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บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศกึษาครั้งนี ้ผูจ้ัดท าได้ศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. โปรแกรม App Inventor 

2. การท างานของตัวตรวจจับ 

 

1.  โปรแกรม App Inventor 

 App Inventor เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับสร้างแอพพลิเคช่ันส าหรับสมาร์ทโฟนและแท็บ

เล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งบริษัท Google ร่วมมือกับ MIT พัฒนาโปรแกรม App 

Inventor ขึ้น ต่อมา Google หยุดการพัฒนาและมอบให้ MIT เป็นผู้พัฒนาต่อ (โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้

ด้านการศึกษามากกว่า) ในนาม MIT App Inventor 

 App Inventor ใช้หลักการคล้ายๆ กับ Scratch แต่ซับซ้อนกว่า โดยลักษณะการเขียน

โปรแกรมแบบ Visual  Programming  คือ เขียนโปรแกรมด้วยการต่อบล็อคค าสั่ง  เน้นการ

ออกแบบเพื่อแก้ปัญหา ( problem solving ) ด้วยการสร้างโปรแกรมที่สนใจ บนโทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟน 

 

ภาพท่ี 1 แสดงโปรแกรม App Inventor 
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         App Inventor servers เป็นเครื่องที่ ให้บริการและเก็บงานโปรเจคต่างๆ ที่ผู้ใช้สร้าง

ขึ้นมา ผู้ใช้พัฒนาโปรแกรมมือถือ Android โดยสร้างโปรเจคและเขียนโปรแกรมบนเว็บ

เบราว์เซอร์ ที่เชื่อมต่อไปยัง App Inventor servers เมื่อได้โปรแกรมมา ก็สามารถทดสอบกับ

โปรแกรมโทรศัพท์ มือถือจ าลอง (Android emulator) หรือทดสอบบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏิบัติการ Android  

 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม เริ่มจากออกแบบหน้าตาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ด้วย

โปรแกรม App Inventor Designer ซึ่งใช้ส าหรับสร้างส่วนโปรแกรมต่างๆ (components) เพื่อใช้

งานในโปรแกรมที่จะสร้างขึ้น จากนั้นเขียนโปรแกรมให้แต่ละส่วนโปรแกรมด้วยโปรแกรม App 

Inventor Blocks Editor ซึ่งใช้วิธีการตอ่บล็อกค าสั่งให้ส่วนโปรแกรมนัน้ ท าหนา้ที่ตามที่ออกแบบ

ไว้ ระหว่างเขียนโปรแกรม อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนโปรแกรมออกไป ท าให้

ต้องแก้ไขโปรแกรม (debug) จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ เมื่อทุกส่วนโปรแกรมถูก

สร้างเสร็จแล้ว ท าการทดสอบการใช้งาน โดยการติดตั้งโปรแกรมลงไปบนมือถือ Android แล้ว

ทดสอบการใช้งานผ่านมือถือจริงๆ  แต่ถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถทดสอบได้ ผ่าน

โปรแกรมมอืถือจ าลอง (Android emulator) ในคอมพิวเตอร์แทน 

 

2. การาท างานของตัวตรวจจับ   

  หากลองมองย้อนกลับไปในช่วงตั้งไข่ของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ๆ ราวๆ ช่วงปี 2008 ที่

สมาร์ทโฟนจอสัมผัส เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ฟีเจอร์โฟนยุคเก่า หรือโทรศัพท์มือถือแบบ

ปุ่มกดแบบเดิมๆ ก็ยังจะพอจ าความกันได้ว่าพอแรกเริ่มเดิมทีนั้น เซ็นเซอร์ต่างๆ บนสมาร์ทโฟ

นมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิด อย่างดีก็จะมีเพียงแค่เซ็นเซอร์ตรวจจับแสง กับเซ็นเซอร์ตรวจจับความ

เคลื่อนไหว ซึ่งในสมัยนั้นก็นับว่าไฮเทคมากแล้ว แต่มาในยุคนี้ ยุคที่สมาร์ทโฟนครองโลกอย่าง

เต็มตัว การแข่งขันพัฒนาฟีเจอร์ หรือนวัตกรรม ของแบรนด์ช้ันน าต่างๆ จึงมีความจิงจังเป็น

อย่างมากขึ้นตามล าดับ มีฟีเจอร์เกิดใหม่มากมายจนนับไม่ถ้วน แต่การที่ฟีเจอร์ล้ าๆ เหล่านี้จะ

ท างานได้อย่างสมบูรณ์นั้น ก็มักจะต้องอาศัยเซ็นเซอร์บางอย่างร่วมด้วย ดังนั้นในวันนี้เราจะมา

ท าความรู้จักกับเซ็นเซอร์แต่ละชนิดบนสมาร์ทโฟนกันว่าจะมีอะไรบ้าง และมีประโยชน์ส าหรับ

การใชง้านสมารท์โฟนชีวติประจ าวันของเราอย่างไร 
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ภาพท่ี 2 แสดงตัวตรวจจับภายในโทรศัพท์มอืถือ 

โปรดทราบ : เซ็นเซอร์บางชนิดในบทความนี้ จะมีอยู่ในเฉพาะสมาร์ทโฟนบางรุ่นเท่านั้น หาก

ต้องการใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสมาร์ทโฟแต่ละรุ่นเพิ่มเติมอีกครั่งหนึ่ง 

Accelerator Sensor (Accelerometer Sensor) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงหลักการท างานของ Accelerator Sensor 

         Accelerator Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มีไว้ส าหรับตรวจจับลักษณะการเคลื่อนไหวของ

สมาร์ทโฟน โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน (3-Axes) ประโยชน์ในการใช้งานที่เห็นกันอยู่เป็น

ประจ าคือการปรับทิศทางการแสดงผล หรือการใช้งานที่ต้องอาศัยการเอียงเครื่องไปในทิศ

ต่างๆ เชน่ไม่ว่าเราเอียงไปทางไหน หนา้จอก็จะปรับใหแ้สดงผลในทิศทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ 
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Gyro Sensor (Gyroscope Sensor) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงหลักการท างานของ Gyro Sensor 

             Gyro Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มีไว้ส าหรับตรวจจับลักษณะการหมุนของสมาร์ทโฟน 

โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน(3-Axes) เช่นเดียวกันกับ Accelerator Sensor จ่จะมีความถูก

ต้อง และแม่นย ามากกว่า เช่นการควบคุมการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยเฉพาะเกมส์ที่ต้องอาศัยการ

เคลื่อนไหวในหลายๆ ทิศทาง ที่ เห็นได้ ชัดเช่นบรรดาเกมส์แข่งรถทั้งหลาย หากอาศัย 

Accelerator Sensor เพียงอย่างเดียว ในบางครั้งการควบคุมก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการ 

แต่การที่มี Gyro Sensor มาเสริม ก็จะท าให้การควบคุมมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น ไม่ว่าจะ

จับถือเครื่องในอิรยิาบทแบบใดก็ตาม 
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RGB Light Sensor (Ambient Light Sensor) 

 

  ภาพท่ี 5 แสดงหลักการท างานของ RGB Light Sensor 

  RGB Light Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มไีว้ส าหรับตรวจจับวัดสภาพแสงในสถานที่ ที่เราก าลังใชง้าน

สมาร์ทโฟนอยู่ โดยสามารถตรวจจับได้ 3 สีด้วยกันคือ สีแดง, สีเขียว และสีน้ าเงิน เพื่อปรับ

การแสดงผลของหนา้จอให้มีระดับความสว่าง หรือมีสสีันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

Proximity Sensor 

 

ภาพท่ี 6 แสดงหลักการท างานของ Proximity Sensor 

Proximity Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มีไว้ส าหรับการตรวจจับระยะห่างระหว่างผู้ใช้ กับตัวเครื่อง

สมาร์ทโฟน เพื่อการต้องสนองที่ถูกต้องเหมาะสม เช่นในขณะที่ผู้ใช้งานก าลังสนทนา ก็ช่วยให้

สามารถตรวจสอบได้ว่าขณะนั้นผู้ใช้งานมี่การแนบหูไว้ติดกับตัวเครื่อง หรือเอาใบหน้ามาแนบ

กับตัวเครื่องหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบระบบก็จะท าการปิดหน้าจอแสดงผมโดยอัตโนมัติ  เพื่อ

ไม่ให้ใบหนา้ หรอืใบหูผู้ใชง้านไปสัมผัสโดนฟังก์ชันบางอย่างที่อยู่บนหน้าจอแบบไม่จั้งใจ 
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Gesture Sensor 

         Gesture Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มไีว้ส าหรับการตรวจจับลักษณะการเคลื่อนไหวของฝ่ามือ 

หรือลักษณะท่าทางของผู้ใช้งาน โดยเป็นการตรวจจับด้วยล าแสงอินฟราเรด (Infrared Rays) 

ดังนั้นก็จะท าให้เครื่องสามารถท างานตามการแสดงท่าทางของผู้ใช้งาน าด้ เช่นในสมาร์ทโฟร

บางรุ่นที่มี Gesture Senser หากผู้ใช้งานโบกฝ่ามือไปทางซ้าย ก็อาจจะเป็นการสั่งให้เลื่อนไปดู

รูปภาพถัดไปในแกลเลอรี่ โดยที่ผู้ใชง้านไม่ตอ้งสัมผัสที่หน้าจอเลยแม้แตน่้อย 

Geomagnetic Sensor (Digital Compass) 

 

ภาพท่ี 7 แสดงหลักการท างานของ Geomagnetic Sensor 

                          Geomagnetic Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มีไว้ส าหรับตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้า 

หรือที่เรียกกันจนคุ้นหูว่าเข็นทิศดิจิตอล (Digital Compass) นั้นเอง โดยจะเป็นการตรวจจับแบบ 

3 แกน(3-Axes) ซึ่งจะมีประโยชน์มากส าหรับการใช้แอพพลิเคช่ันแผนที่ หรอืระบบน าทางต่างๆ 

รวมถึงแอพพลิเคช่ันประเภท AR Applications (Augmented Reality) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทิศทาง

ที่ถูกต้องแม่นย า ซึ่ง Geomagnetic Sensor นี้ก็สามารถแสดงทิศทางได้แม่นย าไม่แพ้เข็มทิศ

จรงิๆ เลยทีเดียว 
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Finger Scanner Sensor 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงหลักการท างานของ Finger Scanner Sensor 

Finger Scanner Sensor นั้นถูกน ามาใส่ไว้ใน iPhone 5S เป็นรุ่นแรก ซึ่งเรียกว่า Touch ID และ

ล่าสุดก็ถูกน ามาใส่ไว้Samsung Galaxy S5 เช่นเดียวกัน โดย Finger Scanner Sensor เป็น

เซ็นเซอร์ที่มีไว้ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของลายนิ้วมือของผู้ที่ต้องการเข้าใช้งาน

เครื่อง หรอืเข้าใช้งานฟีเจอร์บางอย่างภายในเครื่องที่ต้องการความปลอดภัยเป็นมากเป็นพิเศษ 

ตั้งแต่การปลดล็อกหน้าจอ, การใช้งานโหมดส่วนตัว(Private Mode), การซื้อ หรือดาวน์โหลด

แอพพลิเคช่ัน ไปจนถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด โดยการใช้

งาน Finger Scanner Sensorบน iPhone 5S กับ Samsung Galaxy S5 จะแตกต่างกันอยู่บ้าง ใน

ฝั่งของ iPhone 5S จะสแกนได้ด้วยการแตะนิ้วเบาๆ ค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ส่วน Samsung Galaxy S5 

จะสแกนได้ด้วยการรูดนิ้วผ่านขอบล่างของหน้าจอไปจนถึงปุ่มโฮม 


