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ขอเสนอโครงการ
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : ปฐมบทแหงหายนะ..ภาวะโลกรอน
ชื่อโครงการ(ภาษาอังกฤษ) : Global Warming
ประเภท : ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
1. ทีมพัฒนา
หัวหนาโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวอมรรัตน แสงอุทัย
วัน/เดือน/ป/เกิด 1 เมษายน 2533 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3
สถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 53/102 ม. 1 ต. โคกแย อ. หนองแค จ. สระบุรี 18150
สถานที่ติดตอ 91/1 ต.ธนู อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 084-3210260 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail : a_zajung@windowslive.com

ลงชื่อ.........................................
(นางสาวอมรรัตน แสงอุทัย)
ผูรวมโครงการ
2. ชื่อ-นามสกุล นางสาวมุฑติ า บุญธรรม
วัน/เดือน/ป/เกิด 13 สิงหาคม 2532 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3
สถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 85 ม. 10 ต.หนองสรวง อ. วิหารแดง จ. สระบุรี 18150
สถานที่ติดตอ 91/1 ต.ธนู อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 087-7678582 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail : nannylovely@windowslive.com

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวฆุทิตา บุญธรรม)

ผูรวมโครงการ
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวขัวญเรือน ภูเสถียร
วัน/เดือน/ป/เกิด 7 ตุลาคม 2533 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3
สถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 84 ม. 5 ต. วังจุฬา อ.วังนอย จ. อยุธยา 13170
สถานที่ติดตอ 91/1 ต.ธนู อ.อุทยั จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 083-5458734 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail : kwan_jojo@Thalmall.com
ลงชื่อ..........................................
(นางสาวขัวญเรือน ภูเสถียร)

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ-นามสกุล นางสาวมานิตา ตระกูลแสนศิริ
สังกัด/สถาบัน โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 309 ม. 6 ต. ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
สถานที่ติดตอ 91/1 ต.ธนู อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท 086-8115208 ตอ 124 มือถือ 086-8115208 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail : mono2bunri@hotmail.com

ลงชื่อ............................................
(นางสาวมานิตา ตระกูลแสนศิริ)

2. สาระสําคัญของโครงการ
ภาวะโลกรอน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน
สังเกตไดจาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปญหานี้ มาจาก กาซเรือนกระจก
ปรากฏการณเรือนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน
จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะ
กลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศ
กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้ คลายกับหลักการของ เรือนกระจก
(ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก คารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการกัก
เก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปน ภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบัน
ภาวะโลกรอนภายในชวง 10 ปนับตั้งแตป พ.ศ. 2533 มานี้ ไดมีการบันทึกถึงปที่มีอากาศ
รอนที่สุดถึง 3 ปคือ ป พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และป พ.ศ. 2540 แมวาพยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ยังมีความไมแนนอนหลายประการ แตการถกเถียงวิพากษวิจารณไดเปลี่ยนหัวขอจาก
คําถามที่วา "โลกกําลังรอนขึ้นจริงหรือ" เปน "ผลกระทบจากการที่โลกรอนขึ้นจะสงผลรายแรง
และตอเนื่องตอสิ่งที่มีชีวิตในโลกอยางไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทําการแกไขออกไป
เพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งรายแรงมากขึ้นเทานั้น และบุคคลที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด
ก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง ดั้งนั้นการแกไขปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นคงไมใชเปนหนาที่ของ
ประเทศ หรือหนวยงานองคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น แตวาเปนหนาที่ของมนุษยทุกคนที่อาศัยอยู
บนโลกใบนี้
หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกอยูในภาวะวิกฤตอยางนัก เนื่องจากภาวะโลกรอน ซึ่ง
สาเหตุเกิดจาก ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ การเพิ่มจํานวน
ประชากรของโลกและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการใชพลังงานอยางไมจํากัด
รวมถึงการตัดไมทําลายปา ดวยสาเหตุที่กลาวนี้สงผลกระทบอยางมากมายตอระบบนิเวศ และ
ธรรมชาติของโลกทําใหสภาพอากาศมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป และนับวันจะสงผลเลวรายมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชน และองคกรหลายฝายหันมาใหความสนใจ เพราะการ
ปญหาภาวะโลกรอนคงไมไดแกไขปญหาในภาพใหญเทานั้น แตวามีความจําเปนตองเริ่มจากจุด
ยอย ๆ ของสังคม เพื่อเปนการกระตุนใหทุกคนตระนักถึงภาวะโลกรอน และทราบถึงวิธีการ
ปองกันแกไข ก็จะเปนประโยชนตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ตอไปเพื่อเปนการ

เผยแพรความรูแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จึงไดรวบรวมขอมูลภาวะโลกรอน โดยสราง
โปรแกรมอยูในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรูและเขาใจ
ไดงาย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพื่อเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
2. เพื่อศึกษาเรือ่ งราวในอดีตและปจจุบนั ถึงสาเหตุการเกิดภาวะโลกรอน
3. เพื่อศึกษาวิธีการปองกันและแกปญหาเมือ่ เกิดภาวะโลกรอน
4. ปญหาหรือประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาโปรแกรม
ปญหา 1. ประชาชนขาดความรูเกีย่ วกับภาวะโลกรอน
2. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องวิธีการปองกันภัยจากโลกรอน
ประโยชน 1. เพื่อใหประชาชนมีความรูเ กี่ยวกับเรื่องภัยจากภาวะโลกรอน
2. เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับวิธีการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
3. เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรวมมือและชวยกันรักษาสภาพแวดลอม
ของโลก
เปาหมายและขอบเขตของโครงการ
เปาหมายของโครงการ
1. เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีความรูเกี่ยวกับภัยโลกรอน
2. เพื่อไดศึกษาการปองกันการแกไขปญหาเมือ่ เกิดภัยจากภาวะโลกรอน
ขอบเขตของโครงการ
1. เปนการนําเสนอความรูเกีย่ วกับบุคคลทั่วๆไป
2. เพือ่ เปนการพัฒนาสังคม
3. เปนประโยชนกับสังคมและประชาชนทุกเพศทุกวัย

รายละเอียดของการพัฒนา
เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช
1. มีคําบรรยาย
2. มีการเคลื่อนไหวของภาพ
3. มีเสียงประกอบการบรรยาย
4. มีการลิงคเขาหาหนาตาง ๆ
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

Pentium 4
LGA775 socket
Intel® CoreTM2 Duo
ไมลและลําโพงใชในการอัดเสียง
เครื่องสแกนเนอร

รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา
1. Program Google sketchup

ใชในการทําฉากพื้นหลัง

2. Program Adobe Photoshop cs2

ใชในการตกแตงภาพ

3. Program Macromedia Flash8

ใชในการทําตัวการตูนแอนิเมชั่น

4. Program Sonic Foundry

ใชในการตกแตงเสียง

ขอบเขตและขอจํากัดของโปรแกรมที่พัฒนา
1. เพือศึกษาการเกิดโลกรอนและนําไปพัฒนาสังคม
2. เปนการนําเสนอความรูเกีย่ วกับบุคคลทั่วๆไปในสังคม
3.เปนประโยชนกับประชาชนทุกเพศทุกวัยในสังคม

โครงสรางของโปรแกรม

โลกรอน
สภาวะโลกรอน

เรื่องสั้น

เกมมหาสนุก

Help

Exit

ผลกระทบ

มีภาพเคลื่อนไหว

เลือกดานที่
ตองการเลน

วิธีการเลน

จบการทํางาน

การปองกัน

มีเสียงประกอบ

การแกปญา

กะติการการเลน

มีฉากประกอบ

สาเหตุการเกิด

รูปภาพโลกรอน

เริ่มเลน
คะแนนการ
แขงขัน
เวลาการแขงขัน

เขาเสนชัย

จบเกม

บรรณานุกรม
www.
www.
www.
www.

Whyworldhot.com
Ryt9.com/tag/
Arunsawat.com
Thaiall.com

