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กิตติกรรมประกาศ
โครงการพัฒนา For-rest(Forest) ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการการแขงขันการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิว เตอร แ ห ง ประเทศไทยครั้ งที่ 11 จากศู น ย เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
ผูจัดทํ าใครขอขอบพระคุ ณศู นย เทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิก สและคอมพิว เตอร แห งชาติ สํานั ก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติในการ
สนับสนุน การพัฒนา For-rest(Forest) ในครั้งนี้เปนอยางสูง
ขอขอบคุณทานอาจารยวีระวัฒน ตันติศิริวัฒน อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและ
เกม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ใหคําปรึกษาในดานแนวความคิด แนวการพัฒนา
ตลอดจนการสนับสนุนการทําโครงการนี้ตลอดมา
ขอบคุ ณ เพื่ อ น ๆ พี่ ๆที่ ไ ด ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ในการทํ า โครงการนี้ แลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณอันมีคายิ่งแกทีมของเรา
ทายสุดตองขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกคนที่คอยสนับสนุน ใหคําปรึกษา รวมทั้งชวยเหลือและให
กําลังใจตลอดจนการทํางานจนโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูจัดทํา
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บทคัดยอ
โครงการ FOR-REST (FOREST) (อานไดที่แปลวา “เพือ่ การพักผอน” และเปนคําพองเสียงกับคําวา
“ปา” ในภาษาอังกฤษ ) จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงแบงปนความรู สงเสริมการปองกันรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผานสื่อเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Social Web) Social Network Service (SNS) โครงการไดเนนใหเกิด
สังคมออนไลนขนาดยอม เพื่อรวมทํากิจกรรมภายในเว็บไซตและกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ทางเว็บไซตได
จัดตั้งขึ้น โดยกิจกรรมภายในไดเนนใหเกิดทักษะความรูตางๆเกี่ยวกับธรรมชาติมากมาย เชน การปลูกตนไม
จําลอง การผสมปุยจําลอง การดูแลตนไมจําลองอยางถูกวิธี การขอคําปรึกษาจากสมาชิกทานอื่น การโพสต
คลิปวีดีโอสถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทยและตกแตงหนาเว็บเพจของตนเอง และกิจกรรมภายนอกได
เนนการนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมภายในเว็บไซตมาใชงานจริง
โครงการ FOR-REST (FOREST) จึงมีความคิดแนวสรางสรรคในการสรางเว็บไซตที่ไมเปนเพียง
แคการสนทนากันเทานัน้ แตผูใชงานยังสามารถใชความรู ใชความสามารถที่มีอยูเดิม มาทํากิจกรรมรวมกัน
กับทางเว็บไซต หลังจากที่ผูใชงานไดทํากิจกรรมตางๆ แลว ผูใชงานจะไดรับความรู ความสามารถเพิ่มเติม
แตกตางจากการอานบทความทางวิชาการบนเว็บไซตอนื่ ๆเพียงอยางเดียว เพราะความรูความสามารถนี้มา
จากการดําเนินชีวิตของผูใชงานเอง จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถปลูกจิตสํานึกใหกลุมเปาหมายรวมมือกัน
ชวยปองกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได จากพื้นฐานความรูที่ทางเว็บไซต FOR-REST (FOREST)
เปนผูกําหนด และจากความรูที่สั่งสมและสงตอกันเองของกลุมผูใชที่ตั้งเปน community บนเว็บไซตนี้แลว
รวมกัน
FOR-REST project is established for sharing the knowledge how to save the natural and
environment via web 2.0 technologies (Social Web). This project emphasizes to establish a little
environment care online community for sharing the indoor and outdoor activities. It emphasize to teach
the members about abundant basic of environment care knowledge such as technique for virtual plan
growing, technique for virtual fertilizer mixing, technique for virtual plant caring, FAQ with other
members, Thailand tourist attraction, personalize love earth web page and outdoor environment
preservation which imitate from virtual activities in my project
FOR-REST project is not only general web site for conservation talking but also used for
studying, teaching, acting, sharing and interchanging the knowledge in my specified environment care
web site. After the members attend web activities, they will get the enjoyment, impression, knowledge and
useful ability for conservation in daily life. Finally FOR-REST project emphasizes to establish the
actually community which both protect and heal the environment for our lovely earth.
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บทนํา
จากปญหาผูที่เขาชมเว็บไซตดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมสวนใหญมักจะมีลักษณะของเว็บไซตซึ่ง
เปนบทความทางวิชาการทีผ่ ูใชงานจะตองอานขอมูลเปนจํานวนมาก
แตกลุมเปาหมายที่ใชงานสื่อ
อินเตอรเน็ตนัน้ มีทั้งเยาวชน วัยรุนและประชาชนทั่วไป มิไดใหความสนใจกับเว็บไซตประเภทนี้มากนัก
เนื่องจากที่มีลกั ษณะเปนบทความและไมมกี ารโตตอบกับผูใชงาน เพราะผูใชงานตองเขาเว็บไซตเพื่อคนหา
ขอมูลที่มากมายดวยตนเอง โครงการนี้จึงไดนําเสนอรูปแบบที่ขอมูลวิง่ เขาหาผูใชงาน ดวยเทคนิค Action
Script (Flash Action Script) เขามาเปนสื่อกลางระหวางผูใชงานกับเว็บไซต ซึ่งเทคนิค Flash Action Script
นี้ สามารถทําการโตตอบกับผูใชงานเปนอยางดีและเปนที่แพรหลายอยูแลว รวมถึงเทคนิคผูใชจัดการเอง
(Personalize) ซึ่งผูใชสามารถกําหนดตําแหนง (Position) ของวัตถุที่อยูในหนาโปรไฟล (Profile) ของตนเอง
ได ผานทางเทคโนโลยี (Ajax) โดยระบบจะทําการโตตอบกับผูใชงานผานเทคโนโลยีภาษาจาวาสคริป (Java
script) ซึ่งเปนภาษาทีใ่ ชไดอยางแพรหลาย
คาดวาหากเว็บไซตนี้ไดรับการเผยแพรและเปนที่รูจัก รวมทั้งมีผสู นใจเขารวมสมัครสมาชิกไดใน
ระดับหนึ่งแลว จะเกิดการเสริมสรางความรูและความเขาใจเฉพาะทางในดานการปลูกตนไมและการอนุรักษ
ธรรมชาติไดไมมากก็นอย อันเนื่องมาจากรูปแบบของเว็บไซตถูกเนนใหเกิดการสรางกลุมของผูเลน เพราะ
ผลประโยชนที่ไดจากการสรางกลุมนั้นมีมากกวาการอยูตัวคนเดียว และจากสิ่งนั้นเองที่ผูเลนจะเกิดการ
ชักชวนผูใชอนิ เตอรเน็ตทานอื่นใหเขารวมสมัครและเขากลุม เปนลูกโซเชนนี้เรื่องไป ดังเชนที่เห็นไดจาก
เว็บไซต 2.0 อื่น ๆ ที่แพรหลาย
อีกทั้งในอนาคตมีการวางแผนที่จะนําเอาเทคนิคการเชื่อมตอดวยอุปกรณไรสาย (Mobile) จําพวก
โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดยอม เขามามีบทบาทรวมกับตัวเว็บไซตไดดวย โดยระบบ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณไรสายดวยฐานขอมูลตัวเดียวกับเว็บไซต ผานตัวเกมบนมือถือ นํามาใชงาน
รวมกับโครงการนี้เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายยิ่งขึ้น
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เนื้อหา
วัตถุประสงคและเปาหมาย
1. เพื่อใหเกิดสังคมออนไลนที่อํานวยความสะดวกใหผูที่มคี วามสนใจในธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สามารถทําความรูจักซึ่งกันและกัน แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกันได
2. เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความรูดานในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหประชาชนไดมีความรูดานการปลูกและดูแลตนไมอยางถูกวิธี
4. เพื่อใหประชาชนไดใชบริการดานขอมูลแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
5. เพื่อสงเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยใหไปในทิศทางที่ดี
6. เพื่อเผยแพร ขอมูลแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย ในรูปแบบของ เว็บ 2.0 (Social Web)
Social Network Service (SNS)
7. ผูที่ไดเขาชมหรือเปนสมาชิกนําความรูที่ไดจากสังคมออนไลน ไปใชงานจริงกับสังคมปจจุบัน
8. พัฒนาตอโดยใชเทคโนโลยีของอุปกรณเคลื่อนที่(Mobile) เขามามีบทบาทรวม
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รายละเอียดของการพัฒนา
ตัวอยางเว็บไซต

หนาตอนรับ
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หนาแรก(Front)

หนาสมาชิก(Own)
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หนาพักผอน(Rest)

หนาใหความรู( Education)
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หนาบริการ(Service)

หนาจัดการรูป
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หนาโปรไฟล

ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช
- เทคนิค CSS (Cascading Style Sheets) เพื่อบังคับสวนตางๆของเว็บเพจแตละหนา ใหอยูในมาตรฐาน
เดียวกัน

- เทคนิค Personalize Page ผูใชงานสามารถกําหนด Web Page ในรูปแบบที่ตนเองตองการได
- เทคนิค Action Script (Flash Action Script) เพื่อสามารถโตตอบ (Interactive) กับผูใชงานไดสะดวกขึ้น
ซึ่งในเว็บไซตไดจัดทําเปนเกมขนาดเล็ก (Mini Game) หรือที่ทางโครงการเรียกวา ไอเทมตนไมจําลอง
(Mini Forest) โดยผูใชงานสามารถดูแลไอเทมตนไมจําลอง ไดเหมือนกับตนไมจริง เพราะไอเทมตนไม
จําลอง (Mini Forest) สามารถเจริญเติบโตและสามารถเหี่ยวเฉาตามความเอาใจใสของผูใชงานได
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เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
- Adobe Dreamweaver CS4
- Adobe Photoshop CS4
- Adobe Flash CS4
- AppServ 2.5.9
- SQLyog 6.5
- Extensive Markup Language (XML)
ภาษาที่ใชในการพัฒนา
- PHP
- Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)
- Cascading Style Sheets (CSS)
- Hyper Text Markup Language (HTML)
- Flash Action Script
รายละเอียดการพัฒนาเชิงเทคนิค
- Input/Output Specification
Browser : Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozila FireFox, Safari หรือ
Browser อื่น ๆ (ตองมี Flash Player และยอมรับ ActiveX,CSS,Ajax
และ JAVA Script ดวย) และตองเชื่อมตอกับระบบ Internet และใช
Protocal HTTP ได
Server : ยอมใหรนั PHP บนตัวเองรวมทั้งรองรับ AppServ 2.5.9 และ SQLyog
6.5 โดยตองเชือ่ มตอกับระบบ Internet และใช Protocal HTTP ได
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- โครงสรางเว็บไซต
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ขอบเขตและขอจํากัดของเว็บไซต
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Social Web) Social Network Service (SNS) มีการเชื่อมตอระหวาง
คอมพิวเตอรเครื่องแมขาย (Server) เขากับเครื่องลูกขาย (Client) ซึ่งมีการรับ - สงขอมูลจํานวนมาก
อยูตลอดเวลา การจัดตั้งเว็บไซตจึงตองรองรับการรับ – สง ขอมูลที่จะเกิดขึ้น โดยการตั้งเครื่องแม
ขายขึ้นใชงานเอง แตเครื่องแมขายมีราคาที่สูงจึงเปนขีดจํากัดสําหรับโครงการนี้
อีกทั้งรูปแบบที่ใช Flash ในการแสดงผลในสวนของแผนที่ประเทศไทย (Relation Page)
เปนการใชทรัพยากรของเครื่องลูกขาย และหากมีจํานวนกลุมหรือจํานวนตนไมมากขึ้น จําเปนตอง
มี algorithm ที่เหมาะสมในการจัดการ

กลุมผูใชโปรแกรม
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่สามารถใชงานคอมพิวเตอรในระดับหนึ่งและสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได เปนผูตอ งการขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือเปนผูตองการพบปะกับสังคม
ออนไลนในระดับหนึ่ง รวมทั้งผูชื่นชอบเกมแนว Simulation หรือเกมบนเว็บ

ผลของการทดสอบโปรแกรม
จากการทดสอบไดรับผลดังนี้
- ระบบในสวนของ world map หลังจากทดลองติดตั้งแลวพบบั๊คที่ไมไดคาดหมายหนึง่ จุด เมื่อมี
การสงคาการคลิกเมาสรัว ๆ เขาสูตัว Flash Script ทําใหเกิดการคางและตัองทําการเปดตัว
Browser ใหม
- สวนของหนาโปรไฟลยังไมสามารถใหผูอื่นเขารับชมได ซึ่งไมตรงไปตามเปาที่ตั้งไว
- สวนของหนากลุมยังไมสามารถใหผูใชงานจัดกลุมและเชิญเขารวมกลุมได ซึ่งไมตรงไปตาม
เปาที่ไดตั้งไว
- ตนไมที่ผูใชแตละคนตองรับผิดชอบ ยังไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตองมีการ
ลดทอนความสามารถออกบางสวนเพราะเวลาที่เรงรัด
- การทํางานในสวนอื่น ๆ ทํางานไดเปนอยางดี และคาดวาหากแกไขในสวนตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมแลว ระบบทั้งระบบจะไมไดรับความเสียหายจากจุดเสียเหลานั้น(แกไข
บางสวนโดยไมตองแกโคดใหมทั้งหมด)
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ปญหาและอุปสรรค
- ไมมีการรันบน Server จริง ทําใหการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบในรูปแบบ
overloading ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่
- การปรับรูปแบบการแสดงผลของเว็ปไซตที่ตองเปนมาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ Browser ใหใช
งานได นัน้ ทําไดโดยยาก
- การพัฒนาในภาษาไทยทําใหเกิดความเขาใจไดยากในผูใ ชภาษาอืน่ และตองใชรูปภาพในการ
สื่อแทน
- การสื่อสารระหวางเว็บไซตและตัว Flash ตองใช PHP หรือ XML เขาชวยทําใหเกิด
ขอบกพรองในบางจุด
- ระยะเวลาที่กระชั้นชิด รวมทัง้ การที่ตองแบงเวลาสําหรับการสอบกลางภาค ทําใหการพัฒนา
ตัวเว็บไซตทั้งในสวนตาง ๆ ทําไดไมเต็มที่
- เรื่องบางเรื่องเปนเรื่องที่ตองอาศัยการเรียนรูใหม ทําใหตอ งเสียเวลาในการศึกษาและทดลอง
ทํา รวมถึงเรื่องที่มีความรูอยูแ ลวแตตองอาศัยเรื่องอื่นเพื่อประกอบใหสมบูรณจึงตอง
ทําการศึกษาในเรื่องอื่นนั้น ๆ ใหม ดังเชนการติดตอสื่อสารระหวาง Flash กับ HTML ผาน
XML เปนตน

แนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชงานในขั้นตอไป
นําเอาอุปกรณประเภทพกพา (Mobile) หรืออุปกรณมือถือ มาพัฒนาในรูปแบบเกมบนมือถือ
เพื่อใหผูเลนสามารถดูแลตนไมของตนเองไดในทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสามารถซื้ออุปกรณ พูดคุยกับคนอื่น ๆ
ที่อยูในระบบได โดยใชตนไมตนเดียวกันกับที่ตนเองมีอยูบนเว็บไซต และใชฐานขอมูลรวมกัน

ขอสรุปและขอเสนอแนะ
เว็บไซต For-rest (Forest) ใชระยะเวลาในการพัฒนามาเปนเวลา 2 เดือน โดยมีเปาหมายในการ
สรางกลุมผูใชที่ติดตอสื่อสารและแลกเปลีย่ นขอมูลกันเอง ผานทางเทคโนโลยี Social Web และสื่อประเภท
กึ่งเกมจาก Flash Action Script ที่เปนตนไมซึ่งผูใ ชแตละคนตองดูแลรักษา และจากการพัฒนาไดใช
เทคโนโลยีบรรจุไวในตัวเว็บไซตมากมายอาทิ PHP, HTML, Flash Action Script, Ajax, CSS และ
JavaScript เปนตน
ทั้งนี้เว็บไซตยงั มีขอบกพรองที่ตองทําการปรับปรุง แกไข และพัฒนาเพิ่มเติมตอยอดอีกมากดังเชน
ระบบตาง ๆ ที่ยังไมสมบูรณ หรือบางระบบที่อาจไมสะดวกตอผูใชเมื่อเปดบริการใหใชงานจริง โดยทาง
ผูพัฒนาคาดวา จะนําเอาการตอบรับจากผูใชงานมาพัฒนาตามทิศทางที่เหมาะสม ตามที่ Social Web ควรจะ
เปน คือ พัฒนาตามความเหมาะสมของผูใช ไมใชตามความพอใจของผูทํา
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ภาคผนวก
สังคมออนไลนที่อํานวยความสะดวกใหผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
สามารถทําความรูจักซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกันได ทั้งนี้ Social Web ไดรับการพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เชน AJAX, CSS, RSS, และ XML เปนตน
Social Network Service:
ดู Social Web
Flash Action Script:
ภาษาทีใ่ ชเขียนบน Flash
Personalize: รูปแบบที่ยอมใหผูใชจดั การสวนติดตอผูใชเอง ตามความยืดหยุนและขอบเขต
ของความเปนสวนตัวที่ผูพัฒนากําหนดให
Ajax:
ยอมาจาก Asynchronous JavaScript and XML คือการประยุกตใช JavaScript
และ XML ใหเกิดความยืดหยุน ในการใชภาษา HTML ในดานตาง ๆ โดย
สามารถอัพเดทขอมูลจาก Server ไดโดยไมตองทําการ Refresh หนา Web Page
ใหมทั้งหมด
JavaScript:
ภาษาทีใ่ ชรวมกับภาษา HTML ในการพัฒนาเว็บเพจ ประมวลผลในเครื่องของ
ผูใชซึ่งชวยใหเกิดการนําเสนอแบบโตตอบกับผูใชไดในระดับหนึ่ง
Social Web:
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CSS:

ยอมาจาก Cascading Style Sheets เปนภาษาทีใ่ ชในการตกแตงเอกสารของ
HTML, XHTML หรือ XML ใหมหี นาตา สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ พื้นหลัง
ระยะหาง ฯลฯ อยางที่ตองการ

