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พื้นฐานการใชงาน Dreamweaver 8 

 Macromedia Dreamweaver  เปนโปรแกรมสําหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซตดวยการสราง

เว็บเพจและเวบ็แอพพิเคชั่น ที่กําลังเปนที่นิยมนํามาสรางเว็บเพจในปจจุบัน เนื่องจากใชงานงาย คุณ
สามารถที่จะจัดวางขอความ รูปภาพ ตารางขอมูล แบบฟอรม ฯลฯ ลงไปในเว็บเพจไดอยางงายดายโดยใน 
Dreamweaver มีเครื่องมือมากมายใหใชในการพัฒนาเว็บไดอยางรวดเรว็ สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง 
 ในเว็บเพจนอกจากจะมีโคดภาษา HTML แลว ในปจจบุันเว็บเพจจะมีการโตตอบกบัผูใชได ซ่ึง
จะตองอาศัยเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาเสริมเพื่อใหการนําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหลานี้ไดแก 
CSS (Cascading Style), ภาษา JavaScript, ภาษา XML และมัลติมีเดยี FLASH เปนตน ซ่ึง Dreamweaver 
ไดสนับสนุนเทคโนโลยีตางๆ เหลานี้อยางสมบูรณแบบ 
 

จุดเดนของโปรแกรม  Macromedia Dreamweaver 8  
1. โปรแกรมจะทาํการแปลงรหสัใหเปนภาษา HTML โดยอัตโนมัติดังนั้น ผูใชที่ไมมีความรู ดานนี้

ก็สามารถทําได  
2. มีแถบเครื่องมือ หรือแถบคําสั่ง ที่ใชในการควบคุมการทํางาน แบงออกเปนหมวดหมูจึงชวยใน

การทํางานที่ดขีึ้น และรวดเรว็ยิ่งขึ้น  
3. สนับสนุนเว็บเพจที่เปนภาษาไทยไดดี  
4. มีคุณสมบัติที่สามารถจัดการกับรูปภาพเคลื่อนไหว โดยไมตองอาศัย Plugin  
5. สามารถเรียกใชตารางจากภายนอก โดยการอิมพอรทจาก Text File  
6. เปนโปรแกรมที่สามารถสนับสนุนการใชงาน CSS (Cadcading Style Sheet)  
7. มีความสามารถในการทํา Drop Down Menu  รวมไปถึงการทําใหรูปภาพเปลี่ยนเมื่อนาํเมาสไปชี้ 

เปนตน  
 

ความสามารถของ Macromedia Dreamweaver 8  
• สรางเว็บเพจภาษาไทย  
• รูจักฟงกช่ันตาง ๆ ของ Macromedia 

Dreamweaver  
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วางแผนงานการสรางเว็บไซต  
 

 การสรางเว็บไซตไมใชงานยากแตกไ็มใชงายซะทีเดยีว เนื่องจากมีรายละเอียดคอนขางเยอะทั้งใน
สวนของขอมูล และโครงสรางของเว็บไซต ดังนั้น เพื่อไมใชเกิดขอผิดพลาดและทํางานไดสะดวกมากขึน้ 
เราควรกําหนดแผนการทํางานใหชัดเจนเพื่อไมใชหลงลืมประเด็นใดไป โดยแผนงานในการสรางเว็บไซต
สามารถแบงไดเปน 4 เฟส ในแตละเฟสจะมีขั้นตอนยอยอยูภายใน ดังนี้ 

1. สรางแปลนของเว็บไซต 
1.1 สํารวจความตองการ (Proposal) 
1.2 สราง Site Map 

2. จัดเตรียมขอมลู 
2.1 หาขอมูล (ทั้งเนื้อหาและรูปภาพ) 
2.2 คนหา Domain Name 

3. ออกแบบและลงมือสราง 
3.1 ออกแบบและตกแตงหนาเว็บ 
3.2 สรางเว็บตามที่ออกแบบ 

4. เผยแพรและโปรโมทเว็บไซต 
4.1 เผยแพรสูอินเทอรเน็ต 
4.2 โปรโมทเว็บไซตใหเปนที่รูจัก 

 
การสรางแปลนของเว็บไซต 
 แปลนของเว็บไซตก็เหมือนกับแบบแปลนของบาน โดยตองกําหนดวาบานหลังนี้มีกีห่อง มี
ทางเดินภายในเชื่อมแตละหองเปนอยางไร มีอะไรอยูในแตละหอง แปลนของเว็บไซตก็เชนเดยีวกัน โดย
จะเปนตัวบอกวา เว็บไซตนัน้มีทั้งหมดกี่หนาเว็บเพจ การเชื่อมโยงระหวางแตละหนาเว็บเพจเปนอยางไร 
ภายในเว็บเพจตองมีรายละเอยีดอะไร การสรางแปลนของเว็บไซตมีขั้นตอนยอยอยู 2 ขัน้ตอนคือ 
1. สํารวจความตองการ (Proposal) 

การสํารวจความตองการทําเพื่อหาจุดมุงหมายในการจัดทําเว็บไซต โดยเราจะตองตอบคําถามทั้ง 4 
ขอใหไดคําตอบที่ชัดเจน 
1. เพื่ออะไร คําถามขอนี้สําคัญมาก เราจัดทําเว็บไซตนี้ข้ึนมาเพื่ออะไร ถาไดคําตอบชัดเจนก็จะทําให
เว็บไซตของเรามีเปาหมายที่ชัดเจนไดดวย เชน เพื่อขายสินคา หรือจองโรงแรม 
2. ทําเพื่อใคร ใครคือกลุมเปาหมายที่จะเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา เพื่อกําหนดหนาตาและฟงกชันการใช
งานใหถูกในกลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดยคาดหวังจะใหกลุมคนเหลานี้เปนขาประจําในเว็บไซตของเรา 
3. จุดแข็งและจุดออนของเว็บใกลเคียง สํารวจดูเว็บไซตท่ีมีลักษณะตรงหรือใกลเคียงกับเว็บที่เรากําลังจะ
สราง พยายามศึกษาถึงขอดีและขอควรแกไข เพื่อนํามาปรับปรุงในเว็บของเรา 
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2. สราง Site Map 
เมื่อสรุปความตองการไดชัดเจนแลว ก็จะบอกไดวาเว็บไซตของเราจะมีทิศทางไปทางใดและใคร

คือกลุมเปาหมาย ขั้นตอนตอไปคือ การเขียนแบบรางออกมาวาเว็บไซตของเราจะมีโครงสรางเปนอยางไร 
มีทั้งหมดกีห่นาเว็บเพจ การเชื่อมโยงระหวางแตละหนาเปนอยางไร ซ่ึงทั้งหมดนี้เรียกรวมกนัวา Site Map 
ดังรูปตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดเตรียมขอมูล 

 การทํางานในเฟสตอจากการสรางแปลงของเว็บไซตก็คือ การจัดเตรยีมขอมูลที่จะนํามาใชใน
เว็บไซตในเฟสนี้ นอกเหนือจาการจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแลว ยังรวมไปถึงการเตรียมคนหา และจด 
Domain Name สําหรับเว็บไซต โดยมีสวนประกอบดังนี ้
 

- ออกแบบและลงมือสรางเว็บเพจ 
 กอนที่เราจะลงมือสรางจริง เราควรมีการจาํลองแบบ หรือเรียก Mock up ขึ้นกอน เพือ่ความสวย
งานและเหมาะสมหรือยัง เพื่อจะไดปรับปรุงใหลงตัว ดังภาพ 

 
 

โฮมเพจ 

Home Page 

ขอมูล 
data 

รูปภาพ 
images 

ติดตอ 
Contact 

แผนที ่
Map 
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รูจักโปรแกรม Macromedia Dreamweaver  8 

 
  กอนที่เราจะลงมือสรางเว็บไซต เพื่อความคลองตัวในการทํางาน เราควรจะรูจักหนาตาและ

สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม Dreamweaver 8 กันกอน เพื่อความสะดวกในการบริหารและจัดการ
เว็บไซต   
 การเปดโปรแกรม Dreamweaver 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อคุณเปดโปรแกรมแลว จะแสดงเมนูดังรูป (มีเฉพาะตอน
เปดใชโปรแกรมครั้งแรกเทานั้น) ใหคุณเลือกรูปแบบตามที่
ตองการ (รูปแบบที่ใชโดยทัว่ไป คือ Designer)  
Designer เหมาะสําหรับการออกแบบและสรางเว็บไซต
โดยทั่วไป ตามปกต ิ
Code เหมาะสาํหรับวิธีสรางเว็บเพจทีเ่นนการเขียนชุดคําสั่ง 

 
- หนาเริ่มตน Start Page 

1. Open a Recent Item เปดงานเกาที่เคย
สรางไวแลว 

2. Create New สรางเว็บเพจใหม โดย
เลือกประเภทของไฟลชนิดตางๆ 

3. Create from Samples สรางเว็บเพจจาก
ไฟลตัวอยางทีโ่ปรแกรมไดเตรียม
รูปแบบไวแลว 

4. ศึกษาบทเรียนชวยสอน 

1

2

3
1

1 2 3

4
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- สวนประกอบพื้นฐานในหนาตางโปรแกรม Dreamweaver 8 
1. ช่ือโปรแกรม 
2. แถบเมนูคําสั่ง 
3. แถบ Insert Bar 
4. แท็บชื่อไฟลเวบ็เพจ 

5. แถบเครื่องมือToolbar 

6. วินโดว Document 

7. Tag Selector 

8. พาเนล Properties Inspector  

9. กลุมพาเนลตางๆ 
 

1. ช่ือโปรแกรม Titlebar เปนแถบที่อยูบนสุดของโปรแกรม แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟลที่กําลังทํางานอยูโดยถา
ยังไมได Save ไฟล จะปรากฎชื่อเปน Untitiled-1 (XHTML) 

2. แถบเมนูคําสั่ง Menu Bar เปนสวนสําคัญมากเพราะเปนที่รวบรวมคําสั่งทั้งหมดของโปรแกรมเอาไว และเนื่องจากเมนู
คําสั่งที่มีอยูมากมายแลว จึงมีการแบงคําสั่งทั้งหมดออกเปนหมวดหมูตามลักษณะการทํางานของแตละคําสั่งเพื่อให
สะดวกตอการเรียนใชงาน 

3. แถบ Insert Bar เปนแถบเครื่องมือที่ใชบอยที่สุดในการสรางเว็บเพจ เพราะเปนแหลงรวมเครื่องมือทั้งหมด 
-  Common  เปนกลุมคําสั่งที่ใชแทรกออบเจ็คที่ใชงานบอยๆ เชน รูปภาพ ตาราง หรือไฟลมัลติมีเดีย 

        
- Layout  ใชแทรกออบเจ็คที่ใชจัดโครงสรางของเว็บเพจ เชน ตาราง เลเยอร เฟรม รวมถึงคําสั่งสําหรับใชงานมุมมอง

แบบเลยเอาท 

 
- Forms ใชแทรกออบเจ็คที่ใชสรางแบบฟอรมรับขอมูลจากผูชม เชน ฟลดชนิดตางๆ  

-  
- Text ใชสําหรับจัดรูปแบบขอความภายในเว็บเพจ เชน หัวเรื่อง ตัวหนา ตัวเอียง หัวขอบุคเล็ต รวมทั้งแทรก

สัญลักษณพิเศษตางๆ 

 
- Html ใชสําหรับแทรกออบเจ็คบางประเภทของ HTML เชน เสนคั้นเนื้อหา คําสั่งควบคุมเว็บเพจ รวมทั้งคําสั่งภาษา

สคริปต 

 
- Application ใชสําหรับแทรกคําสั่งในการจัดการฐานขอมูล และการดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงบนเว็บเพจ 

 
- Flash elements ใชแทรก Flash element ซึ่งเปนไฟล Flash ลงในหนาเว็บเพจ 

 
 

1
2

3
4

5

6

7
8

9
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- Favorites เปนหมวดที่คุณสามารถเพิ่มคําสั่งจากหมวดอื่นๆ เขามาไดเองเพื่อความสะดวกในการใชงาน โดยคลิก
ขวาบน Insert Bar แลวเลือกคําสั่ง Customize Favorites  

 
4. แถบชื่อไฟลเว็บเพจ  เพื่อแถบแสดงชื่อไฟลเว็บเพจที่เราเปดใชงานอยู 
5. แถบเครื่องมือ Toolbar หรือ Toolbar ประกอบดวยปุมสําหรับเลือแสดงผลเว็บเพจในมุมมองตางๆ จากทั้ง 3 แบบ ซึ่ง

ประกอบดวยมุมมองออกแบบ Design มุมมองแสดงคําสั่ง Code และมุมมองผสม Split  นอกจากนี้ใน Toolbar 

ประกอบดวยสวนของการกําหนดชื่อเว็บเพจ Title และปุมสําหรับทดสอบดูเว็บเพจบนบราวเซอรอีกดวย 

 
6. วินโดว Document คือพ้ืนที่สรางาน หรือ Document Area ถือเปนสวนประกอบหลักของ

โปรแกรม เพราะเปนพื้นที่ในการสรางหนาเว็บเพจ โดยการแทรกหรือวางออบเจ็กต
ตางๆ ลงในพื้นที่สวนนี้ เราสามารถเลือกใหพ้ืนที่สรางงานแสดงผลไดหลายมุมมอง 
Toolbar แตโดยปกติโปรแกรมจะกําหนดใหอยูในมุงมองออกแบบ ซึ่งเปนมุมมองที่เรา
ใชในการลากออบเจ็กตืเขามาวาง เพื่อประกอบเปนหนาเว็บเพจ ถาตองการเปดดูคําสั่ง
ของ HTML ของเว็บเพจหนาที่กําลังออกแบบอยูในพื้นที่สรางงานเปนมุมมองแบบ 
Code เพื่อเขียนคําสั่งภาษาอื่นๆ เชน ASP, PHP, Java, JSP อีกดวย 

7. แถบบสถานะ Status Bar เปนหนาตางที่อยูทางดานลางของพื้นที่สรางงาน ใชบอก
สถานะของเว็บเพจที่เรากําลังออกแบบอยูในขณะนั้น 

 
 

8. หนาตาง Properties Inspector เปนหนาตางที่อยูทางดานลางสุดของโปรแกรม  แตกลับเปนสวนที่มีความสําคัญ
มากที่สุด เนื่องจากเปนสวนที่ใชเพื่อปรับแตงคุณสมบัติของออบเจ็กตางๆ ในเว็บเพจที่เรากําลังสราง เชน 
รูปภาพ ตาราง หรือลิง โดยจะมีหนาตาเปลี่ยนไปตามออบเจ็กตที่กําลังเลือกอยู  แตถาเราคลิกขอความหนาตาง 
Properties Inspector ก็จะแสดงคุณสมบัติของขอความขึ้นมาแทน หรือถาจะปรับแตงคุณสมบัติของออบเจ็กตใด 
ใหคลิกออบเจ็กตนั้นแลวคอยมาปรับแตงคาที่หนาตาง Properties Inspector  

 
 
 
 
 

9. กลุมหนางตางพาเนล Panels สังเกตไดวาดานขวาของโปรแกรมจะมี
กลุมหนาตางอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งหนาตางเหลานั้นจะเรียกวา พาเนล 
แตละพาเนลมีหนาที่แตกตางกันไป อยางเชน พาเนลสําหรับการ
จัดการไฟล 
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การกําหนดคา เพื่อใชในการสรางเว็บเพจ ภาษาไทย 

 
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 มีการเขียนขึ้นมา เพื่อความสะดวกสบาย ในการสรางเวบ็

เพจ เนื่องจากมีวิธีการใชที่เหมือนกับ โปรแกรม Microsoft Office มีเมนูตางๆ ใหผูใชเลือกใชจากนัน้ 
โปรแกรมจะทาํการแปลงใหเปน ภาษา HTML ซ่ึงเปนภาษาในการเขียนเว็บเพจ ใหเองโดยอัตโนมตัิ 

โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 นั้นถูกออกแบบมา ใหใชไดกับเว็บเพจทุกภาษา และ
สามารถที่จะเลือกใชฟอนต ไดตามที่มีในระบบปฏิบัติการ ซ่ึง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 
จะมีวิธีในการเขารหัสที่เปนตัวอักษรแบบมาตรฐานเทานั้น คือ (Unicode) ซ่ึงจะทําใหมีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น ที่ไมตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเหมือนกับเวอรช่ันเกาๆ แตในการที่จะใชกับภาษาอะไร ตองมีการ
กําหนดรหัส (Encoding) ใหกับโปรแกรมดวยเพื่อที่จะไดไมมีปญหาเกิดขึ้นภายหลัง 

เนื่องจากภาษาไทยนัน้ มีตัวอักษร ที่คอนขางจะละเอยีดออนมาก จึงทําใหเกิดปญหาบางครั้ง จะ
อานภาษาไทยไมได ดังนั้น กอนที่จะ ลงมือในการสรางเว็บเพจ ดวยโปรแกรม Macromedia 
Dreamweaver 8 นั้นตองมีการกําหนดรหัส (Encoding) เพือ่ใหเว็บเพจนัน้สามารถอาน ภาษาไทยได ซ่ึงมี
วิธี ในการที่จะกําหนดเพื่อให Macromedia Dreamweaver 8 อานภาษาไทยไดดังนี ้

• เลือกคําสั่งที่เมนูบารโดยเลือก Modify จากนั้นเลือก Page Properties (หรือสามารถเลือกไดที่ปุม 
Page Properties ที่อยูบนพาแนล Properties Inspector)  

• จากนั้นใหเลือกที่หมวดของ Title/Encoding  
• ในชอง Encoding นั้นใหเลือกที่  Thai (Windows)  
• จากนั้นคลิก OK  
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วิธี เซ็ตให โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 เปดขึ้นมาเปน ภาษาไทย 
 

1.เขาไปที่ Edit->Preferences ดังรูป (หรือกด crl+u)  

   
 
2.เลือก NEW Document แลวเปลี่ยนคาตางๆ ใหเปนดงัรูป  
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คําสั่งพื้นฐานที่ควรทราบในการเริม่สรางเว็บเพจ  
 

  การกําหนดตําแหนงทีเ่ก็บเวบ็ไซต คําสั่งในการสราง เปด บันทึกเว็บไซต ฯลฯ 
 

การซอนและแสดงเครื่องมือออกแบบ  
  ในการออกแบบเว็บเพจนั้น บางครั้งตองการใชเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อใชในการออกแบบ แต
บางครั้งก็ตองการซอนเครื่องมือตาง ๆ ไวช่ัวขณะเพื่อดหูนาเว็บเพจทีอ่อกแบบไวใหชัดเจน การซอนและ
แสดงเครื่องมือออกแบบในโปรแกรม Dreamweaver 8 สามารถทําไดหลายวิธีดวยกนั ดังนี้คือ  
  วิธีท่ี 1 โดยการคลิกที่คําสั่ง Windows แลวคลิกคําสั่งที่ตองการใชงาน  
  วิธีท่ี 2 โดยการคลิกที่ปุมลูกศรเล็ก ๆ หนาแถบ Panel  
  วิธีท่ี 3 กดแปนพิมพ <F4> เพื่อซอนหรือแสดงเครื่องมือทั้งหมด  

 

 

 
 

การกําหนดโฟลเดอรเพื่อเก็บเว็บไซตท่ีสรางใหม  
 
  การเริ่มตนสรางเว็บไซตใหมในโปรแกรม Dreamweaver 8 จะตองเริม่ตนจากการตัง้ชื่อเว็บไซต 
และกําหนดตําแหนง เชน ไดรฟ และโฟลเดอร ที่จะใชเกบ็ไฟลตาง ๆ ของเว็บไซตที่เราจะออกแบบ ซ่ึงทํา
ไดตามขั้นตอนดังนี้คือ  

1. คลิกคําสั่ง Site>New Site…  
2. จะปรากฏกรอบ Site Definition ขึ้นมา ใหพิมพช่ือเว็บไซตที่ตองการ แลวคลิกปุม Next  
3. ใหคลิกเลือก No, I do not want…….. แลวคลิกปุม Next  
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4. ระบุช่ือไดรฟและโฟลเดอรที่จะใชเก็บขอมูลของเว็บไซตที่จะทําการออกแบบ จากนัน้คลิกปุม 
Next  

5. คลิกที่ชอง How do you connect to your remote server ? แลวคลิกตัวเลือก None จากนั้นใหคลิก
ที่ปุม Next  

6. จะแสดงกรอบใหเห็นวาไดกาํหนดเว็บไซตใหมเปนที่เรียบรอยแลว คลิกที่ปุม Done เพื่อเร่ิมตน
การออกแบบเว็บเพจ  

7. จะปรากฏชื่อของเว็บไซต พรอมทั้งตําแหนงที่เก็บเวบ็ไซต แสดงไวใน Panel Group  
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การสรางหนาเว็บเพจใหม  
 

การสรางเว็บเพจใหม สามารถทําไดโดย  
1. คลิกคําสั่ง File>New... ที่แถบเมน ู 
2. จะปรากฎกรอบ New Document ขึ้นมา โดยคลิกที่ตวัเลือก Basic page ในชอง Category  
3. คลิกตัวเลือก HTML ที่ชอง Basic page  
4. คลิกปุม Create 

 

 
 
การกําหนดคณุสมบัติพืน้ฐานของเว็บเพจ  
  กอนการออกแบบเว็บเพจทุกครั้ง ควรเริ่มจากการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐาน เชน ช่ือเวบ็เพจ 
(Title) สีพื้น (Background color) สีของขอความ (Text color) เปนตน Page Properties โดยสามารถ
กําหนดไดดวยคําสั่ง Modify  
1. การกําหนดลักษณะการแสดงผล (Appearance)  
Appearance เปนคุณสมบัตทิั่วไป ในการแสดงผลของหนาเว็บเพจ มีรายละเอียดดังนี้คือ  
 

 

 
 
 

 Page font รูปแบบตัวอักษร  
 Size ขนาดตัวอักษร  
 Text color สีของขอความทั่วไป  
 Background color สีพ้ืนหลังของหนาเว็บเพจ  
 Background image ภาพฉากหลังของหนาเว็บเพจ  
 Repeat วิธีแสดงภาพฉากหลังแบบซ้ํา ๆ  
 Left margin ระยะของดานซายของหนาเว็บเพจ  
 Right margin ระยะของดานขวาของหนาเว็บเพจ  
 Top margin ระยะของดานบนของหนาเว็บเพจ  
 Bottom margin ระยะของดานลางของหนาเว็บเพจ  
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2. การกําหนดลักษณะขอความหัวเร่ืองและภาษา (Title/Encoding) 
Title/Encoding เปนการกําหนดชื่อและภาษาที่ใชของเวบ็เพจ มีรายละเอียดดังนี้คือ  

 

 
 

การใสขอความบนหนาเวบ็  

การแทรกขอความในหนาเวบ็เพจ ผูออกแบบเพียงแตพมิพขอความทีต่องการลงไป หรืออาจจะคดัลอก 
(Copy) ขอความที่พิมพไวเรียบรอยแลวจากไฟลอ่ืนมาใชก็ได  
1. การพิมพขอความในหนาเว็บเพจ  
  การพิมพขอความในหนาเวบ็เพจสามารถทําไดงาย โดยพิมพขอความที่ตองการ  
- เมื่อตองการขึ้นบรรทัดใหมใหกดแปนพมิพ  Enter (ระยะบรรทัดหาง) 
-  กดแปนพิมพ Shift +  Enter พรอมกัน (ในกรณีที่ตองการใหระยะบรรทัดไมหางกนัมาก) 
2. การคัดลอกขอความจากไฟลอ่ืนมาไวในหนาเว็บเพจ 
  เราสามารถคัดลอกขอความที่พิมพไวดวยโปรแกรมอื่น แลวนํามาวางไวในหนาเว็บเพจได ซ่ึง
สวนมากในการทําเว็บไซต มักจะนิยมพิมพขอความที่ตองการเตรียมไวโดยใชโปรแกรม Notepad แลว
เก็บบันทึกไวเปนแบบ Text File (มีนามสกุลเปน txt) โดยมีวิธีการดังนี้คอื  

• เปดไฟลที่เก็บขอความที่ตองการขึ้นมา จากนั้นระบายขอความที่ตองการ  
• คลิกคําสั่ง Edit>Copy หรือกดแปนพิมพ <Ctrl>+<C>  
• เปดหนาของเว็บเพจที่ออกแบบดวยโปรแกรม Dreamweaver 8 จากนัน้คลิก

คําสั่ง Edit>Paste หรือกดแปนพิมพ <Ctrl>+<V>  
• ขอความที่คัดลอกมาจะแสดงในหนาเว็บเพจ 

   
3. การเวนวรรคระหวางขอความ 
  การใสขอความบนหนาเว็บเพจนั้น ปกติแลวโปรแกรม Dreamweaver 8 จะเวนวรรคใหเพยีง 1 
คร้ังเทานั้น แตอยางไรก็ตามเราสามารถที่จะเวนวรรคมากกวา 1 คร้ังได โดย กดแปนพิมพ 
<Ctrl>+<Shift>+<Space>  
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การจัดรูปแบบขอความบนหนาเว็บ  
การจัดรูปแบบอักษรในงานออกแบบเวบ็เพจดวยโปรแกรม Dreamweaver 8 สามารถทําไดดังนีค้ือ 

1. ระบายขอความที่ตองการจัดรูปแบบอักษร  
2. กําหนดคาในสวนของพาเนล Properties  

 

 

 

การแทรกตัวอักษรพิเศษ (Symbol)  

 
- การเพิ่มระยะเวนวรรคระหวางขอความ 
 Dreamweaver 8 กําหนดใหเวนวรรคระหวางขอความไดเพียง 1 ชองเทานั้น เมื่อตองการที่จะใหมีระยะ
เวนวรรคมากขึ้น จะตองใชคําสั่งเพื่อเพิ่มระยะการเวนวรรค ซ่ึงทําไดดังนี้คือ 

• วางเคอรเซอรในตําแหนงทีต่องการเพิ่มระยะเวนวรรค  
• คลิกแถบ "Common" แลวคลิกเลือกแถบ "Text"  
• จากนั้นกดแปนพิมพ <Ctrl>+<Shift>+<Space Bar>  หรือคลิกเครื่องมือ "BR" แลวคลิก

คําสั่ง "Non-Breaking Space" 
 - การแทรกสัญลักษณพิเศษ 
 สัญลักษณพิเศษที่ไมมีในแปนพิมพ สามารถจะแทรกเพิ่มเติมไดจากแถบ Characters โดยทําไดดงันี้คือ 

• วางเคอรเซอรในตําแหนงทีต่องการแทรกสัญลักษณพิเศษ  
• คลิกแถบ "Common" แลวคลิกเลือกแถบ "Text"  
• จากนั้นคลิกเครื่องมือ "BR" แลวคลิกเลือกสัญลักษณตามตองการ  

- การใสวันท่ี  
การใสวันทีใ่นหนาเว็บเพจ นอกจากเพื่อตองการแสดงวนัที่แลว เรายังสามารถกําหนดรูปแบบวันที ่พรอม
ทั้งกําหนดใหวันที่ปรับเปลีย่นตามวันไดอัตโนมัติดวย โดยทําตามขั้นตอนดังนี้คือ  

• วางเคอรเซอรในตําแหนงทีต่องการแทรกวันที ่ 
• คลิกแถบ "Common" บน Insert Bar  

• จากนั้นคลิกเครื่องมือ   จะปรากฏกรอบใหกําหนดรูปแบบ  
• ใหเลือกรูปแบบตามที่ตองการแลวคลิก OK  
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• ถาตองการใหวันที่ปรับเปลีย่นอัตโนมัตใิหคลิกเครื่องหมายถูก ที่หนาขอความ Update 
Automatically on Save 

 
การใสเสนคั่นเนื้อหา  
1. การแทรกเสนแบงเนื้อหา มีวิธีการดังนีค้ือ 

• วางเคอรเซอรในตําแหนงทีต่องการแทรกเสน  
• คลิกเลือกแถบ "HTML" บน Insert Bar  

• จากนั้นคลิกเครื่องมือ  
2. การปรับแตงสีเสน 

• คลิกที่เสนคั่นที่ตองการปรับแตง  
• กําหนดคาในสวนของพาเนล Properties  ซ่ึงประกอบดวย  

o W คือความยาวของเสน ซ่ึงจะเลือกกําหนดเปนแบบพกิเซล หรือ % ก็ได  
o H คือความหนาของเสน คาปกติจะกําหนดความหนาไวที ่3 พิกเซล  
o Align คือการจัดวางเสน จะเลือกแบบชิดซาย กลาง ขวา ก็ได  
o Shading คือการกําหนดใหเสนเปนแบบเสนทึบหรือเสนโปรง 

สรางเว็บมืออาชีพดวยตาราง 

ทําไมตองใชตารางในการสรางเว็บเพจ 
 ลักษณะการทาํงานของโปรแกรม Dreamweaver ใหลองนึดถึงโปรแกรมอื่นๆ อยางเชน Word คือ
จะใชสําหรับพิมพขอความและใสรูปแบบเรียงๆ กันไป ไมใชลักษณะของโปรแกรมกราฟฟกอยาง 
Photoshop ที่สามารถลากรูปหรือสวนประกอบไปวางไวที่สวนใดกไ็ด ดังนี้ ถาตองการใหหนาตาของเว็บ
เพจเปนไปตามที่ออกแบบไวจึงตองใชตารางเขามาชวยในการจดัวางองคประกอบตางๆ 
ลงมือสรางตารางสําหรับเวบ็เพจ 

1. วางเคอรเซอรตรงตาํแหนงทีจ่ะสรางตาราง 
2. คลิกแท็บ Common จากนัน้คลิกปุม  เพื่อสรางตาราง ซ่ึงจะปรากฏหนาตาง Table 

ขึ้นมาใหกําหนดคุณสมบัตขิองตาราง 
3. พิมพจํานวนแถวของตารางที่จะสราง ลงในชง Rows 
4. พิมพจํานวนคอลัมนของตารางที่จะสรางลงในชอง Coulmns 
5. กําหนดขนาดของตารางในชอง Table width ซ่ึงก็คือขนาดความกวางทั้งหมดของเวบ็

เพจ ในตัวอยางเปน 760 พิกเซล 
6. เลือกหนวยของตารางเปน pixels เพื่อใชหนวยเดยีวกับขนาดของเว็บเพจที่ออกแบบไว 
7. กําหนดความหนาของขอบตารางเปน 0 ทีช่อง Boarder thickness เพื่อซอนขอบตาราง

ไมใหผูชมเหน็ ซ่ึงเปนเทคนิคที่ใชกันในเว็บเพจทัว่ไป 
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8. กําหนดคา 0 ที่ชอง Cell padding เพื่อไมใหเวนระยะขอบดานในของตาราง 
9. กําหนดคา 0 ที่ชอง Cell spacing เพื่อไมใชเวนระยะหางแตละแถวและคอลัมน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นตารางจะมีขนาด จํานวนแถวและคอลัมนตามที่เรากําหนด จะถูกสรางขึ้นมาในหนาเว็บเพจ 
 
Table property 

 
 
หลังจากที่เลือก Table แลวมาดูคาตางๆใน Property inspector วาสามารถกําหนดคาอะไรไดบาง 
Table Id :  ตั้งชื่อไวเรียกอางอิง 
Rows :   สามารถเพิ่มจํานวนแถวไดโดยพิมพตัวเลขเพิ่มเขาไป 
Cols :   สามารถเพิ่มจํานวน Columns ไดโดยการเพิ่มจํานวนตวัเลขเขาไป 
W และ H :  ความกวางและความสูงของตาราง 

-  ถาความกวางถูกเซ็ตหนวยเปนเปอรเซ็นหมายถึง ส่ังให Browser ปรับขนาดของ 
   ตารางตามความกวางของหนาจอ ซ่ึงจะทําใหความกวางของตารางไมแนนอน 
-  ถาระบุเปนหนวย Pixel เปนการบังคับใหขนาดของตารางที่สรางไมเปลี่ยนแปลง 

Cell Pad :  ชองวางระหวาง Cell กับตัวอักษรในเซลลนั้นๆ ปกติมีคาเปน 1 
Cell Space :  ชองวางระหวาง Cell ปกติมีคาเปน 1 
Align :   กําหนดชิดซาย กลางหรือขวา 

1
3 4
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8
9

5
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Border :  ขอบของตาราง 
Bg Color :  สีพื้นหลังของตาราง 
Bg Image :  ใชรูปเปนพื้นหลังของตาราง 
Brdr :   สีของขอบของตาราง 

 

การแทรกรปูภาพ 

1. วางเคอรเซอรตรงตําแหนงที่ตองการวางรูปแลว

คลิก  เพื่อแทรกรูปภาพ 
2. คลิก look in เพื่อตองการเลือกที่จัดเก็บของรูปภาพ 
3. คลิกเลือกรูปที่ตองการวาง แลวคลิก ok 

 
เมื่อใสรูปไดแลวและตองการจัดรูปใหอยูกึง่กลาง 

ของหนาจอ หรือกําหนดคณุสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูป ใหคลิกรูปภาพนัน้ และกําหนดคุณสมบัติตางๆของ
รูป โดยใช Properties 

 

 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บดวยลิงค 
  ถาเปรียบเว็บไซตเปนหนังสอืเลมหนึ่ง แตละหนาในหนงัสือก็คงเปรียบไดกับเว็บเพจหนึ่งหนา 
สําหรับหนังสือเราสามารถเปลี่ยนไปยังหนาอื่นโดยพลิกเปดหนาใหม แตสําหรับเวบ็ไซตการเปลี่ยนหนา
เว็บเพจสามารถทําไดโดยใชลิงค (link) ลิงคเปนเสมือนจดุเชื่อมโยงจากเว็บเพจตนทางไปยังปลายทาง ซ่ึง
เปนไดตั้งแตเวบ็เพจหนาอื่นในเว็บไซตเดียวกัน หรือเชื่อมโยงไปยังเวบ็ไซตอ่ืนๆ เลย  
 
 
 
 

2

3

2

3

 

กําหนดเชื่อมโยงภาพไปยังขอมูลหรือเว็บไซตอื่น 
กําหนดตําแหนง 
ของการเชื่อมโยง 
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การลิงคไปยงัเว็บไซตอ่ืน 
เราสามารถที่จะทําเว็บของเราเปนเว็บบรกิารหรือรวมลิงคใหผูอ่ืนสามารถลิงคไปยังเวบ็ไซตอ่ืน

ไดอีกดวยเพื่อสรางความหลากหลายในเวบ็ของเรา และยังสะดวกกับเจาของเว็บเองอีกดวยโดยไมตอง
พิมพ URL เชน http://www.mahidol.ac.th เขาไปใหม แตสามารถคลิกที่เว็บของตัวเองก็สามารถไปยังเว็บ
ที่ตองการได เราอาจจะทําลิงคเฉพาะเว็บที่เรา  ใชบอยๆ เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  เปนตน 
ขั้นตอนการทําลิงค 
• พิมพขอความที่ตองการทําลิงค เชน Mahidol University 
• จากนั้นใหปายทับขอความ Mahidol University และมาที่ Properties inspector ในชอง Link ให 
พิมพ URL เขาไปคือ http://www.mahidol.ac.th 
• กด F12 เพื่อดูผาน Browser ใช Mouse ช้ีที่ขอความ จากนั้นใหสังเกตจาก Status bar 
ดานลางจะระบุเว็บไซตที่ถูกเชื่อมโยง แลวทดสอบคลิกที่ลิงคที่ทําไว 
การทําลิงคเมล (E-mail Link) 

การทําลิงคเมลสวนมากจะเปนการใหผูทีช่มเว็บไซตไดติดตอกับเจาของเว็บไซต กลาวคือเปน
การสงเมลธรรมดานั้นเอง แตพิเศษอยูที่ผูชมไมตองพิมพที่อยู E-mail Address ของเรา เพียงพิมพขอความ
ติชมเทานั้นเหมือนเปนการสงเมลอัตโนมัติโดยไมตองไปที่ผูใหบริการเมล โดยหลังจากคลิกลิงคเมล 
Browser จะเปดโปรแกรมสงเมลใหโดยอัตโนมัติ สวนมากถาเปน IE จะเปดโปรแกรม Outlook ให 
วิธีลิงคเมล 
• พิมพขอความที่ตองการลิงคไปยัง E-mail เชน Email หรือ คําวา ”Contact me” 
• จากนั้นใหปายทับ E-mail Address และมาที่ Properties inspector ในชอง Link ใหพิมพ 
E-mail Address ที่ตองการทําลิงค เชน mailto:teste@mahidol.ac.th 

การบันทึก (Save) เว็บเพจ  

  ไฟลเว็บเพจของ Dreamweaver 8 ถายังไมไดบันทึก (Save) ขอมูลที่ทําการแกไข จะสังเกตไดจาก
บนแถบชื่อเร่ือง (Title Bar) จะมีเครื่องหมาย * ปรากฏอยูทายชื่อไฟล ซ่ึงเปนเครื่องหมายเตือนวายังไมได
บันทึก (Save) ขอมูลของไฟลนั้น ไฟลขอมูลของ Dreamweaver 8 จะถูกจัดเก็บใหเปนไฟลประเภท html 
ใหอัตโนมัติ คาํสั่งที่ใชในการจัดเก็บขอมูล สามารถเลือกใชไดดังนี้คือ  

o File>Save… จัดเก็บไฟลโดยใชช่ือเดิม  
o File>Save As… จัดเก็บไฟลโดยใชช่ือใหม  
o File>Save as Template… จดัเก็บเปนไฟลเทมเพลต  
o File>Save to Remote Server จัดเก็บไวที่ Remote Server  
o File>Save All จัดเก็บทกุไฟลที่เปดใชงานอยู  
o นอกจากนี้ยังสามารถใชแปนพิมพ <Ctrl>+<S> แทนการใชคําสั่ง File>Save… หรือ 

File>Save As… ได  
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การดูผลการออกแบบบนบราวเซอร  
  การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Dreamweaver 8 ผูออกแบบควรทําการตรวจสอบการ
แสดงผลที่เว็บบราวเซอร (Web Browser) ดวย เพราะการแสดงผลบางอยางไมสามารถจะแสดงผลใน 
Dreamweaver 8 ได สําหรับการดูผลที่เว็บบราวเซอร (Browser) ทําไดดังนี้คือ  

• คลิกคําสั่ง File>Preview in Browser>explorer (หรือคลิกแปนพิมพ <F12>)  
• จะปรากฏหนาของเว็บเพจในเว็บบราวเซอร (Web Browser)  

 

การเปด (Open) ขึ้นมาแกไข  

เว็บเพจที่ไดออกแบบยังไมเสร็จหรือตองการทําการแกไขใหม สามารถเปดเว็บเพจนั้น ๆ ขึ้นมาแกไขได 
ตามขั้นตอนดงันี้ คือ  
- การเรียกใชงานจาก Group Panel 

1. เรียกใชงานในสวนของ Group Panel จากนั้นใหคลิกเลือกชื่อของเว็บไซตที่ตองการแกไขขึ้นมา  
2. ดับเบิลคลิกชื่อไฟลประเภท htm หรือ html ที่ตองการแกไข  
3. ไฟลที่ตองการแกไขจะปรากฏขึ้นมา   

 

 
- การเปดไฟลงานเพื่อแกไข  

10. ไปที่เมนู File แลวเลือก Open เพื่อเปดไฟล 
11. เลือกที่จัดเก็บของไฟลขอมูล 
12. เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก Open เพื่อเปด

ไฟลงาน 
 

1

2

3
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การใส Title  

  หัวเร่ืองหรือไตเติล (Title) ของเว็บเพจ มีความสําคัญมาก เพราะเปนขอความที่แสดงบน
บราวเซอรเพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตเขาใจวาเนื้อหาในหนาเว็บเพจนั้นเกี่ยวกับเรื่องใด นอกจากนีย้ังเปน
ขอมูลสําคัญที่ Search Engine ใชคนหาเว็บเพจอีกดวย การใสหัวเร่ืองของเว็บเพจสามารถทําได 2 วธีิ
ดังนี้คือ  
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เมื่อแสดงผลแลวจะปรากฏชื่อเว็บไซตดังนี้ 
 

 
 

ทานสามารถเขาไป Download Macromedia Dreamweaver 8 และคูมือการใชงานโปรแกรมไดที่ 
http://www.ph.mahidol.ac.th/virus/ 
 

  
 

 


