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การพฒันาเว็บไซตดวย RSS 
และ
ThaiSarn.com
ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวออนไลน

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
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AGENDA

สถานการณของการเผยแพรขาวสารออนไลนปจจุบัน

การพัฒนาเว็บไซตดวยมาตรฐาน RSS

ThaiSarn.com
ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวสารออนไลน
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สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซตตามหมวด ในป พ.ศ.2548

ในหมวดของขาวและสื่อ มีผูสนใจ 7.48% ซึ่งเพิ่มจากปที่แลว 0.16%

Source: Truehits.net ศูนยรวมเว็บไทยและสถิติเว็บไทย
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การเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารออนไลน

• จุดเดน
• การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต สามารถทําไดงาย รวดเร็ว 
ประหยัด อัพเดท

• จุดดอย
• ปจจุบันการเผยแพร/นําเสนอขอมูลขาวสารของบรรดาเวบ็ไซตในประเทศไทย
สวนมากยังไม(ใช)มาตรฐานกลาง

• ขอมูลขาวสารอยูกระจัดกระจายตามแหลงขาวตางๆ ไมเปนหมวดหมูเขาถึง
และคนหาไดยาก

• ผูบริโภคขอมลูขาวสารจําเปน(ตอง)เขาไปตามเว็บไซตตางๆเพื่อดูวามีขอมูล
อัพเดทใหมหรือไม ขณะที่เว็บไซตแตละแหงมีระยะความถี่ในการอัพเดทไม
เทากัน
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สถานการณของการเผยแพรขาวสารออนไลนปจจุบัน

การพัฒนาเว็บไซตดวยมาตรฐาน RSS

ThaiSarn.com
ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวสารออนไลน
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มาตรฐานการเผยแพร/แลกเปลี่ยนขาวสารออนไลน

• RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary)
• RSS ใชภาษา XML (Extensible Markup Language) ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
กันระหวางเว็บไซตตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ

• RSS พบเห็นไดทั่วไปตามเว็บไซต(ตางประเทศ)
• โครงสราง RSS จะประกอบดวย ชื่อหวัขอ, คําอธิบายสั้น, link และ วันเวลาของ
หัวขอนัน้ๆ

• สัญลักษณเหลานี้ พบเห็นไดตามเว็บไซตตางๆ แสดงถึงบริการขอมูลของทาง
เว็บไซต หรือ RSS feeds

• RSS feeds หมายถึง ไฟล RSS ที่เตรียมไวสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร
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จุดเดน RSS เทคโนโลยใีหมบนโลกออนไลน

• ขาวสารที่เผยแพรไมยึดตดิกับระบบหรือภาษาที่ใชในการพฒันา  
• เปนมาตรฐานทีม่ีการพฒันาอยางตอเนือ่งและเปนที่ยอมรับทั่ว
โลก

• หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ฝงผูรับสามารถไดรับขอมูลไดทนัที
• ผูบริโภคทัว่ไปใช RSS Reader ตางๆ เชน RssReader, Active 

Web Reader, FeedForAll, Mozilla Thunderbird ก็สามารถรับ
ขาว RSS ได
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เว็บไซตตางประเทศที่มกีารนํา RSS ไปใช

สังเกตจาก วงสีแดง

สํานักขาวตางๆ

• จะพบวามีการนําไปใชอยาง
แพรหลายทั้งสํานักขาว หรือ เว็บไซต
ที่ใชประกาศขาวของเว็บนั้นๆเอง

เว็บไซตทั่วไป
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จะสราง RSS อยางไร?

• RSS ใชภาษา XML ซึ่งโครงสรางเปน tag ของขอมลู
• มาตรฐานของ RSS ที่นิยมใชมี RSS 0.91, 0.92, 1.0, 2.0
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โครงสรางของ RSS 2.0

<rss version=“2.0”>

<channel>

<title />
<link />

<description />

<item>
<title />
<link />

<description />
<author />

<category />

<comments />
<enclosure />

<guid />
<pubDate />
<source />

…

</item>

</channel>

</rss>

*** Notice : 
<title /> = <title>ขอความ</title>

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
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RSS 2.0 Specification & และ การใชงาน?

• RSS เปนการนําเอา XML มาประยุกตใชโดยการกาํหนด tag ที่
เปนมาตรฐาน ซึง่ tag ที่จําเปนตองมีใน RSS จะประกอบดวย

<?xml version="1.0" encoding="tis-620" ?>
<rss version=“2.0”>
<channel>

…
<item>…</item>

</channel>
</rss>

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
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RSS 2.0 Specification (Header and Channel)

• สวน Header เปนสวนที่ใชในการกําหนดมาตรฐาน
<?xml version="1.0" encoding="tis-620" ?>
//เปนการประกาศถึงตัวอักษรที่ใชในการแสดงผลในที่นี้ tis-620 เปน
ภาษาไทย

<rss version="2.0"> // กําหนดถึงเวอรชันของ RSS ที่จะใชงาน

• สวน Channel เพื่อแสดงถงึรายละเอยีดตางๆของ เว็บนัน้ๆ
<channel>

<title>…</title> // แสดงหัวขอหรือชื่อเว็บ
<link>…</link> // สําหรับใส link ของ website นั้นๆ
<description>…</description> // รายละเอียดสัน้ๆ ของ หัวขอนี้

<item>…</item> // ขอมูลตาง จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
</channel>

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
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RSS 2.0 Specification (Header and Channel) cont.

เชน 
<channel>

<title>RSS by ThaiSarn.COM</title>
<description>ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวออนไลน : News 
Exchange Station Online</description>
<link>http://www.thaisarn.com</link>
<item>…</item>

</channel>

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
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RSS 2.0 Specification (สวน Item )
• เชนเดียวกับ สวน Channel แต Item จะเปนเหมือนขอมูลภายในหัวขอของ 

Channel ซึ่งสามารถมีไดหลาย item ดวยกัน
• จากขางตน ภายในระหวาง <item>…</item>

• จะประกอบไปดวย tag เหลานี้
<item>

<title>…</title> // เปนชื่อหวัขอหรือชื่อขาว
<description>…</description> // เปนคําอธิบายสั้น
<link>…</link> // เปน link ไปยังหัวขอนัน้ๆ

</item>

เชน
<item>
<title>6คําถามสํารวจตัวเอง"คุณติดเหลาหรือเปลา"</title>
<description>คําถามสํารวจตัวคุณเองวาคุณติดเหลาหรือเปลา</description>
<link>url=http://www.thairath.co.th/thairath1/2549/techno/jan/21/tec1.ph

p</link>
</item>

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
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AGENDA

สถานการณของการเผยแพรขาวสารออนไลนปจจุบัน

การพัฒนาเว็บไซตดวยมาตรฐาน RSS

ThaiSarn.com
กับ ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวสารออนไลน 
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Model การแลกเปลี่ยนขาวสารดวย RSS - ทัว่ไป

Website
A

Website
B

ขาวในรูปแบบ RSS

ขาวในรูปแบบ RSS

Website
D

Website
C

Website
F

Website
E

ขาวในรูปแบบ RSS

ขาวในรูปแบบ RSS

ขาวในรูปแบบ RSS
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Thaisarn.com Model
การแลกเปลีย่นขาวสารดวย RSS

Website
A

Website
B

ขาวในรูปแบบ RSS

ขาวในรูปแบบ RSS

Website
D

Website
C

Website
E

ขาวในรูปแบบ RSS

ขาวในรูปแบบ RSS

ขาวในรูปแบบ RSS

ThaiSarn.com
ศูนยกลางแลก
เปลี่ยนขาวสาร
ออนไลน

Website
F

ขาวในรูปแบบ RSS
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ขอดีของการมศีูนยกลางแลกเปลี่ยนขาวสาร

• การแลกเปลี่ยนขาวสารจะทําไดสะดวกงายดายและone stop 
service 

• สามารถด/ูคนหาขอมลูจากแหลงขาวตางๆไดจากสถานที่เดยีว
• เปนศนูยในการประชาสัมพนัธขาวหรือขอมลูของเว็บไซตได
• ผูบริโภคสามารถคนหาแหลงขาวที่มกีารใหขอมลูไดโดยงาย
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ThaiSarn.com ใหบริการอะไร

• ระบบศนูยกลางแลกเปลี่ยนขาวสาร
• ไทยสารใหบริการรวบรวมขอมลูขาวสารจากแหลงตางๆมา
ประมวลผล (เชน จัดหมวดหมูใหม) และเพิ่มคณุคาใหแก ขอมลู
ขาวสาร

• ขาวสารที่ไทยสารรวบรวมไวสามารถเอาไปนําเสนอบนเว็บไซต
ตางๆได โดยสามารถเลือกประเภทขาวและแหลงขาวที่เหมาะสม
แกเว็บไซตนัน้ๆ และสามารถเลอืกรูปแบบในการนําเสนอขาวได
ตามตองการ

• ขาวสารจากไทยสารทีน่ําไปขึ้นบนเว็บไซตจะไดรับการ update 
โดยอตัโนมตัิเมื่อมีขาวใหม

• Portal web (เว็บทา) ที่ใหบริการทางดานขาวสารและขาว
ประชาสัมพันธ
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การเขาถึงขอมลูผาน ThaiSarn.com

User

webpage webpage

webpage

webpage

webpagewebpage

webpage

webpage
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การใชบริการขาว RSS จาก ThaiSarn.com

• หากทานใช CMS โปรแกรมเชน Mambo, Joomla หรือ PHP-Nuke ทาน
สามารถนํา link จากสญัลกัษณ RSS ในเว็บไซตไปใสไวใน module RSS-feed 
ของ CMS นัน้ไดทันที

• นํา Script จาก ThaiSarn.com ไปติดตั้งเพื่อใชงานรวมกับ RSS (อยูระหวาง
ปรับปรุง)

• ตัวอยางการนํา Script ของการแสดงขาวไปแสดงที่หนาเว็บทันที

นํา link จากที่นี่เพื่อใชรวมกับ CMS – RSS feed module
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ตัวอยาง การคัดแยกขาวแบงตามกระทรวงแบบอตัโนมัติ


