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เทคนิ ค น า รู  สํ า หรั บ การสร า งเว็ บ ไซต

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

บทที่

การพัฒนาเว็บเพจ มีเทคนิคมากมายใหเลือกใช ขึ้นอยูกับผูพัฒนาที่จะเลือกแบบใหสอด
คลองและเหมาะสมกับเนื้อหา สําหรับมือใหมที่ไมมีใครชี้แนะ ควรทราบเทคนิคพื้นฐานในบทนี้
เพราะเปนหลักการที่สําคัญที่อาจชวยประหยัดเวลาในการเรียนรู และสงผลใหการพัฒนาเว็บไซต
ไปถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว

10.1 กําหนดรูปแบบเว็บไซตดวย CSS
หลายปกอ น ผูเ ขียนตองใชคาํ สัง่ font กําหนดแบบอักษรเปน ms sans serif ในทุกชองทีใ่ ชคาํ สัง่
td เพือ่ ใหตวั อักษรทีเ่ ปนภาษาไทยอานไดงา ย ในยุคนัน้ ยังใช netscape รุน 3 ทําใหการพัฒนาตองใชเวลา
แตปจ จุบนั Internet explorer รุน ใหมยอมรับคําสัง่ ของ CSS (Cascading Style Sheets) ทําใหกําหนด
ครัง้ เดียวแตมผี ลทัง้ แฟมได
ความสามารถของ CSS นัน้ ยังมีอกี มาก แตขอแนะนําเพียงตัวอยางขางลางนีก้ เ็ พียงพอสําหรับ
มือใหม หากตองการกําหนดรูปแบบใหมคี วามหลากหลายภายในหนาเว็บเดียวกัน ก็ตอ งสรางขอกําหนด
ใหมากขึน้ เพราะ CSS ชวยกําหนดรูปแบบภายในเว็บเพจ เชน แบบตัวอักษร (Font) สี (Color) และขนาด
(Size) เปนตน คําสัง่ นีอ้ ยูร ะหวาง <style type= “text/css”> และ </style>
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ตัวอยางการเขียนเว็บเพจโดยใช CSS
<html><head>
<style type= “text/css”>
body{scrollbar-base-color:red;scrollbar-arrow-color:white;
font-family:ms sans serif;font-size:10px;color:black;}
a:link{color:#0000ff;text-decoration:none;}
a:visited{color:#000080;text-decoration:none;}
a:hover{color:#008080;text-decoration:underline;}
td{font-family:ms sans serif;font-size:10px;color:black;}
</style>
</head>
<body>คนไทยชอบอานภาษาไทย<br>
<a href=http://www.thaiall.com>thaiall.com</a>
</body></html>

10.2 กําหนดรายละเอียดของเว็บดวย meta

เว็บมาสเตอรมากมายไมเคยเขาเว็บไซตประเภท search engine เพือ่ ลงทะเบียนเว็บไซต (Add URL)
โดยไปกรอกคําอธิบาย (Description) และคําสืบคน (Keywords) เพราะไดกรอกขอมูลไวทสี่ ว นหัว (Head)
ของทุกเว็บเพจ สําหรับรายละเอียดทีจ่ าํ เปน คือ keywords และ description ถามีการกําหนด meta 2 สวน
นีไ้ ว บรรดา search engine ทีแ่ ขงขันหาขอมูล เพือ่ นําไปสนองความตองการของผูส บื คน จะสงโปรแกรม
ทีเ่ รียกวา robot ซึง่ ทํางานอัตโนมัติ ไปสืบคนอยางละเอียดในเว็บไซตทวั่ โลก วามีขอ มูลเว็บไซตอยางไร
เมือ่ พบ keywords และ description ก็จะนําไปเก็บในฐานขอมูล แตถา ไมพบมักจะอานในสวนของ title
และขอมูลบางสวนมาจัดทําฐานขอมูลแทน ซึง่ อาจไมตรงวัตถุประสงคของเว็บไซต
ตัวอยางการเขียนเว็บเพจโดยใช meta
<html><head>
<meta http-equiv=content-type content=”text/html; charset=windows-874”>
<meta name=keywords content= “source,search,group,web,thai,thaiall”>
<meta name=description content= “Center of all thai website and database.”>
</head>
<body>search engine ชอบเว็บแบบที่มี meta เพราะจะมีขอมูลใหเขา
</body>
</html>

10.3 อธิบายคําสั่งนารูของ html

1. <body bgproperties=”fixed” background=sky.jpg>
อธิบาย ทําใหภาพ sky.jpg เปนภาพพื้นของเว็บเพจ เมื่อเลื่อน scroll bar ภาพพื้นจะอยูคงที่ไมเลื่อนตาม

<<<

82

Introduction to Webmaster

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

2. <body topmargin=0 leftmargin=0><img src=me.jpg>
อธิบาย ทําใหเว็บเพจไมมชี อ งไฟ เชน ภาพ me.jpg จะอยูช ดิ ดานบน และซาย โดยไมมชี อ งไฟใหเห็น
3. <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
อธิบาย ทําใหขอบตารางไมมคี วามกวาง ทําใหไมเห็นรอยตอระหวาง row และ column
4. <marquee behavior=alternate scrolldelay=1000></marquee>
อธิบาย ขอความเลือ่ นไปมาซายขวาชามาก ถาลดจํานวนของ scrolldelay จะทําใหเร็วขึ้น
5. <marquee direction=up height=100 onmouseover= “stop();” onmouseout= “start();”></marquee>
อธิบาย ขอความเลือ่ นขึน้ เมือ่ เลือ่ น mouse เขาไปจะหยุด เลื่อน mouse ออก ก็จะเลื่อนขึ้นตอไป
6. <div style= “position:absolute; left:10px; top:10px;”><img src=me.jpg></div>
อธิบาย วางภาพ me.jpg ทับ โดยไมสนวาจุดนัน้ จะมีอะไรวางอยู หางจากขอบดานซาย และดานบน 10 Pixel
7. <script language=javascript>window.open(“me.htm”, “me”, “width=300,height=99");</script>
อธิบาย เมือ่ มีการเปดเว็บเพจ จะเปดเว็บเพจ me.htm อีกหนาขึน้ มาคูก นั ในหนาตางใหม เปดทีเดียว 2 หนา
8. <embed src=http://lampang.thcity.com/burin2.mpg autoplay=false></embed>
อธิบาย เพือ่ แสดงภาพ VDO ทีไ่ ดภาพมาจากกลอง digital ทีถ่ ายภาพได

10.4 การสราง Redirect URL ดวยคําสั่ง Frame

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

บทที่ 10 : เทคนิคนารูสําหรับการสรางเว็บไซต

หลายเว็บไซตตอ งการแสดง URL (Uniform Resource Locator หรือ Universal Resource Locator)
ไวเหมือนเดิม แตไปเปดเว็บเพจใหมทอี่ าจฝากไวกบั free hosting หรือเว็บมาสเตอรบางทานทีม่ พี นื้ ทีข่ อง
ตนเอง แตตอ งการใชบริการจากเว็บอืน่ โดยไมตอ งการใหผใู ชทวั่ ไปพบวาไมอยูใ นเว็บไซตของตน อาจใช
หลักการนีใ้ นการดึงเว็บอืน่ เขามาแสดง โดยแสดงชือ่ URL ไวเชนเดิม
สําหรับการจดโดเมนเนม(Domain name) ในปจจุบนั มีเสียคาใชจา ยประมาณ 600 บาทตอป
หลายทาน ไมพรอมเสียคาใชจายเพิ่มสําหรับคา web hosting จึงนําเว็บไปฝากไวกับ free hosting
แลวใชบริการ redirect เพือ่ สัง่ ใหชี้ ไปยังเว็บทีฝ่ ากไวกบั free hosting แตชอื่ URL ทีเ่ ห็นยังเปนชือ่ เว็บไซตเดิม
ผูท ใี่ หบริการจดโดเมน และ redirect เชน domainatcost.com, thainic.com หรือ bythailand.com เปนตน
ตัวอยางเว็บไซตของผูเ ขียนทีใ่ ชวธิ กี ารนีเ้ ชน perlphpasp.com, lovelampang.com หรือ weblampang.com
เปนตน
ตัวอยางการเขียนเว็บเพจโดยใช frame

<html>
<head>
<title>lovelampang.com ทุกบริการของเรา เพื่อคนลําปาง โดยคนลําปาง </title>
<meta name=keywords content= “love, lampang, e-commerce, education, travel, tourist”>
<meta name=description content= “ทุกบริการของเรา เพื่อคนลําปาง โดยคนลําปาง”>
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
<frameset frameborder=0 framespacing=0 border=0 rows= “100%,*” noresize>
<frame name= “frame” src= “http://www.thaiall.com/lovelampang” noresize>
</frameset>
</head>
</html>

10.5 การเรียกเว็บเพจหลายหนาดวยคําสั่ง frame

การแบง frame คือ การแบงหนาจอออกเปนหลายสวน เพือ่ เรียกแฟม html หลายแฟมมาแสดง
ภายในหนาจอเดียวกัน
ตัวอยางทีน่ าํ มาแสดงนี้ เปนตัวอยางจริงจากเว็บ http://www.lovelampang.com เริม่ ตนดวยการ
แบง column ออกเปน 2 สวน ดานซายกวาง 200 Pixel ดานขวากวางตามพืน้ ทีท่ เี่ หลือ เมือ่ แบงเสร็จแลว
นําพืน้ ทีเ่ ฉพาะดานซายทีก่ วาง 200 Pixels มาแบงอีกครัง้ โดยแบงตามแนวนอน ใหดา นบนกวาง 38 Pixels
ดานลางสูงตามพืน้ ทีท่ เี่ หลืออยู

ตัวอยางการเขียนเว็บเพจโดยใช frame
<html><head><title>lovelampang.com :: รักลําปาง เพื่อชาวลําปาง โดยชาวลําปาง</title>
<frameset cols=”200,*” border=0>
<frameset rows=”38,*” border=0>
<frame src=ilefttop.php>
<frame src=ileft.php name=l>
</frameset>
<frame src=iright.php name=r>
</frameset>
</head></html>
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10.6 การทําใหภาพเปลี่ยนเมื่อ mouseover

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

ถาตองการเลือ่ น mouse ไปทีต่ วั เลือกใด แลวเปลีย่ นภาพ มีหลายวิธที จี่ ะทํา วิธหี นึง่ ทีง่ า ยคือการใช
javascript เพราะมีหลักการทีเ่ ขาใจงายไมซบั ซอน แตทา นตองสรางภาพมา 2 ภาพ ภาพแสดงใชแสดงเปน
ปกติ แตอกี ภาพหนึง่ ใชแสดงเมือ่ เลือ่ น mouse ไปอยูเ หนือภาพ เรียกเหตุการณนวี้ า mouse over
ตัวอยางนีต้ อ งใชภาพทัง้ หมด 6 ภาพ ซึง่ ผูเ ขียนสรางดวยโปรแกรม paint อยางงาย ทุกครัง้ ทีเ่ ปดเว็บ
จะแสดงภาพใหเห็น 3 ภาพ อีก 3 ภาพ จะซอนไว เมือ่ ใช mouse ไปวางไวเหนือภาพใด ก็จะเปลีย่ นเปนอีก
ภาพหนึง่ ตัวอยางนีใ้ ช mouse ไปวางไวเหนือภาพกลาง ทําใหภาพคําวา ศูนยสอบ เปลีย่ นไป

ตัวอยางโปรแกรมปรับปรุงมาจาก http://www.thaiall.com/java/jbot2.htm
<html><head><script language= “JavaScript”>
<!-function thaiall_preloadlmages() {
var d=document;
if(d.images) {
if(!d.MM_p) d.MM_p = new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=thaiall_preloadlmages.arguments;
for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf(“#”)!=0){
d.MM_p[j]=new lmage;
d.MM_p[j++].src=a[i];
}
} // end if
} // end function
function switchpic(name, file) {
if (document.images) {document.images[name].src=file;}
}
//-->
</script></head>
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
<body bgcolor=white omLoad=“thaiall_preloadlmages(‘leamx.gif’, ‘quizx.gif’,’searchx.gif’)”>
<a href=http://www.thaiall.com/leam target=blank
onmouseover=switchpic(‘learn’, ‘leamx.gif’)
onmouseout=switchpic(‘learn’. ‘learn.gif’)><img src=learn.gif name=learn border=0></a>
<a href=http://www.thaiall.com/quiz target=blank onmouseover=switchpic(‘quiz’, ‘quizx.gif’)
onmouseout=switchpic(‘quiz’, ‘quiz.gif’)><img src=quiz.gif name=quiz border=0></a>
<a href=http://www.thaiall.com/search.htm target=_blank onmouseover=switchpic
(‘search’, ‘searchx.gif’) onmouseout=switchpic(‘search’, ‘search.gif’)><img src=search.gif
name=search border=0></a>
</body></html>

10.7 การสรางหลายลิงคบนภาพเดียวกัน

บางครัง้ ทานมีภาพอยูภ าพหนึง่ แตตอ งการทํา link หลายแหงในภาพนัน้ เชน การทํา link ในแผนที่
จังหวัด หรือภาพเมนูทมี่ ขี นาดใหญ เปนตน ตัวอยางนีค้ อื การสราง 3 link ในภาพเดียว แตมรี ปู แบบตางกัน
3 แบบคือ สีเ่ หลีย่ ม วงกลม และหลายเหลีย่ ม สําหรับภาพทานอาจใชโปรแกรมเชน paint หรือ photoshop
สรางขึน้ แลวนําโปรแกรมทีผ่ เ ู ขียนนําเสนอไปปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ
ตัวอยางเงือ่ นไขทีต่ อ งการจากการ map ภาพชือ่ map.jpg
1. ถาคลิก๊ บนภาพสีเ่ หลีย่ มจะเปดเว็บ htmsamfd.htm
2. ถาคลิก๊ บนภาพวงกลมจะเปดเว็บ htmsamfh.htm
3. ถาคลิก๊ บนภาพหลายเหลีย่ มจะเปดเว็บ htmsamfw.htm

ตัวอยางโปรแกรมปรับปรุงมาจาก http://www.thaiall.com/learn/htmmap.htm
<html><body>
<img src=map.jpg border=0 usemap=#sample>
</body></html>
<map name= “sample”>
<area shape=rect coords= “5,10,100,90” href= “htmsamfd.htm”>
<area shape=circle coords= “140,50,40” href= “htmsamfh.htm”>
<area shape=poly coords= “180,50,200,15,300,80” href= “htmsamfw.htm”>
</map>
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ถ า ต อ งการทราบว า เว็ บ ไซต ข องตนมี ค นเขาวั น ละเท า ใด สามารถทํ า ได โ ดยไม ต  อ ง
เขียนโปรแกรม ดวยตนเอง มีเว็บไซตที่เปดใหบริการมากมาย ทานเพียงไปสมัคร แลวนํา HTML
code ทีไ่ ดรบั จากผูใ ห บริการนํามาใสไวในเว็บ ในตําแหนงที่ทานเห็นวาเหมาะสม ขอใหระวังเรื่อง
เทคนิคการใชตวั นับ เพราะเทคนิค ของผูใ หบริการแตละรายไมเหมือนกัน บางเทคนิคใชไมไดกับทุก
browser ในปจจุบัน
การแบงบริการเปน 3 แบบ
1. แบบนับเฉพาะหนาไมเก็บรายละเอียด เก็บเฉพาะจํานวน ไมมรี ายละเอียดอืน่ เพิม่ เติม
2. แบบนับเฉพาะหนาเก็บรายละเอียด ถาตองการนับแยกหนาตองสมัครใหมใหแตละหนา
3. แบบนับแยกหนาเก็บรายละเอียด และสมัครใชบริการครัง้ เดียว มีรายงานจัดอันดับเว็บเพจ
ตัวอยางการเขียน HTML ที่ใชบริการจาก thainame.net แบบที่ 1
<html><body>This is counter of ghainame.net<br>
<iframe src=http://www.thainame.net/c.pl?u=ไทยออลดอทคอม
height= “33” width= “230” marginwidth= “0” marginheight= “0”
vspace= “0” hspace= “0” frameborder= “0” scrolling=no></iframe>
</body></html>

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

10.8 การใชบริการตัวนับฟรี

ตัวอยางการเขียน HTML ทีใ่ ชบริการจาก sitemeter.com แบบที่ 2
<html><body> This is counter of sitemeter.com<br>
<a href=“http://sm2.sitemeter.com/stats.asp?site=sm2thaiall” target= top>
<img src=http://sm2.sitemeter.com/meter.asp?site=sm2thaiall title=“Site Meter”
width=10 height=10 border=0></a>
</body></html>

ตัวอยางการเขียน HTML ทีใ่ ชบริการจาก nedstatbasic.net แบบที่ 3
<html><body>This is counter of nedstatbasic.net<br>
<a href=“http://usa.nedstatbasic.net/cgi-bin/viewstat?name=thaiall”>
<img src=http://usa.nedstatbasic.net/cgi-bin/nedstat.gif?name=thaiall nosave
width=10 height=10 border=0></a>
</body></html>

ตัวอยางการเขียน HTML ที่ใชบริการจาก truehits.net แบบที่ 3 เชนกัน
<html><body> This is counter of truehits.net<br>
<script language=“javascript1.1”>page=“thaialldotcom”</script>
<script language=“javascript1.1” src=“http://truehits1.gits.net.th/data/c0001941.js”></script>
</body></html>
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

ตัวอยางภาพรายงานสถิตบิ างสวนจากผูใ หบริการตัวนับ (Counter)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ผูใ หบริการตับนับฟรี (Free counter)

http://www.truehits.net
http://www.beseen.com/hitcounter
http://sm6.sitemeter.com/default.asp?action=newaccount
http://www.nedstat.com/f35e34_index.htm
http://counter.dserver.org
http://www.hitboxcentral.com
http://www.extreme-dm.com/tracking/?reg
http://www.9hit.com/html/apply.php
http://www.beseen.com/hitcounter
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บทที่ 10 : เทคนิคนารูสําหรับการสรางเว็บไซต

กระดานข า วเป น อี ก บริ ก ารหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู  ใ ช แ ละผู  ใ ห บ ริ ก าร สามารถสื่ อ สารกั น ได
โดยผูใชสามารถ สงคําถามที่สงสัยเขาไปในกระดานขาว แลวผูใหบริการจะเขามาตอบคําถาม
ทํ า ให ผู  ใ ช บ ริ ก ารสามารถ รั บ รู  เ รื่ อ งราว เป น สั ง คมข อ มู ล ที่ ป ระยุ ก ต ม าจาก usenet news
ระบบกระดานขาวมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ทําใหเปนชองทางที่ไดรับความนิยมสําหรับผูใหบริการ
มากกว า การใช e-mail เพราะเป น บริ ก ารที่ ทํ า ให เกิ ด การติ ด ต อ ระหว า งคน 2 คน
แต ก ระดานข า วจะทํ า ให ทุ ก คนเห็ น การสื่ อ สารทั้ ง หมด และทราบข า วสารนั้ น ร ว มกั น
ในรูปแบบของฐานขอมูลทีพ่ รอมใหผใู ชทา นอืน่ กลับมาสืบคนไดเสมอ
คุณสมบัตขิ องกระดานขาวในปจจุบนั (ยังไมมผี บู ริการรายใดใหได)
1. สามารถกรองคําหยาบ จากฐานขอมูลคําหยามของผูใ หบริการ
2. สามารถลบกระทูท ไี่ มสมควร โดยสมาชิกทีส่ มัครใชบริการในฐานขอมูลยอยผูใช
3. สามารถจัดอันดับผูใ ช หรือสมาชิกของผูใ ช
4. สามารแสดง banner หรือตัวนับ ของผูใ ชไดอยางยืดหยุน
5. สามารถสงภาพเขากระดานขาวไดมากกวา 1 ภาพ
6. สามารถใสภาพความรูส กึ ทีผ่ ใู หบริการเตรียมให หรือทีผ่ ใู ชสรางขึน้ มาใชเอง
7. สามารถปรับแตงหนาจอ โดยผูใ ชไดอยางสมบูรณ
8. สามารถนําบางสวน เชน 10 กระทูลาสุด ไปแสดงในหนาเว็บของผูใชได
9. สามารถสรางสวนหัว และสวนทายหนาดวยผูใ ชเอง
10.สามารถจัดกลุม ของกระทู เชนกลุม การเมือง กลุมคอมพิวเตอร เปนตน แตใชฐานขอมูลรวมกัน
11.สามารถแสดงรายละเอียดบางสวนกอนเขาไปอานกระทู
12.สามารถกําหนดจํานวนกระทูตอหนา
13. สามารถเลือกการจัดอันดับ ตามเวลา ขนาด หรือรายชือ่ ผูใ ช เปนตน
14.สามารถแสดงสถิติการใชบริการ หรือการบันทึกกระทูแยก ป เดือน และวัน
15.สามารถเลือกแสดงเฉพาะกระทูตาม e-mail ผูใช หรือวันที่ เปนตน
16.สามารถตอบกระทูใหผูใชทาง e-mail, SMS หรือ ICQ เปนตน
17.สามารถแสดงรายละเอียดผูใ ช ในระบบสมาชิก ผูไมเปนสมาชิกเขาอาน แตตอบไมได
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ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

10.9 การใหบริการกระดานขาว จากผูใหบริการฟรี

>>>

ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
ผูใ หบริการกระดานขาวฟรี
1. http://www.thaimisc.com/freewebboard/signup.php
2. http://bbs.th2.net/
3. http://board.dserver.org
4. http://www.beseen.com/board
ตัวอยางการเขียน HTML ทีใ่ ชบริการจาก thaimisc.com (ใสภาพได)
<html><body> Board by thaimisc.com<br>
<a href=http://www.thaimisc.com/cgi-bin/freewebboard/fompost.pl?user=thaiall>เพิ่มขาว</a>
<a href=http://www.thaimisc.com/cgi-bin/freewebboard/vboard.pl?user=thaiall>อานขาว</a>
</body></html>

ตัวอยางการเขียน HTML ทีใ่ ชบริการจาก th2.net (ใสภาพได)
<html><body>Board by th2.net<br>
<a href=http://bbs.th2net/?0002>ขาว</a>
</body></html>

ตัวอยางการเขียน HTML ทีใ่ ชบริการจาก dserver.org
<html><body>Board by dserver.org<br>
<a href=http://board.dserver.org/l/lovelampang/>อานขาว</a>
</body></html>

ภาพขางลางนี้ แสดงกระทูที่ผูใชสงเขาไป หากผูใชหรือผูรูทานใดตองการอาน
หรือแสดงความคิดเห็น ในกระทูนั้น สามารถคลิ๊กบนหัวขอกระทู แลวสงความเห็นเขาไปรวมได
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