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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านนวัตกรรมของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

และ เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) จนกลายมาเป็น เทคโนโลยีการผสมผสาน

ระหว่างโลกเสมือนจริงและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Merged Reality) ในบทความมีการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างทั้ง 3 เทคโนโลโลยีดังกล่าว รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Merged Reality ภายใต้บริษัทชั้นน าของโลก 

3 บริษัท อันได้แก่ บริษัท Intel, Cannon และ Microsoft อีกทั้งยังแสดงถึงประโยชน์ จากการน าเทคโนโลยี

การผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจริงและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะใช้ในการ

ออกแบบสินค้าเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถยนต์ กล้องถ่ายรูป และ

อ่ืนๆ ตลอดจนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจริงและสภาพแวดล้อมรอบตัวใน

อนาคต   

 

ค าส าคัญ : ความจริงเสมือน, เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง, เทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกเสมือน

จริง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
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Abstract 

 This article aims to study the innovation technology of virtual Reality and Augmented 

Reality that became Merged Reality. In this article, there is a comparison about the 

differences between virtual Reality, Augmented Reality and Merged Reality. Including the 

launch of new MR product under 3 powerful companies such as Intel Corporation, Cannon 

IT Solution and Microsoft Company. Moreover this article also shows advantages use of 

Merged Reality technology in manufacturing. It used to design product in virtual form for 

reduce cost of prototype like automobile industry, camera production and etc. Besides the 

trends of use Merged reality in the future. 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันโลกก าลังก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปการหลัก  

ก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีเหล่านี้สูง  ซึ่งเทคโนโลยี “Merged Reality” หรือ MR นี้ คือเทคโนโลยี

ที่เชื่อมโยงภาพในโลกเสมือนจริง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกปัจจุบันนี้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

อุตสาหกรรม จึงท าให้ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน  เพราะสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ และ

ท าให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลกเสมือนนี้ได้เข้ามาใกล้ตัวผู้คนในยุค

นี้มากขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้  เทคโนโลยีดังกล่าว จะมีบทบาทส าคัญ  ที่ทุกคนจึงควร

เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอันใกล้ตัว เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ “Merged 

Reality”  อาจกลายเป็นอุปกรณ์ท่ีเข้ามาอยู่ติดกับชีวิตประจ าวันของทุกคนเลยก็เป็นได้ 

ที่สุดของโลกแห่งประสบการณ์โลกเสมือนจริง (Merged Reality: MR) เป็นประเภทหนึ่งของ

เทคโนโลยีที่มีการน า ระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพ่ือสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้และ

เป็นนวัตกรรมที่ก าลังน่าจับตามองมากที่สุดในปัจจุบัน และในสภาวะที่โลกก าลังหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันความต้องการเหล่านั้นก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้

อย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่ท้าทายผู้ผลิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือท าอย่างไรถึงจะพัฒนาสินค้าและ

บริการให้มีความพิเศษ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวัง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับคู่

ค้า ช่วยต่อยอดธุรกิจ รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม เมื่อ

เป็นเช่นนี้จึงได้มีการน าเทคโนโลยี Merged Reality มาช่วยในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือประหยัด

แรงงานและต้นทนุในการพัฒนาสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคในยุคนี้ 
 

Virtual  World Technology  เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 
 

 ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา  เราอาจจะเคยได้ยินค าว่า  Virtual  Reality  (VR) หรือโลกเสมือน VR คือ 

เทรนด์ใหม่ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมาก  ด้วยศักยภาพในการ  “วาร์ป”  การรับรู้ของผู้ใช้เข้าไปยังอีกโลกหนึ่งที่

ได้รับการเรนเดอร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างสวยงามสมจริง  เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงช่องทางการมี

ปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ  ทั้งกับคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ด้วยกันเอง 
 

 ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยี  Virtual  Reality  เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัย

ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเม่ือกว่า  40  ปีที่แล้ว  เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหาร  และการจ าลอง

การบิน  ต่อมา อีแวน  ซูเทอร์แลนด์  (Ivan  Sutherland)  ได้ประดิษฐ์จอภาพสวมศีรษะ  3  มิติรุ่นแรก
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ออกมา  และในเวลานั้นได้มีพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเกิดขึ้น  การใช้จอภาพสวมศีรษะ  3  มิติ

ร่วมกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  3  มิติ  จึงนับเป็นต้นก าเนิดของเทคโนโลยีเสมือนจริงในปัจจุบัน (สมสุข หินวิมาน

, 2555) ระบบเสมือนจริงมีอุปกรณ์พิเศษในการมอง  การได้ยิน  การสัมผัสจากโลกที่จ าลองขึ้น  และอุปกรณ์

ที่ใช้จะต้องสามารถที่จะบันทึก  และส่งเสียงพูด  หรือเคลื่อนไหวได้ในโปรแกรมที่ท าให้เกิดการจ าลอง  (อดิ

ศักดิ์ จ าปาทอง, 2556) ท าให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง  ระบบคอมพิวเตอร์สามารถตรวจ

รับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้  น าไปประมวลผลและแสดงผลให้ผู้ใช้ตอบสนองการเคลื่อนไหวนั้นโดยเหมือน

ภาพจริง  และอาจเพ่ิมความรู้สึกอ่ืน  เช่น แรงตอบสนอง  หรือความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อม ประกอบให้

เหมือนจริงมากขึ้นได้อีกด้วย 

 Virtual Reality จัดเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนาน  กว่าที่จะมาลงตัวอย่างที่เรา

เห็นในปัจจุบัน   แต่กระนั้นก็ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวมากนัก  ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่หลากหลายตามแต่ที่

ผู้พัฒนาแต่ละรายจะงัดข้ึนมาแข่งขัน  จึงอาจท าให้มีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ก่อนคนอ่ืน  

รวมทั้งอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็มักจะมีปัญหาท าให้คนสวมเกิดอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้  เนื่องจากความถี่ของ

ภาพที่เราเห็นในอุปกรณ์นั้นไม่เหมือนกับโลกความเป็นจริงที่เราคุ้นเคย  ท าให้สมองเกิดอาการเมาและอาเจียน

ออกมาได้    ตลอดจนยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคหรือไม่  เพราะประวัติศาสตร์ ได้

สอนให้รู้ว่านวัตกรรมไอทีที่บังคับให้ผู้ใช้ต้องสวมอะไรเพ่ิมเติม  มักหวือหวาอยู่ช่วงสั้นๆ  ก่อนที่จะดับวูบ

หายไป  แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจปฏิเสธศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ได้  ความสามารถในการสร้างโลกเสมือน

ที่ตัดขาดจากโลกจริงอย่างไร้รอยต่อ  ท าให้ผู้ที่ได้เคยสัมผัสร้อง  “ว้าว”  กันมาแล้ว  และไม่เพียงแต่

อุตสาหกรรมบันเทิงเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จาก  Virtual Reality  แตเ่ทคโนโลยีดังกล่าว ยังเป็นนวัตกรรม

การสื่อสารที่อาจท าให้เราใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคย  พ้ืนที่บนโลกเสมือนที่สามารถขยายขอบเขตไปได้อย่างไม่

สิ้นสุดได้มอบสะพานที่จะสามารถเชื่อมต่อผู้คนจากต่างพ้ืนที่ให้เข้ามาอยู่รวมกัน  ท าให้เทคโนโลยี  Virtual 

Reality  เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมามากกว่าส าหรับเล่นเกม  แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคน 

รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกัน ในภาคอุตสาหกรรมการตลาด จากการศึกษางานวิจัยของ (ชลิดา อู่ผลเจริญ, 

2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องคป์ระกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่าน

แคมเปญสื่อสารการตลาด พบว่า แคมเปญการสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้า

อุปโภค เพ่ือเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายจากประสาทสัมผัสและความรู้สึกผ่าน

เครื่องมือของเทคโนโลยีดังกล่าว 
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Augmented  Reality  เมื่อโลกเสมือนมาบรรจบกับความจริง  

 

Cheok, A.D.(2013)  นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เสนองานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้มนุษย์

สามารถติดต่อกันได้มากกว่าการอ่านและการฟังอย่างที่เป็นอยู่  โดยต้องการให้สามารถเสพข้อมูลหรือสื่อสาร

กันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมไปถึงงานวิจัยของ Ranasinghe et al (2011)  ที่สร้างระบบเพ่ือพยายามจะ

ท าให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันโดยการได้รับส่งกลิ่น ส่วนการมองเห็นก็จะไม่ใช่เพียงแค่เห็นในหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ แต่หมายรวมถึงจะมีกราฟิกคอมพิวเตอร์โผล่ออกมาให้ข้อมูลที่ข้างนอกจอ  หรือที่เรียกว่าความ

เป็นจริงเสริม หรือ  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า อ็อกเมนท์เท็ดเรียลลิตี้ (Augmented  Reality)  หรือ  AR  คือ 

เทคโนโลยีที่มีการผสมผสานโลกเสมือนเพ่ิมเข้าไปในโลกจริง  เพ่ือท าให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจนมนุษย์

ไม่สามารถแยกออก (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2555) กล่าวคือ AR เป็นการน าเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่ง

ความเป็นจริง  (Real)  เข้ากับโลกเสมือน  (Virtual)  โดยผ่านทางอุปกรณ์ Webcam, กล้องมือถือ, 

Computer  รวมกับการใช้ Software ต่างๆ  ซึ่งจะท าให้ภาพที่เห็นในจอภาพ (คน, สัตว์, สิ่งของ, สัตว์

ประหลาด, ยานอวกาศ) เป็น 3  มิติ  และมีมุมมอง  360  องศากันเลยทีเดียว (วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์, 2547) 

 อย่างไรก็ดีขั้นตอนการใช้ Augmented  Reality  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ทางด้านอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการประมวลผล (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2554)  Augmented  Reality จะท าให้

ความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับข้อมูลเป็นไปในแบบที่ผู้ใช้อาจใช้ข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ข้อมูลจะถูก

รวบรวมจากอินเทอร์เน็ต  และวางไว้ในบริบทชีวิตประจ าวันของผู้คน เช่น ผู้ใช้จะไม่ต้องไปค้นหาใน

อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาร้านอาหารดีๆ ใกล้ๆ  แต่ที่ที่ตั้งของร้านอาหารเหล่านั้นจะแสดงเอาไว้ตรงหน้าเราเลย  

พร้อมกับบทวิจารณ์ล่าสุดจากลูกค้า  รวมถึงกระดานแจ้งว่าสัปดาห์นี้มีอะไรพิเศษ  และข้อมูลว่าร้านอาหาร

เหล่านี้มี  Wi-Fi  ให้ลูกค้าใช้ฟรีหรือไม่  “ไฮเปอร์ลิงค์โลกแห่งความจริง”  (คือการเชื่อมโยงของเอกสารบน

อินเทอร์เน็ต  จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง)  ท าให้ผู้ใช้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น  และสิ่งนี้เองที่จะท าให้เห็นว่า  

Augmented  Reality  สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในด้านเทคโนโลยี     (ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, 

2559) จากข้อสรุปที่สมเหตุสมผลนั้น  จะมีหมายความที่ว่า จะไม่มีคอมพิวเตอร์ notebook  คอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ  เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หรือแม้แต่คีย์บอร์ดอีกต่อไป  โลกที่ไม่มีฮาร์ดแวร์จะดูแตกต่างออกไป

มาก  นับเป็นก้าวกระโดดก้าวใหญ่สุดๆ ในเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจินตนาการถึงยากเลยทีเดียว 
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ภาพที่ 1 ความแตกต่างระหว่าง Augmented  Reality และ Virtual Reality   
 

 
 (อ้างอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=fJI8tNG1rbQ, 2559 1 ตุลาคม) 

จากรูปตัวอย่างด้านบนนี้ จะสังเกตได้ว่า การผสมผสานระหว่างสิ่งที่เป็นความจริง (Reality) และ 

ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เมื่อมีการผสมผสานและเกิดการตอบสนองในทันทีนั้น จึงเกิดเป็น 

Augmented Reality  

ในส่วนของการท างานนั้น Augmented  Reality จะใช้เพียงกล้องติดกับอุปกรณ์ต่างๆ และวัตถุ

สัญลักษณ์ (Marker) ท าให้สามารถพัฒนาส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และประหยัดต้นทุนใน

การพัฒนาระบบได้มากกว่า และส่วนการท างานของ Virtual Reality  จะใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเพ่ือระบุ

ต าแหน่งของส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ (โกวิทย์ ทะลิ, 2555) 

Merged Reality เทคโนโลยีสุดล  า สร้างโลกเสมือนจริง 

สื่อใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการสื่อสารมากขึ้น ด้วย

การหลอมรวมการสื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2558) 

ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ต่อยอด “Merged  Reality” เป็นการรวมกันของโลกเสมือนจริงและการผลิต

สภาพแวดล้อมใหม่และการสร้างภาพที่วัตถุทางกายภาพและดิจิตอลอยู่ร่วมและโต้ตอบในเวลาจริง   เป็น

ประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกเสมือนจริงและสภาพแวดล้อมรอบตัว  เป็นการ

พัฒนามาจากเทคโนโลยี Virtual Reality  และ Augmented  Reality โดยเทคโนโลยี  Merged  Reality  

สามารถมอบประสบการณ์เสมือนจริงอันหลากหลายยิ่งกว่า และมีความเป็นธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมา

ก่อน  ท าให้ประสบการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความจริงกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในโลกของ  “Merged  

Reality”  หรือ MR ยังสามารถน ามาปรับใช้ได้ในหลายด้าน เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านความบันเทิง ด้านการ

ท่องเที่ยว และ ด้านการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 
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Virtual Reality Augmented  Reality และ Merged  Reality แตกต่างกันอย่างไร 

Virtual Reality (VR) หรือโลกเสมือนจริง เป็นการจ าลองวัตถุหรือองค์ประกอบเสมือนภายใต้

บรรยากาศเสมือนโดยที่ต้องผ่านอุปกรณ์สารสนเทศ ที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องอยู่บนสถานที่หรือเกี่ยวเนื่องใดๆกับ

พ้ืนที่นั้น Kamarulzaman(2014) ขณะทีใ่ส่แว่น Virtual Reality ผู้ใช้จะได้เห็นสถานที่ต่างๆ เสมือนจริงมาอยู่

ในแว่น เช่น ใต้ท้องทะเลลึก หรือ อวกาศนอกโลก จะมีการจ าลองบรรยากาศรอบข้าง รวมถึงการเล่นเกมส์

เสมือนจริง ได้ทั้ง 360 องศาที่หันได้รอบทิศทาง  

ภาพที่ 2 การจ าลองภาพใต้ท้องทะเลขณะที่ใส่แว่น Virtual Reality 

 

 

 

 

 

 

 

(อ้างอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=fw2xICs9F4k&t=116s, 2559 5 ธันวาคม) 

Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสานระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน  โดยการ

สร้างมายาคติจ าลองหรือวัตถุเสมือนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทาบทับสถานที่จริงบนช่วงเวลาจริง 

Cawood & Fiala(2007) Augmented Reality ลักษณะจะคล้ายกับ Virtual Reality คือจ าลองบรรยากาศ

รอบข้างให้เป็น 3 มิติ มีความนูน ลึก ตื้น และ สามารถหันได้ 360 องศา แต่ต่างกันที่ Augmented Reality 

จะจ าลองสถานที่ที่เราอยู่จริงๆ จากนั้นจะสร้างภาพจ าลอง 3 มิติ จะเป็นภาพนิ่งหรือ วิดีโอที่เคลื่อนไหวได้ 

ขึ้นมาแสดงให้เราได้รับชม ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เราอยู่ในห้องโล่งและใส่แว่น Augmented Reality เราก็จะ

เห็นโต๊ะ เห็นเตียง หรือถ้ามองไปที่ถนนก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีรถวิ่งอยู่ Kerdvibulvech(2014)  ลักษณะที่ว่ามา

นี้คือการสร้าง Augmented Reality ขึ้นมา ซึ่งต่างจาก Virtual Reality ที่น าภาพหรือฉากของสถานที่ข้าง

https://www.youtube.com/watch?v=fw2xICs9F4k&t=116s
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นอกมาให้เราเห็นโดยไม่ได้อ้างอิงสถานที่รอบข้างที่เราอยู่จริงๆ (Physical Location) ตัวอย่างการประยุกต์

งานวิจัย เช่น ภรรยาคุยกับสามีพร้อมส่งกลิ่นหอมของอาหารที่ท ารอไว้ไปพร้อมกันด้วย ช่วยเร่งให้สามีอยากรีบ

กลับบ้านมาทานอาหารในทันที หรือเวลาดูโฆษณาน้ าหอม นอกจากขวดสวยๆ แล้วยังสามารถได้กลิ่นของ

น้ าหอมนั้นด้วย ก็ยิ่งท าให้ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ง่ายขึ้น Choi et al.(2012) 

ภาพที่ 3 ภาพจากเกม Pokemon GO 

 

 

          

 

 

 

 (อ้างอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=taqOJM9hiao&t=54s, 2559 5 ธันวาคม) 

Mix Reality หรือ บางที่เรียก Merge Reality (MR) ทั้ง 2 ค านี้ มีความหมายคล้ายๆ กัน จะใช้ค า

ไหนก็ได้ Merge Reality ก็คือการน า Virtual Reality และ Augmented Reality มารวมกัน คือ มีการ

จ าลองบรรยากาศเสมือนจริงและมีการสร้างภาพ 3 มิติขึ้นมาแสดง  ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้ยังสามารถสัมผัสการ

แข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต หรือฉากในหนังจากมุมมองและต าแหน่งใดก็ได้  เพียงเลือกประสบการณ์ตามที่ผู้ใช้

อยากสัมผัสและรู้สึกสนุก เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็ดูเป็นเรื่องง่าย และ “โลกเสมือนจริง” ก็กลายเป็น “โลก

สมจริง” ใบใหม่ของผู้ใช้ไปในทันใด 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=taqOJM9hiao&t=54s
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ภาพที่ 4 Intel Introduces Merged Reality 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Merged Reality ในภาคอุตสาหกรรม 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนสื่อสังคมแทรกซึมอยู่ใน

ชีวิตของประชากรไทยและสังคม  เป็นนวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตและการสื่อสารของมนุษย์ (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2557)  และ Merge Reality สามารถน ามา

ปรับใช้ได้ดีในอีกหลายด้าน แต่เห็นจะเป็นที่นิยมที่สุดนั้นก็จะเป็นในด้านอุตสาหกรรม  

บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ๆ จะมีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบก่อนจะมีการผลิตจริง เช่นอุตสาหกรรม

สร้างเครื่องบิน อุตสาหกรรมผลิตกล้องถ่ายรูป อุตสาหกรรมผลิตจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดย

บริษัท BMW ได้ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริงมาช่วยในการผลิต โดยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การท างานของผลิตภัณฑ์โดย

การจ าลองผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมา ผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว ที่สามารถช่วยผู้ผลิตประหยัดเวลาในขั้นตอนของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต  ในการประหยัดทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์   

ในปี 2016 บริษัท Intel ได้เปิดตัวเครื่องต้นแบบ Merged  Reality ครั้งแรกในผลงานที่มีชื่อว่า 

Project Alloy ในงาน Intel Developer Forum ด้วยเทคโนโลยี  Merge Reality  ท าให้เราสามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงได้ดีและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  ช่วยให้เราหมดกังวลกับการติดตั้งอุปกรณ์

ราคาแพงๆ  นอกจากนี้เรายังฝึกซ้อมวงสวิงในห้องนั่งเล่นส่วนตัวของเราได้ และสามารถเปิดคอนเสิร์ตส่วนตัว

(อ้างอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=DIIk89cmcsU, 2559 5 ธันวาคม) 

https://www.youtube.com/watch?v=DIIk89cmcsU
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ได้โดยไม่รบกวนใคร พร้อมเข้าไปในโลกแห่งเสียงดนตรีที่ตื่นตาตื่นใจได้ด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโน

เสมือนจริงด้วยมือข้างหนึ่ง และดีดกีต้าร์ด้วยอีกมือข้างหนึ่งเราก็ท าได้  หรือสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้สอง

ชนิดภายในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าว ยังสามารถท าให้เราได้ออกไปชมสถานที่ต่างๆ โดยไม่

ต้องออกจากบ้าน เพียงลุกขึ้นยืน ก็สามารถดื่มด่ ากับบรรยากาศท้องฟ้าที่มีแสงเหนือในประเทศนอร์เวย์ได้โดย

ไม่ต้องเสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบิน และไม่ต้องกลัวว่าจะเดินสะดุดสิ่งกีดขวางตรงหน้าในโลกของความเป็นจริง  

ประสบการณ์ท่ีมีความสมจริงมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี MR จะท าให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และ

ปรับเปลี่ยนสิ่งรอบตัวในโลกเสมือนจริงได้อย่างมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น   

กล้องที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี  Intel RealSense 3D นัน้ ช่วยให้ผู้ใช้สนุกกับโลกเสมือนจริงอย่างไม่

มีขีดจ ากัด  เทคโนโลยี Merge Reality ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงสายไฟ  เหมือนเทคโนโลยี Virtual Reality ผู้ใช้งาน

จึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ไร้สายโดยไม่ต้องเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงกับอุปกรณ์คอนโซลและคอนโทรลเลอร์

ต่าง ๆ  ท าให้ไม่หลุดออกจากประสบการณ์เสมือนจริงเมื่อเดินมาสุดสายไฟอีกต่อไป  เทคโนโลยี MR เป็น

มากกว่าคอนเทนท์ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้น แต่มีความสามารถในการผสานโลกความจริงเข้ากับโลกเสมือนจริง

ในเวลาเรียลไทม์ โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาสมจริงในรูปแบบดิจิทัล   
 

ภาพที่ 5 เครื่องต้นแบบ Merged  Reality ในผลงานที่ชื่อว่า Project Alloy 

 

 

 

 

 

 

(อ้างอิงภาพจาก http://www.flashfly.net/wp/wp-content/uploads/2016/08/c4d8b69d-ce0b-

483b-a201-df8f0657aa2e.jpg, 2559 1 ตุลาคม) 
 

ย้อนไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในปี 2013 บริษัท แคนนอน ไอที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ผลิตและ

เป็นตัวแทนจ าหน่าย เทคโนโลยี MR System ขึ้นมา แต่จะใช้ชื่อเรียกว่า Mixed Reality บริษัทแคนนอน

กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่สามารถรวมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

ไดอ้ย่างแนบเนียน จึงเกิดเป็นภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนของสภาพแวดล้อมจริง บวกกับภาพ CG ที่สามารถ

สร้างและเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อนั้นส่วนมากจะเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ที่

http://www.flashfly.net/wp/wp-content/uploads/2016/08/c4d8b69d-ce0b-483b-a201-df8f0657aa2e.jpg,%202559%201%20ตุลาคม)
http://www.flashfly.net/wp/wp-content/uploads/2016/08/c4d8b69d-ce0b-483b-a201-df8f0657aa2e.jpg,%202559%201%20ตุลาคม)
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จะใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเชื่อมโยงภาพในโลกเสมือนเข้ากับสภาพแวดล้อมจริงที่

สามารถมองเห็นได้อย่างแนบเนียน และจะแสดงเป็นภาพสามมิติในขนาดเท่าของจริงโดยผ่านการสวม Head-

Mounted Display ของ Cannon  

จารย์บอย.(2556).สุดยอดเทคโนโลยี “MR System”เชื่อมโยงภาพในโลกเสมือนจริง.ตุลาคม,2559, 

http://www.techxcite.com/topic/15172.html 
 

ภาพที่ 6 เครื่อง Mixed Reality จากบริษัทแคนนอน 

 

 

 

 
 

 

(อ้างอิงภาพจาก http://www.techxcite.com/topic/15172.html, 2559 5 ตุลาคม) 

 

ภาพที่ 7 ภาพสามมิติในขนาดเท่าของจริงโดยผ่านการสวม Head-Mounted Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(อ้างอิงภาพจาก http://www.techxcite.com/topic/15172.html, 2559 5 ตุลาคม) 
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โดยเครื่องมือนี้สามารถที่จะมองเห็นและมีการตอบโต้กับวัตถุได้จากทุกมุมมอง ท าให้ช่วยลดขั้นตอน 

รวมถึงประหยัดเวลา และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในต าแหน่งหรือ

ก าลังเคลื่อนที่ในทิศทางใดก็สามารถเห็นเป็นภาพแบบสามมิติในขนาดเท่าของจริง และตอบโต้กับผู้ใช้ได้จาก

ทุกมุมมอง ท าให้ผู้ใช้สามารถประเมินผลงานการออกแบบและประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่วยลด

จ านวนการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและยังช่วยประหยัดเวลาในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุน

และยังประหยัดทรัพยากร ถึงแม้จะมีการพัฒนาของแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี Merged  Reality แต่ก็เป็น

การมองด้วยแง่มุมทางเศรษฐกิจเป็นหลักและเน้นปัจจัยภายนอกอย่างเดียว (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) และ

ในหนังสือพิมพ์ The Guardian Hickey, (2014) ของสหราชอาณาจักร ได้ระบุว่าเทคโนโลยี MR ยังมีแนวโน้ม

ที่จะเชื่อมโยงความรู้ของคอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้าไปด้วย 

ภาพที่ 8 ภาพสามมิติในขนาดเท่าของจริงโดยผ่านการสวม Head-Mounted Display 

 

 

 

 

 

 

(อ้างอิงภาพจาก http://www.techxcite.com/topic/15172.html, 2559 5 ตุลาคม) 
 

ในปี 2015 บริษัท ไมโครซอฟ ได้เปิดตัวแว่นตา Hololens ที่สามารถแสดงภาพ 3 มิติ หรือที่เรียกว่า 

ภาพโฮโลแกรม  แว่นตา Hololens เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NASA กับ Microsoft ที่ช่วยกันผลิตขึ้นมา

สามารถแสดงผลของภาพเสมือนจริงหรือภาพโฮโลแกรม ที่ให้ผู้สวมใส่ มองเห็นวัตถุจากโลกดิจิตอลในโลกจริง

ได้ และยังสามารถจับต้องได้ด้วย ด้วยการควบคุมผ่านมือเปล่า โดยไม่จ าเป็นต้องใส่ เซ็นเซอร์ควบคุมภายนอก

แต่อย่างใด แว่นนี้สามารถท างานได้โดยไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอ่ืนๆ แต่อย่างใด เพราะตัว

แว่นนั้นมี CPU กับ GPU มีหน่วยประมวลผลโฮโลกราฟิก Holographic processing unit (HPU) และยังมี

เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวอยู่ในตัว จึงเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดย่อม นอกจากนี้ก็ยังมีล าโพงภายในที่ท า

ให้ได้ยินเสียงขณะใช้งานอีกด้วย 
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ภาพที่ 9 แว่นตา Hololens จากบริษัท ไมโครซอฟ 

 

 

 

 

 

 

(อ้างอิงภาพจาก http://www.aripfan.com/wp-content/uploads/hololens.gif, 2559 5 ตุลาคม) 
 

นอกจากจะแสดงภาพโฮโลแกรมได้ และจับต้องได้แล้ว ในส่วนของการท างานนั้น สามารถให้นัก

สถาปนิกใช้ในการออกแบบสินค้าได้ เพราะมันจะช่วยให้งานออกแบบง่ายขึ้น และทางไมโครซอฟท์เองก็ก าลัง

พัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า “HoloStudio” ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างวัตถุโฮโลแกรมของตัวเองขึ้นมาและท าให้

วัตถุดังกล่าวกลายเป็นของจริงด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer) หรือใช้ส าหรับเป็นแม่แบบประสิทธิภาพสูง

ได้  
 

ภาพที่ 10 การสร้างวัตถโุฮโลแกรม จากโปรแกรม “HoloStudio” 

 

 
 

(อ้างอิงภาพจาก http://www.aripfan.com/wp-content/uploads/hololens.gif, 2559 5 ตุลาคม) 
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แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี Merged Reality กับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต   
 

Merged Reality กับด้านอุตสาหกรรม จะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง การท างานของ Merged 

Reality นั้นจะท าลายขีดจ ากัดเสมือนจริง  และให้เราเปิดประสบการณ์ใหม่ Merged Reality จะมีการ

ประยุกต์ใช้ในวงกว้างในด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การศึกษาและแม้กระทั่ง

สุขภาพ, ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะเห็นการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมใน

อนาคตอันใกล้  และ Merged Reality ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 4G หรือ

เทคโนโลยีเจนเนอเรชั่นที่ 4 (4th Generation) ซึ่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบ 4G (4th Generation)  

ที่เป็นระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษ  สามารถส่งผ่านข้อมูลในความเร็วที่ประมาณ 20 – 40 เมกะ

ไบต์ต่อวินาที (Mbps/Second) ท าให้ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงข้อมูลในรูปแบบ

ธรรมดาอื่นๆ ข้อมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุม หรือสัมมนาที่ต้องมีการโต้ตอบ  (Real time) ได้อย่างสะดวก 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท าการดึงข้อมูลสารสนเทศจากรูปภาพออกมา (ชุติ

สันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2554)  

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะขอกล่าวถึง คือ เทคโนโลยี “การค้นหาด้วยภาพ (Visual  Search)”  จะเป็น

สิ่งที่จะมาพลิกโฉมของการที่มนุษย์จะติดต่อ  และใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน  โดย

การใช้เทคโนโลยีการจดจ าภาพ  (Image  Recognition)  จะท าให้โปรแกรมสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่มันมองเห็นอยู่

เป็นวัตถุหรือรูปภาพอะไร  ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการซื้อของออนไลน์ให้ง่ายขึ้น  จนแทบไม่

ต้องออกแรงใดๆ  เรียกว่าขั้นตอน  “Point-Know-Buy”  โดยผู้บริโภคสามารถที่สแกนรูปภาพหรือวัตถุที่เป็น

สินค้าเป้าหมาย  เพียงแค่นี้ระบบก็จะแสดงข้อมูลเชิงลึกของสินค้านั้นที่ผู้บริโภคต้องการ  เมื่อผู้บริโภคพอใจ

แล้วนั้น สามารถสั่งซื้อของชิ้นนั้นได้ทันที 
 

การทบทวนวรรณกรรมและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ“โลกเสมือนจริง” ที่กลายเป็น “โลก

สมจริง” 
 

 บทความวิชาการนี้ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาการสื่อสาร

ผ่านสื่อในยุคข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า “สื่อใหม่” หรือ “New Media” มีการรวมเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้

ในชีวิตประจ าวันของผู้คนหลายๆ ด้านมารวมเข้าด้วยกัน สามารถก าหนดเนื้อหา รูปแบบการใช้งาน การใช้

ประโยชน์โดยเสรี หรือที่เรียกว่า “Media” หรือ การหลอมรวมสื่อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการสื่อสาร

ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากเดิมที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ผ่านพ้ืนที่โลกจริง  กลับกลายเป็นการ
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ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสมือนจริง ที่ไร้ข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือ

ระยะทาง  (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2556)  

ดังนั้นแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการสื่อสาร  นอกจากจะมีอานุภาพในบริบทการสื่อสารในพ้ืนที่จริงแล้ว  

บุคคลยังสามารถใช้เพื่อท าความเข้าใจในโลกเสมือนจริงได้อีกด้วย  (สุภางค์ จันทวนิช, 2551) 

   นอกจากนี้ยังได้น าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 

เข้ามาประยุกต์ใช้ เพราะเชื่อว่าบุคคลมีความต้องการและแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ

เลือกใช้สื่อที่แตกต่างกัน (เสกสรร สายสีสด, 2556) และนักวิชาการบางท่านยังได้ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการใช้

ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) รวมกับทฤษฎีความหลากหลายของสื่อ 

(Media Richness Theory) ที่เชื่อว่าบุคคลมุ่งที่จะหาความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างความหลากหลายของ

สื่อกับความซับซ้อนในการใช้ (ณัฏฐิรา พุทธโอวาท, 2546)  

ส่วนอีกทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ คือ Image Segmentation and Extraction เป็นการดึงเอาส่วนที่

ส าคัญ (ส่วนที่ต้องการ) ออกจากภาพที่ปรากฏตาม Feature ต่างๆ ที่สนใจ และ Object Tracking การ

ตรวจจับวัตถุ  เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับต าแหน่งและการเคลื่อนไหวของวัตถุ  ซึ่งเป็นเทคนิคที่มี

ความส าคัญมากในการท า Augmented Reality และ Merged Reality โดยการอาศัยศาสตร์ด้าน Image 

Processing เข้ามาช่วย (ณัฐนรี เลิศธนวิทย์, 2555) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเข้า

มาเก่ียวข้อง  (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2542) ให้ความหมายว่า นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การน าสิ่งใหม่ๆ

เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการที่ท าอยู่เดิม เพ่ือให้ได้ผลดีและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ยิ่งขึ้น  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากที่กล่าวมาท้ังหมดนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน คนในสังคม

ควรมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง คนทุกระดับอายุ เกือบทุกสาขาอาชีพ ล้วนมีความต้องการ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา  และเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกใน

การด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การพักผ่อน

และบันเทิง รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิตของเรา  จึงนับว่าเทคโนโลยี Merged  Reality ยัง

สามารถไปไดไ้กล ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงาน และตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีมากน้อยเพียงใด 
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ส่วนข้อเสนอแนะผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากภาพที่เห็นในแว่น Merged  Reality เป็นภาพ Computer 

Graphic ดังนั้นเวลาสวมใส่แรกๆอาจจะมีปัญหาเรื่องเวียนศีรษะหรืออาเจียนได้ และการสวมแว่น Merged  

Reality จะมีระยะห่างระหว่างสายตากับจอภาพเพียงไม่ถึง 5-10 เซนติเมตรเท่านั้น ท าให้มีผลข้างเคียงต่อไป

กับสายตาได้ ดังนั้น จึงไม่ควรสมแว่น Merged  Reality ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรจะมีการหยุดพักสายตา

ระหว่างใช้งาน  ส่วนเรื่องน้ าหนักของแว่น Merged  Reality นั้น ยังพบว่ามีน้ าหนักมาก ซึ่งถ้าผู้ใช้งานเป็น

ผู้หญิง อาจรู้สึกได้ถึงความหนักเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ บริษัทผู้ผลิตจึงควรใช้วัสดุที่ให้น้ าหนักเบา เพ่ือผู้ใช้งานใน

รายที่เป็นเด็กและผู้หญิงได้สวมใส่สบาย  จุดที่ยังคงเป็นข้อเสียของ “Project Alloy” เวลาสวมใส่นั้น เวลา

มองเห็นวัตถุจากโลกแห่งความจริงผ่านจอในแว่น Merged  Reality แล้ว หากวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่มีความ

ละเอียดมาก ผู้ใช้งานจะเห็นเป็นจุด pixel ชัดเจน กล่าวคือ หากผู้ใช้ไม่เคลื่อนไหวขณะใช้งาน ภาพที่เห็นก็จะ

ยังดูดีอยู่ แต่หากผู้ใช้นั้นเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ จุด pixel จะปรากฏให้เห็นในจอทันที (Cannon และ Microsoft 

ยังไม่ปรากฏให้เห็นในเรื่องปัญหาเดียวกัน) และ ในด้านของราคา  เทคโนโลยี Merged  Reality ยังคงพบว่า

ราคายังคงสูงในท้องตลาด ผู้ผลิตควรมีการปรับลดสเป็กและวัสดุที่ใช้ผลิต เพ่ือราคาที่ย่อมเยาต่อผู้ใช้งาน  และ

สิ่งที่เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งนั้นคือ การที่เราสวมแว่น MR เข้าไปแล้ว ท าให้มองเห็นแต่โลกเสมือน ซึ่งท าให้เรา

ไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมในโลกของจริงได้เลย ฉะนั้นเวลาสวมใส่แว่น MR ผู้ใช้ควรใช้ในสถานที่ที่

เหมาะสม ควรเป็นสถานที่ท่ีโล่ง และไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ เพราะอาจจะท าให้เกิดอันตรายได ้
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