมในการจัดการ
ฝกอบรมแบบการฝกจริง (Live Training) นั้น สงผลใหเกิดคาใชจายจํานวนมหาศาล เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลมีการ
พั ฒ นายิ่ งขึ้ น ไปแปรผั น ตรงกั บ เวลาที่ ใช ในการเกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ นวั ต กรรม (Innovative Products after
Technology Maturity) การแสวงหาหนทางที่จะใชเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาชวยในการสรางเครื่องมือการฝกที่
สามารถสงมอบการฝกจําลองเสมือนจริง (Virtual Reality Training) จึงกาวเขามาอยูในกระแสของการฝกอบรม
ดวยเครื่องชวยฝกที่ชวยประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถวัดคาและประเมินผลได
คําจํากัดความของ Virtual Reality แปลความหมายจากคําภาษาอังกฤษไดโดยธรรมชาติจากคําวา
Virtual ซึ่ งแปลว า “ใกล เคี ย ง” (Virtual) และ คํ าว า Reality คื อ ลั ก ษณะความเป น จริ งที่ เราสั ม ผั ส และเก็ บ
ประสบการณไดดวยความเปนมนุษย ดังนั้น Virtual Reality จึงหมายรวมถึง ความใกลเคียงความเปนจริงที่สุด
(Near-reality) นั่นคือ Virtual Reality อางอิงถึงโปรแกรมและการเลียนแบบที่เสมือนจริงตอวัตถุประสงคเฉพาะ
ใด ๆ
มนุษยรูจักโลกผานระบบประสาทสัมผัสและการรับรู เมื่อแรกเริ่มเรียนรูในโรงเรียน เราไดเรียนรูวามนุษย
มีประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ไดแก การรับรูรสชาด การสัมผัส การดมกลิ่น การมองเห็น และการไดยิน จะเห็ นไดวา
ประสาทสัมผัสการรับรูของมนุษยเกี่ยวของโดยตรงกับอวัยวะหลักของตัวมนุษยเอง แตในความเปนจริงมนุษยมี
ประสาทสัมผัสมากกวาที่ไดกลาวมาขางตน ตัวอยางเชน ระบบรับรูการทรงตัว ขอมูลที่ผานเขามาทางเซ็นเซอร
ชีวภาพของมนุษยโดยตรงไปสูสมอง สรางความมั่นใจวามนุษยไดรับขอมูลจํานวนมหาศาลไหลเขาไปสูจิตใจของ
มนุษยเอง
ทุ ก สิ่ งทุ ก อย างเกี่ ย วกั บ ความเป น จริ งที่ ม นุ ษ ย ได รั บ รู จ ากประสาทสั ม ผั ส ต า ง ๆ นั้ น เป น ผลมาจาก
ประสบการณรวมทั้งหมดที่ผสมผสานขอมูลจากเซนเซอรชีวภาพของมนุษยและกลไกทางตรรกะของสมอง เมื่อ
เปนเชนนั้นจึงเปนไปไดวา หากมนุษยสามารถสัมผัสถึงขอมูลที่ไดรับการจัดสรางขึ้นมา การรับรูถึงความเปนจริงก็
จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย มนุษยจะไดรับการนําเสนอความจริงในรูปแบบที่สรางขึ้นและไมไดเปนความจริงที่
เกิ ด ขึ้ น จริง ๆ แต จ ะเป น ความเป น จริ งที่ ได รับ การบรรจุสูส มองของมนุ ษย นี่คื อสิ่งที่ ส ามารถอ างอิ งได วาเป น
Virtual Reality กลาวโดยสรุปคือ Virtual Reality ทําการสงมอบสภาวะแวดลอมที่ใกลเคียงกับความเปนจริงที่
สรางดวยคอมพิวเตอรใหกับระบบประสาทสัมผัสการรับรูของมนุษย ซึ่งมนุษยสามารถสํารวจไดในรูปแบบที่กําลัง
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เปนที่นิยม หากจะกลาวในเชิงเทคนิค Virtual Reality สามารถอธิบายเปนคําจํากัดความวา เปนสิ่งแวดลอม 3
มิ ติที่ ส รางด ว ยคอมพิ ว เตอร โดยสิ่ งแวดล อมเสมือนจริงนี้ จ ะถูกสํารวจและตอบโตจ ากบุค คลที่ เขาใช Virtual
Reality บุ คคลดั งกล าวจะกลายเป น ส วนหนึ่งของโลกจําลองสามารถจับ ตองวัตถุเสมือนหรือปฏิบัติการแสดง
บทบาทที่มีการเคลื่อนไหวได
การจะนํา Virtual Reality มาใชนอกจากจะตองใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาบูรณาการแลว ยังตองมี
Hardware เปนตัวกลางเขามาเกี่ยวของดวย ตัวอยางเชน Headsets ลูวิ่งแบบ Omni-directional Treadmill
และถุงมือแบบพิเศษ เปนตน อุปกรณเหลานี้จะใชเปนตัวกระตุนประสาทสัมผัสการรับรูของมนุษยใหเขาสูโลก
มายา อยางไรก็ตามเทคโนโลยี Virtual Reality จะตองคํานึงถึงขอจํากัดทางกายภาพของมนุษยดวย ตัวอยางเชน
ขอบเขตการมองเห็นของมนุษยนั้น ไมเหมือนกับขนาดของกรอบภาพในวิดีโอเกม มนุษยมีการมองเห็นชวงกวางไม
เกิน 180 องศาและมนุษยก็ไมสามารถรับรูถึงการมองเห็นทางขนาน (Peripheral Vision) ไดเสมอไป ฉะนั้นหาก
สัมผัสการมองเห็นและการรับรูการทรงตัวบอกสมองมนุษยในแนวทางที่ขัดแยงกันก็จะทําใหเกิดอาการ “เมารถ”
(Motion Sickness) หากเกิดเหตุการณนี้ขึ้นก็จะสรางประสบการณที่ไมเปนผลดีและจําเปนตองแกไขปญหาทั้ง
Software และ Hardware ของระบบ Virtual Reality

ตัวอยาง Daydream VR (Source: ผลิตภัณฑบริษัท Google)

คําถามที่มักมาจากผูอานนาจะเปน “ดวยความพยายามที่จะพัฒนา Virtual Reality มากขนาดนี้ แลวจะ
ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือไม?” คําตอบนี้มุงไปยังศักยภาพของเทคโนโลยี Virtual Reality อยางเห็นไดชัด เชน
ภาพยนตรสามมิติ หรือวิดีโอเกม อยางไรก็ตามมีตัวอยางในขอบเขตงานอื่น ๆ ที่สําคัญและไดรับความสนใจแรง
หนุน ไดแก สถาปตยกรรม การกีฬา การแพทย ศิลปะ งานบันเทิง การฝกจําลองเสมือนจริงทางทหาร เปนตน
Virtual Reality สามารถนําไปสูการคนพบที่นาตื่นเตนใหมที่มผี ลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย
เมื่อใดก็ตามที่ภารกิจมีความเสี่ยง ไมวาจะเกี่ยวของกับวัตถุระเบิดหรือการกระทําใด ๆ ที่ไมสามารถทําได
งายในชีวิตจริง เทคโนโลยี Virtual Reality จะเปนทางเลือกสําคัญ ไมวาจะเปนการฝกบินเครื่องบินขับไลของศิษย
การบิน หรือการฝกผาตัดของศัลยแพทยฝกหัด Virtual Reality สามารถสรางความเสี่ยงเพื่อกดดันผูเขารับการฝก
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ในโลกจํ าลองเสมื อนจริ ง เพื่ อให ได รับ การเสริม สรางประสบการณ ที่ ใกล เคี ย งความเป น จริงที่ สุ ด ได แนวโน ม
คาใชจายในการจัดซื้อเทคโนโลยี Virtual Reality ก็เหมือนกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งเคยอยูในกระแสความนิยมมา
กอน นั่ น คือราคาเริ่มลดลงเรื่อย ๆ เมื่ อเวลาผานไป เทคโนโลยี Augmented Reality สามารถจะเปลี่ ยนวิธี ที่
มนุษยทําการโตตอบและเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิตอลไดอยางมีนัยสําคัญ และเสริมสรางการใชเทคโนโลยีเพื่อ
มนุษยชาติและสรางใหเทคโนโลยีตอบสนองตอความตองการของมนุษยไดดียิ่งขึ้น

VR in surgeon training
(Source: https://i1.wp.com/triotree.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/vr-in-medicine.jpg)

ระบบ Virtual Reality นั้ น มี ห ลากหลายชนิ ด แต ทั้ ง หมดจะมี คุ ณ ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น คื อ
ความสามารถที่ จ ะอนุ ญ าตให ผู ใช ได รั บ มุ ม มองภาพ 3 มิ ติ และภาพ 3 มิ ติ เหล านั้ น จะมี ข นาดที่ เหมื อ นจริ ง
นอกจากนี้ภาพ 3 มิติตองเปลี่ยนแปลงมุมมองในสภาพแวดลอมเสมือนตามที่ผูใชไดมีการเคลื่อนไหว เพื่อใหมั่นใจ
วาสภาพแวดลอมโลกเสมือนนั้นมีทั้งความสมจริงและคุณสมบัติที่นาใชงาน
สภาพแวดล อมเสมื อนจริงควรจะตอบสนองที่ ขณะเวลาจริ ง (Real-time) ในขณะที่ ผูใชกําลังสํ ารวจ
สิ่งแวดลอมจําลองอยู ป ญ หาจะเกิ ดขึ้ น ไดห ากมีความลาชาในรอยตอระหวางการกระทําของผูใชงาน Virtual
Technology และการตอบสนองจากระบบหรือมีความเปนไปไดที่จะเกิดการหยุดชะงักของประสบการณใชงานที่
ไดรับ เบื้องตนกอนที่เทคโนโลยีจะสามารถใชงานไดอยางสมบูรณแบบ ผูใชระบบจําลองเสมือนจริงจะตองปรับตัว
ระหวางการฝกใชงานเล็กนอยเพื่อปรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เป าหมายและวั ตถุ ป ระสงค ห ลั กในการใช เทคโนโลยี Virtual Reality คือความเปน ธรรมชาติที่ ลื่น ไหลในการ
ปฏิสัมพันธกับระบบจําลองเสมือนจริงเพื่อใหไดรับประสบการณและความทรงจําที่ยากจะลบเลือน
แนวโนมทางเทคโนโลยี Virtual Reality ในงานจําลองการฝกเสมือนจริงทางทหารไดมีตัวอยางที่สืบคนได
จากตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย (Calytrix technologies, Australia) ที่มีการใชเทคโนโลยีนี้ ในการฝกภารกิจ
ทางทหารตาง ๆ เชน Aircrew, Airlift, Gunnery Aircrew, Sniper Training(s) ตามภาพตัวอยางขางลาง
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Aircrew Training

Airlift Training

Gunnery Aircrew Training

Sniper Training

เทคโนโลยี Virtual Reality ซึ่งเดิมทีจะไดรับแรงผลักดันใหมีความเป นไปไดและเกิดผลงานขึ้นมาจาก
อุต สาหกรรมของเอกชน โดยเฉพาะอย างยิ่ งในแวดวงของเกมคอมพิ ว เตอร แต ในป จ จุบั น เทคโนโลยี Virtual
Reality ไดกาวเขามามีบทบาทในวงการอื่น ๆ เชน วิศวกรรม สถาปตยกรรม การกีฬา การแพทย ศิลปะ และงาน
บันเทิง และที่สําคัญไดมีการนําเทคโนโลยี Virtual Reality มาใชในการทหารแลวดวยเชนกัน

VR in Gaming/Combat Missions
(Source: http://www.tweakyoubiz.com)

VR in Commercial Industry
(Source: https://www.digitalbodies.net/wp-content/uploads/2016/05/IBB-VR-Report.jpg)

ทางด านความคุ มค าทางงบประมาณตอการนําเทคโนโลยี Virtual Reality มาใช ในภารกิจ เฉพาะนั้ น
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐอลาบามา ไดศึกษาวิจัยและทดลองเปรียบเทียบผลการฝกปฏิบัติภารกิจของทีมนักดับเพลิง
โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรกไดรับขอมูลจากพิมพเขียวของตึกที่ใชทําการทดลอง กลุมที่สองไดฝกเคลื่อนที่ใน
แบบจําลอง Virtual Reality และกลุมที่ 3 ไมไดรับขอมูลหรือการฝกอบรมใด ๆ กอนการทดลองเลย ผลลัพธที่ได
ปรากฏวา กลุมที่ 1 และ 2 ไดรับผลลัพธ (วัดจากคาเฉลี่ยและ Variance ของการเลี้ยวผิดเสนทาง) ดีเทา ๆ กัน
และทั้งสองมีผลลัพธที่ดีกวากลุมที่ 3 ในการฝกนักดับเพลิงในยุคนั้น หากตองทําการเผาตึกจริงเพื่อใหนักดับเพลิง
ไดฝกการชวยเหลือผูประสบภัย การทําเชนนี้มีคาใชจายที่สูงมากและโอกาสที่จะไดรับอนุมัติการปฏิบัติเปนไปได
นอย ดังนั้นการฝกโดยใชเทคโนโลยี Virtual Reality เขามาชวยจึงมีความคุมคาเป นอยางมากเมื่อเทคโนโลยีที่
นํามาใชมีราคาลดลงเรื่อย ๆ
อางอิงจากระบบสืบคนขอมูลในเว็บเพจของกรมทรัพยสินทางปญญา พบวาในประเทศไทยยังไมเคยมีการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในสวนที่เกี่ยวกับ Virtual Reality เลย ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการจดทะเบียน
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม
จํานวน 369,394 ฉบับ เยอรมนี 516,967 ฉบับ ออสเตรเลีย 131 ฉบับ เกาหลีใต 3,024 ฉบับ และญี่ปุน 4,191
ฉบับ ตามลําดับ จะเห็นไดวาประเทศไทยมีความขาดแคลนและลาหลังทางเทคโนโลยี Virtual Reality อยูมาก
ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) อยูในระดับคอนขางต่ํา มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองเริ่มทําการรับถายทอดเทคโนโลยีและทําวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหกาวทันกระแสของโลก
กลาวสรุปโดยสังเขปไดวา Virtual Reality คือการจําลองเพื่อสรางสภาพแวดลอมเสมือนใหแสดงผลตอ
ระบบประสาทสัมผัส การรับรูของมนุ ษยเพื่ อใหไดรับ ประสบการณที่เสมือนกับวาไดอยูในเหตุการณนั้น จริง ๆ
เทคโนโลยีที่นําเขามาใชงานสรางผลกระทบตอการสัมผัสรับรูและระบบความจําในสมองมนุษย เทคโนโลยี Virtual
Reality จึงมีใชงานทั้งในดานความบันเทิง ทางพาณิชยและทางทหาร เทคโนโลยีน้ีจะมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ และมี
การใชงานอยางแพรหลายมากขึ้น มนุษยสามารถคาดหวังไดวาจะไดเห็นการใชงานแบบบูรณาการของเทคโนโลยี
อีกมากในอนาคต ซึ่งบางที Virtual Reality อาจจะเขามาเปนสวนสําคัญของการสื่อสารและการทํางานที่มนุษย
จําเปนตองใชงานในชีวิตจริง
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