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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการทํางานของระบบกล้องวงจรปิ ด
โครงสร้ างการทํางานของระบบกล้องวงจรปิ ดนี้ แสดงให้เห็ นถึงการทํางานของกล้องวงจร
ปิ ด CCTV (Closed-circuit television) เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ติ ด ต่ อ ไปยัง อุ ป กรณ์
สื่ อสารชนิ ดอื่นๆ (Devices) เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablets)
สมาร์ ทโฟน (Smart Phones) เป็ นต้น เพื่อจัดการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิ ด และทําให้เกิดประโยชน์ใน
การใช้งานกล้องวงจรปิ ดอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดความยืดหยุ่นในการตรวจสอบดู วิดีโอที่
ได้รับจากกล้องวงจรปิ ดในหลากหลายสถานที่และเป็ นวิดีโอแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) โดยปกติ
ถ้าเป็ นกล้องวงจรปิ ดทัว่ ไปที่ไม่ได้เชื่ อมต่อระบบอินเตอร์ เน็ ตจะไม่สามารถจัดการหรื อแสดงผล
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้เลย จะใช้ได้แค่กบั อุปกรณ์ในส่ วนที่ต่อกับกล้องวงจรปิ ดโดยตรงเท่านั้น
หรื ออยูใ่ นวงแลน (LAN) เดียวกันเท่านั้น
2.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 กล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
CCTV (Closed-circuit television) หรื อ กล้องวงจรปิ ด คื อ การใช้กล้องวีดีโอเพื่ อถ่ า ยทอด
ภาพไปยังอุปกรณ์ปลายทาง เช่น จอมอนิ เตอร์ หรื อเครื่ องบันทึกภาพมันแตกต่างกับระบบกระจาย
สัญญาณโทรทัศน์ทว่ั ไปที่ มนั กระจายภาพทางอากาศไปยังทุ กที่ที่สัญญาณภาพกระจายไปถึงแต่
กล้องวงจรปิ ดจะจับ ภาพในพื้ นที่ เฉพาะจุ ดและกล้องวงจรปิ ดมัก จะถู ก ใช้บ่ อยในการเฝ้ า ระวัง
(surveillance) ในพื้นที่ที่ตอ้ งการตรวจสอบเช่น สนามบิน ท่าอากาศยาน ธนาคาร ร้ านค้า โรงงาน
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ทางทหาร ถนนหนทาง จุดล่อแหลมต่างๆ เรี ยกเป็ นระบบกล้องวงจรปิ ดทั้งหมดแต่ไม่แค่น้ นั กล้อง
วงจรปิ ดยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการเฝ้าระวัง

รู ปที่ 2.2 กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
จุดเริ่มต้ นของกล้ องวงจรปิ ด
กล้องวงจรปิ ดหรื อ CCTV ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็ นครั้งแรกในช่ วงปลายทศวรรษที่ 2513
และนําไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร หรื อสถานที่ที่ตอ้ งการความปลอดภัย
เป็ นอย่างมาก เรี ยกได้ว่ามีการนํากล้องวงจรปิ ดหรื อ CCTV ไปใช้ในวงแคบไม่แพร่ หลายเหมือน
ดังเช่นปั จจุบนั อาจจะเป็ นเพราะในยุคนั้น ราคาของกล้องวงจรปิ ดหรื อ CCTV มีราคาแพง สําหรับ
ในด้า นคุ ณ ภาพของภาพที่ ออกมานั้น เมื่ อเที ย บกับ สมัย นี้ ต้องนับ ว่า เป็ นภาพขาวดํา ที่ไ ม่ชัด ไม่
ละเอียด เรี ยกได้ว่ามีคุณภาพที่แย่เลยทีเดี ยว ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิ ดอย่างต่อเนื่ อง จวบ
จนกระทัง่ ปั จจุ บนั ทําให้เกิ ดการใช้งาน อย่างแพร่ หลายมากขึ้นด้วย สําหรั บระบบกล้องวงจรปิ ด
CCTV ก็พฒั นาให้สามารถควบคุ มการทํางานในระยะไกลได้ภาพที่ได้จากกล้องก็มีสีสันสวยงามี
ความละเอียดและความชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต
พืน้ ฐานและระบบการทํางานของระบบ CCTV
ระบบโทรทัศวงจรปิ ด CCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิ ด ซึ่ งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่ วนรับภาพซึ่ งเรี ยกว่า
จอภาพ (Monitor) เป็ นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรื อใช้เพื่อการสอดส่ องดู แล
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ต่างๆ
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ประโยชน์ -การใช้ งานระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด
- ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
- ด้า นตรวจสอบการทํา งานของเครื่ อ งจัก รในโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ ท าํ งานโดย
อัตโนมัติหรื อ การทํางานของพนักงาน
- ใช้งานร่ วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริ มาณรถยนต์ ฯลฯ
ส่ วนประกอบของระบบ CCTV
ส่ วนประกอบของระบบCCTV แบ่งออกเป็ น 3ส่ วนคือ
1. ส่ วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ
-กล้อง(Camera), เลนส์(Lens)

รู ปที่ 2.3 เลนส์ (Lens)
2. ส่ วนที่ใช้เชื่อมต่อ
-สายเคเบิลทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor
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รู ปที่ 2.4 สายเคเบิล
-เครื่ องบันทึก DVR หรื อ NVR ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและส่ งสัญญาณข้อมูลที่บนั ทึ กไปยังส่ วน
แสดงผล

รู ปที่ 2.5 เครื่ องบันทึกวิดีโอ (DVR or NVR)
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3. ส่ วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ
-จอมอนิเตอร์ ซ่ ึ งทําหน้าที่เป็ นตัวแสดงผล

รู ปที่ 2.6 หน้าจอมอนิเตอร์ (Monitor)
2.2.2 ระบบปฏิบัติการ Android

รู ปที่ 2.7 สัญลักษณ์ของแอนดรอยด์
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แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิ บตั ิการแบบเปิ ดเผยซอร์ ฟแวร์ ตน้ ฉบับ (Open Source)
โดยบริ ษั ท กู เ กิ้ ล (Google Inc.) ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ยมเป็ นอย่ า งสู ง เนื่ องจากอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีจาํ นวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถ
ทํางานบนอุปกรณ์ ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่างกันได้ ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือก
ได้ตามต้องการและหากมองในทิ ศ ทางสํา หรั บ นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) แล้วนั้น การ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ไม่ใช่เรื่ องที่ยาก เพราะมีขอ้ มูลในการ
พัฒนารวมทั้ง Android SDK (Software Development Kit) เตรี ยมไว้ให้กบั นักพัฒนาได้เรี ยนรู ้ และ
เมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่ หรื อจําหน่ายโปรแกรมที่พฒั นาแล้วเสร็ จ แอนดรอยด์ก็ยงั มีตลาด
ในการเผยแพร่ โปรแกรม ผ่า น Android Market แต่หากจะกล่ า วถึ ง โครงสร้ า งภาษาที่ ใ ช้ใ นการ
พัฒนานั้น สํา หรั บ Android SDK จะยึดโครงสร้ า งของภาษาจาวา (Java language) ในการเขี ย น
โปรแกรม เพราะโปรแกรมที่ พ ัฒ นามาได้ จ ะต้ อ งทํา งานอยู่ ภ ายใต้ Dalvik Virtual Machine
เช่นเดียวกับโปรแกรมจาวา ที่ตอ้ งทํางานอยูภ่ ายใต้ Java Virtual Machine (Virtual Machine เปรี ยบ
ได้กบั สภาพแวดล้อมที่โปรแกรมทํางานอยู่) นอกจากนั้นแล้ว แอนดรอยด์ ยังมีโปรแกรมแกรมที่
เปิ ดเผยซอร์ ฟ แวร์ ต้นฉบับ (Open Source) เป็ นจํา นวนมาก ทํา ให้นัก พัฒนาที่ ส นใจ สามารถนํา
ซอร์ ฟแวร์ ตน้ ฉบับ มาศึกษาได้อย่างไม่ยาก ประกอบกับความนิ ยมของแอนดรอยด์ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
มาก
2.2.2.2 ประวัติความเป็ นมา
เริ่ มต้นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ถูกพัฒนามาจากบริ ษทั แอนดรอยด์ (Android Inc.) เมื่อ
ปี พ.ศ. 2546 โดยมีนาย แอนดี้ รู บิน (Andy Rubin) ผูใ้ ห้กาํ เนิ ดระบบปฏิบตั ิการนี้ และถูกบริ ษทั กู
เกิ้ล ซื้อกิจการเมื่อ เดือนสิ งหาคม ปี พ.ศ. 2548 โดยบริ ษทั แอนดรอยด์ ได้กลายเป็ นมาบริ ษทั ลูก ของ
บริ ษัท กู เ กิ้ ล และยัง มี น าย แอนดี้ รู บิ น ดํา เนิ น งานอยู่ ใ นที ม พัฒ นาระบบปฏิ บ ัติ ก ารต่ อ ไป
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ พ ัฒ นามาจากการนํา เอา แกนกลางของ
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่ งเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ออกแบบมาเพื่อทํางานเป็ นเครื่ อง
ให้ บ ริ ก าร (Server) มาพัฒ นาต่ อ เพื่ อ ให้ก ลายเป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารบนอุ ป กรณ์ พ กพา (Mobile
Operating System) ต่อมาเมื่อเดื อน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั กูเกิ้ล ได้ทาํ การก่อตั้งสมาคม
OHA (Open Handset Alliance, http://www.openhandsetalliance.com) เพื่ อเป็ นหน่ วยงานกลางใน
การกํา หนดมาตรฐานกลาง ของอุ ป กรณ์ พ กพาและระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารแอนดรอยด์ โดยมี ส มาชิ ก
ในช่ วงก่ อนตั้ง จํา นวน 34 รายเข้า ร่ วม ซึ่ ง ประกอบไปด้วยบริ ษทั ชั้นนําที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้า นการ
สื่ อสาร เช่ น โรงงานผลิ ตอุปกรณ์ พกพา, บริ ษทั พัฒนาโปรแกรม, ผูใ้ ห้บริ การสื่ อสาร และผูผ้ ลิต
อะไหล่อุปกรณ์ดา้ นสื่ อสาร หลังจากนั้น เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2551 บริ ษทั กูเกิ้ล ได้เปิ ดตัวมือถือ
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ตัวแรกที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ที่ชื่อ T-Mobile G1 หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ HTC Dream โดยใช้
แอนดรอยด์รุ่น 1.1 และหลังจากนั้น ได้มีการปรับพัฒนาระบบปฏิบตั ิการเป็ นรุ่ นใหม่ มาเป็ นลําดับ
ช่วงต่อมาได้มีการออกผลิ ตภัณฑ์จากบริ ษทั ต่างๆ ออกมาหลากหลายรุ่ น หลากหลายยี่ห้อ ตามการ
พัฒนาระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง ทําให้สินค้าของแอนดรอยด์ มีให้เลือกอยู่
อย่างมากมาย
2.2.2.3 โครงสร้ างของแอนดรอยด์
การทําความเข้าใจโครงสร้ างของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ถื อว่าเป็ นสิ่ งสําคัญเพราะถ้า
นัก พัฒ นาโปรแกรม สามารถมองภาพโดยรวมของระบบได้ท้ ัง หมด จะให้ ส ามารถเข้า ใจถึ ง
กระบวนการทํางานได้ดีย่งิ ขึ้น และสามารถนําไปช่ วยในการออกแบบโปรแกรมที่ตอ้ งการพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน

รู ปที่ 2.8 สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์
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จากโครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จะสังเกตได้วา่ มีการแบ่งออกมาเป็ นส่ วนๆ
ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกัน โดยส่ วนบนสุ ดจะเป็ นส่ วนที่ผใู ้ ช้งานทําการติดต่อโดยตรงซึ่ งก็คือส่ วนของ
(Applications) จากนั้นก็จะลําดับลงมาเป็ นองค์ประกอบอื่นๆตามลําดับ และสุ ดท้ายจะเป็ นส่ วนที่
ติดต่อกับอุปกรณ์โดยผ่านทาง Linux Kernel โครงสร้างของแอนดรอยด์ พอที่จะอธิ บายเป็ นส่ วนๆ
ได้ดงั นี้
Applications ส่ วน Application หรื อส่ วนของโปรแกรมที่มีมากับระบบปฏิบตั ิการ หรื อเป็ น
กลุ่ มของโปรแกรมที่ผูใ้ ช้งานได้ทาํ การติ ดตั้งไว้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกใช้โปรแกรมต่างๆได้
โดยตรง ซึ่ งการทํางานของแต่ละโปรแกรมจะเป็ นไปตามที่ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมได้ออกแบบและเขียน
โค้ดโปรแกรมเอาไว้
Application Framework เป็ นส่ ว นที่ มี ก ารพัฒ นาขึ้ นเพื่ อ ให้ นั ก พัฒ นาสามารถพัฒ นา
โปรแกรมได้สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักพัฒนาไม่จาํ เป็ นต้องพัฒนาในส่ วนที่มี
ความยุ่งยากมากๆ เพียงแค่ทาํ การศึ กษาถึ งวิธีการเรี ยกใช้งาน Application Framework ในส่ วนที่
ต้องการใช้งาน แล้วนํามาใช้งาน ซึ่ งมีหลายกลุ่มด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
Activities Manager เป็ นกลุ่มของชุ ดคําสั่งที่จดั การเกี่ยวกับวงจรการทํางานของหน้าต่างโปรแกรม
(Activity)
Content Providers เป็ นกลุ่มของชุ ดคําสั่ง ที่ใช้ในการเข้าถึ งข้อมูลของโปรแกรมอื่น และสามารถ
แบ่งปั นข้อมูลให้โปรแกรมอื่นเข้าถึงได้
View System เป็ นกลุ่มของชุดคําสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างของหน้าจอที่แสดงผลในส่ วนที่
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface)
Telephony Manager เป็ นกลุ่ ม ของชุ ดคํา สั่ง ที่ ใ ช้ในการเข้า ถึ งข้อมู ล ด้า นโทรศัพ ท์ เช่ นหมายเลข
โทรศัพท์ เป็ นต้น
Resource Manager เป็ นกลุ่มของชุดคําสัง่ ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ น ข้อความ, รู ปภาพ
Location Manager เป็ นกลุ่มของชุ ดคําสั่งที่เกี่ยวกับตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่ระบบปฏิบตั ิการได้รับ
ค่าจากอุปกรณ์
Notification Manager เป็ นกลุ่มของชุ ดคําสั่งที่จะถูกเรี ยกใช้เมื่อโปรแกรม ต้องการแสดงผลให้กบั
ผูใ้ ช้งาน ผ่านทางแถบสถานะ (Status Bar) ของหน้าจอ
Libraries เป็ นส่ วนของชุ ดคํา สั่ง ที่ พ ฒ
ั นาด้วย C/C++ โดยแบ่ง ชุ ดคํา สั่ง ออกเป็ นกลุ่ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น Surface Manage จัดการเกี่ยวกับการแสดงผล, Media Framework
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จัดการเกี่ยวกับการการแสดงภาพและเสี ยง, Open GL | ES และ SGL จัดการเกี่ยวกับภาพ 3มิติ และ
2มิติ, SQLite จัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เป็ นต้น
Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine ที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ทาํ งานบนอุปกรณ์
ที่มี หน่วยความจํา (Memory) , หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) และพลังงาน (Battery) ที่จาํ กัด ซึ่ ง
การทํางานของ Darvik Virtual Machine จะทําการแปลงไฟล์ที่ตอ้ งการทํางาน ไปเป็ นไฟล์ .DEX
ก่อนการทํางาน เหตุผลก็เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเมื่ อใช้งานกับ หน่ วยประมวลผลกลางที่มี
ความเร็ วไม่มาก ส่ วนต่อมาคือ Core Libraries ที่เป็ นส่ วนรวบรวมคําสั่งและชุ ดคําสั่งสําคัญ โดยถูก
เขียนด้วยภาษาจาวา (Java Language)
Linux Kernel เป็ นส่ วนที่ทาํ หน้าที่หวั ใจสําคัญ ในจัดการกับบริ การหลักของระบบปฏิบตั ิการ
เช่น เรื่ องหน่วยความจํา พลังงาน ติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ความปลอดภัย เครื อข่าย โดยแอนดรอยด์
ได้นาํ เอาส่ วนนี้ มาจากระบบปฏิบตั ิการลิ นุกซ์ รุ่ น 2.6 (Linux 26. Kernel) ซึ่ งได้มีการออกแบบมา
เป็ นอย่างดี
2.2.2.4 ข้ อเด่ นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เนื่ องจากระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และมีส่วนแบ่งตลาด
ของอุปกรณ์ดา้ นนี้ ขึ้นทุกขณะ ทําให้กลุ่มผูใ้ ช้งาน และกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม ให้ความสําคัญกับ
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เพิ่มมากขึ้น เมื่อมองในด้านของกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ที่มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ได้มีการนําเอาระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ไปใช้ในสิ นค้าของตนเอง พร้อมทั้งยัง
มี ก ารปรั บ แต่ ง ให้ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารมี ค วามสามารถ การจัดวาง โปรแกรม และลู ก เล่ นใหม่ ๆ ที่
แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสิ นค้าที่เป็ น มือถือรุ่ นใหม่ (Smart Phone)
และอุปกรณ์ จอสัมผัส (Touch Screen) โดยมีคุณลักษณะแตกต่างกันไป เช่นขนาดหน้าจอ ระบบ
โทรศัพท์ ความเร็ วของหน่วยประมวลผล ปริ มาณหน่วยความจํา แม้กระทัง่ อุปกรณ์ ตรวจจับต่างๆ
(Sensor) หากมองในด้านของการพัฒนาโปรแกรม ทางบริ ษทั Google ได้มีการพัฒนา Application
Framework ไว้สําหรั บนักพัฒนาใช้งาน ได้อย่างสะดวก และไม่เกิ ดปั ญหาเมื่อนําชุ ดโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมา ไปใช้กบั อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะต่างกัน เช่นขนาดจออุปกรณ์ ไม่เท่ากัน ก็ยงั สามารถ
ใช้งานโปรแกรมได้เหมือนกัน เป็ นต้น
2.2.3 Java programming language
ภาษาจาวา (อัง กฤษ: Java programming language) เป็ นภาษาโปรแกรมเชิ ง วัตถุ (อัง กฤษ:
Object Oriented Programming) พัฒ นาโดย เจมส์ กอสลิ ง และวิ ศ วกรคนอื่ น ๆ ภาษาจาวาถู ก
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการกรี น (the Green Project) และ
สํ า เร็ จออกสู่ สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่ งภาษานี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ใช้ แ ทน
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ภาษาซี พลัสพลัส (C++) โดยรู ปแบบที่เพิ่มเติมขึ้ นคล้ายกับ ภาษาอบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่
เดิ มภาษานี้ เรี ยกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่ งตั้งชื่ อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทาํ งานของ เจมส์ กอสลิ งแต่ว่า มี
ปั ญหาทางลิขสิ ทธิ์จึงเปลี่ยนไปใช้ช่ื อ“ จาวา ” ซึ่งเป็ นชื่อกาแฟแทน (แอพพลิเคชัน่ วัดประสิ ทธิ์ ภาพ
การขับขี่ รถยนต์บนสมาร์ ตโฟนระบบปฏิ บ ตั ิการแอนดรอยด์ ,2555) จุ ดเด่นของภาษาจาวาอยู่ที่
ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถใช้หลักการของ Object-Oriented Programming มาพัฒนาโปรแกรมของ
ตนด้วยJava ได้ ภาษาจาวาเป็ นภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุ นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้น คลาสคือ
ที่เก็บเมทอด(method) หรื อพฤติกรรม (behavior) ซึ่ งมีสถานะ(state) และรู ปพรรณ (Identity) ประจํา
พฤติกรรม

รู ปที่ 2.9 สัญลักษณ์ของจาวา
2.2.3.2 จุดมุ่งหมายของวาจา
จุดมุ่งหมายหลัก 4 ประการ ในการพัฒนาจาวา คือ
1. ใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. ไม่ข้ ึนกับแพลตฟอร์ ม (สถาปั ตยกรรม และ ระบบปฏิบตั ิการ)
3. เหมาะกับการใช้ในระบบเครื อข่าย พร้อมมีไลบรารี สนับสนุน
4. เรี ยกใช้งานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย
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2.2.3.3 ตัวอย่ างการเขียนโปรแกรมแสดงผลคําว่ า “Hello”
// ประกาศ class
public class MyClass {
// ประกาศ Method ชื่ อ main เพราะ java จะเรี ยกหา Method main เป็ น Method แรก
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!");
// แสดงข้ อความว่ า Hello World!
}
}

2.2.4 Genymotion
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ Genymotion
เป็ น Developer ที่หงุดหงิดกับ Android SDK Emulator ในยุคแรกที่เป็ น ARM ซึ่ งใช้งาน จริ ง
แทบไม่ได้ก็เลย Compile Android เป็ น x86แล้วเอาไปรันบน Virtual Box ผลคือทํางานได้ลื่น ไหล
มาก คนเลยใช้ Genymotion แทน Android Emulator กัน
ตอนนี้ Android Emulator พัฒนาโดยมี HAXM เข้ามาช่ วยให้ทาํ งานลื่ นไหลแล้ว แต่เอาเข้า
จริ งก็ยงั แนะนา Genymotion ซึ่งจะสามารถทํางานได้ดีกว่า
นักพัฒนา Android Application ส่ วนใหญ่มีปัญหากับการทดสอบโปรแกรมเป็ นอย่างมาก
เพราะความช้า ของโปรแกรมจําลองเครื่ อง (Emulator) ที่มากับ ADT หรื อชุ ดเครื่ องมือพัฒนาจาก
Google เอง ทําให้จาํ เป็ นต้องใช้เครื่ องจริ งในการทดสอบ และถ้าอยากทดสอบหลายๆ เครื่ องก็ตอ้ ง
มีเครื่ องหลายๆรุ่ น
โดยปกติ เราก็จะต้องลง Android SDK รวมถึ ง plugins ต่างๆ สําหรับ eclipse เพื่อใช้ในการเขี ย น
แอพพลิเคชัน่ ซึ่ งใน SDK นี้ ก็จะมีท้ งั library, emulator และเครื่ องไม้เครื่ องมือต่างๆที่จา เป็ นมาด้วย
แล้ว ซึ่ งหลังจากติดตั้งครบแล้วก็ตอ้ งเลือกโหลดSystem Image สําหรับแต่ละ เวอร์ ชนั่ มาอีกทีเพราะ
แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกัน เช่น jellybean , kit Kat เป็ นต้น
Genymotion ทํา ให้เราสามารถข้า มในส่ วนสุ ดท้า ยไปได้คื อไม่ต้องโหลด System Image
เพิ่มเติมจาก Android SDK มา Genymotion จะมีส่วนให้โหลดต่างหาก (ใครจะโหลดทั้งของ stock
และ Genymotion ก็ไม่วา่ กัน แต่เปลืองเนื้อที่ในเครื่ อง
Genymotion เป็ น Emulator ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนักพัฒนา ซึ่ งจะต่างจาก Emulator อย่าง Blue
Stack ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเล่นแอพพลิเคชัน่ แอนดรอยด์เพื่อเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะแต่ Genymotion
จะมี จุดเด่ นตรงที่ มี ตวั ช่ วยต่ างๆสํา หรั บ นักพัฒนาอยู่ด้วยสําหรับ Emulator ที่ มาพร้ อม กับ ADT
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Bundle หรื อ Android Studio ไม่ตอ้ งพูดถึงอะไรมากนัก น่าจะรู ้กนั อยูแ่ ล้วกับความสามารถในการ
อื ดและช้า น่ า รํ า คาญ ถึ ง แม้ว่า หลัง ๆมานี้ จะพัฒนาให้เร็ วขึ้ นแล้วก็ ตาม แต่ ก็ ย งั มี ปั ญหาอยู่ดีแ ต่
สําหรับ Genymotion จะให้ความลื่นไหลกว่ามาก ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สเปคคอมที่ใช้ดว้ ย
2.2.4.2 คุณสมบัติเด่ น
1. การเชื่อมต่อที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีตวั เลือก GPS Emulation
3. แถบคา สั่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
2.2.5 ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับ IP Address
IP Address คื อ หมายเลขประจํา เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งประกอบด้ ว ยตัว เลข 4 ชุ ด มี
เครื่ องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1 เป็ นต้น
การสื่ อสารและรับส่ งข้อมูลในระบบ Internet สิ่ งสําคัญคือที่อยูข่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ อง
ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดความถู กต้องแม่นยํา จึ่ ง ได้มีการกําหนดหมายเลขประจําเครื่ องที่ เราเรี ยกว่า IP
Address และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและซํ้ากัน จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อ แจกจ่าย IP Address
โดยเฉพาะ ชื่ อ องค์ ก รว่ า InterNIC (International Network Information Center) อยู่ ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา การแจกจ่ายนั้นทาง InterNIC จะแจกจ่ายเฉพาะ Network Address ให้แต่ละเครื อข่าย
ส่ วนลู กข่ายของเครื่ อง ทางเครื อข่ายนั้นก็จะเป็ น ผูแ้ จกจ่ายอีกทอดหนึ่ ง ดังนั้นพอสรุ ปได้ว่า IP
Address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ส่ วน คือ
1. Network Address
2. Computer Address
การแบ่งขนาดของเครื อข่ายสามารถแบ่งขนาดของการแจกจ่าย Network Address ได้ 3 ขนาดคือ
1. Class A nnn.ccc.ccc.ccc (nnn ชุดแรก ตัวเลขอยูร่ ะหว่าง 1-126) เครื อข่าย Class A สามารถ
แจกจ่าย IP Address ได้มากที่สุดถึง 16 ล้านหมายเลข
2. Class B nnn.nnn.ccc.ccc (nnn ชุ ด แรก ตัว เลขอยู่ร ะหว่า ง 128-191) เครื อ ข่ า ย Class A
สามารถแจกจ่าย IP Address ได้มากเป็ นอันดับสอง คือ 65,000 หมายเลข
3. Class c nnn.nnn.nnn.ccc (nnn ชุ ด แรก ตัว เลขอยู่ร ะหว่า ง 192-233) เครื อ ข่ า ย Class A
สามารถแจกจ่าย IP Address ได้นอ้ ยที่สุด คือ 256 หมายเลข
* nnn หมายถึง Network Address ccc หมายถึง Computer Address
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2.2.6 ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับ โปรโตคอล (Protocol)
ความหมายของโปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล หมายถึ ง กฎหรื อรู ปแบบการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรื อระหว่างอุปกรณ์เครื อข่าย เปรี ยบเสมือนภาษากลางที่ทาํ ให้
อุปกรณ์ ต่างๆติ ดต่อสื่ อสารกันได้ โปรโตคอลที่ รู้จกั กันแพร่ หลาย เช่ น อิ นเตอร์ เน็ ต โปรโตคอล
หรื อ IP ซึ่ งใช้เป็ นรู ปแบบมาตรฐานในการส่ งข้อมูลต่าง ๆในอินเตอร์ เน็ต
โปรโตคอล (Protocol) คื อ ระเบี ย บวิธี ก ารในการติ ดต่ อสื่ อสาร เมื่ อมาใช้ก ับ เทคโนโลยี
สื่ อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึ งขั้นตอนการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งรวมถึ ง กฎระเบียบ และข้อกําหนด
ต่างๆ รวมถึ งมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตวั รั บและส่ งสามารถดําเนิ นกิ จกรรมทางด้านการสื่ อสารได้
สําเร็ จ ซึ่ งมี มากมายหลายชนิ ด แต่ในที่น้ ี จะขอกล่ าวเฉพาะส่ วนที่ เกี่ ยวข้องเพียงบางโปรโตคอล
เท่านั้นและข้อกําหนดหรื อข้อตกลงในการสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรื อภาษาสื่ อสารที่ใช้เป็ น
ภาษากลางในการสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกัน การที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกเชื่ อมโยงกันไว้
ในระบบจะสามารถติ ดต่ อสื่ อสารกันได้น้ ัน จํา เป็ นจะต้องมี ก ารสื่ อสารที่ เ รี ย กว่า โปรโตคอล
(Protocol) เช่นเดียวกับคนเราที่ตอ้ งมีภาษาพูดเพื่อให้ส่ื อสารเข้าใจกันได้ โปรโตคอลช่วยให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ สองระบบ ที่แตกต่างกันสามารถสื่ อสารกันอย่างเข้าใจได้ คือข้อตกลงที่กาํ หนดเกี่ ยว
กับ การสื่ อสารระหว่า งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ต่ า งๆ ทั้ง วิธี ก ารส่ ง และรั บ ข้อมู ล วิธี ก ารตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของการส่ งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเมื่อส่ งและรับกันระหว่างเครื่ องสองเครื่ อง
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าโปรโตคอลมีความสําคัญมากในการสื่ อสารบนเครื อข่าย หากไม่มีโปรโตคอล
แล้ว การสื่ อสารบนเครื อข่ายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ตัวอย่างของโปรโตคอล
1. โปรโตคอล HTTP หรื อ Hypertext Transfer Protocol จะใช้เมื่อเรี ยกโปรแกรมบราวเซอร์
(Browser)
2. โปรโตคอล TCP/IP หรื อ Transfer Control Protocol/Internet Protocolคื อ เครื อข่ า ย
โปรโตคอลที่ สําคัญมากที่ สุด เนื่ องจากเป็ นโปรโตคอลที่ ใช้ในระบบเครื อข่าย Internet
รวมทั้ง Intranet ซึ่ งประกอบด้วย 2 โปรโตคอลคือ TCP และ IP
3. โปรโตคอล SMTP หรื อ Simple Mail Transfer Protocol คือ โปรโตคอล ที่ใช้ในการรับส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
นอกจากโปรโตคอลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีโปรโตคอลต่างๆอีกมากมาย เช่น การโอนย้ายแฟ้ ม
ระหว่างกัน ใช้โปรโตคอลชื่อ FTP หรื อ File Transfer Protocol การโอนย้ายข่าวสารระหว่างกันก็ใช้
โปรโตคอลชื่ อ NNP หรื อ Network News Transfer Protocol และยังมี โปรโตคอลที่ สําคัญสําหรับ
การสอบถามข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่ งเป็ นโปรโตคอลที่มีประโยชน์มาก โปรโตคอลนี้มีชื่อว่า
ICMP หรื อ Internet Control Message Protocol เป็ นต้น
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2.2.6 Dynamic Domain Name System (DDNS)
DDNS ย่อ มาจาก Dynamic Domain Name System คื อ การแปลงหมายเลขไอพี ใ ห้ เ ป็ นชื่ อ
โดเมนหรื อแปลงชื่ อโดเมนให้เป็ นหมายเลขไอพี เป็ นการตั้งค่าที่ได้มาจากการ DynDNS (ไดดีเอ็น
เอส) หรื อย่อมาจาก Dynamic DNS (ไดนามิ ก ดี เอ็นเอส) สามารถทําให้เราเชื่ อมโยง Host name
(โฮสเนม) บนระบบอินเตอร์ เน็ตเข้ากับ IP Address (ไอพีแอดเดรส) ที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ในโลกของระบบอิ นเตอร์ เน็ ตนั้นจะมี IP Address อย่า งจํา กัด ดัง นั้นเมื่ อทํา การเชื่ อมต่ อ
อินเตอร์ เน็ตผ่าน ISP (ไอเอสพี) ของคุณ เค้าก็จะให้ IP Address ชัว่ คราว (Dynamic IP Address) ซึ่ ง
จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเสมอ เพื่อใช้ในการอ้างอิงบนระบบอินเตอร์ เน็ตเมื่อคุณออนไลน์อยู่
นัน่ เอง อย่างในกรณี ที่ใช้ DDNS (ดีดีเอ็นเอส) กับกล้องวงจรปิ ด แค่ผใู ้ ช้เซทค่า DDNS ไว้กบั เครื่ อง
DVR (ดี วีอาร์ ) ก็ส ามารถเรี ยกดู กล้องวงจรปิ ดผ่า นชื่ อ Host name ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา เพื่ อง่ า ยและ
สะดวกในการใช้งาน ตัวอย่างการนําระบบ DDNS มาใช้งานในปั จจุบนั คื อการนํามาใช้กบั กล้อง
วงจรปิ ดที่ บา้ น โดยการทํางานคื อกล้องจะเชื่ อมต่อ internet (อิ นเตอร์ เน็ ต) ผ่านทาง wifi (ไวไฟ)
เพื่อให้เราสามารถ connect (คอนเนค) เข้าสู่ หน้าเว็บของกล้องเพื่อใช้งานจากที่อื่นได้โดยไม่จาํ IP
หลักการทํางานของ DDNS

รู ปที่ 2.10 Dynamic Domain Name System
1. ฝั่ง Host server (โฮสเซิ ร์ฟเวอร์ ) ของเราต้อง configure (คอนฟิ คกูเรชัน่ ) DDNS ให้ค่อยทําการส่ ง
Update IP (อัพเดทไอพี) ไปยัง DDNS server (ดีดีเอ็นเอส เซิ ร์ฟเวอร์ )
2. เมื่อ user ทําการ request Domain (รี เควสโดเมน) ของเราขึ้นมา ตัวอย่างคือ http://demo.ddns.net
ที่เรา configure ไว้ฝ่ัง DDNS server ก็จะส่ ง IP ของ Host server เราไปให้
3. ฝั่ง user ก็จะสามารถ connect เข้ามาหา server ของเราได้
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2.2.7 Forward Port
การ Forward Port คือ การกําหนดเส้นทางของข้อมูลที่ติดต่อเข้ามายัง router ให้ forward ไป
ยังเครื่ องที่อยู่หลัง router ที่ใช้ ip ภายใน โดยมีหลักการในการ forward โดยพิจารณาจากหมายเลข
port ที่ติดต่อเข้ามา… เพราะ service หรื อพวก application แต่ละชนิ ด จะมีหลายเลข number port ที่
ใช้ในการติดต่อสื่ อสารเป็ นของตัวเองโดยเฉพาะ (จึงนําเอาเรื่ องนี้มาใช้ประโยชน์ได้)… โดยจะต้อง
มีการตั้งค่าว่า ถ้ามีการติดต่อเข้ามาจาก port number ไหน จะให้ forward ข้อมูลเหล่านั้นไปยังเครื อง
ที่อยู่หลัง router เครื่ องไหน ( ip อะไร ) เช่น ถ้าเรามี ip จริ ง 1 ตัว อยู่ที่ตวั router แต่มี server ที่รัน
พวก service ต่างๆ เอาไว้หลายๆตัวในเครื อข่ายภายใน ซึ่ งใช้ ip เป็ น local ถ้าเราต้องการให้ผใู ้ ช้งาน
จากข้างนอก ติดต่อเข้ามายัง server เหล่านั้นได้ เราก็จะต้องทําการกําหนดว่า ถ้ามีการติดต่อเข้ามา
ทาง tcp/udp port หมายเลขอะไร จะให้ forward พวก traffic ไปยัง server ตัวไหน Port Forward มี
ความจําเป็ นสําหรั บอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง อย่างเช่ นADSL ที่ เชื่ อมผ่านโมเด็ ม Router จะต้อง
กําหนดชัดเจนถึ งเส้นทางที่จะ เข้า-ออกมาเข้าใจความหมายต่อไปนี้ ก่อน จะทําให้เข้าใจเรื่ อง Port
Forward ยิง่ ขึ้น
1. ทุ ก อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้เชื่ อมต่ อ อิ นเทอร์ เน็ ต จะถู ก กํา หนดอย่า งน้อยที่ สุ ดหนึ่ ง ไอพี (ip) เพื่ อแสดง
หมายเลขตํา แหน่ ง ที่ อยู่แต่ล ะไอพี สามารถเลื อกใช้พอร์ ต (port) ใดๆพอร์ ตหนึ่ ง เพื่ อ รั บ -ส่ ง
ข้อมูล
2. ไอพี ห นึ่ ง ไม่ ส ามารถเลื อ กใช้ พ อร์ ต ซํ้า หรื อพอร์ ต ที่ ถู ก ไอพี อื่ น เลื อ กใช้ อ ยู่ ก่ อ นแล้ ว ใน
คอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกัน
3. NAT คื อคําย่อจากNetwork Address Translation สําหรั บเครื อข่ายใช้หนึ่ งไอพีอา้ งอิ งตําแหน่ ง
เพื่อจัดการกับตําแหน่งที่อยูไ่ อพีอื่นๆจํานวนมากมายสัญญาณ ADSL จะส่ งมาเข้าที่ Router โดย
มี External IP เปลี่ยนแปลงตามการเชื่ อมต่อแต่ละครั้ง และ External IP นี้ บอกให้ทราบถึงที่อยู่
ของเรา ไว้เ พื่ อ ติ ด ต่ อ กับ External IP ของผู อ้ ื่ น ที่ ห่ า งไกลภายใน Router จะสร้ า ง Internal IP
ออกมาสองชุด
4. ชุ ดแรกหรื อ Internal IP1 มี ชื่ อเรี ย กโดยทัว่ ไปว่า Gateway เป็ น Fix IP (ไอพี เปลี่ ย นแปลงตาม
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต Router) หน้าที่ ของ Gateway คือ รับ-ส่ ง ข้อมูลระหว่าง Client กับ Gateway และ
Gateway กับ External IP
5. ชุดสองหรื อ Internal IP2 มีชื่อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า Client ยังแบ่งย่อยออกไปได้อีกตามจํานวนเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ ที่ เชื่ อ มต่ อ ใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ร่ วมกัน ตัวอย่า งเช่ น Client PC IP1, Client PC IP2 ...
ต่อๆไป โดยกําหนดไอพีตามลําดับ และตามชนิ ดของบริ ษทั ผูผ้ ลิต Router หน้าที่ของ Client คือ
รับ-ส่ ง ข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั Gateway ตามรู ปข้างล่าง
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รู ปที่ 2.11 การ Forward Port
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาได้ทาํ การค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินโครงงาน โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.12 http://www.matcom.co.th/index.php?id=300
เป็ นเว็บไซต์ท่ีให้ความรู ้ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องรวมถึ งความรู ้ ดา้ น
การติดตั้งตั้งค่ากล้องวงจรปิ ด
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รู ปที่ 2.13 https://developer.android.com/studio/index.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้ เรื่ องของ Android Studio เกี่ยวกับการใช้งานเขียนโปรแกรมบนมื อ
ถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งการใช้โปรแกรม Android Studio
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รู ปที่ 2.14 https://stackoverflow.com/questions
เป็ นเว็บไซต์ที่เหล่าโปรแกรมเมอร์ มาร่ วมตัวกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ หรื อเข้ามาตั้ง
และตอบปั ญหา คําถามต่างๆ ตามที่แต่ละคนได้พบเจอ เราสามารถตั้งคําถามได้ แล้วยังสามารถตอบ
คําถามของคนอื่นได้ ถ้าเราตอบคําถามได้ดีก็จะมีคนมากดให้คะแนนคําตอบนั้นๆของเราด้วย
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รู ปที่ 2.15 https://github.com/
GitHub เป็ นเว็บ เซิ ฟ เวอร์ ที่ ใ ห้บ ริ ก ารในการฝากไฟล์ Git (ทัว่ โลกมัก นิ ย มใช้ใ นการเก็ บ
โปรเจ็ค Open Source ต่ า งๆ ที่ ดัง ๆ ไม่ว่า จะเป็ น Bootstrap, Rails, Node.js, Angular เป็ นต้น) เรา
สามารถดาวโหลดโปรเจ็คของคนอื่นมาดูเป็ นตัวอย่างได้ เพื่อพัฒนาโปรเจ็คของเรา
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รู ปที่ 2.16 http://www.akexorcist.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้ ให้คาํ แนะนํา และมีข่าวสารใหม่ๆ แจ้งให้ทราบตลอด เกี่ยวกับ การ
เขียนโปรแกรมบนมือถื อระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นภาษาไทยเข้าใจและง่ายต่อการเรี ย นรู ้
สําหรับผูเ้ ริ่ มต้นเขียนแอพพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 2.17 แอพพลิเคชัน่ จําลองการแต่งตัวสุ นขั บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ปาริ ฉัตร เนตรกระจ่าง และ มหธน บุ รพัชร์ พงศ์ (2556) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แอพพลิเคชัน่ จําลองการแต่งตัวสุ นขั บนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์เป็ นภาคนิ พ นธ์ ที่ จดั ทํา ขึ้ นโดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อให้เกิ ดความคิ ดสร้ า งสรรค์และสร้ าง
จินตนาการโดยสร้างแบบจําลองของสุ นขั ขึ้นมา สามารถทําการเลือกเสื้ อผ้า และอุปกรณ์เสริ มช่วย
ในการแต่งตัวของสุ นขั ที่ตอ้ งการรวมทั้งแต่งภาพโดยใช้กรอบ ใส่ ขอ้ ความหรื อองค์ประกอบอื่นๆที่
กําหนดให้สามารถแชร์ ผา่ นโซเซี ยลมีเดีย หรื อทําการบันทึกเก็บไว้ภายหลังได้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การแต่งตัวสัตว์เลี้ยงหรื อเป็ นความสนุ กเพลิดเพลิน แอพพลิเคชัน่ นี้มีการพัฒนาโดยนําภาษา JAVA
มาช่วยในการพัฒนา มีการทดสอบระบบบนสมาร์ ทโฟน ผ่านทางระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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รู ปที่ 2.18 ระบบตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิ ด
อรฉัต ร จิ ต ต์โ สภัก ตร์ , จตุ พ ล เบญจประกายรั ต น์ และ ชัย พิ ท ัก ษ์ พัฒ นกิ ต ติ คุ ณ (2558)
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ
ทหารลาดกระบัง ในปั จจุบนั เทคโนโลยีดา้ นการประมวลผลภาพ กําลังเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจ
และเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถนํามาสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมากมาย โครงงาน
นี้ จึงได้หยิบนําเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าของมนุ ษย์ และตรวจจับการเคลื่ อนที่ มาศึกษาและ
พัฒนาโดยผสมผสานเทคโนโลยีเหล่ านี้ เข้า ด้วยกัน ระบบนี้ จะเป็ นระบบที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
ภายในอาคาร เพื่อที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของบุคคลภายในอาคารว่าบุคคลใดอยูใ่ นตําแหน่งใดของ
อาคารโดยได้นาํ เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าเข้ามาใช้เพื่อให้ทราบว่าบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าใช้
งานอาคารนั้นเป็ นใคร และหลังจากลงทะเบียนแล้วจะทําการติดตามการเคลื่อนที่ของบุคคลนั้น ซึ่ ง
ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลตําแหน่งต่างๆของบุคคลภายในอาคารไว้ในฐานข้อมูลเชิ งเวลา เพื่อให้
สามารถดู ยอ้ นหลังได้ว่าใครอยู่ที่ตาํ แหน่ งใดภายในอาคารในเวลาที่ตอ้ งการย้อนกลับไปดู โดย
ระบบนี้จาํ นําเสนอต่อผูใ้ ช้งานทั้งในรู ปแบบของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกที่
จะรับชมในรู ปแบบแผนผังได้ เพือ่ ให้เห็นมุมมองที่เป็ นภาพรวมมากขึ้น
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รู ปที่ 2.19 แอพพลิเคชัน่ ระบบการวางแผนและติดตามการลดนํ้าหนัก
ชัยพร ตระกูลศรี และ กิตติพงศ์ อินมีประเสริ ฐ (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูจ้ ดั ทําจึงทําการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ติดตามการลดนํ้าหนักนี้ข้ ึน
โดยเก็บรวบรวมปั ญหาต่างๆ จากการสอบถามเพื่อนๆที่เข้าฟิ ตเนสและเพื่อนที่กาํ ลังลดนํ้าหนัก ซึ่ ง
ปั ญหาที่พบบ่อยก็คือ ผูใ้ ช้มกั จะลืมบันทึกการกิน จึงทําให้ผใู ้ ช้ไม่สามารถทราบได้วา่ ตัวเองกินไปกี่
แคลอรี แ ล้ว จึ ง เป็ นปั ญ หาในการลดนํ้า หนัก ทํา ให้ ไ ม่ เ กิ ด ความก้า วหน้า โดยการพัฒ นาได้นํา
เทคโนโลยี Android Studio v.2.3.3, ภาษา PHP v.7,PHP Server v.7 มาใช้ในการพัฒนาระบบจาก
การที่ผูใ้ ช้ได้ทาํ การทดสอบแอพพลิเคชัน่ สรุ ปได้ว่าผูใ้ ช้มีความสนใจกับแอพพลิ เคชัน่ ติดตามการ
ลดนํ้าหนัก ในส่ วนของ User Interface เมื่อผูใ้ ช้ได้สัมผัส ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจกับ User Interface ได้
ทันทีใช้งานง่าย และในเรื่ องของระบบในแอพพลิ เคชัน่ นั้น ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้ และ
ผูใ้ ช้ตอ้ งการให้พฒั นาระบบต่อไป
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รู ปที่ 2.20 แอปพลิเคชัน่ สมุนไพรดูแลสุ ขภาพบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
สิ รินธร จี ยาศักดิ์ และ ขวัญชนก อิ่มอมรชัย (2558) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ สมุนไพรบําบัดได้รับ
ความนิยมขึ้นในสังคมยุคข่าวสารและเทคโนโลยี เนื่องจากคนในปั จจุบนั ให้ความสนใจดูแลและใส่
ใจเรื่ องสุ ขภาพจึงได้มีความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลเพื่อศึกษาและทําความเข้าใจจากสื่ อออนไลน์
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านสมุนไพรไทย ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาแอพพลิเคชัน่
สมุนไพรดู แลสุ ขภาพบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ซ่ ึ งประกอบด้วยส่ วนของการแนะนําข้อมูล
สมุนไพรและส่ วนของการจัดกลุ่มการดูแลด้วยสุ มนไพรโดยแบ่งออกเป็ นตามช่วงอายุโดยแบ่งเป็ น
3 ช่วง พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ ที่มีต่อความสวยงามในด้านการออกแบบ
ด้านข้อมูล แนะนําสมุนไพร ด้านการใช้งานระบบ และความพึงพอใจโดยรวมของแอพพลิ เคชัน่
โดยกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจยั ครั้งนี้คือกลุ่มคนทัว่ ไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรหรื อคนที่
ใช้อุปกรณ์มือถือแอนดรอยด์ในชี วติ ประจําวันทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน 30 คน พบว่ามีความ
พึง พอใจต่ อการใช้ง านแอพพลิ เคชั่นสํา หรั บ ด้า นต่า งๆ อยู่ใ นระดับ ดี การพัฒนาแอปพลิ เ คชั่น
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ใช้ภาษา JQuery ร่ วมกับ HTML5 และ Phone Gap v.6.1.2 สําหรับการ
พัฒนาเพื่อให้ตรงกับขอบเขตและการออกแบบที่ได้กาํ หนดไว้
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รู ปที่ 2.21 ASEAN Quiz : เกมแอปพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ระวิ ว ร ฮงมา, ภู มิ น ทร์ ฮงมา, นฤนาท ภู ว ทิ ศ และมิ่ ง ขวัญ อ่ อ นพิ น า (2558) สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร คณะวิ ท ยาการจัด การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาเกม แอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน ใน
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เพื่ อการศึ กษาหาความรู ้ เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของแต่ละประเทศใน
อาเซี ยน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ทั้งด้านความสวยงาม
ของการออกแบบ ด้า นข้อมู ล และด้า นการทํา งานของระบบ โดยแอปพลิ เคชันนี้ พ ฒ
ั นามาจาก
โปรแกรม Eclipse v.3.3ใช้ภาษา JAVA ช่วยในการพัฒนา

