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หัวข้อเนื้อหา 
 แบบวิธีของการปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน WYSIWYG ยูบิควิตัส การพัฒนา
รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแบบวิธีของการปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได ้
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย WYSIWYG ได ้

 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการพัฒนารูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ  
          คอมพิวเตอร์ ได ้

 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างลักษณะของยูบิควิตัสได้ 
    
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.   บรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย 
 2.   ชมวีดีโอของสังคมยูบิควิตัสในอนาคต 
 3.   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 4.   ท าแบบฝึกหัด 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย 
 2.  เครื่องโปรเจคเตอร์ 
   
การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการตอบค าถาม และการร่วมมือในการวิจารณ์ร่วมกันภายในห้อง 
      2.  สังเกตจากการท ารายงานค้นคว้าเพิ่มเติม และการท าแบบฝึกหัด 
      3.  สังเกตจากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับบุคคลและผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับ 
           การพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบวิธ ี

(Paradigms) 

 

ท าไมจึงต้องศึกษาแบบวิธี? 

ความเกี่ยวข้อง คือ  

 คุณจะบอกได้อย่างไรว่าระบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้? 

 ระบบปฏิสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาคุณจะสาธิตหรือวัดค่ามันอย่างไร? 

 ประวัติของการออกแบบระบบการปฏิสัมพันธ์ จะช่วยในการออกแบบถึงรูปแบบการใช้งานจริงได้ 

แบบวิธี คือ ทฤษฎีพ้ืนฐานหรือถ้ามองในแนววิทยาศาสตร์ ก็จะได้แก่ อริสโตเติล นิวตัน ไอสไตน์ ซึ่งจะเกี่ยวกับ
แบบวิธีของหลักทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พ้ืนฐาน การเข้าใจความเป็นมาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ก็จะเข้าใจถึงล าดับของแบบวิธีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันมาได้อย่างดี แต่ทุกเรื่องที่
จะศึกษาต่อไปนี้ไม่ได้จ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แต่อย่างน้อยก็เป็นตัวตัดสินได้ว่า แบบวิธีไหน
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง 

แบบวิธีของการปฏิสัมพันธ์ 

 เมื่อเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์แบบใหม่เข้ามา ท าให้เกิดมุมมองใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ เราสามารถย้อนดูบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงได้จากประวัติของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ 
เริ่มต้นตั้งแต่การประมวลผลแบบหมู่ (Batch Processing) จะไม่ใช้คนในกระบวนการประมวลผล ต่อมาเป็น
แบบแบ่งช่วงเวลา (Time Sharing) คนเริ่มมีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์บ้าง ล าดับต่อมาแบบเครือข่าย 
(Networking) ท าให้เกิดกลุ่มหรือสังคมของการท างาน จากนั้นเป็นแบบแสดงผลเป็นรูปภาพกราฟิก 
(Graphical Display) ท าให้เกิดการจับต้องได้โดยตรง เช่น แต่ก่อนเมื่อต้องการจะคัดลอกไฟล์จะต้องพิมพ์
ค าสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ แต่เมื่อเป็นแบบกราฟิกเราสามารถจับวางได้โดยตรงเป็นการเพ่ิมความสะดวก
ขึ้นมาก มีการพัฒนาต่อเป็นแบบประมวลผลส่วนบุคคล (Microprocessor) แบบเวิลด์ไวร์เว็บ (WWW) ที่เรา
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทั่วทุกมุมโลก จนมีแนวความคิดเรื่องยูบิควิตัส (Ubiquitous Computing) 
คือ การที่มีระบบคอมพิวเตอร์แทรกอยู่ทุกที่นั่นเอง 

การแบ่งช่วงเวลา 

 เป็นยุคเริ่มเติบโตของเทคโนโลยี ในปี1960 ช่องทางของการสื่อสารจะมีความจ าเป็น และ JCR 
LickLider ได้สร้างโครงการ ARPA เพ่ือท าเป็นเครือข่ายต่อมาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถรองรับ
การใช้งานได้หลายๆ คน 

 

 



หน่วยของการแสดงผล 

 มีความเหมาะสมกว่าการใช้กระดาษ ในปี 1962 Sutherland’s ได้สร้าง Sketchpad ขึ้นมา มีการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถมองเห็นเป็นรูปภาพและเลือกที่จะจับวางข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรง ซึ่งเป็นคนหนึ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ไป 

เครื่องมือในการโปรแกรม 

 เอนเกลบาท (Engelbart) ที่สถาบันวิจัยแสตนฟอร์ด ในปี 1963 ได้ท าการศึกษาลึกลงไปถึงสมองของ
มนุษย์ ปี 1968 ท าระบบจ าลองการคิดของสมองขึ้นมา ซึ่งชุดโปรแกรมที่ดีจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการ
สร้างส่วนติดต่อกับระบบที่ซับซ้อนได้ 

การประมวลผลส่วนบุคคล 

 ในปี 1970 ได้มีการสร้างภาษาโลโก้เป็นภาพกราฟิกส าหรับการโปรแกรมอย่างง่ายส าหรับเด็ก ระบบ
จะมีพลังมากขึ้นเมื่อมันง่ายต่อการใช้งาน ในอนาคตนั้นตัวประมวลจะมีขนาดเล็กลง มีความสามารถที่สูงขึ้น 
สามารถที่จะแยกเป็นส่วนๆ ได้ ต่อมา Kay ได้สร้างดานาบู๊ค (DanaBook) ซึ่งเป็นที่สุดของคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลขึ้นมาได ้

ระบบหน้าต่างและการโต้ตอบแบบ WIMP 

 มนุษย์สามารถท าได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน หน้าต่างที่ใช้ส าหรับการสนทนาจะถูกแยก “เพ่ือ
เปลี่ยนหัวข้อหรือประเด็น” ในปี 1981 ซีล็อกสตาร์ได้ท าการสร้างสินค้าในรูปแบบหน้าต่างใช้งานขึ้นมา เพ่ือ
ท าการขาย ซึ่งประกอบด้วย หน้าต่าง ไอคอน เมนู และตัวชี้ ซึ่งในปัจจุบันการโต้ตอบก็จะยิ่งมีความใกล้ชิดกับ
กลไกการท างานมากขึ้น 

การเลือกแล้วสามารถจับวางได้โดยตรง 

 ในปี 1982  Shneiderman (ชไนเดอร์แมน) ได้อธิบายถึงรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในแบบ
ภาพกราฟิก ที่สามารถมองเห็นเป็นวัตถุ สามารถกระท าและมีการโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะเปลี่ยนเป็นการกระท า และปี 1984 ได้มีเครื่อง 
Apple Macintosh มีการใช้ระบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG)  

ภาษากับการกระท า 

 มีคนกล่าวเอาไว้ว่า การกระท านั้นเสียงดังไม่เท่ากับค าพูด ส่วนติดต่อจะเข้ามาแทนที่ค าสั่งต่างๆ ของ
ระบบแบบวิธีของภาษาก็จะเปลี่ยนไป มีการปฏิสัมพันธ์เป็นตัวกลางระหว่างคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน
ติดต่อจะท าหน้าที่เหมือนตัวแทนที่ฉลาด สามารถท าการโปรแกรมได้ทั้งสองส่วน คือ การกระท าและการใช้
ภาษา 

ไฮเปอร์เท็ก 

 ปี 1945 เวนเนอร์วาร์ บูช ที่ไมเม็ก ได้ประสบความส าเร็จในการค้นหากุญแจตัวส าคัญที่จะเปิดเข้าไป
หาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ กลางปี 1960 เนลสัน (Nelson) ได้อธิบายเกี่ยวกับไฮเปอร์เท็กเอาไว้ว่า มันคือ



โครงสร้างของการค้นหาที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะมีค าว่าไฮเปอร์มีเดีย และมัลติมีเดียเกิดขึ้นมา และโครงการซานาดู
ของเนลสัน ก็ยังเป็นความฝันมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

Multimodality 

 เป็นช่องทางการสื่อสารของมนุษย์ เช่น การมองเห็น การสัมผัส เป็นการใช้หลายๆ ช่องทางในการรับ
ข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก เพ่ือให้สามารถท าสิ่งที่ส าคัญพร้อมๆ กัน 

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการท างานร่วมกัน  
(Computer Supported Cooperative Work :CSCW) 
  คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานขององค์กรขนาดใหญ่ จะตัดความไม่เป็นกลางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
คนเดียวไปได้ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อหลักเกณฑ์ทางสังคม ความส าเร็จของระบบที่เป็นที่รู้จัก
ของคนมากท่ีสุด คือ การใช้อีเมลในการสื่อสาร 

WWW (เวิลด์ไวร์เว็บ) 

 ไฮเปอร์เท็ก คือ ระบบดังเดิมและเป็นระบบปิด ง่าย ใช้โปรโตคอลในการสื่อสารที่สากล คือ HTTP 
และภาษาที่สร้างขึ้นมา เช่น HTML มีการจัดท าและการเข้าถึงได้ง่าย วิกฤตการณ์ที่มีผู้ใช้จ านวนมากได้น า 
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบขึ้น 

ระบบตัวแทนในการติดต่อเป็นฐานของการติดต่อกับระบบ 
(Agent-Base Interfaces) 
 การติดต่อในรูปแบบดั้งเดิม จะเป็นการส่งค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท าตามโดยอยู่ในรูปแบบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ต่อมามีรูปแบบที่เป็นการจับวาง โดยอาศัยกราฟิก มีตัวเลือกให้สั่งงานซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ
ของการกระท าเป็นหลัก ต่อมาพัฒนาเป็นระบบตัวแทน เป็นการกลับไปสู่ภาษาแบบเดิมอย่างช้าๆ แต่จะเพ่ิม
ความฉลาดในค าสั่ง เช่น การใช้ภาษาธรรมชาติ เป็นต้น 

ยูบิควิตัส (Ubiqutus Computing)  

 จะมีค ากล่าวของ มาร์ก ไวเซอร์ (Mark Weiser) เมื่อปี 1991 เอาไว้ว่า “ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวล้ า
เท่าใด เราก็จะมองไม่เห็นมันมากขึ้นเท่านั้น” เมื่อปี 1990 เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีความเด่นชัดมากว่าอยู่ที่ไหน 
ลักษณะเป็นอย่างไร แต่ต่อมามีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้มันเล็กลงหรือการเอาเข้าไปรวมกับสิ่งอ่ืน 
แล้วท าการออกแบบส่วนของการปฏิสัมพันธ์ โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจ สิ่งนี้เองที่เป็นการท าให้มัน
มองเห็นได้น้อยลง หรือมองไม่เห็นเลย 

ตัวรับรู้เป็นฐานของบริบทในการปฏิสัมพันธ์ 
 มนุษย์จะสามารถจ าได้ดีจากเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาด้วยตัวเอง และลงมือท าการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ด้วยตัวเอง การรับรู้ทางกายภาพแบบอัตโนมัติ เช่น แสง อุณหภูมิ สถานที่ การระบุลักษณะ จะท าให้มี
ความง่ายขึ้น การรับรู้เหล่านี้ สามารถช่วยเป็นระบบเพ่ือรองรับการโต้ตอบ เพ่ือเป็นการเตรียมการหรือ
ระมัดระวัง ในสิ่งที่อยู่โดยรอบตัวเราเองได้ 

 



เอกสารประกอบการเรียน วชิา 128-345 ปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมฯ คร้ังท่ี 3 

 

Ubiquitous เทคโนโลยี...ในการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา  

ยูบิควิตัส (Ubiquitous) เป็นค ำภำษำลำตินมีควำมหมำยว่ำทุกหนทุกแห่ง ส่วนเทคโนโลยียูบิควิตัสนั้นมี
ควำมหมำยถึง เทคโนโลยีอัจฉริยะ (intelligent technology) เทคโนโลยีกำรสื่อสำรในทุกที่ ทุกเวลำ ซึ่งจะช่วย
สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบใหม่ที่สำมำรถอ ำนวยประโยชน์ให้มนุษย์ท ำกำรสื่อสำรได้ไม่เพียงแต่
กับมนุษย์ด้วยกันเองหำกแต่ยังสำมำรถท ำกำรสื่อสำรกับสิ่งของในสภำพแวดล้อมของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นฝำผนัง 
ห้องนอน สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เป็นต้นว่ำ ตู้เย็นฝังไมโครชิปขนำดจิ๋วที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจะบอกกับเรำว่ำมี
ของอะไรในตู้เย็นที่ใกล้จะหมดลงและสำมำรถสั่งของมำเพ่ิมได้ทันทีที่ของในตู้เย็นหมด ก็อกน้ ำพร้อมจะให้บริกำร
น้ ำไหลเพียงแค่น ำมือไปรองไว้ใต้ก็อกน้ ำ เตำไฟฟ้ำสำมำรถจ ำแนกภำชนะเครื่องครัวออกจำกมือมนุษย์หรือสิ่ง ของ
อ่ืนๆโดยจะเริ่มท ำงำนเมื่อมีกำรน ำหม้อหรือกะทะไปวำงบนเตำและจะหยุดท ำงำนเมื่อเรำวำงมือหรือสิ่งของอ่ืนลง
เหนือเตำฯลฯ 

เริ่องรำวที่กล่ำวมำนั้นเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้งของ
เทคโนโลยี ICT หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Information 
and Communication Technology) รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรชี้
เฉพำะด้วยคลื่นควำมถี่วิทยุ RFID (Radio Frequency Identification) ที่
ปัจจุบันพัฒนำจนมีขนำดเล็กลงกว่ำเมล็ดข้ำวสำมำรถแทรกลงระหว่ำงชั้น
ของเนื้อกระดำษหรือฝังในเนื้อสัตว์ได้ จึงมีกำรน ำระบบนี้มำใช้กันในงำน
หลำยประเภทเช่น บัตรประจ ำตัว ฉลำกสินค้ำ บัตรเอทีเอ็มฯลฯ ชิวิตมนุษย์
ในโลก ยุคใหม่จะผสำนกันกับเทคโนโลยีๆจะผนวกเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของ 

ชิวิตมนุษย์โดยที่เรำอำจไม่ได้รู้สึกตัวเลย 

ชีวิตในโลกที่เทคโนโลยีได้แทรกเข้ำมำป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันนี้ ฟิลิป เค ดิค(Philip K. Dick) นัก
เขียนนวนิยำยเชิงวิทยำศำสตร์ชำวอเมริกันได้บรรยำยไว้เมื่อ 38 ปีก่อน (ค.ศ.1969) ในหนังสือเรื่อง “ยูบิค” (Ubik 
) เขำได้มองเห็นถึงโลกแห่งอนำคตของมวลมนุษย์และอิทธิพลแห่งของเทคโนโลยี ต่อมำในปี ค.ศ. 1984 
ศำสตรำจำรย์ เค็น ซะคะมุระ (Ken Sakamura) แห่งมหำวิทยำลัยโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ได้ด ำเนินโครงกำรวิจัย
ที่ชื่อว่ำ“โครงกำรตรอน” (TRON Project) ตำมโครงกำรนี้  

ศำสตรำจำรย์ ซำคำมูระ ได้ทดลองสร้ำงบ้ำนอัตโนมัติขึ้น โดยบ้ำนอัตโนมัติหลังนี้สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กับ
มนุษย ์ดังเช่น ในกรณีที่มีผู้บุกรุกเข้ำมำภำยในบ้ำนจะมีกำรส่งข้อควำมเตือนไปยังเจ้ำของบ้ำน และในปีค.ศ. 1991 
มำรค์ ไวเซอร์ (Mark Weiser ) แห่งศูนย์วิจัย พำโล อัลโต (Palo Alto) ของบริบัท ซีรอกซ์ (Xerox) ประเทศ
สหรัฐอเมริกำซึ่งเขำได้มีแนวคิดเรื่องนี้มำตั้งแต่ปี 1988 ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนที่ชื่อว่ำ“คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
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ศตวรรษที่21” (Computer for 21st Century ) และได้ให้ควำมหมำยของยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง (Ubiquitous 
Computing)ไว้ว่ำ“ เรำสำมำรถเข้ำถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนแห่งทุกสภำพแวดล้อมที่สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับเครือข่ำยไม่ว่ำจะอยู่ในที่แห่งใด” มำรค์ไวเซอร์ยังได้กล่ำวถึงจุดสูงสุดของระบบคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยว่ำ
คอมพิวเตอร์นั้นจะสำมำรถท ำกำรสื่อสำรกับมนุษย์ได้และยังได้กล่ำวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีไว้ว่ำคืออิทธิพลที่
มำกที่สุดคือกำรที่เรำจะไม่ได้รู้สึกถึงมันเลยเพรำะสิ่งนี้ได้ถักทอเป็นเนื้อเดียวกับกับชีวิตประจ ำวันของเรำไปแล้ว 

สำมทศวรรษหลังจำกที่ผู้บุกเบิกสังคมยูบิควิตัสทั้ง 3 ท่ำนได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ สังคมยูบิควิตัส...สังคมแห่งโลก
อนำคตก็เริ่มต้นปรำกฏเป็นรูปธรรมขึ้น ในสังคมยุคใหม่นี้เครือข่ำยดิจิทัล เช่นอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดำวเทียม
ได้เข้ำมำช่วยเชื่อมโยงประชำคมชำวโลกให้สื่อสำรกันได้อย่ำงไร้พรมแดน ไร้กำลเวลำ อีกทั้งพัฒนำกำรรุ่นที่ 3 ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่(3G)ก็ท ำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งส ำคัญในชีวิตประจ ำวันมำกกว่ำกำรมีไว้ใช้พูดคุยกันเท่ำนั้น 
ชำวญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ พวกเขำเรียกว่ำ“เคไต” (keitai) มำทดแทนกำรใช้คอมพิวเตอร์
เพรำะเคไตนี้สำมำรถท ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่คอมพิวเตอร์ท ำได้ สมมติว่ำเรำก ำลังอยู่ที่สนำมบินนำริตะ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น และต้องกำรที่จะสอบถำมเส้นทำงเข้ำเมือง ชำวญี่ปุ่นจะก้มหน้ำก้มตำค้นหำข้อมูลจำกเคไตและ
ภำยในชั่วพริบตำเขำจะโชว์แผนที่พร้อมทั้งต ำแหน่งที่เรำอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงตำรำงรถไฟหรือรถโดยสำรประจ ำ
ทำง เหตุกำรณ์ดังกล่ำวนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ในนวนิยำยวิทยำศำสตร์ของมำรค์ไวเซอร์เท่ำนั้นแล้ว แต่เป็น
ปรำกฏกำรณ์จริงในสังคมบำงแห่งเช่นญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกำ และก ำลังจะเป็นแนวโน้มใหม่แห่งโลกอนำคต 

ส ำหรับประเทศญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 2004 รัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศนโยบำยน ำประเทศเข้ำสู่สังคมยูบิควิตัสหรือยู -เจ
แปน(u-Japan) ในปีค.ศ.2010 ได้จัดตั้งคณะท ำงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกระทรวงกิจกำรภำยในและ 
กำรสื่อสำร (Ministry of Internal Affairs and Communications) เพ่ือด ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำวโดย
ประกอบด้วยนักกำรเมือง นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีและนักธุรกิจ 

กำรที่สังคมจะพัฒนำเข้ำสู่สังคมยูบิคได้ตำมควำมมุ่งหวังหรือไม่นั้นขึ้นกับองค์ประกอบของกำรมี
เทคโนโลยีระดับสูงที่แพร่หลำย จ ำนวนประชำกรมีขนำดใหญ่และมีฐำนะทำงเศรษฐกิจในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี 
รวมทั้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นๆด้วย ปัจจุบันในสังคมญี่ปุ่นมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือเคไตนี้เป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 86 ล้ำนคน จำกจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 127 ล้ำนคน และในจ ำนวนนี้ร้อยละ 89 
ใช้เคไตส ำหรับอินเตอร์เน็ตโดเป็นประจ ำทุกวันโดยใช้ในกำรรับ-ส่งอ-ีเมล์ กำรอ่ำนข่ำวสำร กำรเช็คตำรำงรถไฟหรือ
รถโดยสำรประจ ำทำง นอกจำกนี้ยังใช้ในกำรเล่นเกมส์ ดูหนังฟังเพลงฯลฯ พวกเขำเพลิดเพลินกับกำรใช้เคไต และ
เทคโนโลยีใหม่ๆแม้ว่ำจะไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนเท่ำใดนักแต่พวกเขำก็รู้ว่ำจะใช้สิ่งประดิษฐ์
เหล่ำนั้นอย่ำงไรเพรำะธุรกิจได้มำช่วยท ำให้กำรใช้สะดวกง่ำยขึ้นประกอบกับทำงรำชกำรห้ำงร้ำนก็พยำยำม
เผยแพร่ให้ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สิ่งใหม่ๆ ทำงภำครัฐบำลก็ได้ให้กำรลงทุนพัฒนำเครือข่ำยให้ครอบคลุมและ
สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยียูบิควิตัสอย่ำงต่อเนื่องโดยมีศูนย์กลำงที่มหำวิทยำลัยโตเกียว ด้ำนภำคเอกชน
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ธุรกิจรำยใหญ่เช่นบริษัทพำนำโซนิค โซนี่ โตโยต้ำ ฟูจิซึฯลฯต่ำงก็มีศูนย์วิจัยของตนเองและได้ด ำเนินกำรศึกษำ
พัฒนำในเรื่องของเทคโนโลยียูบิควิตัสกันมำเป็นเวลำหลำยปีแล้วเช่นที่ บริษัทโตโยต้ำได้พัฒนำเครื่องน ำทำง 
(navigator) ระบบกำรเตือนกำรหลับเวลำขับยำนยนต์และบ้ำนยูบิควิตัสที่มีชื่อว่ำพีเอพีไอ( PAPI) 
http://www.toyotahome.co.jp ในบ้ำนหลังนี้อุณหภูมิจะมีกำรปรับเองตำมควำมเหมำะสม เสียงเพลงจะดังขึ้น
เบำๆยำมตื่นนอน ไฟฟ้ำในห้องต่ำงๆจะเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ และท้ังหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดในสังคมยูบิควิตัส ณ ที่ซึ่ง
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีในทุกที่ทุกเวลำ ค ำว่ำยูบิควิตัสจึงนับว่ำเป็นกุญแจดอกส ำคัญที่ช่วยให้เรำเห็นถึงโลกแห่ง
อนำคต 

Augmented Reality  

Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนำรูปแบบ Human-Machine Interface ที่อำศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) โดยที่วัตถุเสมือนนั้นๆ จะถูกสร้ำงมำผสมกับ
สภำพในโลกจริงในรูป 3D และแสดงผลแบบ real time 

 โดยเทคโนโลยีนี้จะต้องประกอบด้วย 3 ระบบ คือ 

1. ระบบ tracking เช่น พวก Marker ต่ำงๆ กับกล้อง 
หรืออำจจะ sensor แบบอ่ืนๆ  

2. ระบบแสดงภำพ เช่น จอภำพ 
3. ระบบประมวณผลเพ่ือสร้ำงวัตถุ 3D เช่น ตัว

โปรแกรมท่ีเรำลงไว้ในคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

Gesture Recognition เทคโนโลยีตรวจจับภาษากาย 

ศำสตร์แห่งกำรบูรณำกำรระหว่ำงสิ่งมีชีวิต กับจักรกล (Life and Machine Integration) คือ HMI 
(Human-Machine Interface) หรือกำรเชื่อมต่อระหว่ำงมนุษย์กับจักรกล ซึ่งจะท ำให้กำรเชื่อมต่อในเรื่องของกำร
แสดงออกทำงภำษำกำย หรือ อำกัปกริยำ ระหว่ำงมนุษย์กับจักรกลเกิดขึ้นได้ ศำตร์นั้นก็คือ Gesture 
Recognition ซึ่งเป็นเรื่องของกำรตรวจวัดและแปลควำมหมำยของภำษำร่ำงกำยของคนเรำ ให้ออกมำเป็นโมเดล

http://www.toyotahome.co.jp/
Nathee
Rectangle



เอกสารประกอบการเรียน วชิา 128-345 ปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมฯ คร้ังท่ี 3 

 

ทำงคณิตศำสตร์ที่สำมำรถน ำไปใช้งำนต่อได้ เป็นกำรเปลี่ยนอำกำรทำงกำยของมนุษย์ให้เป็นข้อมูลดิจิตอลที่มี
ควำมหมำย สำมำรถน ำไปอ้ำงอิง เปรียบเทียบ และ ประมวลผลเชิงตัวเลขได้  

ภำษำกำยของมนุษย์นี้ก็จะรวมถึง 
อะไรก็ได้ที่แสดงออกได้ทำงร่ำงกำยครับ เช่น 
กริยำ อำกำร ท่ำทำง กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ 
กำรยักคิ้วหลิ่วตำ กำรกรอกตำไปมำ กำรแสดง
อำกำรเซ็ง เสียใจ ซึ้งใจ ภำษำมือต่ำงๆ ก็รวมอยู่
ด้วย กำรยักไหล่ ลักษณะกำรเดิน นั่ง วิ่ง นอน 
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงกำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหว
ของกำยเหล่ำนั้นทีละส่วน หรือ หลำยๆ ส่วน
พร้อมกัน หรือเป็นองคร์วม 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีตรวจจับภำษำกำยนี้ มีประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และจักรกล เพรำะว่ำจะท ำให้มนุษย์มี
ช่องทำงในกำรติดต่อ (Interface) ใช้ประโยชน์จำกจักรกลมำกขึ้น ซึงปัจจุบันเรำสื่อสำรกับจักรกลผ่ำนอุปกรณ์
เชื่อมต่อไม่กี่อย่ำง เช่น คีย์บอร์ด เมำส์ ทัชแพด ตอนนี้มีอุปกรณ์ Haptics มำให้ใช้เพ่ิมขึ้น แต่ต่อไปเครื่องจักรจะ
เข้ำใจภำษำกำยของเรำ 

ศาสตร์แห่งการบูรณาการระหว่างสิ่งมีชีวิต กับจักรกล (Life and Machine Integration) ก ำลังเป็นเรื่อง
ทีก่ ำลังมำแรง ในช่วงไม่ก่ีปีมำนี้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำว เรำเรียกว่ำ  HMI (Human-Machine Interface) หรือกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงมนุษย์กับจักรกล ซึ่งมีสำขำย่อยๆ ออกไปมำกมำย เช่น Bionics (อวัยวะชีวกล) Implantable 
System (กำรปลูกอุปกรณ์เข้ำไปในร่ำงกำยมนุษย์) Smart Fabrics (อำภรณ์ฉลำด)  

นอกจำกนี้ยัง น ำศำสตร์ในกำรเชื่อมโยงระหว่ำงมนุษย์ กับ จักรกล ซึ่งจะท ำให้กำรเชื่อมต่อในเรื่องของกำร
แสดงออกทำงภำษำกำย หรือ อำกัปกริยำ ระหว่ำงมนุษย์กับจักรกลเกิดขึ้นได้  ศำตร์นั้นก็คือ Gesture 
Recognition ซึ่งเป็นเรื่องของกำรตรวจวัดและแปลควำมหมำยของภำษำร่ำงกำยของคนเรำ ให้ออกมำเป็นโมเดล
ทำงคณิตศำสตร์ที่สำมำรถน ำไปใช้งำนต่อได้เป็นกำรเปลี่ยนอำกำรทำงกำยของมนุษย์ให้เป็นข้อมูลดิจิตอลที่มี
ควำมหมำย สำมำรถน ำไปอ้ำงอิง เปรียบเทียบ และ ประมวลผลเชิงตัวเลขได้ 

ภำษำกำยของมนุษย์นี้ก็จะรวมถึง อะไรก็ได้ที่แสดงออกได้ทำงร่ำงกำย เช่น กริยำ อำกำร ท่ำทำง กำร
แสดงออกทำงสีหน้ำ กำรยักคิ้วหลิ่วตำ กำรกรอกตำไปมำ กำรแสดงอำกำรเซ็ง เสียใจ ซึ้งใจ ภำษำมือต่ำงๆ ก็
รวมอยู่ด้วย กำรยักไหล่ ลักษณะกำรเดิน นั่ง วิ่ง นอน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงกำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวของกำย
เหล่ำนั้นทีละส่วน หรือ หลำยๆ ส่วนพร้อมกัน หรือเป็นองค์รวม 
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กำรพัฒนำเทคโนโลยีตรวจจับภำษำกำยนี้ มีประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์
และจักรกล เพรำะว่ำจะท ำให้มนุษย์มีช่องทำงในกำรติดต่อ ( Interface) ใช้
ประโยชน์จำกจักรกลมำกขึ้น ซึงปัจจุบันเรำสื่อสำรกับจักรกลผ่ำนอุปกรณ์
เชื่อมต่อไม่กี่อย่ำง เช่น คีย์บอร์ด เมำส์ ทัชแพด ตอนนี้มีอุปกรณ์ Haptics มำ
ให้ใช้เพิ่มข้ึน แต่ต่อไปเครื่องจักรจะเข้ำใจภำษำกำยของเรำด้วย ส่วนประโยชน์
ที่จักรกลจะได้รับก็คือ "ควำมมีชีวิต" เพรำะอำกำรทำงกำยเป็นสิ่งที่ส่งมีชีวิต
ระดับสูงมี ดังนั้น ถ้ำอยำกให้จักรกลมีลักษณะของชีวิต ก็ต้องท ำให้มันมีภำษำ
กำยด้วย 

******************************************************************************** 
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สรุป 
 

 แบบวิธีหรือรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์จะท าให้ เราทราบความเป็นมาของพัฒนาการของ  
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกวิธีการที่ได้ผล  
ไปท าการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างระบบการปฏิสัมพันธ์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา ในการเริ่มตั้งแต่แรก ซึ่งจะเห็นว่า  
การปฏิสัมพันธ์มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและท าให้มีบุคคลที่ได้รับการยอมรับในแนวคิดต่างๆที่พวกเขา  
ได้คิดข้ึนมา ตัวอย่าง เช่น ยูบิควิตัส ที่มาร์ค ไวเซอร์ ได้มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ปี 1988 
 
แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายแบบวิธีของการปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาพอสังเขป 
2. จงอธิบายหลักการของ WYSIWYG มาพอสังเขป 
3. จงอธิบายการพัฒนารูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  
4. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีหลักการ ยูบิควิตัส มา 1 อย่าง พร้อมอธิบาย 
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