
 
บทที ่5 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
 
 การพัฒนาระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม จะท าการพัฒนาเพื่อใช้งานบนระบบ

อินเทอร์เน็ต ดงันั้นภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาจะตอ้งเป็นภาษาท่ีสามารถท างานบนระบบอินเทอร์เน็ต

ได ้โดยการพฒันาจะใชง้านร่วมกนัหลาย ๆ ภาษา เพื่อความเหมาะสมของแต่ละส่วนของโปรแกรม

ท่ีจะน าไปใชง้าน ซ่ึงภาษาท่ีใชไ้ดแ้ก่ ภาษาเฮชทีเอม็แอล ภาษาพีเฮชพี และภาษาจาวาสคริปต ์โดยผู ้

ศึกษาไดท้  าการแบ่งรายละเอียดของการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การออกแบบโปรแกรม 

 2) การพฒันาโปรแกรม 

 

5.1 การออกแบบโปรแกรม 

5.1.1 โครงสร้างของระบบ 

  การออกแบบโครงสร้างของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม ประกอบดว้ยส่วน

ต่างๆ ดงัน้ี 

1) เวบ็เซิร์ฟเวอร์ ส าหรับการประมวลผลของโปรแกรม 

2) ฐานขอ้มูล ส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลจากโปรแกรม 

3) ระบบคงคลงัส่วนกลาง ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีน ามาเป็นขอ้มูลอา้งอิงในระบบ เพื่อ

ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง แน่นอน และเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 
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5.1.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์

 การออกแบบโครงสร้างของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

รูป 5.1 โครงสร้างของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 

 

 จากรูป 5.1 เป็นส่วนท่ีผูใ้ช้เขา้สู่โปรแกรมไปยงัหน้าจอต่างๆ ในส่วนของล็อกอินเขา้สู่

โปรแกรม ผูดู้แลเวบ็ไซตต์อ้งล็อกอินก่อนทุกคร้ัง โดยสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์ด ้

หนา้หลกัของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 

ล็อกอินเขา้สู่ระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 

จดัการขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ตรวจสอบ คน้หา แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 

ตรวจสอบ ขอ้มูลการสั่งซ้ือ และการขายสินคา้ 

สืบคน้ และรายงานขอ้มูลสารสนเทศ 

หนา้หลกัระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 

ขอ้มูลโปรแกรม 

ขอ้มูลสินคา้ 

การออกแบบสินคา้ 

การสั่งซ้ือสินคา้ 

 ติดต่อสอบถาม 
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สามารถท าการปรับปรุงขอ้มูล เพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล และตรวจสอบรายงานการขาย

สินค้าได้ แต่ในส่วนของหน้าหลักโปรแกรมนั้น ผูเ้ข้าใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้อง

ล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 

5.2 การพฒันาโปรแกรม 

 การออกแบบพฒันาระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม ตามท่ีไดมี้การออกแบบให้มีความ

สอดคลอ้งกบัโครงสร้างระบบ และใหเ้หมาะสมมากท่ีสุด 

การออกแบบเคร่ืองประดบัโป่งข่าม ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบโป่งข่าม 

  

 จากรูป 5.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบโป่งข่าม มีรูปแบบการท างานดงัต่อไปน้ี 

 1) เร่ิมตน้โปรแกรม ท าการเลือกแบบของตวัเรือนท่ีตอ้งการ และท าการเลือกอญัมณีท่ีจะ

น ามาผนวกกบัตวัเรือนท่ีเลือก 

เร่ิมตน้ 

ตวัเรือน , โป่งข่าม 

พึงพอใจ 

บนัทึกลงฐานขอ้มูล tb_buycreate 

จบการท างาน 

ใช่ 

ไม่ 
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 2) พึงพอใจกบัตวัเรือน และอญัมณีท่ีเลือกน ามาผนวกกนัหรือไม่ ถา้ “ใช่” ใหไ้ปท่ีขอ้ 5.2.3 

ถา้ “ไม่” ใหย้อ้นไปท่ีขอ้ 5.2.1 เพื่อท าการเลือกตวัเรือน และอญัมณีอีกตั้ง 

 3) ท าการบนัทึกขอ้มูลของตวัเรือน และอญัมณี ลงในฐานขอ้มูล tb_buycreate  

 4) จบการท างาน 

 

เทคนิคการพฒันาระบบ 

(1) การพฒันาโปรแกรมส่วนการเพิ่มเคร่ืองประดบัโป่งข่าม 

การพฒันาโปรแกรมส่วนการเพิ่มเคร่ืองประดบัโป่งข่าม จะท างานในส่วนการ

จดัการขอ้มูลสินคา้ ประกอบดว้ยการท างานแยกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

- การดึงขอ้มูล เป็นการรับค่าต่างๆ จากการเพิ่มเคร่ืองประดบัโป่งข่าม 

$photo=$_FILES['photo']['tmp_name'];   

$photo_name=$_FILES['photo']['name'];   // รับขอ้มูลช่ือของรูปภาพเก็บไวใ้นตวัแปร 

$photo_size=$_FILES['photo']['size'];   // รับขอ้มูลขนาดของรูปภาพเก็บไวใ้นตวัแปร 

$photo_type=$_FILES['photo']['type'];  // รับประเภทขอ้มูลของรูปภาพเก็บไวใ้นตวัแปร 

 

$detail=$_POST['detail'];  // รับขอ้มูลของสินคา้มาเก็บไวใ้นตวัแปร 

$price=$_POST['price'];  // รับขอ้มูลราคาสินคา้มาเก็บไวใ้นตวัแปร 

$id_title=$_POST['id_title']; // รับขอ้มูลรหสัหมวดของสินคา้มาเก็บไวใ้นตวัแปร 

 

- การลดขนาดรูปภาพ เม่ือเพิ่มรูปเคร่ืองประดบัโป่งข่าม จะมีค าสั่งส าหรับลด

ขนาดรูปภาพ เพื่อใชแ้สดงในหนา้แสดงรายการสินคา้ตามหมวดสินคา้ 

 

$ext = strtolower(end(explode('.', $photo_name)));  // เลือกนามสกุลของไฟลรู์ปภาพ เพื่อใหท้ราบ

วา่เป็นรูปไฟลภ์าพชนิดใด 

if ($ext == "jpg" or $ext == "jpeg" or $ext =="png" or $ext=="gif") {  // ใหท้ างานเม่ือไฟลรู์ปภาพ

เป็นไฟลต์ระกลู jpg , jpeg , png และ gif เท่านั้น 
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 include "connect.php";  // ติดต่อฐานขอ้มูล 

 $sql="insert into tb_productphoto values(null,'','$detail','$price','','$id_title')"; // บนัทึก

ขอ้มูล รายละเอียดสินคา้ ราคาสินคา้ และหมวดของสินคา้ลงในฐานขอ้มูล tb_productphoto 

 mysql_db_query($dbname,$sql); 

 $sql="select max(id_photo) from tb_productphoto";  // ดึงขอ้มูลรหสัของสินคา้ล่าสุดจาก

ตาราง tb_productphoto 

 $result=mysql_db_query($dbname,$sql); 

 $r=mysql_fetch_array($result); 

$id_max=$r[0]; 

 $filename=$id_max.".".$ext;  // ตั้งช่ือรูปภาพของสินคา้ใหม่ โดยก าหนดใหร้หสัของ

สินคา้เป็นช่ือ แทนช่ือเดิม 

 copy($photo,"images_large/$filename");   

 if ($ext =="jpg" or $ext =="jpeg") { 

  $ori_img = imagecreatefromjpeg($photo);  // สร้างตวัแปร ori_img มาเก็บค่าของ

รูปภาพตน้ฉบบั 

 } else if ($ext =="png") { 

  $ori_img = imagecreatefrompng($photo); 

 } else if ($ext =="gif") { 

  $ori_img = imagecreatefromgif($photo); 

 } 

 $ori_size = getimagesize($photo);  // เก็บขนาดของรูปภาพไวท่ี้ตวัแปร ori_size 

 $ori_w = $ori_size[0];  // เก็บความกวา้งของรูปภาพไวท่ี้ตวัแปร ori_w 

 $ori_h = $ori_size[1];  // เก็บความยาวของรูปภาพไวท่ี้ตวัแปร ori_h 

 if ($ori_w>=$ori_h) {  // จ าท าตามเง่ือนไขเม่ือ ขนาดความกวา้งของรูปภาพ มากกวา่หรือ

เท่ากบัความสูงของรูปภาพ 

  $new_w = 100;  // ก าหนดใหค้วามกวา้งเท่ากบั 100 
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  $new_h = round(($new_w/$ori_w) * $ori_h);  //  ค านวนค่าความสูงของรูปภาพ 

ตามอตัราส่วนต่อความกวา้งเท่ากบั 100 ของรูปภาพ 

 } else { 

  $new_h =100;  // ก าหนดให้ความสูงเท่ากบั 100 

  $new_w = round(($new_h/$ori_h) * $ori_w);  //  ค านวนค่าความกวา้งของ

รูปภาพ ตามอตัราส่วนต่อความสูงเท่ากบั 100 ของรูปภาพ 

 } 

 $new_img= imagecreatetruecolor($new_w, $new_h);  // น าค่าความกวา้ง และความสูง

ของรูปภาพใหม่ท่ีค  านวนไดต้ามอตัราส่วนมาเก็บค่าไวใ้นตวัแปร new_img 

 imagecopyresized($new_img, $ori_img,0,0,0,0,$new_w, $new_h,$ori_w,$ori_h);  // ท า

การบนัทึกขอ้มูลขนาดของรูปภาพใหม่ 

 if ($ext =="jpg" or $ext =="jpeg") { 

  imagejpeg($new_img,"images_small/$filename");  // บนัทึกรูปภาพท่ีลดขนาด

ของรูปภาพลงในโฟลเ์ดอร์ images_small 

 } else if ($ext =="png") { 

  imagepng($new_img,"images_small/$filename"); 

 } else if ($ext =="gif") { 

  imagegif($new_img,"images_small/$filename"); 

 } 

 imagedestroy($ori_img);  

 imagedestroy($new_img); 
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- การบนัทึก เป็นส่วนของการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ลงในฐานขอ้มูล 

 

$sql="update tb_productphoto set name_photo='$filename' where id_photo='$id_max' "; 

mysql_db_query($dbname,$sql);  // บนัทึกช่ือของรูปภาพลงในฐานขอ้มูล tb_productphoto 

 

(2) การพฒันาโปรแกรมส่วนการเพิ่มภาพตน้แบบ 

การพฒันาโปรแกรมส่วนการเพิ่มภาพตน้แบบ จะท างานในส่วนการจดัการ

ขอ้มูลสินค้า คือ เม่ือเพิ่มข้อมูลสินคา้แล้ว สามารถเพิ่มรูปต้นแบบ ส าหรับใช้ในขั้นตอนการ

ออกแบบโป่งข่าม และการบนัทึกภาพตน้แบบก็บนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกบัรูปโป่งข่าม 

 

<? 

$photo=$_FILES['photo']['tmp_name']; 

$photo_name=$_FILES['photo']['name'];   // รับขอ้มูลช่ือของรูปภาพเก็บไวใ้นตวัแปร 

$photo_size=$_FILES['photo']['size'];   // รับขอ้มูลขนาดของรูปภาพเก็บไวใ้นตวัแปร 

$photo_type=$_FILES['photo']['type'];  // รับประเภทขอ้มูลของรูปภาพเก็บไวใ้นตวัแปร 

$name_photo=$_POST['photo_name'];  // รับช่ือรูปภาพท่ีไดท้  าการเลือก เพื่อท่ีจะท าการ

บนัทึกภาพตน้แบบ มาเก็บไวใ้นตวัแปร 

$sql="select * from tb_productphoto where name_photo='$name_photo' ";  // ดึงขอ้มูลของตาราง 

tb_productphoto ทั้งหมด โดยท่ีจะตอ้งเป็นขอ้มูลของสินคา้ท่ีเราไดท้  าการเลือกมาเท่านั้น 

$result=mysql_db_query($dbname,$sql); 

$name_hole=$result[name_hole];  // น าช่ือของรูปภาพตน้แบบมาเก็บไวใ้นตวัแปร 

if (!$photo) { // ท าตามเง่ือไขเม่ือ ไม่มีรูปภาพท่ีเลือก 

 echo "<h3>ERROR : Cannot Save Point</h3>";  

 exit();  // จบการท างาน 

}  
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$ext = strtolower(end(explode('.', $photo_name))); // เลือกนามสกุลของไฟลรู์ปภาพ เพื่อใหท้ราบ

วา่เป็นรูปไฟลภ์าพชนิดใด 

if ($ext == "jpg" or $ext == "jpeg" or $ext =="png" or $ext=="gif") {  // ใหท้ างานเม่ือไฟลรู์ปภาพ

เป็นไฟลต์ระกลู jpg , jpeg , png และ gif เท่านั้น 

 include "connect.php"; 

 $sql="select * from tb_productphoto where name_photo='$name_photo'";  // ดึงขอ้มูล

ของสินคา้จากตาราง tb_productphoto ตามสินคา้ท่ีเราไดเ้ลือก 

 $result=mysql_db_query($dbname,$sql); 

 $r=mysql_fetch_array($result); 

 $id_max=$r[0]; 

 $filename=$id_max.".".$ext; // ตั้งช่ือรูปภาพตน้แบบของสินคา้ โดยก าหนดใหร้หสัของ

สินคา้เป็นช่ือ แทนช่ือเดิม 

 copy($photo,"imagehole/$name_photo"); 

 $sql="update tb_productphoto set name_hole='$name_photo' where 

name_photo='$name_photo' ";  // บนัทึกภาพตน้แบบ 

 mysql_db_query($dbname,$sql); 

echo "<h3><a href='setpoint.php?name_photo=$name_photo'><center><img src= 

../image/massagesystem18.png></center></a></h3>"; 

 mysql_close(); 

} else {  

echo "<h3>ERROR : Cannot Save Point</h3>";  

} 

?> 
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(3) การพฒันาโปรแกรมส่วนการออกแบบ  

การพฒันาโปรแกรมส่วนการออกแบบ ท างานในส่วนการออกแบบสินค้า 

โดยเป็นการรวมภาพตน้แบบกบัภาพโป่งข่ามเขา้ดว้ยกนั 

 

<?php 

ob_start(); 

header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");  

?> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" /> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.style1red {color: #FFFF00} 

.style1w {color: #FFFFFF} 

DIV#test { 

 POSITION: absolute; WIDTH: 150px; HEIGHT: 50px; CURSOR: pointer; LEFT: 

140px} 

 

DIV.dragged { 

 Z-INDEX: 300 !important; BORDER-BOTTOM-COLOR: #cc0000 !important; 

BORDER-TOP-COLOR: #cc0000 !important; BORDER-RIGHT-COLOR: #cc0000 !important; 

BORDER-LEFT-COLOR: #cc0000 !important; CURSOR: all-scroll !important 

} 

A.keyLink { 

 BACKGROUND-IMAGE: none; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; POSITION: 

absolute; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 
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0px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 20px; PADDING-

RIGHT: 0px; HEIGHT: 20px; FONT-SIZE: 120%; BORDER-TOP: #000000 1px solid; TOP: -

2px; RIGHT: -2px; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0px; opacity: .5 

} 

DIV.dragged A.keyHTML { 

 BORDER-BOTTOM-COLOR: #cc0000; BORDER-TOP-COLOR: #cc0000; BORDER-

RIGHT-COLOR: #cc0000; BORDER-LEFT-COLOR: #cc0000 

} 

A.keyHTML:focus { 

 BORDER-BOTTOM-COLOR: #cc0000; BORDER-TOP-COLOR: #cc0000; BORDER-

RIGHT-COLOR: #cc0000; BORDER-LEFT-COLOR: #cc0000 

} 

.style4 { 

 font-size: 36px; 

 color: #FFFFFF; 

} 

--> 

</style> 

<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; 

} 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 
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    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 

} 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-

2);i+=3) 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 

x.src=a[i+2];} 

}//--> 

</script> 

 

ในส่วนของไฟล์การออกแบบ ส่วนแรกน้ีจะเป็นการก าหนดค่าต่างๆ โดยใช้โค้ตจา

วาสคริปส์  และ ซีเอสเอส(แคสเคดด้ิง สไตล์ ชีทส์) มาช่วยท าให้สามารถเคล่ือนยา้ยโป่งข่ามเขา้หา

ตวัเรือนได ้ซ่ึงมีการเรียกไฟลอี์ก 1 ไฟลเ์พื่อใชร่้วมกนัคือ viewcreate.php 
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<?php 

ob_start(); 

header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");  

?> 

<SCRIPT type=text/javascript src="Drag%20and%20drop_files/quirksmode.js"></SCRIPT> 

<SCRIPT type=text/javascript> 

<!-- 

dragDrop = { 

 keyHTML: '', 

 keySpeed: 10, // pixels per keypress event 

 initialMouseX: undefined, 

 initialMouseY: undefined, 

 startX: undefined, 

 startY: undefined, 

 dXKeys: undefined, 

 dYKeys: undefined, 

 draggedObject: undefined, 

 initElement: function (element) { 

  if (typeof element == 'string') 

   element = document.getElementById(element); 

  element.onmousedown = dragDrop.startDragMouse; 

  element.innerHTML += dragDrop.keyHTML; 

  var links = element.getElementsByTagName('a'); 

  var lastLink = links[links.length-1]; 

  lastLink.relatedElement = element; 

  lastLink.onclick = dragDrop.startDragKeys; 
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 }, 

 startDragMouse: function (e) { 

  dragDrop.startDrag(this); 

  var evt = e || window.event; 

  dragDrop.initialMouseX = evt.clientX; 

  dragDrop.initialMouseY = evt.clientY; 

  addEventSimple(document,'mousemove',dragDrop.dragMouse); 

  addEventSimple(document,'mouseup',dragDrop.releaseElement); 

  return false; 

 }, 

 startDragKeys: function () { 

  dragDrop.startDrag(this.relatedElement); 

  dragDrop.dXKeys = dragDrop.dYKeys = 0; 

  addEventSimple(document,'keydown',dragDrop.dragKeys); 

  addEventSimple(document,'keypress',dragDrop.switchKeyEvents); 

  this.blur(); 

  return false; 

 }, 

 startDrag: function (obj) { 

  if (dragDrop.draggedObject) 

   dragDrop.releaseElement(); 

  dragDrop.startX = obj.offsetLeft; 

  dragDrop.startY = obj.offsetTop; 

  dragDrop.draggedObject = obj; 

  obj.className += ' dragged'; 

 }, 
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 dragMouse: function (e) { 

  var evt = e || window.event; 

  var dX = evt.clientX - dragDrop.initialMouseX; 

  var dY = evt.clientY - dragDrop.initialMouseY; 

  dragDrop.setPosition(dX,dY); 

  return false; 

 }, 

 dragKeys: function(e) { 

  var evt = e || window.event; 

  var key = evt.keyCode; 

  switch (key) { 

   case 37: // left 

   case 63234: 

    dragDrop.dXKeys -= dragDrop.keySpeed; 

    break; 

   case 38: // up 

   case 63232: 

    dragDrop.dYKeys -= dragDrop.keySpeed; 

    break; 

   case 39: // right 

   case 63235: 

    dragDrop.dXKeys += dragDrop.keySpeed; 

    break; 

   case 40: // down 

   case 63233: 

    dragDrop.dYKeys += dragDrop.keySpeed; 
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    break; 

   case 13:  // enter 

   case 27:  // escape 

    dragDrop.releaseElement(); 

    return false; 

   default: 

    return true; 

  } 

  dragDrop.setPosition(dragDrop.dXKeys,dragDrop.dYKeys); 

  if (evt.preventDefault) // also solves problem in Saf; keypress part of default ??? 

   evt.preventDefault(); 

  return false; 

 }, 

 setPosition: function (dx,dy) { 

  dragDrop.draggedObject.style.left = dragDrop.startX + dx + 'px'; 

  dragDrop.draggedObject.style.top = dragDrop.startY + dy + 'px'; 

 }, 

 switchKeyEvents: function () { 

  // for Opera and Safari 1.3 

  removeEventSimple(document,'keydown',dragDrop.dragKeys); 

  removeEventSimple(document,'keypress',dragDrop.switchKeyEvents); 

  addEventSimple(document,'keypress',dragDrop.dragKeys); 

 }, 

 releaseElement: function() { 

  removeEventSimple(document,'mousemove',dragDrop.dragMouse); 

  removeEventSimple(document,'mouseup',dragDrop.releaseElement); 
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  removeEventSimple(document,'keypress',dragDrop.dragKeys); 

  removeEventSimple(document,'keypress',dragDrop.switchKeyEvents); 

  removeEventSimple(document,'keydown',dragDrop.dragKeys); 

  dragDrop.draggedObject.className = 

dragDrop.draggedObject.className.replace(/dragged/,''); 

  dragDrop.draggedObject = null; 

 } 

} 

function init() { 

 dragDrop.initElement('test'); 

} 

</SCRIPT> 

 

ในส่วนของไฟล์การออกแบบ viewcreate.php ส่วนท่ีสองน้ีจะเป็นการดึงค่าต่างๆ ของตวั

เรือน และตวัโป่งข่ามมาแสดงและท าให้เคล่ือนยา้ยได้โดยใช้โคด้จาวาสคริปส์  มาช่วยท าให้

สามารถเคล่ือนยา้ยโป่งข่ามเขา้หาตวัเรือนไดอ้ยา่งอิสระ 

 


