
Dreamweaver   
โปรแกรม Dreamweaver  เปนโปรแกรมชวยออกแบบเวบ็เพจ แบบ WYSIWYG (What You 

See Is What You Get : ทําอยางไร ก็เห็นอยางนั้น)  โปรแกรมหนึ่ง ที่มีความสามารถในการ
ออกแบบเว็บเพจ และการจัดการ เวบ็ไซตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่นิยมสําหรับ 
webmaster และผูสนใจทัว่ไป ผูใชไมจาํเปนตองรูภาษาโปรแกรมมากอนก็สามารถใชงาน
โปรแกรม Dreamweaver ไดทันที  

อินเตอรเน็ต 
 ปจจุบันคอมพวิเตอรไดเขามามีบทบาทเปนอยางมาก เพราะสามารถทํางานไดสารพัด ตั้งแต
การจัดทําเอกสาร การชวยทําบัญชีไปจนถึงการดูหนัง ฟงเพลง เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนมาก
ขึ้น ก็ไดมีการนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลได ซ่ึงกอใหเกิดประโยชน
เปนอยางมาก เพราะเราสามารถรับสงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วเริ่มแรกคอมพวิเตอรไดถูกนาํมา
เชื่อมตอกันเปนเครือขายเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายในองคกร ตอมาไดมีการนําเครือขายยอย 
ๆ เหลานั้นมาเชื่อมตอกันจน เกิดเครือขายคอมพิวเตอรขนาดยกัษที่ถูกขนานนามวา อินเตอรเน็ต ซ่ึง
เชื่อมตอมากกวา 50 ลานเครื่องทั่วโลก และไดมีประมาณการไววาจะเติบโตและขยายตอไปเรื่อย ๆ 
โดยจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรมากกวา 300 ลานเครื่องทั่วโลก 

ประโยชนของอินเตอรเน็ต 
 เราสามารถใชอินเตอรเน็ตไดหลายดาน ขึ้นกับลักษณะการใชงานของเรา ซ่ึงสามารถสรุป
เปนแนวทางไดดังนี ้
 1. ส่ือสารกับผูอ่ืน 
 2. ใชเปนแหลงความรู 
 3. ใชจับจายสินคาและบริการ 
 4. เปนศูนยรวมสารพัดโปรแกรมใชงาน และเกม 

การติดตอแบบ Client-Server และบริการบนอินเตอรเนต็ 
 ในอินเตอรเดน็ตเราจะใชรูปแบบการติดตอแบบ Client-Server กลาวคือเครื่องลูกขาย จะรอง
ขอบริการใด ๆ จากเครื่องแมขายและเมื่อเคร่ืองแมขาย ไดรับการรองขอจาก เครื่องลูกขายกจ็ะ
ใหบริการกับเคร่ืองลูกขายขอมา ดังรูป  



 
บริการตาง ๆ ที่นิยมใชในอนิเตอรเน็ตเชน การสงขอความผานอีเมล , การโอนยายไฟลโดยใช FTP , 
การเปดดหูนาเอกสารโดยใช World Wide Web จะมีรูปแบบการติดตอแบบเดยีวกัน นั่นคือ Client-
Server 
รูจักกับโปรโตคอล 
 เนื่องจากอนิเทอรเน็ตเปนระบบที่เปดกวางใหทุกคนสามารถเขามารวมใชทรัพยากรได 
ดังนั้นจึงมกีารควบคุมมาตรฐานการติดตอโดยเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ทําการติดตอกับ
อินเตอรเน็ต จะมีการใชโปรโตคอล TCP/IP เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกรุนทุกแบบ สามารถติดตอส่ือสาร
กันไดอยางถูกตอง ดังรูป 

 
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ พูดคุยกนัรูเร่ือง โดยใชโปรโตคอลเดียวกนั การติดตอส่ือสารก็จะเริ่ม
ขึ้น โดยการตดิตอส่ือสารจะมีอยู 2 แบบ คอื แบบสงขอมูลและรับขอมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร ทีท่ํา
การสงขอมูลเราจะเรียกวาเครื่องใหบริการ (Server) และเครื่องคอมพิวเตอรที่รับขอมูล เราจะเรียกวา
เครื่องรับบริการ (Client) ซ่ึงการติดตอในลักษณะนีเ้ราเรียกวาการตดิตอแบบ Client-Server 

การใชงานเบื้องตน  
 หลังจากที่เปดโปรแกรม Dreamweaver 4 จะสังเกตเห็นหนาจอที่เขาใจงายตอการออกแบบ
และปรับเปลี่ยนไดตามความถนัดของผูใช การออกแบบจะอยูในสวนที่เรียกวาหนา DOCUMENT 
เมื่อเรานํามาเปดที่ Browser ก็จะเห็นเหมือนกับที่เราออกแบบไวทีห่นา DOCUMENT ซ่ึงเปนการงาย
ตอการออกแบบ 



แนะนําเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการทํางาน 
 Object palette : เปนเครื่องมอืที่มีความสําคัญมากใชในการ ดึงรูป สราง link ตาราง และอ่ืนๆ  
 Properties inspector : เปนเหมือนกับคณุสมบัติของ Object ที่เราเลือกเพราะ Properties จะ
เปลี่ยนตาม Object ที่เลือก  
 Mini launcher : จะเนนไปทางโครงสรางของงานเชน การดู Code html ดูโครงสรางของ file  
การใชงาน 
 Object palette  เรียกใชงานโดยการเลือกที่ Window >Object palette หรือ กด F2 ภายในจะมี
หัวขอคําส่ัง 7 หัวขอเลือกใชไดโดยคลิกทีลู่กจะมีคําส่ังใหเลือก 
 Characters เปนการจัดเกี่ยวกับดานสัญลักษณตางๆที่มีปญหากับเวอรช่ันเกาทําใหสามารถใช
งานไดงายขึ้น  
 Common เปน Object ที่ใชงานมากที่สุดเปนคําส่ังนํารูปภาพมาใช ตาราง และพวก Plung in 
ตางๆ  
 Forms เปนการสรางแบบฟอรม เช็คบลอค  
 Frames เปนคําส่ังการแบงหนาจอออกเปนสวนๆสมัยกอนนิยมใชกันมาก  
 Head เปนคําส่ังใช Link  
 Invisible เปนการใชคําส่ังดานภาษา Script ตางๆ  
 Special เปนคําส่ังพิเศษสําหรับมืออาชีพ สําหรับระดับเบือ้งตนไมจําเปนตองใช  
การสราง File งานในทีน่ี้จะแนะนําการสราง File งานอยางถูกตองเปนขัน้ตอนและมีระบบเพื่อใหงาย
ตอการทํางานและสามารถแกไขปรับปรุงไดในอนาคตไปที่ Menu Bar เลือกที่ Site จะมีเมนยูอยให
เลือกที่ New Site    2. จะมวีนิโดว New Site เกิดขึ้นใหใสขอมูลดังขั้นตอนตอไปนี ้
            ชอง Site Name ใหทาํการตั้งชื่อ Site ในชอง Local Root Folder ใหเลือกสญัลักษณรูปซอง
เอกสารดานขวาจากนั้นจะขึน้วินโดวดังภาพ  

 
ให Click ที่ลูกศรดังภาพจากนั้นใหเลือกที่ Desktop  

 
ใหเลือกที่ Create New Folder จากนัน้ใหตัง้ชื่อตามที่ตองการ แลัว Click ปุม Open แลว Click ปุม 
Select อีกครั้ง จากนั้นจะกลับเขาสูหนา New Site อีกครั้ง และ Click ปุม Ok ดานลาง  

หลังจาก Click ปุม Ok แลวจะกลับมาสูหนา Site ดานซายบนจะมีช่ือ Site Name ที่ไดตั้งไวขึ้นมา และ
ชอง Local Folder จะม ีFolder ที่ไดเลือกไวเชนกัน  



 
 ขั้นตอนตอไปเปนการสราง File งาน การสราง File แรกจําเปนตองตัง้ชื่อ File เปน 
index.html เสมอเพราะ Browser จะอาน File index.html กอนเปนอนัดบัแรกแตในชอง URL จะไม
แสดง / index.html แตจะแสดงเพียงชื่อ website เทานั้นและหลังจากนัน้ถึงจะ Link ไปยัง File งานอื่น
ซ่ึงจะตั้งเปนชือ่อะไรก็ได  
 การสราง New File โดยการ Click ที่ File > New File จากนั้นใหเปลี่ยนชื่อ เปน index.html  

ใหทดสอบโดยการ ดับเบิ้ล Click ที่ index.html กจ็ะปรากฎหนา Document ที่ช่ือ index.html ที่พรอม
สรางงานไดทนัที การตั้งคาตางๆ ที่จําเปนตอการสรางงาน 

การตั้งขนาดหนาจอ 
 การที่จะทําการออกแบบเราตองทราบถึงขนาดหนาจอวาเราตองการออกแบบหนาจอให
จอภาพขนาดไหนที่สามารถรับชมเวบของเราไดพอดกีับหนาจอ ในปจจุบันจอคอมพวิเตอรจะอยูใน
ระดับ 15 นิ้ว ประมาณ 90 % ที่เหลือจะเปน 14 และ 17 นิ้ว ในที่นีแ้นะนําใหกําหนดขนาดระดบั
จอภาพ 15 นิ้ว ขนาด 800 x 600 เพราะจอใหญกวาก็สามารถดูได 

การตั้งขนาดใหกับ Document 
 ตั้งไดโดยการเลือกที่ดานลางของหนางานโดยการ Click ที่ลูกศรจะมีขนาดใหเลือก 
หากไมมีขนาดที่ตองการใหเลือกที่ Edit Size จะเปนหัวขอ Perference ชอง Status Bar  
ในหวัขอ Window Sizes จะมีใหเราระบุขนาดตามตองการในชอง Width ใสขนาด 800 สวนชอง 
Height ใสขนาด 600 และ Click Ok จากนัน้ใหกลับมาเลือกขนาดจาก Window Size อีกครั้งจะมี
ขนาดที่ไดตั้งไวปรากฎขึ้นมาและใหทําการเลือกขนาดที่ไดกําหนดไวหนา Document ก็จะเปลี่ยนเปน
ขนาด 800 x 600 ทดสอบไดจากการ Click ที่ View >Rulers เลือก Show และเลือกหนวยเปน Pixels 

การตั้งตัวอักษร 
 การตั้งใหสามารถใชภาษาไดนั้นทําไดโดยการเลือกที ่Edit>Perference>Font Type/Encoding 
หรือใช Ctrl U เปนปุมลัดก็สามารถเขาไปที่ Perferences ได 

Font 
 # ในหวัขอ Font / Encoding ใหระบุคาดังนี ้ 

 # Default Encoding เลือกเปน Other 

 # Font Setting เลือกเปน Other 



 # Proportional Font เลือกเปน Font อะไรกไ็ดที่ใชภาษาไทยไดแตควรเลือก Font ที่เปน
มาตราฐานหนอย เพราะถา Browser ของผูชมไมมี Font ชนิดที่เราเลือกก็จะไมสามารถแสดงไดตามที่
เราตองการ ขอแนะนําใหใช Font ของ Ms Sans Serif ขนาด 10 pt เพราะเปน Font มาตราฐานที่มีมา
กับระบบปฎิบตัิการ Window 

 # Fixed Font เลือกเหมือนเดมิไมตองเปลี่ยนแปลง 

 # Code Inspector เลือก Ms Sans Serif ขนาดตามตองการ ( เปนตวัแสดง html ) 

 # Click ok 

 # ทดสอบโดยการพิมพภาษาไทย 

การตั้งคาของ Document 
 เลือก Modify >Page Properties หรือ Clrt j จะชวยใหทํางานไดเร็วขึ้น 

 Title ใสช่ือ  
 # Background Image เปนการใชรูปมาทําเปน backgound ถารูปมีขนาดเล็กทางโปรแกรมจะ
จัดเรียงเปน Patten เรียงรูปซ้ํากันเปนแบบตาราง 

 # Background สีพื้นของเวบสามารถเลือกสีไดตามตองการโดยการ Click ที่ชองสี จะมีจานสี
ใหเลือกดังภาพดานลาง 

 # Text เปนสีของตัวอักษรสมีาตราฐานคือสีดําสามารถเลือกได 

 # Link สีตัวอักษรที่เปน Link มาตราฐานจะเปนสีน้ําเงนิ 

 # Visited Link เปนสีสําหรับ Link ที่ไปมาแลว 

 # Active Link เปนสีในขณะที่ Click Link 

 # Document Encoding ใหเลือกเปน Other 

 # Click Apply 

 # Click Ok 



 # จากนั้นจะกลับมาที่หนา Document พรอมกับความเปลี่ยนแปลงของสีพื้นจะเปลีย่นเปนสีที่
ไดทําการเลือกไว 

การสรางงาน  
 หลังจากไดเรียนรูขั้นตอนการตั้งคาตางๆ เปนที่เรียบรอยแลวตอไปกจ็ะเริ่มขั้นตอนการสราง
งานจริงๆ ที่สามารถนําไปใชไดจะเริ่มจากขัน้ตอนพื้นฐานจนถึงขั้นตอนระดับสูงเปน Step ขั้นตอน
ตางๆ จะเชื่อมโยงกันตลอด 

การพิมพตัวอักษร 
 การพิมพตัวอักษรใน Dreamweaver เหมอืนกับการใช Microsoft Word หากเคยใชมาบางก็
จะเปนการงายในการทําความเขาใจ 

การพิมพขอความ 
 สามารถพิมพเขาไปในหนา Document ไดเลย และลอง Preview ดูโดยการกด F12 ( เปนการ
จําลอง Browser ) เราจะเหน็ไดวาตวัอักษรที่พิมพจะเหมอืนกันกับที่ Preview ทุกประการ 
นอกจากนั้นยงัมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปรับแตงได โดยการใช Properties 

วิธีใช 
 Format เปนรูปแบบของอักษรสามารถเลือกไดตามตองการ  
 Paragraph การพิมพแบบตอเนื่อง  
 Heading 1-6 การพิมพหวัขอเร่ืองตามขนาด Heading 1 เปนขนาดใหญที่สุดเรียงตามลําดับ 
การใชเลือกกอนพิมพ หรือถาพิมพไปแลวจะใชไดโดยการ Click Mouse คางแลวปายทั้งขอความที่
ตองการจากนัน้มาเลือกที่ Propreties > Format ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนตาม สวนตัวอักษรที่ไมไดเลือกก็
จะไมมกีารเปลี่ยนแปลง ในหนา Document เดียวกนัเราสามารถใช ตัวอักษรหลายแบบโดย Click ที่
ลูกศรในชอง Default Font จะมี Font อ่ืนใหเลือก สวนคา Default Font จะเปน Font ที่ไดทําการ Set 
ไวในตอนตน  
 Size ขนาดของตัวอักษร  
 การใชตัวหนา และตัวเอน ตวัหนา Click ที่ B และตัเอน Click ที่ ตัว I  

 การจัดให ชิดซาย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง ( เหมือน Word ทุกประการ )  

 การใชหวัขอยอย จะเปนจดุหรือตัวเลขก็ได  
 เปลี่ยนสีตัวอักษร Click ที่ชองสี่เหล่ียมจะมจีานสีใหเลือก  



 

ขอจํากัดของการพิมพตัวอักษร 
 เนื่องจากการพิมพไมสามารถเวนวรรคตวัอักษรไดเกนิหนึ่งตวัอักษร ทําใหการจดัรปูแบบ
การยอหนาไมสามารถทําไดวิธีแกไขโดยการใช Object ในหัวขอ Character ภายในจะมีเครื่องมือให
ใชหลายอยางเปนเครื่องมือที่ในเวอรช่ันเกาไมมีการขึ้นบรรทัดใหมโดยการกด Enter ในโปรแกรมจะ
เปนการเวน 2 บรรทัด ถาหากตองการเวนหนึ่งบรรทัดสามารถทําไดโดยการใช Character ในหัวขอ 
BR ( Line Break ) หรือกด Shitf คางพรอมทั้งกด Enter การเวนวรรคแบบไมจํากัดทาํไดโดยการเลือก
ที่ Non Breaking Space ดังรูปดานลาง  

Note 
 Websafe color  คือสีที่ใชในการสรางเวบเพจ HTML ซ่ึงเปนสีที่ถูกระบุเปนรหัสเลขฐานสิบ
หก หรือ Hexadecimal value เชน #FF0000 หรือช่ือสีธรรมดาเชน RED ตามปกติสีที่ใชใน Netscape 
และ Internet explorer เมื่อใชคาสีใน 256 สี จะเรียกไดวาเปนคาสีที่ปลอดภัย ( สามารถดูไดทุกเครื่อง
ทุกระบบโดยสีไมผิดเพี้ยน ) ซ่ึงจริงๆ แลวสีที่ใชไดมีเพยีงแค 212 สีเทานั้นเอง 

Image รูปภาพ  
 Dreamweaver จะสนับสนุนไฟลไดทั้งรูปแบบ Jpeg และ GIF เหมือนกับ Browser 
นอกจากนั้น ยงัมีไฟลแบบ PNG ซ่ึงตองใช Browser 4.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถดูไฟล PNG ได 
 ไฟล JPG หรือ JPEG เหมาะสําหรับรูปถายจริง รูปที่ใชสีใกลเคียงธรรมชาติ รูปที่ใชโทนสี
จํานวนมาก และสีที่มีโทนสีตอเนื่องเพราะ JPG มีสีหลักใหเลือก 16.7 ลานสี   
 ไฟล GIF เหมาะสําหรับรูปที่สรางจากคอมพิวเตอรรูปทีไ่มมีความลึก หรือมิติของรูปมากนัก
ใชสีในรูปไมมากรูปจําพวกนี้ไดแก โลโก หรือตัวอักษร ถารูปยิ่งใชจํานวนสีนอย ขนาดไฟลของรปู
นามสกุล GIF ก็จะยิ่งเล็กลงไปดวย ถาใชสองสีไฟลก็ยิ่งมขีนาดเล็กมากๆ  ไฟล GIF มีรูปแบบพิเศษ
กวาไฟลนามสกุลอ่ืน คือ ไฟลรูปแบบโปรงแสงหรือเรียกกนัวา Transparent Image ( รูปที่ไมมี 
Background เหมือนรูปบนแผนใส ) ไฟล GIF สามารถทําเปนไฟลภาพเคล่ือนไหวแบบงายๆ หรือที่
รูจักกันวา Animation GIF มาจากการรวมไฟล GIF หลายรูปเขาดวยกัน 
 ไฟล PNG ไฟลนามสกุล PNG ถูกตั้งเปาหมายไววา จะนาํมาใชแทนไฟล GIF แบบไมเปน
ทางการ เนื่องจากคุณสมบัตทิี่กําหนดใหสรางขึ้นมา เพื่อลบจุดดอยของไฟล JPG และ GIF แตสาเหตุ
ที่ไฟลรูปแบบนี้ ยังไมเปนทีแ่พรหลาย นั้นเพราะวายังไมมีโปรแกรมที่สนับสนุนไฟลนี้มากเทาที่ควร 
มีเพียงโปรแกรม Macromedia Firework  
 การใสรูปใน Dreamweaver จะตองบอกทีเ่ก็บไฟลเสียกอนขอแนะนําก็คือ ควรจะเกบ็ไฟล
ภาพไวที่เดยีวกับไฟลงาน Document ของเรา 



Insert image 
 การใสรูปลงใน Document ทําไดหลายวิธี แลวแตความถนัดของแตละคน 

 คลิกที่ Image จาก Object Palette  
 เลือกเมนู Insert > Image  
 ลากปุม Object Image จาก Object Palette ไปวาง ลากรูปจาก Desktop มาใสไดเลย  
ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการใสรูปภาพโดยการคลิกที่ Image จาก Object Palette เพราะเปนวิธีที่งายตอ
การใชงาน รวดเร็ว 
 กอนทําการใสรูปภาพจําเปนอยางยิ่งตองมรูีปภาพเก็บไวในโฟลเดอรทีก่ําหนดคือ ใหทําการ
สรางโฟลเดอรช่ือ Image เกบ็ไวในโฟลเดอรที่เราไดสรางเก็บไฟล Index.html ตั้งแตตอนตน  
มาที่ Tasbar ดานลางของ Document คลิกที่ Show site  
 เลือกที่เมนูคลิก File > New Folder จากนัน้เปลี่ยนชื่อเปน image ดังภาพดานลาง Folder 
image นี้จะเปนที่เก็บรูปทั้งหมดของเวบมารวมกันไวที่เดียวกัน ถาหากเราไดสรางภาพหรือนําภาพมา
จากที่อ่ืนใหนาํมาเก็บไวที่ Folder image เพื่อเปนการงายตอการอางองิ File  หลังจากสราง Folder 
image แลวใหทําการเปด File index.html โดยการดบัเบิ้ลคลิกที่ File index.html ใน Local Folder  
จากนั้นเราจะมาที่หนา Document index.html เพื่อทําการทดลองการดึงรูปภาพมาใช  
วิธีดึงรูป มาที่ Object palette คลิกที่ Image ( ถาหากไมปรากฎ Object palette ในหนาจอใหไปที่เมนู 
Window > Object หรือ กด F2 ) หลังจากทีค่ลิก image จะมี Dialog box ใหเรามาที่ Floder ที่เราได
สรางไว เขาไปใน Folder แลวคลิกเลือก File รูปภาพที่ตองการ คลิก Select หลังจากคลิก Select 
รูปภาพที่เลือกก็จะมาปรากฎที่หนา Document ใหทดลองคลิกที่รูปภาพแลวทดลองการปรับใน 
Properties inspector รายละเอียดตางๆมีดังนี้  

 คลิกรูปให Active มาที่ Properties inspector จะแสดงรายละเอียด ( สามารถขยายขนาดของ 
Properties ไดโดยการ Double Click ที่ Properties inspector หรือคลิกทีลู่กศรชี้ลงดานลางขวาก็
สามารถขยายไดเชนกัน  

 NAME ไวใหตั้งชื่อของรูปภาพ  
 W และ H คือคาความกวางและความสูงของภาพ ( ตามปกติโปรแกรม Dreamweaver จะ
กําหนดขนาด ตามรูปจริงอยูแลวดังนัน้ในชองนี้จึงเปนการยอขยายขนาดรูปเทานั้น ) แตไมแนะนําให
ทําการปรับขนาดหรือยอภาพเพราะจะทําใหคุณภาพของภาพเสียหายไดใหใชโปรแกรมในการ Edit 
ภาพโดยตรงดกีวา อยางเชน Photoshop หรือ Firework Src เปนชองที่แสดงใหเห็นถึงการอางอิง File 
รูปภาพวามาจาก Folder ไหน Link เมื่อใสช่ือ File.html ในชอง Link ก็จะทําใหรูปนัน้กลายเปนปุม 
Link ทันที (หวัขอการ Link จะขอกลาวถึงในการทํา Link อีกครั้งหนึ่ง)  



 Align เปนการจัดวางขอความที่อยูตอจากรปูภาพ  
 Browser Default ขึ้นอยูกับคาที่ Browser เซ็ทไว (ปกติจะเทากับคา baseline)  
 Baseline,Bottom จะจดัขอความใหอยูชิดเสนลาง Top Aligns, Text Top Align  
Middle Aligns, Absolute Middle Aligns Left จะบังคับรูปใหอยูดานซายเสมอ และทําการโยง
ขอความ ไปจดัระเบียบใหมทางขวาใหหมด แตถาขอความบังคับจัดซายเหมือนกันจะการขึ้นบรรทัด
ใหมใหขอความแทน RIGHT หลักการเหมือนกับ Left ALT เปนคําอธิบายสั้น ๆ แทนรูป กรณีรูปไม
โหลดหรือโหลดยังไมครบหรือสําหรับ Browser ที่ไมสามารถแสดงรูปไดคําอธิบายสั้น ๆ จะทําให
พอเขาใจวาตําแหนงนี้คือรูปอะไร V space (คือระยะหางแนวตั้ง Vertical) และ H space (คือระยะหาง
แนวนอน Horizontal) Target เปนการกําหนดใหทําการเปดหนา Document แทนหนาเดิมหรือเปด 
Windows ขึ้นมาใหมอีกหนาหนึ่ง ตามปกติคา Default จะกําหนดใหเปดหนา Document ขึ้นมาแทน 
(สวนรายละเอยีดอื่น ๆ จะกลาววิธีการใช Target link ในบท Frame)  
Low src คือการใชรูปขาวดํา (2 BITS) ความละเอียดต่ํามาทําเปน Preview ใหกับรูปทีก่ําลังโหลดอยู
เนื่องจาก File จะมีขนาดเล็กมาก และชวยทําใหผูเขาชมเวบพอจะเดาไดวารูปนี้คืออะไร  
 Border ขนาดกรอบรูป ถาไมตองการใหมกีรอบใหใสคาเทากับ 0  
 Map เรียก Image map มาใชงาน (จะกลาวถึงในหวัขอของการทํา Link)  
 Refresh ปุม reset เพื่อคืนคาความกวางและความสูงไปใชขนาดจริงของรูป  
 Edit เมื่อตองการจะแกไขปรบัเปลี่ยนรูปนัน้ กด Edit ปุมนี้ จะเปนการเรียกโปรแกรมตกแตง
ภาพทางลัดโดยเปด File รูปนี้รอใหทันท ี(แตตองมีการตัง้คาโดยการเลอืกที่เมนู Edit > Preferences > 
File Types / Editors มาที่ Extensions คลิกที่ไฟลนามสกลุที่เราใช ในทีน่ี้เลือก .gif จากนั้นใหมาที่ 
Editors ดานขวามือคลิกเครื่องหมายบวกตามลูกศร จากนั้นจะมี Dialog box ปรากฎใหทําการเลือก
ไฟล .EXE ของโปรแกรมแตงภาพที่ตองการในที่นี้ใชโปรแกรม Photoshop จากนั้นใหคลิกที่ 
Photoshop ในชอง Editors แลวคลิกปุม Make Primary เพื่อเปนการเลอืกใชโปรแกรม Photoshop 
แลวคลิก ปุม OK การทดสอบไดโดยการคลิกที่รูปที่ตองการ Edit หนา Document มาที่ Property 
Inspector คลิก Edit จากนั้นทางโปรแกรมจะเปดโปรแกรม Photoshop ใหเพื่อทําการแกไขทันท ี 

การใช Image Map หรือ Hotspot แบบอิสระ 
 คลิกที่รูปภาพใหทํางานมาที ่Properties inspector มาที่ Map เลือกรูปแบบที่จะทํา Hotspot มี
ใหเลือกแบบสี่เหล่ียม วงกลม และรูปทรงอิสระ หลังจากเลือกไดแลวใหมาที่รูปภาพ คลิก Mouse คาง
ราก Mouse ใหเปนรูปที่ตองการดังภาพ  
 จากนั้นใหมาที่ Properties inspector อีกครั้งจะเหน็วา Properties inspector จะเปน Option 
ของ Hotspot มีคาตางๆ ใหตั้งดังนี ้ 



 Link เลือก File ที่ตองการ Link จะกลาวในหัวขอการทํา Link Taget กําหนดใหทําการเปด 
Window ใหม หรือใหแปะทบัของเกาAlt การบอกรายละเอียดของรูปภาพดังที่ไดกลาวมาแลว  

Link  
 ลิงคสามารถแยกเปนประเภทใหญๆ ไดสองประเภทคือการลิงคแบบAbsolute Link : เปน
ลิงคที่ตองอางอิงขามระหวางโดเมน เชนการลิงคไปยังเวบไซทอ่ืน และจะตองระบช่ืุอโดเมนทั้งหมด 
เชน ทําการลิงคไปที่ Hotmail ตองระบุคือ http://www.hotmail.com ถึงจะสามารถลิงคได  
Relative : เปนการลิงคภายในเวบของเราเอง จะอยูในโฟลเดอรเดยีวกัน การลิงคไมยากมากนัก  
การทําลิงคสามารถที่จะทําไดหลายวิธี และสามารถที่จะลิงคไปยังหนาอ่ืนหรือหนาเดียวกันก็ทําได 
วิธีการทําลิงคมีหลายวิธีดวยกันแลวแตความถนัดของผูใชแตละคน แตในที่นีจ้ะขอนแนะนําตั้งแตวิธี
ที่งายที่สุดจนไปถึงวิธีที่ซับซอน  

การทําลิงคขอความ 
 เปนการลิงคที่งายและไมยุงยากกอนที่จะทําการลิงคจําเปนตองสรางไฟลที่เปนเปาหมายที่จะ
ทําการลิงค ใหทําดังนี ้
 กด F8 เพื่อเรียก Site ใหสรางไฟลขึ้นใหมดังนี ้index.html , address_book.html , 
my_picture.html  
 หลังจากที่ไดสรางไฟลเรียบรอยแลวใหเริ่มทํางานที่หนา index.html โดยการดับเบิล้คลิกที่
ไฟล index จากนั้นจะมาเริ่มตนที่หนา Document index.html ใหทําการพิมพขอความวา Address 
Book และ My Picture ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนการลงิคทําไดโดยการปายทับขอความ Address 
Book จากนั้นใหมาที่ Porperties inspector ในชองลิงคใหคลิกที่สัญลักษณรูปโฟลเดอรดังรูปดานลาง  
จากนั้นจะมี Dialog box ใหเลือกไฟล address_book.htm จากนั้นคลิก Select ตอมาใหการเลือก
ขอความ My Picture ใหพรอมที่จะทําการลิงค ใหเร่ิมทําการลิงคเหมือนกับขอความแรกแตใหเลือก
ไฟลใน Dialog box เปน my_picture.htm จากนั้นคลิก Select หลังจากเลือกไฟลแลวใหทดสอบการ
โดยการกด F12 เปนการดูผาน Browser ทดลองคลิกที่ลิงคที่ไดทําไว หลังจากคลิกที่ Address Book 
ทาง Browser จะเปดหนาเพจขึ้นใหมเปนหนาเพจของ address_book.htm จะสังเกตไดจากชอง 
Address การทําลิงคสามารถพิมพเขาโดยตรงในกรณีทีเ่ราสามารถจําชื่อได โดยพมิพในชอง Link  
หรืออีกวิธีหนึง่จัดวาเปนวิธีที่แนนอนไมผิดพลาดในการลิงค แตเราตองเปด Site Local Folder และยอ 
Window ของทั้งสองใหเล็กสามารถมองเห็นไดทั้งสองหนาตาง จากนั้นทําการคลกิที่ Point to file คาง
แลวลากมายังชื่อไฟลใน Local Folder ที่ตองการลิงค แตวิธีดังกลาวจะใชเนื้อที่ในการทํางานมากและ
มีขอจํากัดสําหรับหนาจอทีเ่ล็กเนื้อที่ในการทํางานก็จะนอยลงไปดวย แตแนะนําใหใชวิธีแรกดเีพราะ
สะดวกและไมเกิดการผิดพลาด การลิงคไปยังเวบไซทอ่ืนเราสามารถที่จะทําเวบของเราเปนเว



บบริการหรือรวมลิงคใหผูอ่ืนสามารถไปยังเวบไซทอ่ืนไดอีกดวยเพื่อเปนความหลากหลายในเวบ
ของเรา และยงัสะดวกกับเจาของเวบเองอกีดวยโดยไมตองพิมพ URL เขาไปใหม แตสามารถคลิกที่
เวบของตัวเองก็สามารถไปยังเวบที่ตองการได เราอาจจะทําลิงคเฉพาะเวบที่เราใชบอยๆ เชน เช็คเมล 
สงเพจ และอ่ืนๆ  
 
ขั้นตอนการทําลิงค 
 ใหเปดไฟล index.html พรอมที่จะทํางาน พิมพขอความลงไปดังนี ้Hotmail Yahoo  Pantip  
จากนั้นใหปายทับขอความ Hotmail ใหทํางาน มาที่ Properties inspector ในชอง Link ใหพิมพ URL 
เขาไปคือ http://www.hotmail.com สวน Yahoo และ Pantip ใหทําขั้นตอนเดียวกนัโดยเปลี่ยนลิงคไป
ที่ http://www.yahoo.com และ http://www.pantip.com ทดสอบโดยการกด F12 แตยังไมตองคลิกใน 
Browser เพราะเรายังไมไดทาํการตอเชื่อมอินเตอรเน็ต ใหทดสอบโดยการเอาเมาสมาวางทับขอความ
โดยไมตองคลกิ จากนั้นใหสังเกตจาก Task bar ดานลางจะระบุที่ไปถาทําการคลิก แตถาไดทําการ
ตอเชื่อมอินเตอรเน็ตก็สามารถคลิกไดเลย การทําลิงคเมล Link E-mail การทําลิงคเมลสวนมากจะเปน
การใหผูที่ชมเวบไซทไดตดิตอกับเจาของเวบไซท กลาวคือก็เปนการสงเมลธรมดานั้นเองแตพเิศษอยู
ที่ผูชมไมตองพิมพที่อยู E-mail Address ของเรา เพียงพมิพขอความตชิมเทานั้น เหมือนเปนการสง
เมลอัตโนมัติโดยไมตองไปที่ผูใหบริการเมล โดยหลังจากคลิกลิงคเมลทางBrowser จะทําการเปด
โปรแกรมสงเมลใหโดยอัตโนมัติสวนมากถาเปน IE จะเปดโปรแกรม Outlook ให 

วิธีลิงคเมล 
 ใหเปดไฟล index.html  ใหพิมขอความวา คําติชม หรืออีกวิธีคือ ใช Object โดยเลือกที่ Insert 
Email Link  ภายใน Dialog box ใหกําหนดดังนี ้ Text ใหใสขอความ คําติชม  
E-mail ใหใสที่อยูของเมล  คลิก OK  
 จากนั้นทดสอบโดยการกด F12 คลิกขอความจากนั้นโปรแกรมจะเรยีกโปรแกรม Outlook 
ขึ้นมาใหใสขอความจากนั้นคลิกสง ( send )  
 
การใชรูปภาพเปนลิงค 
 สวนมากจะมสีองประเภทใหญคือ การใชภาพทั้งภาพทําลิงค หรืออีกอยางก็คือการใช
บางสวนของภาพทําลิงคโดยใช Hotspot เลือกเฉพาะที ่
 การใชภาพทั้งภาพเปนลิงค การใชภาพเปนลิงคนิยมสรางภาพขึ้นมาเองทําเปนรูปปุมกดจะใช
รวมกับ Rollover คือลักษณะกอนเอาเมาสผานจะเปนอีกรูปพอเอาเมาสผานหรือวางทีรู่ปก็จะ
เปลี่ยนเปนอกีรูปหนึ่งและยังสามารถเปนลิงคไดอีกดวย การทําดังกลาวจะกลาวถึงในหัวขอ Rollover 
ในที่นี้จะกลาวถึงการทําลิงคแบบธรรมดา 



 สรางรูปเก็บไวในโฟลเดอร image ที่ไดสรางไว มาที่หนา Document index.html  
คลิก Insert image จาก Object เลือกรูปจาก Dialog box คลิก Select จากนั้นใหคลิกที่รูปภาพในหนา 
Document ที่ได Insert มา  ใหมาที่ Properties ในชองลิงคใหคลิกที่รูปโฟลเดอรเหมอืนกับการทําลิงค
ตัวอักษรดังที่ไดนําเสนอไปแลว จากนัน้เลือกไฟลที่ตองการลิงคไปหา หรือจะลิงคไปยังเวบไซทนอก
ก็ได การลิงคภาพแบบ Hotspot การลิงคแบบ Hotspot การใชสวนมากเปนการลิงคเพียงบางสวนของ
ภาพ ภาพสวนมากจะเปนภาพที่มีขนาดใหญเพียงภาพเดยีว 

 

 

ขั้นตอนการทํา Hotspot  
 มาที่หนา Document พรอมทํางาน Insert รูปภาพที่ไดเตรียมไว ( การดงึรูปภาพเหมือนปกติที่
ไดกลาวมาแลว ) ในตัวอยางนี้เปนรูปภาพใหญและมีสวนประกอบยอยที่จะทําเปนที่ลิงค คลิกที่ภาพ
ใหทํางาน มาที่ Properties inspector ใหทาํการขยาย Properties inspector เปนแบบ Full ชอง Map ให
กําหนดชื่อ  คลิกรูปสี่เหล่ียมดังภาพ  จากนัน้ใหมาที่รูปภาพในสวนที่ตองการทําเปนลิงค ทําการลาก
เมาสคางใหเปนดังรูปตัวอยาง  
 จากนั้นใหคลิกที่ขอบที่ไดทาํการลากไวใหทํางาน ในตวัอยางดานบนเปนการใช Hotspot 
หลายรูปแบบทั้ง ส่ีเหล่ียม วงกลม และรูปทรงอิสระ ใหคลิกขอบให Hotspot ทํางานในตวัอยางดไูด
จากรูปวงกลม จะมีปุมขึ้นรอบรูป ใหมาที่ Properties inspector Link ใหกําหนดลิงคตามปกติโดยหาก
เปนเวบนอกใหพิมพเขาไปเลย หากเปนลิงคภายในใหทาํตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว ในตวัอยาง
เปนการลิงคไปที่ Yahoo.com ทดสอบโดยการกด F12 ใหเอาเมาสมาคลิกที่เราไดทําการลิงคแบบ 
Hotspot จะสังเกตไดวาบริเวณอ่ืนที่ไมไดทาํ Hotspot ไมสามารถที่จะลิงคไดถึงแมวาจะเปนภาพ
เดียวกัน 

Table  
 Table มีสวนชวยในการจดัระเบียบขอความและรูปภาพทั้งหลาย มีเพียงโปรแกรมใน 
Dreamweaver เทานั้นที่สามารถเปลี่ยนเวบที่ออกแบบดวยเลเยอรมาเปนตารางไดทําใหเราสามารถ
ออกแบบไดอยางอิสระในตอนแรก จากนัน้จึงเปลี่ยนมาใชระบบตารางเพื่อใหเปดดใูน Browser ได
ทุกระบบไมผิดเพี้ยน (สาเหตุที่ Dreamweaver ตองมีคําส่ังแบบนี้ เพราะ Browser รุนเกาไมสามารถ
ใชเลเยอรไดนัน่เอง) Tool บางตัวที่ใชเขยีนเวบเพจจะใชหลัก Table ในการออกแบบเปนหลักเชน 
FRONTPAGE 98 เนื่องจากใชงานงาย และเมื่อดใูน Browser จะไดผลไมผิดเพี้ยนเลย แตมีขอดอยคือ
ไมใหความอิสระในออกแบบเหมือนเลเยอร 



สรางตาราง 
 เลือกตําแหนงที่ตองการใสตาราง ดวยการวางเคอรเซอรที่ตําแหนงนั้น คลิกปุม Table ใน 
Object Palette หรือเลือกเมน ูInsert > Table จะมี Dialog box ขึ้นมาใหเลือกจํานวนและคาตางๆ 
 Row จํานวนแถวแนวนอน  
 Columns จํานวนแถวแนวตัง้  
 Width ขนาดของตารางโดยรวม เลือกไดวาจะใหหนวยเปน percent หรือ Pixel  
 Border กรอบของตาราง  
 Cell Padding ชองวางระหวาง Cell โปรแกรมตั้งไวที่ 1  
 Cell Spacing ชองวางระหวาง Cell โปรแกรมตั้งไวที่ 2  
Click OK จะมีตารางที่เราไดกําหนดขนาดปรากฎที่หนา Document ดังภาพ  
เราสามารถปรับขนาดไดจาก Property inspector ไดโดยการคลิกที่ขอบของ Tableใหทํางาน Select 
table element ตารางสามารถเลือกสวนที่จะเซ็ทคาตางไดหลายแบบ โดยจะเลือกแกไขทั้งตาราง หรือ
แกไขทีละชอง หรือ แกไขทลีะแถว หรือที่ละคอลัมนก็ได 

การเลือกทั้งตารางเพื่อแกไข 
 คลิกที่ขอบดานใดดานหนึ่งของตาราง (วธีินี้คอนขางลําบากโดยเฉพาะถาตารางนั้นซอนอยู
ในเลเยอรอีกท)ี คลิกในตารางสวนใดก็ไดหนึ่งครั้ง แลวคลิกขวาที่เมาสเลือก Table > select table  
การเลือกเฉพาะในแถวคลิกเลือกตารางชองหัวแถวที่เราจะเลือกแลวลากเมาสไปทางขวา  
การเลือกเฉพาะคอลัมน คลิกที่ตารางบนสุดของ Column นั้น แลวลากเมาสลงมา การเลือกเฉพาะ
ตารางที่ตองการ  กด CTRL คางไว แลวคลิกไปทีละชองที่ตองการ Table property หลังจากที่เลือก 
Table แลวมาดูคาตางๆใน Property inspector วาสามารถกําหนดคาอะไรไดบาง 
 Table Name : ตั้งชื่อไวเรียกอางอิง  
 Rows : สามารถเพิ่มจํานวนแถวไดโดยพิมพตัวเลขเพิ่มเขาไป  
 Cols : สามารถเพิ่มจํานวน Columns ไดโดยการเพิ่มจํานวนตวัเลขเขาไป  
 W และ H : ความกวางและความสูงของตาราง ถาความกวางถูกเซ็ทหนวยเปนเปอรเซน็
หมายถึง ส่ังให Browser ปรับความกวางของหนาจอซึ่งจะทําใหความกวางของตารางไมแนนอน ถา
ระบุเปนหนวย Pixel หรือ หนวยอ่ืนจะดกีวา Cell Pad ชองวางระหวาง Cell โปรแกรมตั้งไวที่ 1  
Cell Space ชองวางระหวาง Cell โปรแกรมตั้งไวที่ 2  
 Align : กําหนดชิดซาย กลาง หรือ ขวา  
 Border : ขอบของตาราง  
 Bg Color : สีพื้นหลังของตาราง  
 Bg Image : ใชรูปเปนพื้นหลังของตาราง  



 Brdr Color : สีของขอบของตาราง  
Porperty inspector ของ Row ,Column และ CellPorperty ในการใชงานแตละอยางจะไมแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับที่เราทําการเลือก Select ไมวาจะเปน Row Column Cell Property สวนบนจะเปนการ
ควบคุมตัวอักษรหรือรูปภาพที่นํามาใสในตารางเหมือนกับ Property ของ Font ที่ไดกลาวมาแลว  
Property สวนลางเปน Property ที่ควบคุมตารางในสวนของ Row Column Cell  
 W และ H : ขนาดความกวางของ Cell ไมจําเปนตองปรบั  
 No Wrap : ชอง Wrap จะสั่งใหโปรแกรมทําการตัดคําเมือ่เจอประโยคยาวๆ แตจะขยายชอง
ใหตามแนวนอนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดคําแลวจึงขึน้บรรทัดใหม (ไมตองติ๊กชองนี้)  
 Head : ในชอง Head จะทําใหชองตารางนัน้กลายเปนขอความ เหมือนสวนหวัตาราง คือเปน
สวนใหญ ตัวหนา และจัดตาํแหนงอยูกึ่งกลางเสมอ  
 Bg : การนํารูปภาพมาทําเปนพื้นหลัง  
 Bg: เลือกสีทําเปนพื้นหลังถาเลือกรูปภาพแลวไมตองเลือกสี  
 Brdr : เลือกสีของขอบพรอมทั้งขนาดของขอบ Merge Cell การรวม Cell 

Select Cell ที่ตองการรวม  คลิกรวม Cell  หลังจากคลิกรวม Cell  Split Cell การแบง Cell 
Select Cell ที่ตองการแบง Cell โดย กด Ctrl คางแลวคลิกภายใน Cell มาที่ Property inspector  
คลิกที่ Splits cell ดังภาพดานบน จากนั้นจะมี Dialog box ใหใสคาดังนี้  
 Split Cell Into : ใหทําการเลอืกวาตองการเพิ่ม Cell ไปในทางไหน Row หรือ Columns  
 Number of Rows : ระบุจํานวน Cell ที่ตองการ สวนมากโปรแกรมจะคาํนวนจํานวนมาให
พอดีแลว  คลิก OK  
 การใชตารางในการออกแบบเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพือ่ชวยเพิ่มความสวยงามและการจัด
ระเบียบไดอยางถูกตอง และ Browser ก็สามารถแสดงผลไดเปนอยางดไีมวา Browser จะเปนรุนไหน 
เกา หรือ ใหม ก็ไมเปนปญหาในการแสดงผล และสามารถนําตารางมาประยุกตใชชวยเพิ่มความเร็ว
ในการ Load รูปภาพโดยการนํารูปภาพมาแบงเปนชิ้นสวนเล็กๆ แลวนาํมาใสในตารางทีละชองและ
กําหนดไมใหแสดงขอบของตารางพอที่ Browser ก็จะเหมือนกับวารูปที่นํามาตอกนัในตารางนัน้เปน
รูปเดียวกัน และยังสามารถรับชมไดเร็วไมตองเสียเวลา Load นานอีกดวย ดังนัน้ตองศึกษาและทํา
ความเขาใจใหดีเพื่อประโยชนในการออกแบบ 

 Layer  
 ใชในการกําหนดคาตําแหนงสวนประกอบที่เราจะวาง เมื่อลากเลเยอรระบุตําแหนงในหนา 
Document แลว เราจะใสขอความ,รูปภาพ,Plugin , Flash หรือแมแตใสเลเยอรซอนอยูขางในอกีชั้นก็
สามารถทําได และยังสามารถกําหนดวาจะใหแสดงหรือไมใหแสดงก็ไดสวนมากจะใชเปนเทคนิค



พิเศษตางมากกวานํามาใชทัว่ไป เพราะเลเยอรใชกับ Internet Explorer ไมมีปญหาแตสวนมากจะมี
ปญหากับ Netscape เร่ืองตําแหนงทีว่างสวนมากตาํแหนงจะผิดพลาดและซอนทับกัน ในการ
ออกแบบเวบในปจจุบันจะใชตารางชวยในการออกแบบเปนหลักและเลเยอรจะเปนลูกเลนที่เพิ่มเขา
มาเทานั้นเอง 

การใชเลเยอร 
 การเรียกใชคําส่ังเลเยอรใชไดสองวิธีคือ หนึ่งโดยเลือกที่เมนูบารมาที่ Insert >Layer หรือใช 
Object เลือกหวัขอ Common มาที่รูปเลเยอรแลว Click ดงัภาพ 

การใช Click Layer ที่อยูใน Object palette แลวลากตําแหนงและขนาดที่ตองการของ Document 
window ไดเลย  เลเยอรที่สรางขึ้นมาแลวเมื่อคลิกขางในพิมพขอความหรือรูปไดเลย ถาคลิกที่หูเล
เยอรจะเปนการเลือกเลเยอรและสามารถยายตําแหนงไดตามตองการ และขยายขนาดไดโดยการคลิก
ที่หูเลเยอรจากนั้นจะมีปุมปรากฎ ลากจุดใดจุดหนึ่งจากเลเยอรออกมาไดเลย ถาหากตองการความ
มั่นคงโดยการระบุคาเปนตวัเลข ใหแกไขคาไดใน property inspector เลเยอรที่สรางขึ้นมาถาหาก
ตองการแทรกรูปหรือขอความ ใหกดภายใน layer หนึ่งครั้ง จะมีเคอรเซอรกระพริบอยูซายบน 
เรียกวา activating Layer ซ่ึงถาสังเกตจะเหน็วานีไ้มใชการ select layer ถาตองการปรับขนาดของเล
เยอร สามารถทําไดอีกวิธีโดยการพิมพคาตวัเลขใน property inspector ก็ได  

 ปญหาเลเยอรซอนทับกันถาหากบางทีใชเลเยอรในการสรางงานหลายๆ เลเยอรบางทีเลเยอร
อาจซอนทับกนัไดอาจสงผลถึงการชมผาน browser ได สามารถแกปญหาไดดงันี ้มาที่ mini launcher 
คลิกเลือก Show History หรือเลือกที่เมนูบาร Window>Layer จะปรากฎหนาตางดังภาพดานลาง 
จากนั้นเลือกที ่layer แลวคลิกที่ชองสี่เหล่ียมในหวัขอ Prevent Overlaps ใหเปนเครื่องหมายถูกดงัรูป 
เปนการปองกนัการซอนทับของเลเยอร  
 เราสามารถตั้งชื่อ Layerไดเพื่อเปนการงายตอการควบคมุโดยคลิกใหเลเยอรที่สราง Active 
จากนั้นใหมาที่ Property inspector ในหวัขอ Layer ID ในชองดานลางใหระบุช่ือตามตองการ  
การแสดงหรือไมแสดงเลเยอรกําหนดไดโดยมาที ่Window>Layer ที่เมนูบาร จากนัน้จะมีช่ือเลเยอรที่
เราไดตั้งไวในชอง Name ขางชอง Name จะมีรูปตาอยูถาตองการซอนเลเยอรใหคลิกที่รูปตาใหปด
เพื่อเปนการซอนเลเยอร ถาตองการใหแสดงก็เพยีงคลิกอีกครั้งใหเปด ก็จะสามารถมองเห็นเลเยอรได
ดังภาพ  

 การใสสีพื้นใหกับเลเยอรทําไดโดยการใช Property inspector และมาที่ Bg color เลือกสีได
ตามตองการ  



Layer Perference 
 เปนการตั้งคา default ใหกับ layer เพื่อจัดรปูแบบเปนไสตลของเราเอง โดยเลือกเมนู EDIT > 
perferences แลวคลิกเลเยอรที่ชองทางซายใหเปนหวัขอ Layer Tag ใหใช tag อะไรทกุครั้งที่สรางเล
เยอร ( span,Div,Layer.llayer) Visibility กําหนด layer ใหมองเห็นหรือไม Width and Hight กําหนด
ความกวางและความสูงของ Layer ที่สรางดวยคําส่ัง Insert > Layer  Background color กําหนดรูป 
background  Nestin ทําเครื่องหมายไวจะทําใหสามารถสรางเลเยอรซอนในเลเยอรเกาได 

Rollover Image  
 เปนเทคนิคที่ใชกันแพรหลายใหทั้งความสวยงามและความตื่นตาตื่นใจกับผูชมไดเปนอยางด ี
ในสมัยกอนตองมีความรูดานภาษา JavaScript ถึงจะทําได แตดวยความสามารถของ Dreamweaver 
ชวยใหผูที่ไมรูภาษา JavaScript ก็สามารถเพิ่มลูกเลนนี้เขาไปได 

ขั้นตอนการทาํ 
 คลิก Cursor ใหอยูในตําแหนงที่ตองใส Rollover Image กดปุม Rollover ใน Object palette 
หรือที่เมนู Insert > Rollover Image จะมี Dialog box ขึ้นมาใหใสคาดังนี้  
 Image Name ใสช่ือถาไมใสทางโปรแกรมจะกําหนดใหเปน Image1 ,2,3,4…………  
Original Image ใหคลิกรูปจาก Browser แลวเลือกรูปที่ตองการ ( เปนรูปที่กําหนดใหเปนปุมกอนที่
เมาสจะลากผาน  
 Rollover Image ใหคลิกรูปจาก Browser แลวเลือกรูปที่ตองการ ( เปนรูปที่กําหนดใหเปนปุม
เวลาที่ลากเมาสผาน ใสเครื่องหมายถูกหนา Preload Rollover Image ( เพื่อเปนการ Load รูปภาพ
ลวงหนาเพื่อใหการทํางานของ Rollover เปนไปอยางราบรื่น ) When Clicked, Go To URL ใสล้ิงคที่
ตองการใหเรียกขึ้นมาหลังจากที่คลิกปุมแลว หลังจากเรียบรอย คลิก OK แลวจากนั้นใหทํางานการ
ทดสอบดูใน Browser โดยการกดปุม F12 เมื่อ Browser เปดขึ้นมาใหลองเลื่อนเมาสผานรูปดู 

Format การจัดรูปแบบตัวอักษร  
 การจัดรูปแบบตัวอักษรหรอืเรียกวา Format ใน Dreamwearver มีการใชคําส่ังเหมอืนกับ 
Microsoft word การ Format text ใน Dreamweaver มีสองรูปแบบคือ HTML Tags กบั Style Sheet 
โดย Css หรือ Style Sheet จะใชเฉพาะ Browser 4.0 ขึ้นไปเทานั้น แตจะขอแนะนําใหใชคา Css จะ
ดีกวาการใชคา Css มาชวยในการทําเวบเพือ่ชวยประหยดัเวลาในการเซ็ท Font ทีละยอหนา และเปน
การบังคับใหผูชมเวบใช Font ที่เรากําหนดเทานั้น 

Formatting text wirh html tags 
 คือการเขียน Tags HTML เพื่อชวยจดัยอหนา และขนาดหัวเร่ืองเทานัน้เองการนําไป



ประยุกตใชงานคอนขางจํากดั แตมีขอดีคือ Browser ทุกรุนจะสามารถ Format ดวย Tags เหลานี้ได
การเรียกใช Formatting text with HTML tags ใหทดลองพิมพขอความอะไรก็ไดลงในหนาเวบเพจ 
แลวลองมาจัดระเบียบดวยวธีินี้ 

 พิมพขอความ ปายทับขอความที่ตองการจัด การเรียกใช โดยการเลือกทีเ่มนู Text > Styles 
หรือคลิกขวาที่ขอความ Align เปนการจัดขอความใหชิดซาย กลาง หรือขวา Style เปนลักษณะของ
ตัวอักษรเหมือนกับ word เชน ตัวหนา ตวัเอียง ขีดเสนใต  

Format with Style sheets 
 Style sheets ก็เหมือนการเกบ็คา Format ในรูปแบบสไตลของเราเอาไวหลาย ๆ แบบไมวาจะ 
Font, ขนาด, สีที่ใช, การจัดยอหนา (ใชจดจําโคด HTML บางอยางไดอีกดวย) เมื่อเราเก็บไวหลาย ๆ 
แบบยอหนานี ้เราตองการสไตลไหนก็คลิกเลือกไดเลย เมื่อเวบเพจเขียนเสร็จแลวจะดึงมาเฉพาะคา 
Css ที่เราเรียกใชเทานั้น Cssจึงนํามาชวยการออกแบบใหสะดวกมากขึ้น 

วิธีสราง Style sheets 
 มาที่เมนู Text > Css Styles > New Style… จากนั้นจะมี Dialog Box New Style 
 Neme : ใสช่ือ  
 Type : คลิกเลือก Make Custom Style (class)  
 Define In : คลิกเลือก New Style Sheets (file) คลิก OK  
 จากนั้นจะเปน Dialog Box : Style Definition เลือก Type ดานซาย ในหวัขอ Type ดานขวามี
รายละเอียดดังนี้  
 Font คลิกลูกศรจะมี Font ใหเลือก  
 Size คลิกลูกศรจะมี Size ใหเลือก  
 ที่เหลือคงไวเหมือนเดิม  
 คลิก Apply  คลิก OK  
 ทดสอบโดยการพิมพขอความ จากนั้นเลือกขอความมาทีเ่มนูเลือก Text > Css Styles > เลือก
ช่ือที่ไดตั้งไว (Test) จากนั้นจะเหน็การเปลี่ยนแปลงกับตวัอักษรทดสอบโดยการ Preview กด F12 
ทดลองเปลี่ยนขนาดของ Font ใน Browser ลองเปลี่ยนเปนขนาดใหญสุด จะเห็นวาขนาดตัวอักษรไม
มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการบังคับโดยใช Css Styles นั้นเองและยังสามารถใชไดกับทุกหนา 
Document โดยการใช Attach Styles Sheets 



Anchor Name  
 เปนการลิงคภายในเวบเพจเดียวกัน ใชในกรณีที่มีหวัขอยอยหลายหวัขอและแตละหวัขอมี
เนื้อหาที่มาก เพื่อเปนการสะดวกในการคนหาเพราะวาอยภูายในเวบเพจเดียวกัน 

ขั้นตอนการทาํ 
 เปดหนา Document พรอมทํางาน พิมพขอความดังนี ้ 
topic เปนตัวอยางการแสดงหัวขอยอย ในที่นี้ใช TOPIC 1 ,2 , 3 , 4 ตามลําดับดังรูป จากนั้นจะเปน
รายละเอียดของแตละหวัขอในที่นี้ใช x แทนรายละเอยีดของแตละ TOPIC จากนัน้ใหมาที่ Object มา
ที่หัวขอ Invisibles ใหเล่ือนเคอรเซอรมาใหหนา TOPIC 1 ดังรูปดานลาง  

 
ใหคลิกที่ Anchor Name ใน Object Invisible จากนั้นใหตัง้ชื่อใน Dialog box ใหตั้งชือ่เปนชื่อที่ส่ือให
เรารูวาคืออะไร ในที่นี้ตั้งเปน b2  คลิก OK  
 ตอไปเปนการทําลิงคมาหาหวัขอ TOPIC 1 ที่เราไดสราง Anchor Name ทําการปายทบั
ขอความ TOPIC 1 ดังภาพ  
 จากนั้นใหมาที่ Properties inspector ในชองลิงคใหใสคา #b2 เปนการทําลิงคภายในเพจ
เดียวกัน ใหทําแบบเดยีวกับ TOPIC ที่เหลือโดยใสช่ือเปน b3 b4 b5 ตามลําดับ และอยาลืมใส
เครื่องหมาย # ในชองลิงคและตามดวย b3 b4 b5 ทดสอบโดยการกด F12 และลองคลิกที่ลิงค สังเกต
วาหลังจากที่คลิกหนาเพจจะเลื่อนมายัง TOPIC ที่ไดทําลิงคไวโดยอัตโนมัติ 

Frames  
 Frame overview  
 Frame คือการแบงหนาตางของ Browser ออกเปนสวนตางๆ โดยแตละสวนโหลดหนาเวบ
ไดอิสระ และสามารถสั่งล้ิงคจากทางดานซายใหมาเปดทางดานขวาไดดวย Frame มีหลักในการ
ทํางาน คือโหลดหนาเวบเพจมากกวาสองหนาขึ้นไปมาใสในพื้นทีแ่ตละสวนที่แยกไวในหนาเดยีว 
นิยมใชแยกสวน หนารวมลิง้คออกจากหนาเนื้อหาเมื่อเวลาเรียกเนื้อหา ขึ้นมากอนกจ็ะโหลดอยูพืน้ที่
เดียวเทานัน้ (ซ่ึงหนาเนื้อหาจะมีแตขอความไมไดทําการตกแตงอะไรมาก เปนการงายในการ
ออกแบบชวยประหยดัเวลาในการทํางาน กลาวคือหากทาํเวบเพจ 10 หนาแตจําเปนตองใช โลโก
เดียวกันใชลิงครวมกัน แตแตกตางกันตรงเนื้อหาเพยีงอยางเดียวเพื่อเปนการงายจงึแบงออกเปนเฟรม
และล้ิงคเปลี่ยนเฉพาะเนื้อหาเทานั้นและยงัสามารถโหลดไดเร็วกวาการเปดหนาใหม) Frame แตละ
สวนก็คือ html แตละหนา เพราะฉะนัน้ตัวอยางนี้เทากับเราตองสราง html 4 หนาคือ Frame1 Frame 2 
Frame 3 และหนาที่รวม Frame 1,2,3 เขาดวยกัน 



การสรางเฟรม 
 การสรางเฟรมนั้นสามารถทําไดการใช Object ที่คําส่ัง Frames ภายใน Object Frames จะมี
เฟรมสําเร็จรูปใหเลือกหลายแบบไมวาจะเปน 2 เฟรม , 3 เฟรม , 4 เฟรม หลังจากเลือกแบบเฟรมที่
ตองการไดแลว แตในชวงการทดลองใชแนะนําใหเลือกแบบสองเฟรมกอนเพื่อเปนการเขาใจงาย 
ขั้นตอนการสรางเฟรมดังนี ้
 คลิกเลือกแบบ 2 เฟรม ในหนา Document จะเกิดการแบงเฟรมใหเลยดงัภาพจะแยกเปน
เฟรมซายและขวา  เราสามารถปรับขนาดความกวางของเฟรมไดโดยการปรับคาที่ Properties 
inspector ( Properties เปนคุณสมบัติของเฟรมสามารถเรยีกไดโดยการคลิกที่เสนแบงระหวางเฟรม )  

Frames Properties  
 Borders : เลือกวาจะใหมีขอบของเฟรมหรือไม ในที่นีไ้มตองใหมีขอบเลือก No  
 Border Width : ความกวางของขอบถากําหนดใหไมมีขอบแลวใหกําหนดความกวางของ
ขอบเปน 0 ดวยเพื่อความตอเนื่องของเฟรม  
 Border Color : กําหนดสีของขอบเฟรม  
 Column : สามารถกําหนดความกวางของเฟรมโดยการคลิกที่ Row Col Selection ดานขวา
คลิกเลือกใหเฟรมที่เราตองการปรับ Active แตที่นิยมปรับกันเฉพาะเฟรมใดเฟรมหนึ่งเพื่ออีกเฟรมจะ
เปนสวนของหนาจอที่เหลือทั้งหมดเพราะขนาดหนาจอของแตละคนไมเทากัน  
Save Frames เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญในการสรางเฟรมเลยก็วาไดเพราะอาจจะเกิดความสับสนไดวิธีการ
เซฟใหปฏิบัตดิังนี ้
 คลิกที่บริเวณนอกสุดของหนา Document ใหขอบนอกของเฟรมทํางานโดยขึ้นสีเขมบริเวณ
รอบขอบนอก  ไปที่เมนู File > Save All Frames  จะเห็นขอบแรเงาบริเวณรอบบริเวณขอบนอก  
ภายใน Dialog box ให save ช่ือเปน main_frame  จากนั้นจะเปนการ save Frame ดานขวาใหกําหนด
ช่ือเปน right_frame จากนั้นจะเปนการ save Frame ดานซายใหกําหนดชื่อเปน left_frame  
ทดสอบโดยการ Preview โดยกด F12 ในการทํางานเกีย่วกับเฟรมนั้น Dreamweaver เพิ่มความ
สะดวกใหกับคุณได ดวยการสรางพาเล็ตตขึ้นมาโดยเฉพาะสามารถเรียกรูปขึ้นมาใชงานโดย คลิกเมนู 
Window > Frame หรือ Shift F2 การใชงานโดยการคลิกที่เฟรมที่ตองการทํางานในเฟรมนั้นๆ H จาก
ที่ผานมาคงพอจะเริ่มเขาใจรูปแบบไฟลของโฮมเพจที่ใชแลว โดยจะเห็นไดวา หากหนาโฮมเพจมี
สองเฟรม จําเปนตองมีไฟลสามไฟลดวยกัน คือ เฟรมสองไฟล และอีกหนึ่งไฟลเปนไฟลของเฟรม
เซ็ต ที่ใชเรียกไฟลขึ้นมาแสดงนั้นเองการ Save เฟรมยังสามารถที่จะเลือก Save นอกเหนือจากที่ได
กลาวมาแลวคือ 
 Save Frameset เมื่อตองการเซฟเฉพาะไฟลเฟรมเซ็ต  
 Save Frameset As เมื่อตองการเซฟเฉพาะไฟลเฟรมเซ็ตเปนอีกไฟลหนึง่ ( โดยใชช่ือไฟล



อ่ืน ) Save เมื่อตองการเซฟเฉพาะเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ( ตองคลิกใหเฟรมนั้นทํางาน ) Save As เมื่อ
ตองการเซฟเฉพาะไฟลเฟรมใดเฟรมหนึ่ง เปนอีกไฟลหนึง่ (เปลี่ยนชื่อใหม ) Save All เมื่อตองการ
เซฟไฟลทั้งหมด ทุกไฟลพรอมกัน โดยไมตองปอนชื่อใหม (แตตองเคยเซฟมากอนแลว  
การกําหนดคณุสมบัติตางๆ ของเฟรมเราสามรถกําหนดทุกอยางไดเหมือนหนา html หนาเดียวได
ตามปกติ ไมวาจะเปนการกําหนดสีพื้น สีตวัอักษร หรือตั้งชื่อ Tilte สามารถทําไดดังนี ้
 คลิกที่เฟรมที่ตองการกําหนดคุณสมบัติ หรือเรียกใช Frame Properties โดยกด Shift F2 
หลังจากนัน้เลือกเฟรมที่ตองการใหทํางาน ใหมาที ่Modify > Page Properties  Dialog box Page 
Properties ใหทําการกําหนดคาตามที่ตองการ (การกําหนดคาไดกลาวมาแลวเหมือนกบัการกําหนด
หนา Document ทุกประการ ) หลังจากกําหนดแลวคลิก Apply > Ok  
จากนั้นใหทําการปรับเฟรมที่เหลือ การแกปญหาหาก Browser ไมรูจักเฟรม เฟรมไดรับการแนะนํา
ใหรูจักกันตั้งแต Internet Explorer 3.0 และ Netscape 2.0 เปนตนมา ดงันั้นหากใช Browser ที่เกากวา
นี้ก็ไมสามารถดูได ไมแนะนาํใหใชเฟรมแตถาหากมั่นใจวาผูชมสวนมากใช Browser ที่สามารถดู
เฟรมไดก็สามารถใชไดแตมทีางเลือกโดยการสั่งใหตรวจสอบ Browser กอนการรับชมไดถาหากไม
สามารถดูไดกจ็ะเปดหนาเพจเตือนใหทําการคลิกเพื่อไปยังหนาที่สํารองไว วิธีการทําดังนี ้
 คลิกที่ขอบเฟรมดานนอกใหทํางาน มาที่เมนูคลิก Modify > Frameset > Edit NoFrames 
Content จากนัน้จะมหีนาเพจใหมเกิดขึ้นใหทําการพิมพขอความที่แสดงถึงวาผูที่นั้นไมสามารถรับชม
ไดแลวทําที่ล้ิงคไปยังเพจสํารองที่ไดทําไว  จากนั้นใหมาที่เมนูคลิก Modify > Frameset > Edit 
NoFrames Content อีกครั้งเพื่อกลับเขาสูหนาทํางานเดมิอีกครั้ง  
 
การทําลิงคเฟรม 
 การทําลิงคเฟรมก็เหมือนกบัการลิงคไปยงัหนาเพจอื่นทัว่ไป วิธีการลิงคก็เหมือนกันแตเรา
สามารถกําหนดวาจะใหทําการเปดหนาใหมหรือจะใหลิงคไปยังเฟรมขางๆก็ได กอนอ่ืนตองมาทํา
ความเขาใจเรื่องการใชเฟรม จุดประสงคหลักของการใชเฟรมก็คือการประหยดัในการสรางหนาเพจที่
เปนเหมือนกับสารบัญซ้ําๆ กันทุกๆ หนา เฟรมจะชวยทําการลิงคโดยหนาสารบัญยังอยูโดยเปลีย่นแต
หนาเนื้อหาดังตัวอยาง  
 ตัวอยางการลิงคจากเฟรมซายไปยังเฟรมขวาจะสังเกตเหน็วาเฟรมซายไมมีการเปลี่ยนแปลง 
สวนเฟรมขวาจะเปลี่ยนไปยงัหนาที่ไดลิงคไปหา  
 
ขั้นตอนการลงิค 
 ใหทําการสรางไฟลใหมสามไฟลคือ test1.html test2.html และ test3.html การสรางไฟลใหม  
ใหคลิก Show Site ที่ Teskbar จะปรากฏ Dialog box Site ( ตองเปน Site ที่ไดทําการสรางไวตั้งแต
ตอนตน ) มาที่เมน ูSite คลิกที่ File > New File ใหทําการเปลี่ยนชื่อเปน test1.html และใชวิธีเดียวกนั



สราง test2 และ 3 ตามลําดับ หลังจากไดสามไฟลแลวใหดับเบิ้ลคลิกที่ tes1.html เพื่อทําการสราง
ขอความ ในไฟล test1.html ใหพิมพขอความวา Test1 ขนาดตัวอักษรกําหนดใหขนาด Head1 จากนั้น
ทําการเซฟ และใหทําอยางเดยีวกันกับ test2 และ 3 ตามลําดับ และใหทําการเปลี่ยนขอความดวย  
จากนั้นใหกลับมาที่ Frames Set main_frame.html เพื่อทาํการลิงค ใหมาที่เฟรมซายโดยคลิกที่พื้นที่
ในเฟรมซายใหทํางาน ใหพมิพิมพ Test1 Test2 และ Test3 ดังรูป ทําการปายทับตัวอักษรเพื่อทําการ
ลิงค จากนั้นใหมาที่ Properties inspectorในชองลิงค คลิกที่ Browse for File ใหเลือกไฟล test1.html 
จาก Dialog box จากนั้นคลิก Select ตอมาใหมาดูที่ชอง Target ใหเลือกเปน mainframe จากนั้นใหทาํ
การลิงค Test2 และ 3 ดวยวิธีเดียวกับ Test1 พอทําการลิงคเรียบรอยแลวใหเซฟ กด F12 เพื่อทดสอบ
การลิงค ใหทดลองคลิกที่ Test1 ในเฟรมดานซายใหสังเกตเฟรมดานขวาจะเกดิการเปลี่ยนแปลงโดย
จะเปนหนา Document test1.html และจะมขีอความวา Test1 ขนาด Head1 และคลิก Back กลับมายัง
หนาเดิมและทาํการคลิกที่ Test2 และ 3 ตามลําดับ 

Form  
 Forms คือชองกรอกแบบฟอรมที่เราเจอตามตามเวบทัว่ไป เวบมาสเตอรใชสวนนี้รับขอมูล
จากผูเขาชมเวบ ไมวาจะเปนประวัติสวนตวั ผลโวตตางๆ หรือ Search หาขอมูลการรับขอมูลของการ
กรอกแบบฟอรม สามารถรับไดสองทางคือใหสงมาทางเมลหรือสงเขาโปรแกรมที่เราไดเขียนไวที ่
Server เชน ( perl , C , java )  

การสราง Form 
 ใน Object palette ใหคลิกสามเหลี่ยมดานซายบนคางไวแลวเลือก Form ใน Form panel ให
กดปุม Insert Form ดังรูป  จากนั้นภายในหนา Document จะมีเสนประแสดงขอบเขตของ Form คือ
ไมวาจะเปน Text Field Checkbox Radio Button ตองสรางไวภายในเสนประสีแดงนี้เทานั้นเพราะจะ
มีผลในตอนใส Action ไปที่ Server เราจะได Form area มาเปนกรอบเสนประสีแดง Form Object ที่
เหลือในเสนประนี้ (สําหรับคนที่มองไมเหน็ใหกําหนด View > Visual Aida > invisible element ก็จะ
เห็นได) การสรางฟอรมใดๆ จําเปนจะตองสรางในกรอบสีแดงนี้เทานั้น เมื่อดูใน Browser ถึงจะ
แสดงเปนรูปฟอรมใหกรอกขึ้นมา ถาเหน็วาชองเล็กไปใหคลิกในกรอบสีแดง จากนั้นใหกด Enter 
เพื่อขยายกรอบใหมีหลายบรรทัดก็ได 

Form properties 
 Form Name : ช่ืออางอิงของ Form จําเปนมาก มีประโยชนในการเขียนโปรแกรม ปกติ
โปรแกรมจะตัง้ไวใหคือ Form1 Action : เรียกไฟลจะมาจดัเก็บขอมูลใหกับ Form ซ่ึงอาจจะเปน ไฟล 
Java หรือที่เขยีนจาก Perl Method : ลักษณะการสงขอมูลมีอยูสองแบบคือ Get , Post Get : การสง
ขอมูลแบบ get จะรวมขอมูลเปน URL สงไปที่ Server ขอมูลจะไดไมเกนิ 8192 ตัวอักษร ดังนั้นไม



ควรใชกับฟอรมยาวๆ (นยิมใชกับ search engine ) Post : การสงขอมูลแบบ post สงแบบฟอรม
โดยรวมมาเปน massage คา defaule จะตั้งคาเปนแบบ get Add object to form 

 Text filds คลิกที่ Insert text filds จะมีชองสําหรับกรอกขอความ ใหมาที่ Properties nspector 
สามารถกําหนดคาตางไดดังนี้  
 Type : Single line เปนคาที่โปรแกรมเลือกใหอยูแลว เปนแบบใสขอความไดแถวเดยีว 
สามารถกําหนดความกวางของชองไดตามจํานวนตัวอักษรในชอง Char Width และยังสามารถ
กําหนดตัวอักษรใหพิมพไดไมเกินตามทีเ่รากําหนด  
 Type : Multiline เปนการกําหนดใหกรอกขอความไดหลายบรรทัดดังรูปดานบน เราสามารถ
กําหนดความกวางไดที่ Num Line ในตัวอยางระบุ 10 บรรทัด สวน Char Width กําหนดเปน 20 
ตัวอักษรตอแถว ในชอง Wrap ใหกําหนดเปน Defaul จะเปนการตัดบรรทัดใหถาครบจํานวน 20 
ตัวอักษร  
 Type : Password เปนการกําหนดใหกรอกเปนรหัส ไมวาจะพิมพอะไรลงไปจะแสดงออกมา
เปนเครื่องหมาย ******* ตลอด สามารถกําหนดจํานวนตัวอักษรไดเหมือน Single line  
 
Button 
 มีอยูสองแบบคือ สงและลบขอความทั้งหมด ( Submi / Reset ) หรือ Send / Clear เราสามารถ
ตั้งชื่อเปนชื่ออะไรก็ไดตามตองการ 

 คลิก Button ใน Form Object ในตวัอยางเปนการใชปุม Submit ซ่ึงเปนคาที่ทางโปรแกรมได
กําหนดให เราสามารถเปลี่ยนชื่อไดในชอง Label สวนในชอง Action ถากําหนดใหปุมนี้เปนปุมสง
ขอความใหเลือก Submit Form ตัวอยางตอไปเปนการใชปุมลบขอความทั้งหมดที่ไดกรอกใน
แบบฟอรม ในชอง Label กําหนดชื่อเปน Clear สวนชอง Action ใหกําหนดเปน Reset form ซ่ึงจะ
เปนการลบขอความทั้งหมดของฟอรม Checkbox รูปแบบคลายกับ radio button เพียงแตสามารถทํา
เครื่องหมายไดหลายชองสวนมาจะใชในการสอบถามความตองการตางๆ 

 คลิก Checkbox ใน Form Object ในตัวอยางกําหนดใหทําการเลือกสีที่ชอบ เปนสี Red , 
Green , Blue Checked Value ใหใสช่ือใหสอดคลองกับหัวขอที่ไดกําหนด จะมีผลในตอนเก็บ
รวบรวมขอมลู Initial State สามารถเลือกไดวาจะ Check ไวลวงหนาหรือไม  
RadioButton สามารถเลือกไดเพยีงชองเดยีว ยกตวัอยางเชนการเลือกเพศ เชน ชาย หรือ หญิง คลิกที่ 
Radiobutton ใน Form Object  



 Checked Value ใหกําหนดขอมูลที่ตองการทราบ เชน Man หรือ Woman   Initial State 
สามารถกําหนดเลือก Checked ไวที่ชองใดชองหนึ่งก็ได  

 List/menu list จะเปน list option ใหเลือกเชน จํานวนสมาชิกในบานทาน มีใหเลือกแบบ list 
กับแบบ menu โดยเซ็ตคําที่เลือกไดใน list value คา value จะเปนคาที่โปรแกรมนํามาเก็บไวในตวั
แปร  คลิกที่ list menu ใน Form Object มาที่ Properties inspector  Type เลือกวาจะใหเปนแบบไหน
ระหวาง Menu กับ List  คลิกที่ List Value เพื่อกําหนดคาตัวแปร คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มตัวแปร 
ตัวอยางเปนการสํารวจวาผูใชสวนมากใช E-mail ที่ใด  คลิก Ok  
ผลลัพธที่ได  
 File Field  ใหผูชม Upload ไฟลมาเก็บไวทีเ่ราได เชน การสงภาพเขาประกวด จะสังเกตุได
จากผูใหบริการ e-mail จะใชในการแนบไฟล 
 Image Filedเลือกรูปมาใชแทนปุม Submit 
 Hidden filed เปน Form ที่ผูเขาชมไมสามารถมองเห็นได ไวใช comment หรือสง Value ให
โปรแกรมเทานั้น 
 Jump Menu ลักษณะการทํางานของ Jump menu จะเหมือนกับการนําคณุสมบัติของ 
Navigation bar กับ Listbox แบบ menu มาผสมกัน โดยหนาตาของมันจะเหมือนกับ Listbox ทุกอยาง 
คือมีรายการใหเลือกได เพียงแตหลังจากทีผู่ใชเลือกรายการเรียบรอยแลว จะลิงคไปยังหนาโฮมเพจ
อ่ืนๆ เหมือนกบัการลิงคที่ Navigation bar นั้นเอง ทันทีที่คลิกปุม Insert Jump menu กจ็ะปรากฏ 
Dialog box ซ่ึงใชสําหรับกําหนดรายการตวัเลือกและหนาโฮมเพจที่ตองการลิงค เพิ่มรายการตัวเลือก
ลงในชอง Menu Items โดยคลิกที่เครื่องหมาย + ที่ปุมบนซาย ปอนชื่อหัวขอหรือรายการลงในชอง 
Text  กําหนดหนาโฮมเพจทีจ่ะลิงคไปในชอง When Selected Go To URL  ทําซํ้าขอ 1-3 เพื่อเพิ่ม
รายการตัวเลือกจนครบ กําหนดวนิโดวหรือเฟรมที่จะแสดงหนาโฮมเพจทุกๆ หนาทีลิ่งคไปในชอง 
Open URL In  กําหนดชื่อของ Jump Menu ในชอง Menu Name เลือก Checkbox “ Insert Go Button 
After Menu “ หากตองการกาํหนดใหมีปุมคลิก GO อยูขางๆ Jump Menu ซ่ึงใชกําหนดวาหลังจากที่
ผูใชเลือกหัวขอรายการแลว จะยังไมลิงคไปหนาโฮมเพจอื่น จนกวาจะคลิกปุม GO เลือก Checkbox 
“ Select First Item After URL Chang “ สําหรับกําหนดใหแทบสีฟาแสดงอยูที่ตวัเลือกรายการแรก 
หลังจากที่มีการลิงคไปยังหนาโฮมเพจอื่นแลว จากนัน้คลิก Ok 

Timeline  
 เปนเทคนิคทําภาพเคลื่อนไหวแบบงาย ๆ โดยไมตองใช Flash แกผลงานออกมาก็พอใชได
เลยทีเดยีว ถาฝกฝนบอย ๆ อาจทําใหผูชมถึงกับตะลึง ๆ ก็ได 



ขั้นตอนการทาํ 
 การสรางในเทคนิคนี้ตองอาศัยเลเยอรเขามาชวยในการทาํใหทําการ Insert layer โดยคลิกจาก 
Object > common > layer หลังจากไดเลเยอรแลวใหทําการขยายขนาดตามตองการหรือจะใสรูปสวย 
ๆ ลงไปก็ได แตแนะนําใหสรางเลเยอรไมใหญมากนักเพราะตอนทํา Animation (ภาพเคลื่อนไหว) 
อาจจะบดบังทศันียภาพของเวบเพจของเราได หรือจะพิมพขอความตามตัวอยางก็ได  

จากนั้นใหคลิกที่ Modify > Timeline > Add Object to timeline หรือกด Ctrl + Alt + Shift + t  
จากนั้นใหมาคลิกที่เลเยอรใหทํางานจากนั้นคลิกเมาสขวาเลือก Add to Timeline  
จากนั้นใหคลิกที่เฟรมที่ 5 คลิกเมาสขวา เลือก Add Keyframe (จะปรากฎจุดวงกลมขึ้นที่เฟรมที่ 5)  
จากนั้นใหเล่ือนเมาสมาที่หูเลเยอรทําการเลื่อนเลเยอรมากทางขวาลางตามตองการ  
ใหทําเชนเดยีวกัน กับเฟรมที่ 10 แลวลากเลเยอรมาทางขวาบนดังภาพตัวอยาง  
ทดสอบโดยการคลิกคางที่ลูกศรที่ช้ีไปทางขวามือบน Timeline คลิก Autoplay และ Loop เพื่อให 
Timeline ทํางานและวน Loop ดวย กด F12 จากนั้นจะเหน็ผลงานระดบัมืออาชีพเกิดขึ้น  

Option บน Timeline inspector  
 Name : ใหคลิกในชื่อ Timeline แลวเติมชือ่อ่ืนลงไปแทน กรอกกลับไปเริ่มตนดูใหมตั้งแต
ตน ถอยหลังไป 1 Frame (กดคางไว) เดินหนา 1 Frame (กดคางจะเปนการเลนเทปชัว่คราว)  
FPS มาจาก frame per second หมายถึงใหใสจํานวนเฟรมที่ใชตอวินาท ี

 Frame ก็เหมือนฟลมในหนัง คาปกติคือ is frame ตอวินาทีตามที่เราตั้งไวซ่ึงจากตวัอยางเรามี 
15 frame หมายถึงเลเยอรนี้จะวิ่งมาปรากฎภายใน 1 วินาที ถาตองการเพิ่ม frame30frame จะไดวิ่งมา 
2 วินาทีใหลาก Frame ใน Timeline  

หมายเหตุ : ปกติหนังภาพยนตรใช 24-30 เฟรม จะดูสบายตากวา แตสําหรับเวบเพจแค 15 frame/
วินาที กพ็อautoplay พอเปดหนาเวบเพจมาก็ส่ังแอคชั่น เลเยอรจะวิ่งมาทันทีเลยLoop เมื่อเลเยอรวิ่งมา
จนสุด จะกลับไปวิ่งมาใหมเรื่อย ๆ  

SOUND/VIDEO  
 การนําภาพและเสียงเขามาใชรวมในการออกแบบเปนการเพิ่มลูกเลนใหกับเวบไซทของเรา
ใหดดูีขึ้น แตมีขอจํากัดในแงของการโหลดภาพและเสียง ซ่ึงมีไฟลคอนขางใหญ อาจจะทําใหเสียง
ขาดหายเปนชวง ๆ อาจจะทาํใหผูชมเกดิความเบื่อข้ึน แนะนําวาใหใสเพลงไวในหนาถัดไป เพื่อให
ผูชมสามารถเลือกไดวาจะฟงหรือไม 



ขั้นตอนการทาํ 
 กอนอ่ืนตองเตรียมเสียงและภาพใหพรอมที่สามารถนํามาใชงาน  มาที่ Object > Special > 
Insert Plug in  คลิกเลือก File ที่ตองการ Click Select ภายในหนา Document จะมีสัญลักษณของ Plug 
in เกิดขึ้นใหทาํการขยายขนาดออก  จากนัน้กดปุม F12 เพื่อทดสอบการทํางาน ภายในจะมีปุมควบคุม
การเลนให ขอเสียของการนําภาพและเสียงเขามาใชเสียเวลาในการโหลดนาน ควบคุมการทํางาน
ไมได อาจทําใหผูเขาชมเวบเกิดความรําคาญ ปจจุบันมีทางเลือกใหมโดยใชโปรแกรม Flash ซ่ึงเรา
สามารถควบคุมการเลนไดจะเปดหรือปดกส็ามารถทําได  

  

 


