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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการพัฒนา For-rest(Forest) ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการการแขงขันการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 11 จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ 
ผูจัดทําใครขอขอบพระคุณศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติในการ
สนับสนุน การพัฒนา For-rest(Forest) ในครั้งนี้เปนอยางสูง 
 ขอขอบคุณทานอาจารยวีระวัฒน  ตันติศิริวัฒน  อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและ
เกม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีใหคําปรึกษาในดานแนวความคิด แนวการพัฒนา
ตลอดจนการสนับสนุนการทําโครงการนี้ตลอดมา 
 ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆท่ีไดใหความชวยเหลือในการทําโครงการนี้ แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณอันมีคายิ่งแกทีมของเรา 
 ทายสุดตองขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกคนท่ีคอยสนับสนุน ใหคําปรึกษา รวมท้ังชวยเหลือและให
กําลังใจตลอดจนการทํางานจนโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

ผูจัดทํา 
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บทคัดยอ 
โครงการ FOR-REST (FOREST) (อานไดท่ีแปลวา “เพือ่การพักผอน” และเปนคําพองเสียงกับคําวา 

“ปา” ในภาษาอังกฤษ ) จัดต้ังข้ึนเพื่อเปนแหลงแบงปนความรู สงเสริมการปองกันรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ผานส่ือเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Social Web) Social Network Service (SNS) โครงการไดเนนใหเกิด
สังคมออนไลนขนาดยอม เพื่อรวมทํากจิกรรมภายในเวบ็ไซตและกิจกรรมนอกสถานท่ี ท่ีทางเว็บไซตได
จัดต้ังข้ึน โดยกิจกรรมภายในไดเนนใหเกดิทักษะความรูตางๆเก่ียวกบัธรรมชาติมากมาย เชน การปลูกตนไม
จําลอง การผสมปุยจําลอง การดูแลตนไมจําลองอยางถูกวิธี การขอคําปรึกษาจากสมาชิกทานอ่ืน การโพสต
คลิปวีดีโอสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศไทยและตกแตงหนาเว็บเพจของตนเอง และกิจกรรมภายนอกได
เนนการนาํความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรมภายในเว็บไซตมาใชงานจริง 

โครงการ FOR-REST (FOREST) จึงมีความคิดแนวสรางสรรคในการสรางเว็บไซตท่ีไมเปนเพยีง
แคการสนทนากันเทานัน้ แตผูใชงานยังสามารถใชความรู ใชความสามารถท่ีมีอยูเดิม มาทํากิจกรรมรวมกัน
กับทางเว็บไซต หลังจากท่ีผูใชงานไดทํากจิกรรมตางๆ แลว ผูใชงานจะไดรับความรู ความสามารถเพ่ิมเติม 
แตกตางจากการอานบทความทางวิชาการบนเว็บไซตอ่ืนๆเพียงอยางเดียว เพราะความรูความสามารถนี้มา
จากการดําเนินชีวิตของผูใชงานเอง จึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถปลูกจิตสํานึกใหกลุมเปาหมายรวมมือกัน
ชวยปองกนัรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได จากพื้นฐานความรูท่ีทางเว็บไซต FOR-REST (FOREST) 
เปนผูกําหนด และจากความรูท่ีส่ังสมและสงตอกันเองของกลุมผูใชท่ีตั้งเปน 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 
 จากปญหาผูท่ีเขาชมเว็บไซตดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมสวนใหญมักจะมีลักษณะของเว็บไซตซ่ึง

เปนบทความทางวิชาการท่ีผูใชงานจะตองอานขอมูลเปนจํานวนมาก แตกลุมเปาหมายที่ใชงานส่ือ
อินเตอรเน็ตนัน้มีท้ังเยาวชน วัยรุนและประชาชนท่ัวไป มิไดใหความสนใจกับเว็บไซตประเภทนี้มากนกั
เนื่องจากท่ีมีลักษณะเปนบทความและไมมีการโตตอบกบัผูใชงาน เพราะผูใชงานตองเขาเว็บไซตเพื่อคนหา
ขอมูลท่ีมากมายดวยตนเอง โครงการนี้จึงไดนําเสนอรูปแบบท่ีขอมูลวิง่เขาหาผูใชงาน ดวยเทคนิค  Action 
Script (Flash Action Script) เขามาเปนส่ือกลางระหวางผูใชงานกับเวบ็ไซต ซ่ึงเทคนิค Flash Action Script 
นี้ สามารถทําการโตตอบกบัผูใชงานเปนอยางดีและเปนท่ีแพรหลายอยูแลว รวมถึงเทคนิคผูใชจัดการเอง 
(Personalize) ซ่ึงผูใชสามารถกําหนดตําแหนง (Position) ของวัตถุท่ีอยูในหนาโปรไฟล (Profile) ของตนเอง
ได ผานทางเทคโนโลยี (Ajax) โดยระบบจะทําการโตตอบกับผูใชงานผานเทคโนโลยีภาษาจาวาสคริป (Java 
script) ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชไดอยางแพรหลาย 

คาดวาหากเวบ็ไซตนี้ไดรับการเผยแพรและเปนท่ีรูจัก รวมท้ังมีผูสนใจเขารวมสมัครสมาชิกไดใน
ระดับหนึ่งแลว จะเกดิการเสริมสรางความรูและความเขาใจเฉพาะทางในดานการปลูกตนไมและการอนุรักษ
ธรรมชาติไดไมมากก็นอย อันเนื่องมาจากรูปแบบของเว็บไซตถูกเนนใหเกิดการสรางกลุมของผูเลน เพราะ
ผลประโยชนท่ีไดจากการสรางกลุมนั้นมีมากกวาการอยูตัวคนเดยีว และจากส่ิงนั้นเองท่ีผูเลนจะเกิดการ
ชักชวนผูใชอินเตอรเน็ตทานอ่ืนใหเขารวมสมัครและเขากลุม เปนลูกโซเชนนี้เร่ืองไป ดังเชนท่ีเห็นไดจาก
เว็บไซต 2.0 อ่ืน ๆ ท่ีแพรหลาย 

อีกทั้งในอนาคตมีการวางแผนท่ีจะนําเอาเทคนิคการเช่ือมตอดวยอุปกรณไรสาย (Mobile) จําพวก
โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดยอม เขามามีบทบาทรวมกับตัวเว็บไซตไดดวย โดยระบบ
สามารถเช่ือมตอกับอุปกรณไรสายดวยฐานขอมูลตัวเดยีวกับเว็บไซต ผานตัวเกมบนมือถือ นาํมาใชงาน
รวมกับโครงการน้ีเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายยิ่งข้ึน 
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สารบัญ 
 

เน้ือหา หนา 

 
วัตถุประสงคและเปาหมาย   5 
รายละเอียดของการพัฒนา   6 
กลุมผูใชโปรแกรม  13 
ผลของการทดสอบโปรแกรม  13 
ปญหาและอุปสรรค  14 
แนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชงานในข้ันตอไป  14 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ  14 
เอกสารอางอิง  15 
ภาคผนวก  15 
คูมือการติดตั้ง  16 
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เนื้อหา 
วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1. เพื่อใหเกิดสังคมออนไลนท่ีอํานวยความสะดวกใหผูท่ีมีความสนใจในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สามารถทําความรูจักซ่ึงกันและกัน แสดงความคิดเหน็ และแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารระหวางกันได  

2. เพื่อใหประชาชนท่ัวไปมีความรูดานในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
3. เพื่อใหประชาชนไดมีความรูดานการปลูกและดูแลตนไมอยางถูกวิธี 
4. เพื่อใหประชาชนไดใชบริการดานขอมูลแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 
5. เพื่อสงเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยใหไปในทิศทางท่ีดี 
6. เพื่อเผยแพร ขอมูลแหลงทองเท่ียวของประเทศไทย ในรูปแบบของ  เวบ็ 2.0 (Social Web) 

Social Network Service (SNS) 
7. ผูท่ีไดเขาชมหรือเปนสมาชิกนําความรูท่ีไดจากสังคมออนไลน ไปใชงานจริงกับสังคมปจจุบัน 
8. พัฒนาตอโดยใชเทคโนโลยขีองอุปกรณเคล่ือนท่ี(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 
 



10 

 
 

หนาโปรไฟล 
 
 
 
 

ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีใช 
- เทคนิค CSS (Cascading Style Sheets) เพ่ือบังคับสวนตางๆของเว็บเพจแตละหนา ใหอยูในมาตรฐาน

เดียวกัน 

- เทคนิค  Personalize Page ผูใชงานสามารถกําหนด  Web Page ในรูปแบบที่ตนเองตองการได 

- เทคนิค Action Script (Flash Action Script) เพ่ือสามารถโตตอบ (Interactive) กับผูใชงานไดสะดวกขึ้น 
ซึ่งในเว็บไซตไดจัดทําเปนเกมขนาดเล็ก (Mini Game) หรือที่ทางโครงการเรียกวา  ไอเทมตนไมจําลอง 
(Mini Forest) โดยผูใชงานสามารถดูแลไอเทมตนไมจําลอง ไดเหมือนกับตนไมจริง เพราะไอเทมตนไม
จําลอง (Mini Forest) สามารถเจริญเติบโตและสามารถเหี่ยวเฉาตามความเอาใจใสของผูใชงานได 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา 
- Adobe Dreamweaver CS4  
- Adobe Photoshop CS4 
- Adobe Flash CS4 
- AppServ 2.5.9 
- SQLyog 6.5 
- Extensive Markup Language (XML) 

ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 
- 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 อ่ืน ๆ (ตองมี Flash Player และยอมรับ ActiveX,CSS,Ajax 
และ JAVA Script ดวย) และตองเช่ือมตอกบัระบบ Internet และใช 
Protocal HTTP ได 

Server     : ยอมใหรัน PHP บนตัวเองรวมทั้งรองรับ AppServ 2.5.9 และ SQLyog 
6.5 โดยตองเช่ือมตอกับระบบ Internet และใช Protocal HTTP ได 
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- โครงสรางเว็บไซต 
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ขอบเขตและขอจํากัดของเว็บไซต 
 เทคโนโลยีเวบ็ 2.0 (Social Web) Social Network Service (SNS) มีการเช่ือมตอระหวาง
คอมพิวเตอรเคร่ืองแมขาย (Server) เขากับเคร่ืองลูกขาย (Client) ซ่ึงมีการรับ - สงขอมูลจํานวนมาก
อยูตลอดเวลา การจัดต้ังเว็บไซตจึงตองรองรับการรับ – สง ขอมูลท่ีจะเกดิข้ึน โดยการตั้งเคร่ืองแม
ขายข้ึนใชงานเอง แตเคร่ืองแมขายมีราคาท่ีสูงจึงเปนขีดจาํกัดสําหรับโครงการนี้ 
 อีกท้ังรูปแบบท่ีใช Flash ในการแสดงผลในสวนของแผนท่ีประเทศไทย (Relation Page) 
เปนการใชทรัพยากรของเคร่ืองลูกขาย และหากมีจํานวนกลุมหรือจํานวนตนไมมากข้ึน จําเปนตอง
มี algorithm ท่ีเหมาะสมในการจัดการ 

 
 

กลุมผูใชโปรแกรม 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ท่ีสามารถใชงานคอมพิวเตอรในระดับหนึ่งและสามารถใชงาน

อินเตอรเน็ตได เปนผูตองการขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือเปนผูตองการพบปะกับสังคม
ออนไลนในระดับหนึ่ง รวมท้ังผูช่ืนชอบเกมแนว Simulation หรือเกมบนเว็บ 
 
 
 

ผลของการทดสอบโปรแกรม 
จากการทดสอบไดรับผลดังนี้ 
- ระบบในสวนของ world map หลังจากทดลองติดต้ังแลวพบบ๊ัคท่ีไมไดคาดหมายหน่ึงจุด เม่ือมี

การสงคาการคลิกเมาสรัว ๆ เขาสูตัว Flash Script ทําใหเกิดการคางและตัองทําการเปดตัว 
Browser ใหม 

- สวนของหนาโปรไฟลยังไมสามารถใหผูอ่ืนเขารับชมได ซ่ึงไมตรงไปตามเปาท่ีตั้งไว 
- สวนของหนากลุมยังไมสามารถใหผูใชงานจัดกลุมและเชิญเขารวมกลุมได ซ่ึงไมตรงไปตาม

เปาท่ีไดตั้งไว 
- ตนไมท่ีผูใชแตละคนตองรับผิดชอบ ยังไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตองมีการ

ลดทอนความสามารถออกบางสวนเพราะเวลาที่เรงรัด 
- การทํางานในสวนอ่ืน ๆ ทํางานไดเปนอยางดี และคาดวาหากแกไขในสวนตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมแลว ระบบท้ังระบบจะไมไดรับความเสียหายจากจดุเสียเหลานั้น(แกไข
บางสวนโดยไมตองแกโคดใหมท้ังหมด) 
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ปญหาและอุปสรรค 
- ไมมีการรันบน Server จริง ทําใหการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบในรูปแบบ 

overloading ไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี 
- การปรับรูปแบบการแสดงผลของเว็ปไซตท่ีตองเปนมาตรฐานเดียวกนัในทุก ๆ Browser ใหใช

งานได นัน้ทําไดโดยยาก 
- การพัฒนาในภาษาไทยทําใหเกิดความเขาใจไดยากในผูใชภาษาอ่ืนและตองใชรูปภาพในการ

ส่ือแทน 
- การส่ือสารระหวางเว็บไซตและตัว Flash ตองใช PHP หรือ XML เขาชวยทําใหเกิด

ขอบกพรองในบางจุด 
- ระยะเวลาท่ีกระช้ันชิด รวมทัง้การท่ีตองแบงเวลาสําหรับการสอบกลางภาค ทําใหการพัฒนา

ตัวเว็บไซตท้ังในสวนตาง ๆ ทําไดไมเต็มท่ี 
- เร่ืองบางเร่ืองเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยการเรียนรูใหม ทําใหตองเสียเวลาในการศึกษาและทดลอง

ทํา รวมถึงเร่ืองท่ีมีความรูอยูแลวแตตองอาศัยเร่ืองอ่ืนเพื่อประกอบใหสมบูรณจึงตอง
ทําการศึกษาในเร่ืองอ่ืนนั้น ๆ ใหม ดังเชนการติดตอส่ือสารระหวาง Flash กับ HTML ผาน 
XML เปนตน 

 

แนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชงานในข้ันตอไป 
 นําเอาอุปกรณประเภทพกพา (Mobile) หรืออุปกรณมือถือ มาพัฒนาในรูปแบบเกมบนมือถือ 
เพื่อใหผูเลนสามารถดูแลตนไมของตนเองไดในทุกท่ีทุกเวลา รวมท้ังสามารถซ้ืออุปกรณ พูดคุยกับคนอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูในระบบได โดยใชตนไมตนเดยีวกันกับท่ีตนเองมีอยูบนเว็บไซต และใชฐานขอมูลรวมกัน 
 

ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 เว็บไซต For-rest (Forest) ใชระยะเวลาในการพัฒนามาเปนเวลา 2 เดือน โดยมีเปาหมายในการ
สรางกลุมผูใชท่ีติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลกันเอง ผานทางเทคโนโลยี Social Web และส่ือประเภท
กึ่งเกมจาก Flash Action Script ท่ีเปนตนไมซ่ึงผูใชแตละคนตองดูแลรักษา และจากการพัฒนาไดใช
เทคโนโลยีบรรจุไวในตัวเวบ็ไซตมากมายอาทิ PHP, HTML, Flash Action Script, Ajax, CSS และ 
JavaScript เปนตน 
 ท้ังนี้เว็บไซตยงัมีขอบกพรองท่ีตองทําการปรับปรุง แกไข และพัฒนาเพิ่มเติมตอยอดอีกมากดังเชน
ระบบตาง ๆ ท่ียังไมสมบูรณ หรือบางระบบท่ีอาจไมสะดวกตอผูใชเม่ือเปดบริการใหใชงานจริง โดยทาง
ผูพัฒนาคาดวา จะนําเอาการตอบรับจากผูใชงานมาพัฒนาตามทิศทางท่ีเหมาะสม ตามท่ี Social Web ควรจะ
เปน คือ พัฒนาตามความเหมาะสมของผูใช ไมใชตามความพอใจของผูทํา 
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จํากัด(มหาชน) 2548 
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จํากัด(มหาชน) 2548 
 
 

ภาคผนวก 

Social Web: สังคมออนไลนท่ีอํานวยความสะดวกใหผูท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน 
สามารถทําความรูจักซ่ึงกันและกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารระหวางกันได ท้ังนี ้ Social Web ไดรับการพฒันาข้ึนมาบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีเวบ็ 2.0 เชน AJAX, CSS, RSS, และ XML เปนตน 

Social Network Service: 
 ดู Social Web 
Flash Action Script: 
 ภาษาท่ีใชเขียนบน Flash 
Personalize: รูปแบบท่ียอมใหผูใชจดัการสวนติดตอผูใชเอง ตามความยดืหยุนและขอบเขต

ของความเปนสวนตัวท่ีผูพัฒนากําหนดให 
Ajax: ยอมาจาก Asynchronous JavaScript and XML คือการประยุกตใช JavaScript 

และ XML ใหเกิดความยดืหยุนในการใชภาษา HTML ในดานตาง ๆ โดย
สามารถอัพเดทขอมูลจาก Server ไดโดยไมตองทําการ Refresh หนา Web Page 
ใหมท้ังหมด 

JavaScript: ภาษาท่ีใชรวมกับภาษา HTML ในการพฒันาเว็บเพจ ประมวลผลในเคร่ืองของ
ผูใชซ่ึงชวยใหเกิดการนําเสนอแบบโตตอบกับผูใชไดในระดับหนึ่ง 
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CSS: ยอมาจาก Cascading Style Sheets เปนภาษาทีใ่ชในการตกแตงเอกสารของ 
HTML, XHTML หรือ XML ใหมีหนาตา สีสัน ตัวอักษร เสนขอบ พื้นหลัง 
ระยะหาง ฯลฯ อยางท่ีตองการ 

 


