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บทที่ 6 : การสรางเว็บของนักสะสม

ปกติแลวนักทองเว็บ มักจะเปดเว็บไซตเพือ่ คนหาอะไรบางอยาง เชน ขาว ขอมูล สนทนากับเพือ่ น
ใหม หรือแมแตการมองหาภาพสาวสวย หนุม หลอ อาจมองดูเพือ่ รับรู นํามาเปลีย่ นบุคลิกตนเอง หรือคัด
ลอกสะสมไว มีเว็บไซตมากมายทีส่ ะสมภาพเพือ่ ใหผสู นใจเขาไปชม ผูจ ดั ทําอาจไมไดอะไรตอบแทน หลาย
ทานอาจสงสัยวา “ทําไปทําไม” ผูเ ขียนคงตอบไดเพียงวา การสะสมภาพในอินเทอรเน็ต ก็เหมือนการสะสม
สิง่ ของ เชน สะสม stamp สะสมตุก ตา สะสมหิน สะสม photo sticker เปนตน ทีน่ กั สะสมทําก็เพราะชอบ
และอยากสะสม โดยปกตินยิ มนําของสะสมของตนไปอวด หรือรวมกลุม นักสะสมของในลักษณะเดียวกัน
ปจจุบนั อินเทอรเน็ตเปนสือ่ ทีส่ ามารถเผยแพรทสี่ ะดวกทีส่ ดุ ผูเ ขียนก็เปนนักสะสมประเภทชอบอวด คือ
พรอมจะนําของสะสมทัง้ หมดออกเผยแพรโดยไมปด บัง สําหรับหองสะสม (Picture gallery) ทีผ่ เู ขียน
รวมรวมมีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gallery ภาพประทับใจ
gallery ภาพ gif animation
gallery ภาพ 15 สาวหลายประเทศ
gallery ภาพสอน photoshop
gallery ภาพลูกสาว
gallery ภาพการตูน
gallery ภาพสถานที่ ในลําปาง

เก็บอยูที่ http://www.thaiall.com/picture
เก็บอยูที่ http://www.thaiall.com/gif
เก็บอยูที่ http://www.thaiall.com/actress
เก็บอยูที่ http://www.thaiall.com/face
เก็บอยูที่ http://www.thaiall.com/girl
เก็บอยูที่ http://www.thaiall.com/cartoon
เก็บอยูท ี่ http://www.lovelampang.com

บุ ริ น ทร รุ จ จนพั น ธุ
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8. gallery ภาพทิวทัศนทวั่ โลก
เก็บอยูท ี่ http://www.thaiall.com/openworld
9. gallery ภาพของ Kyoko Fukada
เก็บอยูท ี่ http://www.thai.net/fanofkyoko
10.gallery ภาพแบบอัตโนมัติ
เก็บอยูท ี่ http://www.perlphpasp.com
Pixels คือหนวยที่ใชวัดขนาดของภาพ เชน กวาง 96 Pixels เทากับ 1 นิ้วเปนตน หรือยาว
37.9 Pixels เทากับ 1 เซนติเมตร (ขอมูลจากโปรแกรม Paint ของ Microsoft) เปนตน

Thumbnail คือภาพขนาดเล็กที่ถูกยอสวนจากภาพจริง สวน enlarge คือภาพขนาดจริง
(Original size) ทีไ่ ดจากการขยายภาพ thumbnail เชนการ click ทีภ่ าพ thumbnail จะไดภาพใหญขึ้น
หองสะสมทีด่ สี ว นใหญจะแยกภาพระหวาง thumbnail และ enlarge ออกจากกัน เพือ่ ลดเวลา และ data
transfer ในการ download ภาพจากเครื่องของผูใหบริการ แตถาผูจัดทํายังไมชํานาญหรือไมมีเวลา
อาจขามการสราง thumbnail โดยแสดงเฉพาะภาพ enlarge ในหองสะสมไดทันที ปญหาที่อาจเกิดขึ้น
คือ ขนาดรวมทัง้ หมดของเว็บเพจจะใหญมาก คอมพิวเตอรบางเครือ่ งในบางเครือขายมีขอ จํากัดดาน
ความเร็ว ทําใหแสดงภาพจํานวนมากจากเว็บเพจใหเห็นไมไดทงั้ หมดในการ download ครัง้ เดียว

6.1 ควรสะสมอะไรดี

สิง่ ทีท่ า นสามารถสะสมไดมมี ากมาย อาจสะสมเฉพาะภาพในอินเทอรเน็ต หรือสะสมวัตถุจริง
แลวใชกลอง digital ถายภาพ เพื่อสงเขาไปแสดงในเว็บไซต ทุกคนก็จะรูวาทานสะสมอะไร อาจเปน
รถยนต หินสีประหลาด stamp บัตรโทรศัพท เหรียญ ตุกตา barbie model ของรถ ชุดสวย กางเกงยีน
ของแถมจาก 7eleven หรือของเลนจาก KFC เปนตน
สวนใหญในอินเทอรเน็ตนักสะสมนิยมสะสมภาพถาย เพราะทําไดงา ย ไมตอ งปรับปรุงบอย เชน
ภาพถายดาราทีช่ นื่ ชอบ จัดกลุม เปนแตละคน เปนคาย เปนประเทศ เปนทวีป เปนประเภท หรือสะสม
ภาพทีส่ ามารถนําไปตกแตงเว็บเพจ เชน ภาพเคลือ่ นไหวทีน่ า รัก ภาพ wallpaper หรือภาพพืน้ หลัง เปนตน
นอกจากภาพ อาจสะสมขอมูล software อยางเชน shareware.com หรือ thaiware.com เปนตน อาจสะสม
link อยางเชน yahoo.com หรือ thaiall.com เปนตน ซึ่งการสะสมแบบหลัง จะตองไปสืบคนหาขอมูล
มาสรางฐานขอมูลของตน จัดหมวดหมูขอมูล และบํารุงรักษาใหทันสมัยอยูเสมอ
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อาจสะสม บทความ องค ค วามรู  อาจเป น บทความที่ ท  า นเขี ย น วิ จ ารณ
สรุปบทความจากหนังสือดี แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษ หรือรวมเรือ่ งราวเฉพาะดาน เชน เรือ่ งกอลฟ
รวมขอมูลนักกอลฟ วิธตี ี วิธแี กปญ
 หา ลักษณะไม ภาพเด็ด หรือรวม link ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับกอลฟ
เปนตน
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1. Browser ทําหนาทีแ่ สดงเว็บเพจในคอมพิวเตอร เชน Internet explorer หรือ Netscape เปนตน
2. Photoshop ทําหนาทีแ่ กไขภาพเชน ลบสิว ทําใหขาวเฉพาะที่ หรือแกไขภาพหมูใ หเหลือคนเดียว
3. Notepad ทําหนาที่สราง Homepage ดวย html แตใช Dreamweaver หรือ Frontpage แทนได
4. Gif construction set หรือ Image ready ทําหนาที่รวมหลายภาพเปนภาพเดียวที่เคลื่อนไหวได
5. Acdsee หรือ IrfanView ทําหนาที่เปดดูแบบ thumbnail ซึ่งใชดูภาพมากมายไดอยางสะดวก
เช น ดู ภ าพจาก CD หรื อ ภาพจํ า นวนมากในห อ งสะสมของท า น ทั้ ง 2 โปรแกรม
ไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั สามารถใชปรับปรุงภาพ เปลีย่ นขนาด หรือปรับระดับสี เปนตน
นอกจากนีย้ งั สามารถนํา thumbnail ที่เห็นบนจอภาพไปสรางเปนแฟม html จัดเก็บแยก thumbnail
และ enlarge เพื่ อ นํ า เสนอทางเว็ บ เพจได ง  า ย ตั ว อย า งเว็ บ เพจนี้ มี ภ าพเกื อ บ 100 ภาพ
ผูเ ขียนใชโปรแกรม IrfanView สรางเว็บเพจนีเ้ สร็จใน 5 นาที โปรแกรมจะชวยสรางแฟม index.html
และภาพขนาด thumbnail ขึ้ น มาคู  กั บ ภาพ enlarge ของท า น อย า งรวดเร็ ว
ทําใหสามารถนําไปเผยแพรในอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย

ตอนที่

:
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6.3 ขั้นตอนการสรางหองสะสมอยางงาย

ถ า ท า นมี ภ าพที่ ต  อ งการเผยแพร ใ น Internet ต อ งการสร า งห อ งสะสม (Gallery)
และไมตองการ สราง thumbnail มีวิธีดังนี้
1. หาภาพที่ตองสะสมมาเก็บเปนแฟมในคอมพิวเตอร ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน คัดลอกภาพ
ที่ชอบจากอินเทอรเน็ต หรือใชกลอง Digital ไปถายภาพที่ชอบมาสะสมเปนของตนเอง
2. ภาพที่ไดควรมีนามสกุลเปน jpg หรือ gif ชื่อของภาพควรมีตัวเลขดานหลังเพื่อให
งายตอการจัดลําดับ เชน girl001.jpg girl002.jpg และ girl003.jpg เปนตน
3. ใชโปรแกรม notepad เขียนเว็บเพจหองสะสมภาพ ตัวอยางขางลางนี้จะไมมี thumbnail
แตนําภาพ enlarge มาลดขนาดเปน thumbnail ดวยคําสั่ง width ใน img แมไมใชหลักการที่ดี แต
หลายเว็บไซตใชวิธีนี้ เพราะไมยุงยากเรื่องแยก thumbnail และ enlarge

4. ทดสอบผลการเขียนโปรแกรมดวย Internet explorer เมือ่ ไดผลเปนที่นาพอใจ จึง upload
ขึน้ ไปยังเว็บไซตทที่ า นเปนเจาของ อาจใชบริการ Free hosting ที่ geocities.com, thai.net, se-ed.net
หรือ thcity.com เปนตน เพือ่ แบงปนใหคนทัง้ โลกไดชม
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MPEG ยอมาจาก Moving Pictures Experts Group คือแฟมภาพเคลื่อนไหว ผูเขียนเคยใช
โปรแกรมมาหลายโปรแกรมเพือ่ รวมภาพนิง่ หลายภาพ และรวมกับแฟมเสียง (Wav หรือ Mp3) ไปเปน
ภาพเคลือ่ นไหว แลวเขียนลงแผน VCD (Video Compact disc) แตภาพไมตอ เนือ่ งเหมือนกับภาพยนต
ปจจุบนั ซือ้ กลอง digital รุน ทีส่ ามารถถายภาพเคลือ่ นไหว พรอมบันทึกเสียง แฟมทีไ่ ดคอื mpg
ผูเ ขียนนําไปใชถา ยภาพตนเองและลูก ๆ แลวประทับใจ แตปญ
 หาคือขนาดของแฟมทีไ่ ดใหญมาก ผูเ ขียน
ถายหนังเรื่องแรกนาน 6 วินาที ความเร็ว 26 เฟรมตอวินาที กวาง 160 pixels สูง 112 pixels ใช
เนือ้ ทีถ่ งึ 144 Kb อีกเรือ่ งหนึง่ นาน 10 วินาที ใชเนือ้ ทีถ่ งึ 224 Kb เมือ่ เปรียบเทียบนาจะใชเนือ้ ทีเ่ ก็บ
ขอมูลวินาทีละประมาณ 23 Kb (ดูตวั อยางการใชแฟม mpg ที่ http://www.thaiall.com/me/burin.htm)
จึงนําเสนอตัวอยางการสรางหองเก็บหนัง เพราะบางทานอาจตองการเก็บชีวติ ของคนรอบขาง
หรือของตนเองไวดไู ดหลายครัง้ สามารถเก็บไวในแบบ link เพือ่ ใช mouse click เลือกเปดแบบปกติ หรือ
preview ภาพแรกแบบทีผ่ เู ขียนทํา สามารถดูภาพยนตจากเว็บเพจไดทนั ที คําสัง่ ทีใ่ ชเรียกแฟม MPEG
มาแสดง คือ embed ซึง่ หาคําอธิบายคําสัง่ เพิม่ เติมไดจาก http://www.apple.com/quicktime/authoring/
embed.html
ตัวอยางโปรแกรมภาษา HTML เพือ่ แสดงภาพดวยคําสัง่ embed

ตอนที่
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<body>
<embed src=burin1.mpg autoplay=false width=180 height=180 movieid=1>
</embed>
<embed src=burin2.mpg autoplay=false movieid=2>
</embed>
</body>
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6.5 แนะนําเว็บไซต
1. http://www.ferryhalim.com/orisinal/
เกม ใหเลนในเว็บไซต
2. http://geocities.yahoo.com.br/velhariahp/ สะสมเกมทีท่ าํ งานบน DOS
3. http://www.kidsdomain.com/brain/
สะสมภาพเยอะมาก เชน dinosaur เปนตน
4. http://animfactory.com
ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
5. http://www.animationonline.com
รับสราง Banner 468*60 แบบ online ฟรี
6. http://www.wallpapers.com
ภาพพืน้ หลังของคอมพิวเตอรมากมาย
สะสมโปรแกรมใหสบื คน และนําไปใชไดงา ย
7. http://www.shareware.com
8. http://www.thaiall.com/gif
ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
 หาเรือ่ งภาษาไทยหลายกรณี
9. http://ds-font.hypermart.net/thai
Thai font ทีช่ ว ยแกปญ
10. http://www.animfactory.com
ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
11. http://www.3dtextmaker.com
ชวยสรางปาย 468*60 ไดอยางรวดเร็ว
12. http://www.webpromotion.com/stock.html ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
13. http://www.twebmaster.com/TFreeAnimation ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
14. http://www.animationlibrary.com
ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif มากมาย
15. http://www.109works.com/GAG
16. http://www.cybergata.com/anim.htm
ภาพเคลือ่ นไหวแบบ gif โดยเนนภาพแมว
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