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Microsoft HoloLens แว่นตาอัจฉริยะแสดงภาพ Hologram ที่จับต้องได้เสมือนจริง 
 
 ยุคแห่งคอมพิวเตอร์โฮโลกราฟิกไดเ้ริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อ "Microsoft HoloLens" ซ่ึงเป็นอุปกรณท์ี่ได้รับ
การจับตามองมากที่สุดในงานเปิดตัว Windows 10 ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยแว่นตาอัจฉริยะ
ที่สร้างภาพเสมือนจริงนั้นช่วยเชื่อมต่อโลกแห่งจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริง พาตัวคุณเข้าสู่โลกดิจิตอล 
3 มิติ ที่ซ้อนทับอยู่ในโลกความเป็นจริง สร้างหนทางใหม่ในการสร้างสรรค์ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การท างาน 
และการเล่นเกมได้อย่างเสมือนจริง 
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 NASA และ Microsoft ได้ร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์ “HoloLens” ขึ้น โดยมี Alex Kipman หนึ่งใน
ผู้บริหารของบริษัท Microsoft และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว “Kinect” มาสาธิต
คุณสมบัติสุดทึ่งของ “Microsoft HoloLens” ซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมใส่ประเภทแว่นตา ที่มีความสามารถ 
ในการแสดงผลของภาพเสมือนจริงหรือภาพ Hologram ท าให้ผู้ที่สวมใส่สามารถมองเห็นวัตถุจากโลกดิจิตอล
ในโลกแห่งความจริงได้ อีกทั้งผู้สวมใส่ยังสามารถสั่งงาน หรือตอบสนองกับวัตถุที่เราเห็นได้ เสมือนการได้
สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นมาได้อย่างสมจริง ด้วยการควบคุมผ่านมือเปล่าซึ่งไม่จ าเป็นต้องใส่เซ็นเซอร์
ควบคุมภายนอกเพ่ิมเติมแต่อย่างใด เนื่องจากการท างานของเซ็นเซอร์ภายในตัวแว่นตาจะจับการเคลื่อนไหว
ของมือผู้สวมใส่ก่อนจะน าไปประมวลผลร่วมกับการแสดงภาพ Hologram ซึ่งการควบคุมและการสั่งงาน 
ด้วยท่าทางนั้น ใช้เทคนิคเดียวกับ Kinect แต่มีองศาการรับที่กว้างกว่ามาก 
 

 
 
 “Microsoft HoloLens” เป็นการหลอมรวมภาพเสมือนจริงเข้ากับโลกความเป็นจริง ซึ่งจะสร้าง
หนทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องท างานประเภทออกแบบภาพสามมิติ การท า
กราฟิกช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น การสื่อสาร ตลอดจนความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง  
ฟังเพลง หรือกระทั่งการเล่นเกมที่จะท าให้ผู้เล่นได้เข้าใกล้ และได้สัมผัสเกมโปรดเหล่านั้นได้เหมือนมีชีวิต 
อยู่ในโลกของเกมนั้นจริง ๆ  
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 หนทางใหม่ในการเรียนรู้ ปกติแล้วการสาธิตวิธีการท าให้ดูนั้นจะเป็นการเข้าใจง่ายกว่าการบอกให้ท า
เพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้น "Microsoft HoloLens" จะช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้ในงานที่ยากให้แก่เพ่ือน
ร่วมงาน ลูกศิษย์ หรือลูกหลาน ด้วยการใช้ HoloNotes ในโปรแกรม Skype โดยทั้งคุณและพวกเขาสามารถ
มองเห็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแบบเดียวกัน จากนั้นก็สาธิตวิธีการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติตามได้ 
ทุกขั้นตอนอย่างง่ายดาย 
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 การปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างธรรมชาติ แค่เพียงใช้มือแสดงท่าทาง เพ่ือสร้าง ขึ้นรูป และก าหนด
ขนาดของภาพ Hologram โดยใช้ตาเพ่ือน าทางและส ารวจ และใช้เสียงเพ่ือสื่อสารกับแอพ "Microsoft 
HoloLens" จะสามารถเข้าใจทั้งความเคลื่อนไหว การมองเห็นภาพ และเสียงของคุณ ท าให้คุณสามารถสื่อสาร
ตอบโต้กับข้อมูลดิจิตอลที่ปรากฏเหล่านั้น ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

 

 
 

 



5 
 

 
 

 หนทางใหม่ในการท างาน ก้าวพ้นการเรนเดอร์ภาพแบบ 2 มิติ สู่การสร้างภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติ 
ที่สามารถซ้อนทับภาพ Hologram เข้ากับวัตถุจริง เพ่ือให้ได้ขนาดและสัดส่วนที่ตรงกัน ท าให้ประหยัดเวลา
และช่วยเรื่องการตัดสินใจท างานได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถมองเห็นชิ้นงานนั้นได้ในทุก ๆ มิติครบถ้วน  ขณะที่
เพ่ือนร่วมงานที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลออกไป ก็ยังสามารถร่วมแชร์ไอเดียในการท างานชิ้นเดียวกันได้อีกด้วย 
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 หลุดพ้นจากกรอบหน้าจอด้วยภาพ Hologram ข้อมูลดิจิตอลจะกลายเป็นวัตถุเสมือนจริง ไม่ต่างจาก
โต๊ะหรือเก้าอ้ีในห้อง และเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีการสร้างภาพ Hologram ได้ถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบที่เน้นรายละเอียด หรือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ รวมถึงใช้ในการน าเสนอผลงาน  
ที่ครอบคลุมทุกมิต ิ

 

 
 

 ขณะนี้ทางบริษัท Microsoft เองก็ก าลังพัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า “HoloStudio” ที่จะช่วยให้
จินตนาการของคุณกลายเป็นจริงด้วยภาพ Hologram ที่สามารถสร้างและแบ่งปันให้เพ่ือน ๆ ได้ชมอย่าง
ง่ายดาย และที่ส าคัญ “HoloStudio” จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากภาพ Hologram ให้กลายเป็นของจริงด้วย
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer) หรือใช้ส าหรับเป็นแม่แบบประสิทธิภาพสูงได้  
 “HoloLens” จะไม่เหมือนกับ Oculus หรือ Samsung VR เพราะสามารถท างานได้ด้วยตัวเองไม่
จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแต่อย่างใด ภายในประกอบด้วย CPU (Central Processing Unit), 
GPU (Graphics Processing unit)  รวมถึ งตั วประมวลผลภาพ  Hologram ที่  Microsoft เรียกว่ า HPU 
(Holographic Processor) รันด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 ตัวเลนส์แว่นตาจะมีความโปร่งใสและ 
มีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว อีกท้ังตัวแว่นยังมีน้ าหนักท่ีเบาและยังสามารถปรับขนาดเพ่ือให้เหมาะสม
กับศีรษะของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีล าโพงที่ช่วยให้ได้ยินเสียงแบบรอบทิศทางเมื่อสัมผัสกับวัตถุที่เห็น 
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  NASA มีแผนงานที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการส ารวจพ้ืนผิวดาวอังคาร ด้วยซอฟต์แวร์
ของ “HoloLens” ที่มีชื่อว่า “OnSight” ถือเป็นหนทางใหม่ในการส ารวจสถานที่ ๆ ยังไม่เคยไป และสามารถ
เรียนรู้ทุกแง่มุมของสถานที่เหล่านั้น ด้วยการเข้าสู่โลก “Hologram” ที่ถ่ายทอดจากสถานที่จริง ท าให้สามารถ
ส ารวจพ้ืนที่ทุกโลกโดยปราศจากขีดจ ากัดทางกายภาพ นักวิทยาศาสตร์ของทั้ง Microsoft และ NASA ได้จับมือ
ร่วมกันท างานที่ห้องทดลอง Jet Propulsion Laboratory (JPL) ในแคลิฟอร์เนียเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่น ามา 
ใช้งานกับ “HoloLens” โดยนักวิทยาศาสตร์ที่สวม Headset จะสามารถมองเห็นภาพ Hologram ของพ้ืนผิว
ของดาวอังคารโดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ NASA ที่เก็บมาจากห้องทดลองที่ดาวอังคาร (Mars Science 
Laboratory: MSL) ชื่อ Curiosity 
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 ถือได้ว่า “Microsoft HoloLens” เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างภาพในความฝันให้เกิดขึ้น 
เป็นรูปเป็นร่าง โดยถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับ Windows 10 ได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนในเรื่องของราคาค่าตัว
ของ“Microsoft HoloLens” นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่จะเริ่มออกวางจ าหน่ายในช่วงเดียวกับที่วางจ าหน่าย 
Windows 10 อย่างเป็นทางการ  
 
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us 
http://www.msn.com/th-th/news/techandscience/ 
http://www.beartai.com/news/itnews/40035 
http://www.arip.co.th/microsoft-hololens-the-next-chapter/ 
http://droidsans.com/microsoft-hololens-brings-you-to-hologram-world 


