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ภาษา HTML 

 

อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ  
The Internet คอื เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอถึงกันทั่วโลก สวน World Wide Web (WWW หรือ Web) นั้น 

เปนสวนตอประสานที่ใชกราฟกรูปแบบหนึ่งที่ใชอินเตอรเน็ตในการสงและเขาถึงขอมูล (Shelly, Cashman, and 
Kosteba, 2006: 2-3) หลายๆคนอาจเขาใจผิด คิดวาอินเทอรเน็ตกับเว็บนั้นเหมือนกัน ที่จริงแลว เว็บ เปนบริการที่
เกิดขึ้นหลังอินเทอรเน็ตกวา 20 ป ความจริงแลว เราสามารถใชงานเว็บได โดยไมตองมีอินเทอรเน็ตเสมอไป เชน การ
ใชงานเว็บผาน LAN (Local Area Network) (ธวัชชัย ศรีสุเทพ 2548: 27) หรือแบบ Intranet  
 

ประวัติของอินเทอรเน็ตนั้น เริ่มในสมัยสงครามเย็นในชวงทศวรรษ 1950-1960 โดยใชในการเขารหัสขอความ
สําหรับการทหาร การสงขอความ จะทําการแพ็คขอความเปนชุดๆ เรียกวา Packets ซอฟทแวรที่ทําหนาที่ pack 
ขอมูลนี้ เรียกวา Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) โดยที่ สวน TCP จะดูแลเรื่อง
การแพค็ และสวน IP จะดูแลเรื่องที่อยูของเครื่องที่ตองการสงขอมูล  (Shelly, Cashman, and Kosteba, 2006: 2-
3) อินเทอรเน็ตในระยะแรก เปนเครือขายขนาดเล็กที่เรียกวา ARPA NET (Advanced Research Projects 
Agency Network) เครือขายนี้ ประกอบดวยคอมพิวเตอรหลักซึ่งตั้งอยูในมหาวิทยาลัย 4 แหง ไดแก University 
of California at Los Angeles (UCLA), University of California at Santa Barbara (UCSB), Stanford 
Research Institute (SRI) และ University of Utah เครือขายไดขยายไปสูองคกรตางๆอยางตอเนื่อง มีบริการและ
โปรแกรมตางๆเกิดขึ้นในอินเทอรเน็ตมากมาย เชน e-mail, Telnet, Ftp, Newsgroup, Chat, Archie, WAIS, 
Gopher จนมาถึง WWW ตามลําดับ (ธวัชชัย ศรีสุเทพ 2548: 19-20) 
 

เว็บนั้น มีตนกําเนิดในป 1989 โดยนักวิจัยชื่อ Tim Berners-Lee แหงสถาบันวิจัย CERN (European 
Particle Physics Laboratory) ในเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนผูเสนอวิธีการจัดการขอมูลใน
คอมพิวเตอรดวลิงค (Link) ภายใตแนวคิดที่จะสรางระบบ ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซึ่งจะทําใหสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงายและไมมีขอจํากัด เปนตนกําเนิดของภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ที่ใชสรางเว็บ
เพจในเวลาตอมา (ธวัชชัย ศรีสุเทพ 2548: 29) ดร. ทิม เบอรเนอรส-ลี เห็นลิงคระหวางคอมพิวเตอรนี้ เหมือนใย
แมงมุม (web) จึงตั้งชื่อวา เว็บ หลังจากนั้นไมนาน ก็ไดมีการประดิษฐคิดคนเว็บบราวเซอรตัวแรกขึ้น สําหรับเปด
หนาเว็บเพจ เว็บบราวเซอรตัวแรกนี้ มีชื่อวา Mosaic (Capron, 2000: 211-212)  
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โครงสรางภาษา โครงสรางภาษา HHTTMMLL  
โครงสรางหนา HTML ประกอบดวย Tag HTML

*
 พ้ืนฐานตางๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<HTML>…</HTML> เปนคําส่ังสําหรับเริ่มตน code ภาษา HTML  
<HEAD>…</HEAD> ใชกําหนดรายละเอียดของหัวเรื่อง และรายละเอียด ในสวน Head จะประกอบดวย 

Tag HTML คือ tag <TITLE>..</TITLE>, tag <SCRIPT>…</SCRIPT>, tag 
<META…> ดังจะกลาวตอไป  
Tag Title ใชกําหนดชื่อเรื่องใน Title Bar  

 
 

<BODY>…</BODY> เปนสวนแสดงเนื้อหาที่แสดงทางหนาจอทั้งหมด สวนประกอบหลัก ไดแก heading,  
paragraph, image, font, link, table ซึ่งจะเขียนดวย tag และคากําหนดตางๆ 

 
เมื่อ save ไฟลใหมีนามสกุลไฟลเปน .htm หรือ .html เมื่อเปดไฟล เครื่องคอมพิวเตอรจะเปดไฟลนี้ ดวย

โปรแกรมเว็บบราวเซอร 
 
 

                                                
* คําสั่งที่อยูในเครื่องหมาย <…> ซ่ึงระบุวาสวนที่อยูใน tag เปนหนา HTML, head, body, ตาราง, ขอความ, ภาพ ฯลฯ 

 <HTML> 
    <Head> 
 <Title>……..</Title> 
    </Head> 
    <Body> 

สวนเนื้อหา ประกอบดวยขอความ 
ตาราง รูป และวัตถุอ่ืนๆ 

    </Body>     
</HTML> 

ขอมูลที่ใสในสวน Head 
ไมแสดงผล ยกเวน ใน 
tag TITLE 
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TTaagg  และ และ AAttttrriibbuuttee  ใน ภาษา ใน ภาษา HHTTMMLL    

ภาษา HTML มีสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก แท็ก (tag) และ แอ็ตทริบิวต (attribute) 

แท็ก (tag)  
คือคําส่ังที่ใชในภาษา HTML อยูในเครื่องหมาย < และ > สวนมาก tag หมายถึง object ตางๆ เชน paragraph, 
table, row, cell, image, font, horizontal rule รวมถึง body และสวน head ของเอกสาร HTML, title ของหนา 
HTML Tag จึงใชแทรก object ตางๆขางตน แตก็มี tag บาง tag ที่ใชสําหรับกําหนดคาของ object  เชน tag 
จัดรูปแบบขอความตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเสนใต   Tag ในภาษา HTML สวนมาก จะมี  tag เปด และ tag ปด 
และตองทําเปนลําดับขั้น เชน 
 
 
 
 

        
 

       
 
 
 
 

Tag บาง tag ไมมี tag ปด เชน 
<br> ใชสําหรับการขึ้นบรรทัดใหม  
<hr> ใชสรางเสนคั่น เปน Horizontal Rule เชน   
<img>  ใชแทรกภาพในเว็บเพจ 
 
 

แอ็ตทริบิวต (attribute) และ คาของแอ็ตทริบิวต (attribute value) 
เปนสวนขยายใน tag ใชสําหรับกําหนดคาเพ่ิมเติม เชนขนาด สี ระยะหาง เปนตน คาของ attribute (attribute 
value) ตองอยูในเครื่องหมาย “…” เสมอ ดังตัวอยาง 
 

<font color=”#006699” size=”3”>ยินดีตอนรับ..</font> 

Tag Attribute  Attribute Value  

 
<img src="logo.jpg" width="220" height="50">  

Tag Attribute           Attribute  Attribute Value  
  

 
 
 

<p>…………..ขอความ………....</p> 
 
 
<p><b><i>…………ขอความ...........</i></b></p> 
 
<p><b><i>…………ขอความ...........</p></b></i> 

Tag เปด 
Tag ปด 

Tag เปด #1 

Tag เปด #2 
Tag เปด #3 Tag ปด #3 

Tag ปด #2 

Tag ปด #1 

Tag เปด #1 

Tag เปด #2 Tag เปด #3 Tag ปด #1 Tag ปด #2 

Tag ปด #3 
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสรางเว็บ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสรางเว็บ 55 สมัย สมัย  
เทคโนโลยีในการสรางเว็บไซตจากสมัยแรก จนถึงปจจุบัน มีตามลําดับดังนี้ (ณัฐภัชร ณ เขาวงกต 2546) 
ยุคท่ี 1 การแสดงผลเปนตัวหนังสือธรรมดา มีรูปภาพเล็กนอย ใชเทคโนโลยี  HTML 
ยุคท่ี 2 ตัวหนังสือและรูปภาพมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ใชเทคโนโลยี Java script และ animated gif จาก

โปรแกรมกราฟก 
ยุคท่ี 3 สามารถเก็บขอมูลจากผูชมไวในฐานขอมูล หรือแสดงขอมูลจากฐานขอมูล แทนการเขียนเวบ็เพจได

โดยใชเทคโนโลยี CGI/ ภาษา Perl, PHP, ASP, Cold Fusion, JSP โดยเก็บขอมูลในฐานขอมูลประเภทตางๆ เชน 
MS SQL Server, Oracle, MS Access, My SQL เว็บเหลานี้ ถือวาเปน dynamic web หมายถึง สามารถแสดงขอมูล
จากฐานขอมูลไดทันทีที่มีการปอนขอมูล 

ยุคท่ี 4 ภาพตองเคล่ือนไหวไดตามใจนึก ใชเทคโนโลยี Flash 
ยุคท่ี 5 สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลจากหนาเว็บไซตไดเลย ใชเทคโนโลยี XML 
 
ไมวาเทคโนโลยีการสรางเว็บจะกาวหนาอยางไร พัฒนาการของการทําเว็บแตละยุค จะมีพ้ืนฐานมาจากภาษา 

HTML หรือยังคงมีความจําเปนตองทราบ HTML พ้ืนฐาน เชน  
 ในการแทรก java script จะตองแทรก code ในโครงสรางภาษา html ในตําแหนงที่ถูกตอง  
 การแสดงขอมูลจากฐานขอมูล แทนที่จะแสดงขอมูลจากไฟล html ก็ยังคงตองใชภาษา HTML เปนตัว

แสดงผล  ดังแสดงในภาพดานลางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง Code ภาษา asp นําเสนอขอมูลในตาราง โดยใชภาษา html (tag <table>)  
 
หรืออีกตัวอยางหนึ่ง เปนการนํา

ขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงบนหนาเว็บเพจ 
โดยใชภาษา asp.net 
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save เปน staff.aspx 

 

Code สวนประกอบในการใชภาษา programming  

Code สวนที่นําขอมูลจากฐานขอมูล access มาแสดง 

Code สวน navigation ที่เปน logo และเมนู เปนภาษา HTML 

ผลจากภาษา Html 

ขอมูลจากฐานขอมูล Access 
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 การแทรกไฟล flashไมวาจะเปนไฟล flash สําหรับบางสวนของหนาเว็บเพจ หรือหนาเว็บเพจที่เปน flash 
ทั้งหนา ก็ยังคงตองแทรกไฟล flash ในสวน body ของหนาเว็บเพจ 

 

 
 
 

 

 

พ้ืนที่ไฟล Flash 

พ้ืนที่ไฟล Flash 
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จะเห็นวาภาษา HTML เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการทําเว็บในทุกยุกทุกสมัย แมวาปจจุบัน จะมีโปรแกรม 
เครื่องมือ ที่ชวยสราง Web Page เชน Microsoft FrontPage, Macromedia Dream Weaver, Edit Plus ซึ่งอํานวย
ความสะดวกในการสรางหนา HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get) ทําใหเราสามารถ 
“...สรางเว็บไดโดยไมตองมีความเขาใจในภาษา HTML เลย แตในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น (ซึ่งเกิดขึ้นไดบอยๆ) ถา
คุณมีความเขาใจในภาษา HTML อยูบาง คุณจะสามารถทําการแกไขที่โคด HTML ไดโดยตรง ทําใหปญหาหมดไปได
โดยงาย”  (ธวัชชัย ศรีสุเทพ 2548: 106) 
 

ข้ันตอนการพัฒนาข้ันตอนการพัฒนาและเผยแพรและเผยแพรเว็บไซตเว็บไซต  
ไมวาจะเปนการพัฒนาเว็บแบบธรรมดา หรือเว็บแบบ Dynamic การทําเว็บโดยมาก มักทําที่เครื่อง

คอมพิวเตอรสวนตัวกอน เมื่อสําเร็จแลว จึงนําไฟลทั้งหมด ไปไวที่เครื่องแมขาย การนําไฟลไปไวที่เครื่องแมขายนี้ 
เปนการเคลื่อนยายไฟลผานเครือขาย ซึ่งตองอาศัยบริการหนึ่งบนอินเทอรเน็ตที่เรียกวา FTP (File Transfer Protocol) 
เครื่องแมขายนี้ จะจดชื่อ domain ไว เมื่อมีผูเรยีก domain นี้ จะแสดงไฟล homepage ซึ่งเปนหนาแรกของเว็บไซต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 My Web 

     
FTP 

www.abc.com 

http://www.abc.com 
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ศัพทที่ควรทราบศัพทที่ควรทราบ  
 เว็บเพจ  คือหนาเว็บที่เราเห็นในแตละหนา ในที่นี้ เว็บเพจ 1 หนาไดแกไฟล HTML 1 ไฟล  

 เว็บไซต ประกอบดวยเว็บเพจหลายๆหนาที่อยูภายใตชื่อที่เหมือนกัน เชนเว็บไซต www.arts.chula.ac.th  

 โฮมเพจ  คือเว็บเพจหนาแรกเมื่อเขาสูเว็บไซต โดยมากจะตั้งชื่อเปนไฟลชื่อ index.html หรือ index.htm 
เวลาเรียกเว็บไซต จะไมพิมพชื่อไฟล เชน เขาสูเว็บไซตคณะอักษรศาสตร ที่ www.arts.chula.ac.th จะเปน
การเปดไฟล www.arts.chula.ac.th/index.html โดยอัตโนมัติ  

 
เว็บไซตคณะอักษรศาสตร (Web site) 

 
 

   
Web page          Web page       Web page 
http://www.arts.chula.ac.th/02about/0204PhotoGallery.html  

http://www.arts.chula.ac.th/05foreign/0501cooperation.html 
http://www.arts.chula.ac.th/07students/0706ourActivities.html 

 Domain  ชื่อเว็บไซต เชน www.arts.chula.ac.th 

 URL  Uniform Resource Locator ที่อยูของเว็บเพจ/เว็บไซตทั้งหมด 

 Directory คือ ระดับ folder 

 File   คือ ชื่อไฟล html 

 
 
 
 
 
 

หากเปนการเปดไฟล 
ที่เครื่องจะเปนเชนนี้ 

Homepage 
www.arts.chula.ac.th 

 file  directory domain 

URL 

drive  directory  file 
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วิธีการวิธีการสรางไฟล สรางไฟล HHTTMMLL  
มีวิธีสรางไฟล HTML หลายวิธี ไฟล HTML เปนไฟลขอความ สามารถสรางไดดวยโปรแกรม Notepad ซึ่งมี

มากับเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเครื่องอยูแลว หรือจะใชโปรแกรมชวยสรางเว็บเพจ เชน Edit Plus, Macromedia Dream 
Weaver หรือ Microsoft Front Page ก็ได 

 

Notepad 
วิธีการสรางไฟล HTML จาก Notepad ใหเขาโปรแกรม Notepad ที่  

Start > Accessories > Notepad          หรือ   Start > Run > พิมพ notepad แลว enter 
 

   
 
 
 

จะเปดโปรแกรม Notepad ดังภาพ 

 
 
 



2206382                           เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ 

เนณุภา สุภเวชย                             HTML หนา 10 

พิมพ tag โครงสรางพ้ืนฐาน
ของหนาเว็บเพจ 

 

 

เมื่อพิมพ code เรียบรอยแลว 
ให save ไฟลเปนไฟล HTML 
โดยใชเมนู File > Save As 

 

 
Saveไวใน folder ใหม 
ต้ังชื่อไฟล ตามดวย .html เพ่ือ
สรางไฟลเปนสกุล HTML  

 

 
ไปที่ๆ save ไฟลไว แลว 
double click ที่ไฟล 
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เครื่องจะเปดไฟลผานโปรแกรม 
Internet Explorer เปน Web 
Page ดังภาพ 

 

 

หากตองการแกไขไฟล ไปที่
ไฟลเดิม click ขวา > open 
with > notepad 

 
แกไขขอความ แลว save 
ในที่นี้ ใหนําขอความจากไฟล 
sample2.txt มาแทนที่ ดังภาพ 

 

กลับมาที่ Internet Explorer 
กดปุม Refresh หรือปุม F5 
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การใชโปรแกรม Edit plus 
หากมีโปรแกรม Edit Plus สามารถใชในการสรางเว็บเพจได โปรแกรม Edit Plus จะแสดง code เปนสี จะชวย

ตรวจสอบความถูกตองของ code และมีปุมชวยสราง object ตางๆ เชน ตาราง แทรกภาพ ฯลฯ เขาโปรแกรม Edit 
Plus อาจเขาไดจาก  
Shortcut ที่อยูบน desktop    หรือเขาจากเมนู Start > All Programs 
 
 

 
Shortcut บน Desktop 

 

 
จะเปดโปรแกรม ดังภาพ 
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หากตองการแกไขไฟล ไปที่
ไฟลเดิม click ขวา > open 
with > notepad 

 

ไฟล html เปลานี้ จะมี
โครงสรางพ้ืนฐานของ html ให 

 

พิมพขอมูลในระหวาง tag 
<body> ในที่นี้ ใหนําขอความ
จากไฟล sample3.txt มาแทรก 
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Preview โดยกดปุม   

 

Save  

 
ต้ังชื่อไฟลวา article2.html 

 

Click ขวา > File Directory 
เพ่ือแสดงชื่อไฟลใน directory 
ที่ทํางานอยู 
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หากตองการแกไข ให Click 
ขวาที่ไฟล > Edit Plus 

 

ขอแนะนําสําหรับการทําเว็บ 
เนื่องจากนามสกุลไฟลจะมีผล
ตอ code ที่เขียน ดังนั้น ให
แสดงนามสกุลไฟลจาก Tools> 
Folder Options 

 
เลือกเมนู View  
ต๊ิกชองนี้ ออก 

 

จะเห็นนามสกุลไฟล 
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การใชโปรแกรม Dream Weaver 
หากมีโปรแกรม Dream Weaver สามารถใชในการสรางเว็บเพจได โดย Dream Weaver สามารถสรางเว็บเพจ

โดยการเขียน code ใน code view ซึ่งจะแสดง code เปนสี ชวยในการตรวจสอบความถูกตองของ code เชนเดียวกับ 
Edit Plus หรือจะสรางเว็บเพจใน design view ซึ่งจะเหมือนการสรางเอกสารดวย Microsoft Word เพียงแตพิมพ
ขอความและแทรก object ตางๆผานปุมเมนู กไ็ด ทั้งนี้ การปรับคากําหนดของ Object ตางๆ สวนหนึ่ง เชน ขนาด สี 
จะใหกําหนดโดยระบุเปนคา attribute ในภาษา HTML 
  

       
 
เลือกคําส่ัง Create New > HTML
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โปรแกรมจะมีโครงสรางภาษา 
html ใหเชนกัน 

 

พิมพขอความ โดยพิมพชื่อ tag 
จะมีรายการ attribute ที่ tag 
นั้นๆ สามารถใชได หาก
ตองการใช attribute ใด ก็
สามารถ click เลือกไดทันที 

 
เติม attribute value โดย
โปรแกรมจะมีตัวชวยกรอก ดัง
ตัวอยาง 
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Control + S save 
ต้ังชื่อไฟลวา article3.html 

 

F12 ดูผล... 

 
สามารถเปดไฟลที่ทําไวมา
แกไขได 
การใชงาน หากทําใน Design 
View จะสามารถ Format Font 
หรือ Format สวนอื่นๆ ได
คลายกับการใชงาน Microsoft 
Word 
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การจัดไฟลในเว็บไซต 

เว็บไซตประกอบดวยเว็บเพจหลายหนา เว็บเพจแตละหนาคือหนา html แตละไฟล ในเว็บไซตขนาดเล็กอาจ
มีไฟล html จํานวนไมมาก อยางไรก็ดี หากมีการแทรกภาพ จะตองมีไฟลภาพอยูดวย ดังนั้น โครงสรางไฟลในเว็บไซต
จึงประกอบดวยไฟล html และไฟลภาพ ซึ่งมักจัดอยูใน folder ภาพ ดังตัวอยาง 
 

 
 

     
product.html          service.html          contact.html 

 
Web Site หนึ่งๆ อาจมีโครงสราง ดังนี้ 

Web Site ขนาดเล็ก          Web Site ขนาดใหญ 

 WebPanQuick 

  images 
  logo.gif 
  pancake.gif 
  coffee.gif 
  drink.gif 
  about.gif 
 

 index.html 

 
 product.html 

 
 service.html 

 
 contact.html 

    

 WebMega 

  images 
  home 
  product 
  service 
   images 
   service_logo.gif 
    manager.jpg 
  

 service1.html 

  
 service2.htm

  
 service3.htm

  contact 
 

 Index.html  
 

Home page 
Index.html 
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ขอแนะนําสําหรับการเริ่มตนสรางเว็บไซต 
เอกสาร HTML ตางจากเอกสาร Microsoft Word ซึ่งการแทรกภาพของ Microsoft Word จะเปนการฝงภาพ

ไปในเอกสาร แต HTML นั้น เปนการบอกที่อยูของไฟลภาพ ดังนั้น เมื่อแทรกภาพ จึงตองมีไฟลภาพอยูดวย 
แนะนําใหสรางไฟล HTML และเก็บไฟลภาพที่ใชใน Folder เดียวกัน โดยการสราง Folder ไวตางหากสําหรับ
สรางเว็บไซต หากไมรวบรวมไว เมื่อจะ upload ไฟลไปยัง web server อาจลืมนําไฟลภาพบางภาพไป ทําใหไม
สามารถแสดงภาพได 

 
การสราง Folder รวบรวมไฟล
ในเว็บไซต อาจทําไดดังนี้ 

บน Desktop ที่ My Computer 
ไปยัง Drive ที่ตองการ แลว
สราง folder ใหม โดยการ click 
ขวา > New > Folder 

 

ต้ังชื่อ folder วา web1 

  

เขาไปใน folder web1 นําไฟล 
banner.jpg ไปวาง 

 
 
 

สําหรับการเรียนวิชา 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ จะเรียน HTML โดยการใชโปรแกรม 
Edit Plus  
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เริ่มตนสรางเวบ็เพจ 
File > New > HTML page 
แกไขชื่อ Title 

 

Control + S  
Save ใน Folder web1 
ต้ังชื่อไฟลวา article1.html 

 
Click ขวา > File Directory จะ
ปรากฎรายชื่อไฟลใน directory 
ที่เราทํางานอยู 

 
<H>…</H>  
H มีคาไดต้ังแต 1-6 แทนคา 
heading ขนาดตางๆ 
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Preview ดูผล 

 
อาจกําหนด H ไดโดยการ high 
light แลวเลือกปุม H1-6 ดัง
ภาพ 

 
<P>…</P>  
นําขอความจากไฟล web 
design.doc มาแทรกดังภาพ 
โดยใสใน tag <p> 1 <p> คือ  
1 paragraph 
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Preview ดูผล... 

 
ลองพิมพชองเวนวรรคดังภาพ 
แลว preview ดูวามีผลหรือไม 

 
&nbsp; 
พิมพ &nbsp; สําหรับ space 
bar 1 ครั้ง 

 

H1 

P ชุดที่ 1 

P ชุดที่ 2 
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สามารถใชปุม   ได 

 
Preview ดูผล... 

 
<BR> 
พิมพ <br> ในยอหนาดังภาพ
เพ่ือตัดขึ้นบรรทัดใหม 

 
สามารถใชปุม   ได 
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<br> ในยอหนาดังภาพ 

 
Preview ดูผล... 

 
นําขอความจากไฟลมาแทรก
เพ่ิม จัด <p> และ <br> ดัง
ภาพ 

 

br 

br br 

p 

p 
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Preview สังเกตความแตกตาง
ของการใช <p> และ <br> 

 
<UL> และ <OL> 
แทรกขอความเพิ่ม 
พิมพ <ul>…</ul> ครอม
ขอความที่เปนรายการ 

 

พิมพ <li>…</li> หรือ 
พิมพ <li>… 
สําหรับแตละรายการ 

 
Preview ดูผล... 

 

br 

br 

br 

br 

br 
p 

p 

p 

p 

p 

ใชไดท้ัง 
<ul>  
     <li>…</li> 
     <li>…</li> 
</ul> หรือ 
<ul>  
     <li>… 
     <li>… 
</ul> 
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ลองเปล่ียนเปน <ol>…</ol> 

 

Preview ดูผล 

 

สามารถใชปุม list ได 

 

แลวพิมพรายการแตละรายการ
เอง 
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Preview ดูผล... 

 

<HR> 
<hr> คือ horizontal rule  
สามารถพิมพเอง หรือใชปุม hr 
ได 

 
ดูผลที่ได... 
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การ Format Font 
<font color=“สี หรือ #เลขส”ี size=“1-7” face=“ช่ือ font”>…</font> 
พิมพ <font>…</font> ครอม
ขอความที่ตองการ format 

 

พิมพ color=””  

นํา mouse ไวในเครื่องหมาย  

กดปุมสี 

 
จะไดผลดังภาพ  

พิมพ attribute ถัดไป  

พิมพชื่อ font  

ดูผลที่ได... 
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อาจ format font โดย high 
light ขอความ แลวกดปุม Font 

 

ขนาด font 4  
 

 
ขนาด font +2  
 

 
ขนาด font -2  
 

 

<Basefont>  
ใชหลัง <body> สําหรับกําหนด 
default font 

 

ผลที่ได... 
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<b>..</b>, <i>..</i>,<u>..</u>  
อาจพิมพดานใน tag <font> 
หรือบริเวณใดๆที่ตองการ 

 

กําหนดขอความนี้เปน <b> 

 

Preview ดูผล... 

 

 
 

Font size color + <b>, <u>, <i> 

<i> 

<b> 
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การจัด Alignment  
ใช attribute 
align=“left|center|right” 

 

Alignment ของ <H> 
ดูผลที่ไดกับ <h>... 

 
Alignment ของ <P> 
กําหนด align ให <p> 

 

Preview ดูผล... 
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การแทรกภาพเบื้องตน 
<img src=“ไฟล”> 

 
หากไฟลอยูระดับเดียวกัน 

 

พิมพชื่อไฟลไดเลย  
ดูผล... 

 

ดูไฟลใน My Computer เมื่อนํา
mouse มาชี้ จะเห็นขนาดภาพ 

 

width, height และ alt  
จะไดผลดังภาพ 
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นําไฟล article2.html, 
article.html จากที่ไดทําไวมาไว
ที่นี่ 

 

ใชปุม Replace หรือ 
Control +H (Edit > Replace) 

 

Replaceดวย code สวนที่
กําหนด width, height, alt  

 

อาจแทรกภาพจากปุม image 

 

แลวกรอกขอความ alt  

1 

2 

3 

4 
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การแทรก Link เบื้องตน : Link ไปยังไฟลในเว็บไซต 

<a href=“”>…</a> 
พิมพครอมขอความที่ตองการ 

 
หากไฟลที่ตองการ link ไปอยู
ระดับเดียวกัน  

 
พิมพชื่อไฟลไดเลย  

ทํากับขอความถัดไป โดยอาจ
ใชปุม anchor 

 

แลวเติมชื่อไฟลเอง  

ทํากับขอความถัดไป  
ดูผล... 
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เมื่อนํา mouse ไปชี้ จะเห็น 
directory ของไฟล 

 

เมื่อกด link จะเปดหนาเว็บ
หนานั้นให 

 

นําขอความ footer นี้ ไปไวที่
ดานลางของทุกไฟล 
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จะเปนการผูก link ใหกับทุก
ไฟล 
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ปดไฟล article.html กอน แลว 
rename ชื่อไฟลเปน 
article3.html 

 

เมื่อ click ที่ link 

 

จะไมพบไฟลชื่อ article.html 
แลว เนื่องจากใน code ไมได
เปล่ียน 

 

เปดไฟลทุกไฟล แลวแกไข link 
โดยใช edit> replace (control 
+ H) แบบ All open files 
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การสรางและจัดเว็บเพจดวยตาราง 
สราง folder ใหม สําหรับเว็บ
ใหม ชื่อวา web2 

 

นําไฟล images.zip มา unzip 

                
 

นํา folder images มาไวภายใต 
folder web2 

 

สรางไฟล html เปลา 
แกไขชื่อ title ของเว็บเพจ 
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<H1>…</H1> 
พิมพ <H1> 

 

<img src=””> 
แทรกภาพโดยใชปุม image 
Logo.gif, Home.gif, Book.gif, 
Article.gif, PriceList.gif, 
About.gif ตามลําดับ 

 

<Table>…</Table> 
ที่บรรทัดที่ 19 แทรกตารางโดย
ใชป ุ ม Table  
สราง table ขนาด 2x6 
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<tr>..</tr>  row  
<td>..</td> cell 

 
<A href=””>…</A> 
Link จากขอความ 
การแทรก link จากขอความ
ธรรมดา พิมพขอความใน <p> 
แลวแทรก link โดยแทรก 
<a>…</a> ครอมขอความที่
ตองการ 

 
Preview ดูผล... 
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ยาย code ภาพมาไวในแถว
แรกของตาราง หรือ tag <td> 
 
พิมพขอความใน cell แถวลาง
ของตาราง  

 

ดูผล... 

 

Link จากไฟลภาพ 
ตองการนําภาพเปน Link 
ครอมสวนที่ตองการ (tag 
<Img>) ดวย <a>…</a> 
ใชปุม Anchor ได 
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ทํา link ใหกับภาพทุกภาพ 

 

ทดสอบ link จากภาพ 

 

Border - Width ของ Table   
ขนาด 700 หมายถึง 700 pixel 
table จะมีขนาดคงที่ ไมวา
หนาจอจะขยายขนาดเปน
เทาใด 
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เปล่ียนเปน 100%  

หมายถึง 100% ของหนาจอ 
Table จะมีขนาดเปน 100% 
ของหนาจอ 

 

Fix ขนาด cell ที่แถวแรกเปน 
80 pixel 

100% 
 80 80 80 80 80 
       

 
ขนาด table จะขยายตามขนาด 
window แต cell ที่ fix ขนาดไว
จะมีขนาดคงที่ 
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การจัด Alignment  

Alignment ของ <p> 
 

Alignment ของ <td>  
หมายถึงการจัดระยะภายใน 
cell 

 
Preview ดูผล... 

 

Alignment ของ <table>  
เปนการจัด alignment ของ
ตาราง 
Preview ดูผล... 

 
เปล่ียนกลับมาเปน width=”100%” 
แกไขบรรทัดที่ 14 เปน 
rowspan=”2” หมายถึง สูงเปน 2 
แถว 
ลบบรรทัดที่ 22 

 

 

 

จะเปนการ merge cell 
เนื่องจาก โปรแกรมอาน code 
เปนเชนนี้ 

1/
2 

1/
3 

1/
4 

1/
5 

1/
6 

1/
1 

2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 
*1/1 = row/tr1 cell/td1 
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เมื่อไดเมนูตามตองการแลว กด
หนด border เปน 0 

 

Copy code สวนเมนูนี้ไปไวที่
ทุกไฟล 

 

ผลที่ได... 
 

 
 
 

          
 

Index.html 

book.html article.html price.html about.html 
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Merge cell ดวย Colspan และ Rowspan เพิ่มเติม 
ที่ไฟล price.html แทรกตาราง
ขนาด 5x3 กําหนดคา table 
width เปน 500 px และ 
border=1 
ในขั้นตอนนี้ ใหนําขอความใน
ไฟล price.txt มาแทรกที่
บรรทัดที่ 31 

 

Preview ดู 
จะทําการ Merge cell 2 
column นี้ โดยใช colspan 

 

 เหลือ cell (td) 1 cell ดังนั้น 
ลบ <td> ออก 1 ที่ แลวขยาย
ขนาด cell ที่เหลือเปนขนาด 2 
column  

Merge 2 row นี้ดวย colspan  

 

ลบ <td> ออก 1 ที่ แลวกําหนด
ขนาด cell ที่เหลือเปน 2 
rowspan 

 
ผลที่ได... 

 

 

แทรกขอความจากไฟล price.txt ท่ีนี่ 
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คุณสมบตัิอ่ืนๆของตาราง 
Cellpadding  
หมายถึงระยะ margin ของ
ขอมูลใน cell ถึงขอบตาราง 

 

Cellspacing   
หมายถึงระยะหางระหวาง cell 

 

Bgcolor ท่ี <table>, <tr>, 
<td> 

 
 

 
 

 
ภาพ Background ท่ี 
<table>, <tr>, <td> 
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การแทรกภาพจากภาพจาก Directory ตางๆ 
การแทรกไฟลภาพที่อยู 
directory เดียวกัน  

 

 
Copy folder web1 มาไว
ภายใต folder web2 
Rename ชื่อ folder เปน 
article 

 

 

แทรกภาพที่อยู directory ลึก
ลงไป 
ท่ีไฟล article.html นํา
ขอความจากไฟล article.txt มา
แทรก 
แทรก tag img ดังภาพ 

 

 แทรกภาพที่อยูคนละ directory 
ตองถอยกอน 
ท่ีไฟล article/article1.html 
แทรก tag img ดังภาพ 
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Link รูปแบบตางๆ 
Link ไปยังไฟลในเว็บไซต  

ที่ไฟล article.html link ไปยัง
ไฟลใน directory เดียวกัน 

 

ที่ไฟล book.html link ไปยัง
ไฟลใน directory ลึกลงไป 

 

ที่ไฟล article1.html link ไปยัง
ไฟล article.html 

 

ที่ไฟล article/article 1.html  

Link ไปเว็บไซตอ่ืน  

ที่ไฟล article.html   

Link ไปยังไฟลอ่ืนๆ 
สราง folder doc ขึ้นมา copy 
ไฟล word, ไฟลpower point, 
ไฟล pdf, ไฟลภาพ มาใส 

 
ที่ไฟล article.html 

 
ดูผล 

 

ปรับใหเปดเปน Window ใหม 
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Link ไปยังไฟลภาพ โดยปรับ
ใหเปดใน Window ใหม  
ที่ไฟล index.html นําขอความ
จากไฟล newbook.txt มาแทรก 
Copy folder bookcover มาไว
ภายใต folder web2 

 
แทรก link แตใน href กรอก
เปน directory ไฟลภาพ 

 

 
ผลที่ได จะมีกรอบแสดง link 
อยู 

 

กําหนด target เปน _blank 
กําหนด border ภาพเปน 0 

 

 

ดูผล 

 

เมื่อกดที่ภาพ จะเปดเปน 
window ใหม 
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Anchor Link  
นําขอความจากไฟล 
booklist.txt มาไวที่สวน body 
ของไฟล book.html 

 
กําหนดตําแหนง anchor ในที่
ตางๆของหนาเว็บเพจ 

 

 

 

 

ที่ขอความที่ตองการ link มายัง 
anchor นี้ ใชคําส่ังเปน <a 
href=”#ชื่อ anchor”>…</a> 

 

 

ทํา anchor top อีก 1 จุด  

ที่ดานลางทํา link มายังดานบน  
ดูผล... 

 

Copy บรรทัดที่ 33 ไปไวที่ไฟล 
index.html หากตองการแทรก 
link แบบมี anchor ใหปรับ link 
เปน ชื่อไฟล/#anchor 

ไฟล index.html 

 

Email Link 
ที่ไฟล about.html พิมพดังภาพ 
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การตกแตงเวบ็เพจ 
Basefont 
ที่ไฟล index.html กําหนด 
basefont (อาจ copy มาจาก
ไฟล article/article1.html>=) 

 

จะกําหนด default font ใหกับ
เว็บเพจ แตจะไมมีผลตอ font 
ใน table 

 

ตอง format font เอง  

ดูผล... 
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สีหรือลาย Background ของBody 
สี body ของเว็บเพจ  
ดูผล... 

 

ลาย background ของ body  
ดูผล... 

 

สี link ที่ <body>  
Link = สี link 
Alink = สี link ตอน click 
Vlink = สี visited link 
อาจตองไปลบไฟลใน 
Temporary Internet file เพ่ือ
แสดงสี link และสี inactive link  
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อาจ fill สีในตารางของ cell 
ของตารางเพื่อสรางสีสวนตางๆ
ของเว็บเพจ 

 
อาจสรางตารางในการจัดหนา
เว็บเพจทั้งหนา 
กําหนดคา width, height ของ table 
กําหนดคา width, height ของ cell 
แลวเติมสี/ภาพ background 
(ในที่นี้ใหสรางไฟลใหมแลว 
copy ขอความจากไฟล 
advancetable.txt)  

เติมสีใน cell ตามตองการ 
กําหนดสี body 
อักขระพิเศษเชน เครื่องหมาย 
© อยูที่ปุมนี้บน toolbar  

 
 

 

 

กําหนดคาเพ่ิมเติม 
เปรียบเทียบความแตกตางของ 
Table  
cellpadding="0"  
cellspacing="0" 
align="center" 
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การตกแตงเวบ็เพจขั้นสูงดวย Style sheet 

ในการกําหนดสี รูปแบบ และคุณสมบัติตางๆ หากกําหนดเหมือนๆกันในหลายๆจุดของเว็บเพจ สามารถสราง
ชุดรูปแบบเก็บไวเรียกใชงานไดในรูปแบบ Style sheet ซึ่งมีหลายลักษณะคือ 

 

Style sheet แบงตามรูปแบบคําสัง่ได 2 ประเภท 
 ใชเปล่ียนคา tag (Tag Redefine) เชน คา H1 เปน Font ขนาดใหญ สามารถกําหนดขนาดเปน point 

กําหนดสีไดตามตองการ เมื่อใช Tag H1 เมื่อใด จะแสดงขนาดและสีตามที่กําหนดใน style sheet 
 ใชกําหนดคาเมื่อเรียกใชจากชื่อ style sheet ที่ต้ังไว (Class) เปนการสรางรูปแบบ Style เปบไว

แลวตั้งชื่อ เมื่อตองการใชกับสวนใด ก็นําไปใชเปน attribute ของ tag นั้น เชน กําหนดสี และขนาด 
Font ไว ต้ังชื่อ style sheet เปน “style1” เมื่อตองการใช format font ที่ paragraph ก็เรียกใชเปน 
<p class=”style1”>…</p> 

 

Style sheet แบงตามลักษณะการใชงาน (ตําแหนงในเวบ็ไซต) ได 3 รูปแบบ 
 ใชกําหนดคาสวนตางๆเฉพาะหนานั้นๆ โดยกําหนดไวที่สวน head (Embedded Style Sheet) 
 ใชกําหนดคาตางๆ สําหรับหนาเว็บเพจที่เรียกมาใช โดยสราง style sheet เปนไฟลไว แลวใหเว็บ

เพจท่ีตองการใช เรียกใช โดยคําส่ัง Link rel ในสวน head (Linked Style Sheet) 
 ใชกําหนดเฉพาะ tag โดยแทนที่จะใช tag และ attribute ใชคําส่ัง style แทน (Inline Style Sheet) 

อาจใชลางคําส่ัง stylesheet แบบ tag จากสวน head ที่ใชในลักษณะ embedded หรือแบบ linked  
 
โครงสรางของ Tag HTML โดยสวนมาก คือ <tag attribute=”value” attribute=”value”>…</tag> 
โครงสรางของ Style sheet มีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tag HTML {รูปแบบ:คากําหนด} 
.ชื่อ Class {รูปแบบ:คากําหนด} 

 
หรือ 
 

Tag HTML { 
รูปแบบ:คากําหนด;  
รูปแบบ:คากําหนด;  
รูปแบบ:คากําหนด 

} 
.ชื่อ Class { 

รูปแบบ:คากําหนด;  
รูปแบบ:คากําหนด;  
รูปแบบ:คากําหนด 

} 
 

Style sheet แบบ Tag  

Style sheet แบบ class  

Style sheet แบบ Tag  

Style sheet แบบ class  
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การเขียนรูปแบบและคากําหนดสําหรับ Style sheet แบบตางๆ 
รูปแบบ และคากําหนด เขียนดวยคําส่ังในรูปแบบตอไปนี้ 

 
 
 

รปูแบบ คากาํหนด ตวัอยาง 
font-family ช่ือ font font-family: Ms Sans Serif, Tahoma 

font-size ขนาดตัวอักษร font-size: small 
font-size: medium 
font-size: large 
font-size: 2           คาต้ังแต 1-7 เชนเดียวกับ tag Font size 
font-size: 14pt      เปน point เชนเดียวกับการใช MS Word 

line-height ระยะหางของบรรทัด line-height: 18pt   ระยะบรรทัดเปน point 
line-height: 22px  ระยะบรรทัดเปน pixel 

font-weight ความเขมของตวัอกัษร font-weight: normal 
font-weight: bold 
font-weight: bolder 
font-weight: lighter 
font-weight: 300 

font-style ลักษณะตัวอักษร font-style: normal        ปกติ 
font-style: italic            ตัวเอียง 
font-style: smallcaps   ตัวพิมพเล็ก 

color สี (font, hr) color: blue 
color:#0066CC 

background-color สี (table,td,tr,body) color: blue 
color:#0066CC 

word-spacing ชองไฟระหวางคํา word-spacing: 2px 
word-spacing: 1cm 

text-spacing ชองไฟระหวางตัวอักษร text-spacing: 2px 
text-spacing: 1cm 

text-align การจัดยอหนาขอความ text-align: left 
text-align: right 
text-align: center 

text-decoration การจัดตัวอักษร text-decoration: underline  ขีดเสนใต 
text-decoration: line-through  เสนขีด 
text-decoration: blink            ตัวอักษรกระพริบ 
text-decoration: none          ไมตองกําหนด เชน การใช text- 
                                              decoration: none ในการกํา- 
                                              หนดสี Link ไมใหมีขีดเสนใต               

margin ระยะขอบ margin: 4px 

padding ระยะขอบหาง padding: 4px 

border-color สีเสนขอบ border-color: blue 
border-color:#0066CC 

border-style รูปแบบเสนขอบ border-style: solid     เสนทึบ 
border-style: double  เสนคู 

 
ตัวอยางเชน 
Style sheet แบบ Tag Style sheet แบบ class 
h1 { 
 font-family: "Comic Sans MS", Courier; 
 font-size: large; 
 font-weight: bold; 
 color: #FF0033; 
} 

.ProductName { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: large; 
 font-weight: bold; 
 color: #FF6600; 
} 

รูปแบบ:คากําหนด; … รูปแบบ:คากําหนด
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Embedded Style Sheet 
การสราง Embedded Style Sheet ทําไดโดยการสราง Style ในสวน Head โดยกําหนดใน Tag <style> ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ไฟล index.html ลบ 
basefont และสี link ออกกอน 
นําขอความจากไฟล 
stylesheet.txt มาไวในสวน 
head 

 

Style sheet ใน tag body ทํา
ใหมีผลทั้งหนา ดีกวาการใช 
basefont 
ในหนานี้ เมื่อมีการใช tag H1 
หรือขอความในระหวาง tag 
body จะมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดใน Style sheet 

 
 

<html>
<head> 

<title>…</title> 
<style type="text/css"> 
 Tag HTML {รูปแบบ:คากําหนด} 
 .ชื่อ Class   {รปูแบบ:คากําหนด} 
</style> 

</head> 
 
<body> 
…. 
</body> 
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Style sheet แบบ class ตอง
เรียกใช เปน attribute ของ tag 

 

Preview ดูผล... 

 

 
การใช tag <div> และ <span> ชวยในการใช Style sheet 
เราสามารถใชคําส่ัง <div>…</div> ซึ่งเปนคําส่ังในการแบงสวนและกําหนดรูปแบบเปน Block หรือ 
<span>..</span> สําหรับการในการกําหนด style ไดเชนกัน  
 

Div การแบงสวนกําหนดรูปแบบเนื้อความ
เปน block 

<div style=””>…</div> 
<div class=””>…</div> 

  

Span การแบงสวนกําหนดรูปแบบทอน
ขอความ 

<span style=””>…</span> 
<span class=””>…</span> 

 
นํา style sheet ไปไวในสวน 
head ของไฟล article2.html, 
article3.html 
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Style sheet แบบ class 
เรียกใชจาก tag <p> 
 
Style sheet แบบ class 
กําหนดชวงเองโดยใช tag 
<span> 

 
ผลที่ได... 

 

Style sheet แบบ class 
กําหนดชวงเองโดยใช tag 
<div> จะกําหนดเปนชวงกวาง
ได 

 

ผลที่ได 
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Linked style sheet 
การใช Style sheet วิธีนี้ เปนการสราง style sheet ไวเปนไฟล และไฟล HTML ไฟลใดที่ตองการใช style sheet 
นี้ ก็เรียกใชได โดยใชคําส่ัง Link rel ในสวน head ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเขียน tag <LINK> สําหรับ style sheet แบบ link 
 
 
 

Rel = “stylesheet"   
Type = “text/css” 
Href = “ไฟลที่ตองการ link ไป เขียนใหถูกตาม directory” 
 
ตัวอยางเชน 
<link rel="stylesheet" href="style1.css"> 

เรียกใช style sheet เปนไฟลในระดับเดียวกัน  

 root ท่ีทํางานอยู 
     - current.html 
     -style1.css 
 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS/body_Style.css">  
เรียกใช style sheet เปนไฟลใน folder ช่ือ CSS ไฟลช่ือ body_Style.css  

  root ท่ีทํางานอยู 
     - current.html 

-   CSS 
-body_Style.css 

 
<link rel="stylesheet" type="text/css" src="../CSS/body_Style.htm">  

แทรก style sheet จากไฟลใน folder ช่ือ CSS ไฟลช่ือ body_Style.htm  

  root ท่ีทํางานอยู 
     - current.html 

  CSS 
     - body_Style.htm 

 

ไฟล HTML
<html> 

<head> 
<title>…</title> 

       <link rel="stylesheet" type="text/css” href="ชื่อไฟล"> 
</head> 

 
<body> 
…. 
</body> 
</html> 

style1.css
body { 
 background-color: #FFFF99; 
      font-family: "Arial"; 
} 
H2 { 
 font-family: "Comic Sans MS"; 
} 
.style1 { 
 color: #990000; 
 font-weight: bold; 
} 

 

<Link Rel= “..” type= “…” href= “…”> 
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Copy ไฟล MyStyle.css มาไว
ภายใต folder web2 

 

ที่ไฟล book.html, article.html 
แทรกบรรทัดนี้ลงไปกอนสวน 
head ปด 

 
Style sheet ที่เปนแบบ Tag 
จะมีผลทันที สวน style sheet 
แบบ class จะตองเรียกใช 

 

เชน  
ผลที่ได... 

 



2206382                           เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ 

เนณุภา สุภเวชย                             HTML หนา 63 

ลองเปล่ียนหัวตารางในไฟล 
book.html เปน <th> ซึ่ง
หมายถึงหัวตาราง 

 

แยก style sheet สวน th 
ออกมาตางหาก 

 

 

ผลที่ได... 
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Inline Style Sheet 
เปนการกําหนดคาสําหรับ tag เฉพาะ tag โดยใชคําส่ัง style แทนการใช tag และ attribute อาจใชลางคําส่ัง 
linked style sheet จากไฟล style sheet หรือ tag style ในสวน head เชน กําหนดสี link ไว แตตองการให link 
ที่ขอความที่ tag หนึ่ง มีสีแตกตางจาก link ขอความอื่นๆ ใหใช Inline style sheet  
 
 
 
ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

<Tag HTML style= “รูปแบบ:คากําหนด; รูปแบบ:คากําหนด; รูปแบบ:คากําหนด”>…</Tag> 

<html> 
<head> 
<title>inline style sheet</title> 
<style type="text/css"> 
  <!-- 
  }a:link { 
   font-family: "Microsoft Sans Serif"; 
   color: #333333; 
   text-decoration: none; 
  --> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<h2 style=" font-family: LilyUPC; color: #0066CC">การกําหนดตัวอักษร H2 แบบ inline</h2> 
<p style=" FONT-FAMILY: cordiaUPC; COLOR: #003366; FONT-SIZE: 16pt">ขอความ 
Paragraph ไดคุณสมบัติจาก Tag P inline</p> 
 
<p><font color="#FF00CC"> ขอความนี้ tag P ไมมี style ใช format font ธรรมดา</font></p> 
<a href="pancake.html">link ไปยังไฟลในเว็บไซต โดยใช style จาก embedded/link</a><br> 
<a href="pancake.html" style="text-decoration:none; font-family:JasmineUPC; 
color:#99CC33"> link ไปยังไฟลในเว็บไซต โดยใช style จาก inline ลางคําสัง่สี link ท่ีสรางไว</a> 
 
</body> 
</html> 
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Frame  
เปนการจัดหนาเว็บเพจ โดยแบงหนาออกเปนสวนๆ แตละสวนถือเปนไฟลแตละไฟล เชนการแบงสวน Logo, 
สวน navigation ออกจากสวนเน้ือหา ดังภาพ 

 
 
ไฟลหลักนี้ เปนไฟลที่ชี้แจงวา ประกอบดวย Frameset อะไรบาง ในที่นี้ คือไฟล index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการบอกขนาด Frame และจํานวน Frameset 
 
 
 
 
 
ขนาด อาจกําหนดเปน  

n pixel เชน <frameset cols="150,300,450"> 
n % เชน <frameset rows="20%,30%,50%"> 
n * แสดงถึงสัดสวน เชน 2* หมายถึง 2 สวนของหนาจอ เปนตน <frameset rows="2*,3*,*"> 
 * ไมมีเลข = 1 สวน 

<html> 
<head>…</head> 
<frameset rows="80,*" frameborder="0" border="0"> 
  <frame src="top.html" name="topFrame" scrolling="NO" noresize > 
  <frameset cols="220,*"> 
    <frame src="menu.html" name="menu" scrolling="NO" noresize> 
    <frame src="content.html" name="content" scrolling="auto"> 
  </frameset> 
</frameset> 
</html> 

Top.html 

 
 
 
 
 

menu.html  

 
<frameset rows="ขนาด,ขนาด" หรือ cols="ขนาด,ขนาด"> 
 <frame src="ชื่อไฟล.html" name="ชื่อ frame"> 
 <frame src="ชื่อไฟล.html" name="ชื่อ frame"> 
</frameset> 

 
 
 
 
 
 

content.html  
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อาจใชผสมผสานกัน เชน 

   
 
กรณีมี Frame ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน (row และ column) ตองทําแบบ nested frame ดังตัวอยาง 
 

150px  300 px          450px 
20% 
30% 
 
50% 

2* 
3* 

 
1* 

6 สวน 

25% 
 
3* 
 

* 

25% 
 
* 

25% 
 
100% 

<frameset rows="30%,*"> 
 <frame src="top.html" name="top”> 

<frameset cols="200,*"> 
  <frame src="menu.html" name="menu">  

<frame src="content.html" name="content">  
</frameset> 

</frameset> 

<frameset cols="30%,*"> 
 <frame src="menu.html" name="left"> 

<frameset rows="200,*"> 
  <frame src="top.html" name="top">  

<frame src="content.html" name="content">  
</frameset> 

</frameset> 
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นําไฟลที่เตรียมไว copy ลง
เครื่องเปน folder web3 

 
เปดไฟลแตละไฟลดู 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ไฟล html เปลาไฟลใหม  
แทรกขอความดังภาพ 
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จะไดหนาเว็บเพจเปน 2 สวน 

 

แตเมื่อกด link แลว จะเปดทับ
สวนบน 
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ใหเพ่ิม target=”ชื่อ frame” 

 

จะเปด link ใน frame ที่ระบุ 
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Meta Tag 
Meta Tag เปน tag หนึ่งในสวน Head   Meta Tag มีหลาย tag ดวยกัน Meta Tag ที่สําคัญ ทําหนาที่ 2 สวน คือ 
สวนที่ระบุเนื้อหาของเว็บไซต 

Meta Tag สวนนี้ เปนสวนพรรณนาเนื้อหาในเว็บไซต มี 2 ลักษณะ คือ การพรรณนาเปนคํา และการพรรณนา
เปนวลีหรือประโยค เชน  
<META NAME="Keywords" CONTENT="keyword1,keyword2,keyword3">  
<META NAME="Description" CONTENT="Describe your site in a single phrase no exceeding 20 words"> 

 
Meta Tag ชนิดนี้ เดิม มีสวนสําคัญในการคนหาเว็บไซตดวยโปรแกรมสืบคน (Search Engine) ซึ่งโปรแกรม

สืบคนหลายโปรแกรมเมื่อกอนนี้ ใหคะแนนของผลการสืบคน (Ranking) สวนหนึ่งจากคําที่พบใน Tag title, Meta Tag 
และขอความบางสวนของเว็บไซต แตปจจุบัน มีการศึกษาวาไมมีความสําคัญมากนัก และโปรแกรมสืบคนในปจจุบัน 
ไมไดใช Meta Tag แลว นอกจากนี้ มีการวิจัยเรื่อง Impact Factor ของ Meta Tag ที่มีผลตอผลการสืบคนของ
โปรแกรมสืบคน ผลการวิจัยสรุปวา Meta Tag มีผลนอยมากตอ Ranking ของผลการสืบคน (Dawson 2004) 
 
สวนที่ระบุชุดอักขระที่ใชในเว็บเพจ 

Meta Tag สวนนี้ เปนสวนที่ระบุมาตรฐานชุดอักขระที่ใชในเว็บเพจ เชน ชุดอักขระภาษาไทยชุด windows-874, 
tis-620 หรือชุดอักขระ Unicode (Utf-8) สําหรับรองรับอักขระหลายภาษา เปนตน 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">   

tag ท่ี gen โดย DreamWeaver = ชุดตัวอักษร สําหรับการแสดงผลตัวอักษร Western (ดูเมนู View>Encoding ของ IE) 
 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-874">  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=TIS-620">  

character set ชุดตัวอักษร สําหรับการแสดงผลในภาษาไทย ไมควรเวนไว หรือระบุเปนอยางอื่นสําหรับการสรางเว็บภาษาไทย 
เพื่อการแสดงผลที่ถูกตองใน Web Browser ทั้งน้ี Windows-874 แนนอนกวา (ธวัชชัย ศรีสุเทพ: 2544) 

 

เพิ่มสีสนัใหเว็บเพจ ดวย Animate Gif และ Java Script 
ภาษา HTML ขางตนนี้ เปนภาษา HTML พ้ืนฐาน หลังจากเทคโนโลยีการทําเว็บในยุคแรก ก็เริ่มมีการทํา

ภาพเคลื่อนไหว และ Effect ใหกับเว็บหลากหลายรูปแบบ  
เราสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวจากไฟลภาพประเภทที่มี Animation เรียกวา Animated Gif ได (ไฟล Gif 

เปนไฟลภาพที่สามารถทําภาพเคล่ือนไหวได ไฟลสกุลอื่น ไมสามารถทําภาพเคลื่อนไหวได) เมื่อแทรกภาพแลว 
เมื่อเปดไฟลเว็บเพจ จะแสดง Animation  
ลองแทรกภาพ animated gif นี้ในหนาเว็บเพจ แลว 
Preview ดูผล 

 
ตัวอยางภาพ animated gif อ่ืนๆ (จากเว็บไซตคณะ
อักษรศาสตร www.arts.chula.ac.th) อาจนํามาทําเปน
ปุมภาพ New, Hot, หรือทํา Banner 
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นอกจาก tag ที่เรียนมาขางตนแลว ยังมี tag <script>…</script> ไดแก java script ที่ใชทํา effect พิเศษ 
เชน ตัวอักษรที่หาง mouse ลายหิมะตกในเว็บเพจ นาฬิกา อุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่งสามารถหาดาวนโหลดไดฟรีจากเว็บ
ทั่วไป สําหรับการใชงาน ตองอานวิธีใชที่ผูเขียน script เขียนไว แตโดยทั่วไป มักตองมี tag <script> ที่สวน  
head และท่ีตําแหนงที่ตองการใหปรากฎบนหนาเอกสาร จะมี code อีกสวนหนึ่ง 
ตัวอยางจากเว็บไซต javascript 
kit.com  

 

 

Code สวนที่ 1 นํามาแทรก
ในสวน Head 

Code ที่ใหมา มี Style sheet 
แบบ Class สามารถปรับได 

Code อีกสวนหนึ่งเปน 
programming สําหรับการนับผู
เย่ียมชม 

 

 
Code สวนที่ 2 นํามาแทรก
บริเวณที่ตองการแสดง 
counter 

 

 

Preview ดูผล... 
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สรุป tag HTML ในหนาเอกสาร 
 

สรุปแลว tag ตางๆ ที่สําคัญ มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Teddy Bear, Inc  Since 1954 </TITLE> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-874"> 
 
<style type="text/css"> 

<!-- 
body { 
 font-family: "Microsoft Sans Serif", Tahoma, "Times New Roman"; 
 color: #333333; 
 background-color: #666666; 
 font-size: x-small; 
} 
.style1 {color: #FFFFFF} 
.style2 {font-size: 24pt} 
--> 

</style> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  
 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 
  window.open(theURL,winName,features); 
} 
//--> 

</script> 
</HEAD> 

สิ้นสุดสวน Head 
<BODY> 
<H1 align=””><FONT color= “” size=”” face=””>…..</FONT></H1>  (H1-H6) 
<P align=””><FONT color= “” size=”” face=””>…....</FONT></P> 
 
&nbsp; 
<BR> 
<HR align=”” width=””> 
 
<OL>     <UL> 

<LI>…     <LI>… 
<LI>…     <LI>… 

</OL>     </UL> 
 
<IMG src=”” width=”” height=”” alt=”” border=””> 
<TABLE width=”” height=”” cellpadding=”” cellspacing=”” border=”” bgcolor=”” background=”” align=””> 

<TR width=”” height=”” bgcolor=”” background=”” align=””> 
<TD width=”” height=”” bgcolor=”” background=”” align=”” valign=””>…</TD>  
<TD>…</TD>  

</TR> 
<TR> 

<TD>…</TD>  
<TD>…</TD>  

</TR> 
</TABLE> 
 
<A name=””>…</A> 
<A href=”” target=””></A> 
 

<SCRIPT>…</SCRIPT> 
 
</BODY> 
</HTML> 
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ตารางสรุป Tag และ Attribute  
มี Attribute หลายตัวที่ใชใน Tag ตางๆ สรุปคราวๆ ที่ใชบอยๆ ไดดังนี้ 

TAG 
 Attribute  ความหมาย 

 
ตัวอยาง body p table tr td img 

align ชิดซาย-ขวา =“center” 
=“right” 
=“left” 

      

valign ชิดบน-ลาง =“top” 
=“bottom” 

         

background พ้ืนหลัง-ภาพ =”img/wall.jpg”       
bgcolor พ้ืนหลัง-ส ี =”blue” 

=”#FFFFCC” 
      

border ขนาดขอบ =”2”       
bordercolor สีขอบ =”blue” 

=”#FFFFCC” 
      

cellpadding ระยะขอมูล-ขอบเซลล =”blue” 
=”#FFFFCC” 

      

cellspacing ระยะระหวางเซลล =”2”       
colspan จํานวนคอลัมน =”2”       
rowspan จํานวนแถว =”4”       
           
height ความสูง =”20” (pixel) 

=”20%” 
      

width ความกวาง =”20” (pixel) 
=”20%” 

      

alt ชื่อเรียก =”tool tip”       
src แทรก =”img/wall.jpg”       
           
           
class เรียกใช style sheet =”ชื่อ class”       

         
Attribute เพิม่ เฉพาะ Tag 
เพิ่มเฉพาะ <Body>  
link สี link =”blue” 

=”#FFFFCC” 
      

alink สี link active =”blue” 
=”#FFFFCC” 

      

vlink สี link ที่กดแลว =”blue” 
=”#FFFFCC” 

      

leftmargin ระยะขอบของหนา =”2”       
rightmargin ระยะขอบของหนา =”2”       
topmargin ระยะขอบของหนา =”2”       
bottommargin ระยะขอบของหนา =”2”       
marginwidth ระยะขอบของหนา =”2”       
marginheight ระยะขอบของหนา =”2”       
         
เพิ่มเฉพาะ Font  
face ชื่อ font =”Arial”       
size ขนาด font =”3”       
color สี font =”blue” 

=”#FFFFCC” 
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การบอกตําแหนงไฟล 
เชน <img src=”file.xxx”>         ตองบอก Path ไฟลที่อางถึงใหถูกตอง 
 <link rel=”stylesheet” href=”CSS/style1.css”> 
 <a href=”product.html”> Click here for Products </a> 
 

 เรียกไฟลในระดับเดียวกัน เรียกชื่อไฟลไดเลย 
 root ท่ีทํางานอยู 

     - current.html  ไฟลท่ีทํางานอยู 
     - file.html   ไฟลท่ีตองการเรียก 
 

 <a href=”file.html”>…</a> 
 
 

 เรียกไฟลในโฟลเดอรระดับลึกลงไป 
 root ท่ีทํางานอยู 

    picture  root ภาพ 
      -  logo.jpg ไฟลท่ีตองการเรียก 
       - menu.jpg 
     - current.html  ไฟลท่ีทํางานอยู 
 

 <a href=”picture/logo.jpg”>…</a> 
 
 

 เรียกไฟลตาง Folder กัน ตองถอยดวย ../ เพ่ือเปล่ียน Directory กอน 
   content   root ท่ีทํางานอยู 

     - current.html 

 picture   root ภาพ 
     -logo.jpg 
     -menu.jpg 
 

 <a href=”../picture/logo.jpg”>…</a> 
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การเผยแพรเว็บไซต 
การเผยแพรเว็บไซต คือการนําเว็บไซตที่สรางไว ไปไวบน Web Server ซึ่งอาจใชเปน Intranet หรือ 

Internet หากเรามีสิทธิ์ในการ upload ไฟล ซึ่งโดยมาก จะไดรับการจัดสรรพื้นที่บน web server ทําใหเรามี root 
folder สวนตัว เราจะทําการ upload ไฟลไป โดยทั่วไป มี 2 วิธี คือ  

 การ FTP และ 
 การใชโปรแกรมที่เจาของ Web Hosting สรางขึ้นมาให โดยมาก จะเปนโปรแกรม File Manager บนเว็บ 

 
การ Upload ไฟล โดยการ FTP 

สามารถทําไดหลายทาง เชน การใชโปรแกรา WS-Ftp การใช Ftp ของ โปรแกรม Dream Weaver ในที่นี้ จะ
กลาวถึงโปรแกรม WS-FTP  

สามารถ download ไดจาก ftp://ftp.chula.ac.th/pub/windows/network/FTP/ws_ftple508.exe 
 ทําการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
 
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแลว 
double click ที่ icon 
 

กรอก  
-Host Name/Address 

-UserID 
-Password 

แลวกดปุม OK 

 
 
สําหรับนิสิต  UserID = user e-mail จุฬา/ชื่อสําหรับลงทะเบียนเรียน 

Password = เหมือนกับ password e-mail จุฬา/ชื่อสําหรับลงทะเบียนเรียน 
 
เมื่อ Connect แลว เขาไปใน folder Public_html 
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โปรแกรมจะแสดงไฟลใน local drive กับ remote server สามารถ  
 download ไฟล โดยใชปุม  และ  
 upload ไฟล โดยใชปุม  

 

 
 
 
เปดดูผลการ upload โดยเขาที่ http://www.student.chula.ac.th/~userid/  เชน 
http://www.student.chula.ac.th/~45400650/     
          http://www.student.chula.ac.th/~48370149/  
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การ Upload ไฟล ดวยโปรแกรมของ Web Hosting เอง 
ในที่นี้ จะขอยกตัวอยาง Yahoo!GeoCities ซึ่งสมัครไดที่ http://geocities.yahoo.com/  
สมัคร แลว Log in เขาสูระบบ 

 
เขา File Manager แลว 
Upload ไฟล ทั้งนี้ ตอง upload 
โดยการ Browse ไฟล 
เชนเดียวกับการ attach ไฟลใน 
e-mail 

 
หากมี Subdirectory ใหสราง 
folder แลวเขา folder นั้น แลว 
upload ไฟลเขา folder นั้นๆ 
ประกอบเขาไปใหมใหเหมือนที่
ทําที่เครื่องของเรา 

 
เรียกดูไดจาก 
http://www.geocities.com/userid  
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