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บทที่ 10
เทคนิคน ารู สํ าหรับการสร างเว็บไซต 

การพัฒนาเว็บเพจ มีเทคนิคมากมายใหเลือกใช ขึ้นอยูกับผูพัฒนาที่จะเลือกแบบใหสอด
คลองและเหมาะสมกับเนื้อหา สําหรับมือใหมที่ไมมีใครชี้แนะ ควรทราบเทคนิคพื้นฐานในบทนี้
เพราะเปนหลักการที่สําคัญที่อาจชวยประหยัดเวลาในการเรียนรู และสงผลใหการพัฒนาเว็บไซต
ไปถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว

10.1  กําหนดรูปแบบเว็บไซตดวย CSS
หลายปกอน ผูเขยีนตองใชคาํสัง่ font กาํหนดแบบอกัษรเปน ms sans serif ในทกุชองทีใ่ชคาํสัง่

td  เพือ่ใหตวัอกัษรทีเ่ปนภาษาไทยอานไดงาย  ในยคุนัน้ยงัใช netscape รุน 3  ทาํใหการพฒันาตองใชเวลา
แตปจจบุนั Internet explorer รุนใหมยอมรบัคาํสัง่ของ CSS (Cascading Style Sheets) ทําใหกําหนด
ครัง้เดยีวแตมผีลทัง้แฟมได

ความสามารถของ CSS นัน้ยงัมอีกีมาก แตขอแนะนาํเพยีงตวัอยางขางลางนีก้เ็พยีงพอสาํหรบั
มอืใหม หากตองการกาํหนดรปูแบบใหมคีวามหลากหลายภายในหนาเวบ็เดยีวกนั  กต็องสรางขอกาํหนด
ใหมากขึน้ เพราะ CSS ชวยกาํหนดรปูแบบภายในเวบ็เพจ เชน แบบตวัอกัษร (Font)  ส ี(Color) และขนาด
(Size) เปนตน  คาํสัง่นีอ้ยูระหวาง <style type= “text/css”> และ </style>
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ตวัอยางการเขียนเว็บเพจโดยใช 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
เวบ็มาสเตอรมากมายไมเคยเขาเวบ็ไซตประเภท search engine เพือ่ลงทะเบยีนเวบ็ไซต (Add URL)

โดยไปกรอกคาํอธบิาย (Description) และคาํสบืคน (Keywords) เพราะไดกรอกขอมลูไวทีส่วนหวั (Head)
ของทกุเวบ็เพจ สาํหรบัรายละเอยีดทีจ่าํเปน คอื keywords และ description ถามกีารกาํหนด meta 2 สวน
นีไ้ว บรรดา search engine ทีแ่ขงขนัหาขอมลู เพือ่นาํไปสนองความตองการของผูสบืคน จะสงโปรแกรม
ทีเ่รยีกวา robot ซึง่ทาํงานอตัโนมตั ิไปสบืคนอยางละเอยีดในเวบ็ไซตทัว่โลก วามขีอมลูเวบ็ไซตอยางไร
เมือ่พบ keywords และ description กจ็ะนาํไปเกบ็ในฐานขอมลู แตถาไมพบมกัจะอานในสวนของ title
และขอมลูบางสวนมาจดัทาํฐานขอมลูแทน ซึง่อาจไมตรงวตัถปุระสงคของเวบ็ไซต

ตวัอยางการเขียนเว็บเพจโดยใช 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
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2. <body topmargin=0 leftmargin=0><img src=me.jpg>
อธบิาย ทาํใหเวบ็เพจไมมชีองไฟ เชน ภาพ me.jpg จะอยูชดิดานบน และซาย โดยไมมชีองไฟใหเห็น
3. <table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
อธบิาย ทาํใหขอบตารางไมมคีวามกวาง ทาํใหไมเหน็รอยตอระหวาง row และ column
4. <marquee behavior=alternate scrolldelay=1000></marquee>
อธบิาย ขอความเลือ่นไปมาซายขวาชามาก ถาลดจาํนวนของ scrolldelay จะทําใหเร็วขึ้น
5. <marquee direction=up height=100 onmouseover= “stop();” onmouseout= “start();”></marquee>
อธบิาย ขอความเลือ่นขึน้ เมือ่เลือ่น mouse เขาไปจะหยุด เลื่อน mouse ออก ก็จะเลื่อนขึ้นตอไป
6. <div style= “position:absolute; left:10px; top:10px;”><img src=me.jpg></div>
อธบิาย วางภาพ me.jpg ทบั โดยไมสนวาจดุนัน้จะมอีะไรวางอยู หางจากขอบดานซาย และดานบน 10 Pixel
7. <script language=javascript>window.open(“me.htm”, “me”, “width=300,height=99");</script>
อธบิาย เมือ่มกีารเปดเวบ็เพจ จะเปดเวบ็เพจ me.htm อกีหนาขึน้มาคูกนัในหนาตางใหม เปดทเีดยีว 2 หนา
8. <embed src=http://lampang.thcity.com/burin2.mpg autoplay=false></embed>
อธบิาย เพือ่แสดงภาพ VDO ทีไ่ดภาพมาจากกลอง digital ทีถ่ายภาพได

10.4  การสราง Redirect URL ดวยคําสั่ง Frame
หลายเวบ็ไซตตองการแสดง URL (Uniform Resource Locator หรอื Universal Resource Locator)

ไวเหมอืนเดมิ แตไปเปดเวบ็เพจใหมทีอ่าจฝากไวกบั free hosting หรอืเวบ็มาสเตอรบางทานทีม่พีืน้ทีข่อง
ตนเอง แตตองการใชบรกิารจากเวบ็อืน่ โดยไมตองการใหผูใชทัว่ไปพบวาไมอยูในเวบ็ไซตของตน อาจใช
หลกัการนีใ้นการดงึเวบ็อืน่เขามาแสดง โดยแสดงชือ่ URL ไวเชนเดมิ

สาํหรบัการจดโดเมนเนม(Domain name) ในปจจบุนัมเีสยีคาใชจายประมาณ 600 บาทตอป
หลายทาน ไมพรอมเสียคาใชจายเพิ่มสําหรับคา web hosting จึงนําเว็บไปฝากไวกับ free hosting
แลวใชบรกิาร redirect เพือ่สัง่ใหชี ้ไปยงัเวบ็ทีฝ่ากไวกบั free hosting แตชือ่ URL ทีเ่หน็ยงัเปนชือ่เวบ็ไซตเดมิ
ผูทีใ่หบรกิารจดโดเมน และ redirect เชน domainatcost.com, thainic.com หรอื bythailand.com เปนตน
ตวัอยางเวบ็ไซตของผูเขยีนทีใ่ชวธิกีารนีเ้ชน perlphpasp.com, lovelampang.com หรอื weblampang.com
เปนตน

ตวัอยางการเขยีนเวบ็เพจโดยใช 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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<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 คอื การแบงหนาจอออกเปนหลายสวน เพือ่เรยีกแฟม html หลายแฟมมาแสดง

ภายในหนาจอเดยีวกนั
ตวัอยางทีน่าํมาแสดงนี ้ เปนตวัอยางจรงิจากเวบ็ http://www.lovelampang.com เริม่ตนดวยการ

แบง column ออกเปน 2 สวน ดานซายกวาง 200 Pixel ดานขวากวางตามพืน้ทีท่ีเ่หลอื เมือ่แบงเสรจ็แลว
นาํพืน้ทีเ่ฉพาะดานซายทีก่วาง 200 Pixels มาแบงอกีครัง้ โดยแบงตามแนวนอน ใหดานบนกวาง 38 Pixels
ดานลางสงูตามพืน้ทีท่ีเ่หลอือยู

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
ถาตองการเลือ่น mouse ไปทีต่วัเลอืกใด แลวเปลีย่นภาพ มหีลายวธิทีีจ่ะทาํ วธิหีนึง่ทีง่ายคอืการใช

javascript เพราะมหีลกัการทีเ่ขาใจงายไมซบัซอน แตทานตองสรางภาพมา 2 ภาพ ภาพแสดงใชแสดงเปน
ปกต ิแตอกีภาพหนึง่ใชแสดงเมือ่เลือ่น mouse ไปอยูเหนอืภาพ เรยีกเหตกุารณนีว้า mouse over

ตวัอยางนีต้องใชภาพทัง้หมด 6 ภาพ ซึง่ผูเขยีนสรางดวยโปรแกรม paint อยางงาย ทกุครัง้ทีเ่ปดเวบ็
จะแสดงภาพใหเหน็ 3 ภาพ อกี 3 ภาพ จะซอนไว เมือ่ใช mouse ไปวางไวเหนอืภาพใด กจ็ะเปลีย่นเปนอกี
ภาพหนึง่ ตวัอยางนีใ้ช mouse ไปวางไวเหนอืภาพกลาง ทาํใหภาพคาํวา ศนูยสอบ เปลีย่นไป

ตวัอยางโปรแกรมปรบัปรงุมาจาก 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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<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
บางครัง้ทานมภีาพอยูภาพหนึง่ แตตองการทาํ link หลายแหงในภาพนัน้ เชน การทาํ link ในแผนที่

จงัหวดั หรอืภาพเมนทูีม่ขีนาดใหญ เปนตน ตวัอยางนีค้อืการสราง 3 link ในภาพเดยีว แตมรีปูแบบตางกนั
3 แบบคอื สีเ่หลีย่ม วงกลม และหลายเหลีย่ม สาํหรบัภาพทานอาจใชโปรแกรมเชน paint หรอื photoshop
สรางขึน้ แลวนาํโปรแกรมทีผู่เขยีนนาํเสนอไปปรบัปรงุใหสอดคลองกบัความตองการ
     ตวัอยางเงือ่นไขทีต่องการจากการ map ภาพชือ่ map.jpg

1. ถาคลิก๊บนภาพสีเ่หลีย่มจะเปดเวบ็ htmsamfd.htm
2. ถาคลิก๊บนภาพวงกลมจะเปดเวบ็ htmsamfh.htm
3. ถาคลิก๊บนภาพหลายเหลีย่มจะเปดเวบ็ htmsamfw.htm

ตวัอยางโปรแกรมปรบัปรงุมาจาก 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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10.8  การใชบริการตัวนับฟรี
ถาตองการทราบวาเว็บไซตของตนมีคนเขาวันละเทาใด สามารถทําไดโดยไมตอง

เขียนโปรแกรม ดวยตนเอง มีเว็บไซตที่เปดใหบริการมากมาย ทานเพียงไปสมัคร แลวนํา HTML
code ทีไ่ดรบัจากผูให      บรกิารนาํมาใสไวในเวบ็ ในตาํแหนงที่ทานเห็นวาเหมาะสม ขอใหระวังเรื่อง
เทคนคิการใชตวันบั เพราะเทคนคิ ของผูใหบรกิารแตละรายไมเหมอืนกนั บางเทคนิคใชไมไดกับทุก
browser ในปจจุบัน
     การแบงบรกิารเปน 3 แบบ

1. แบบนบัเฉพาะหนาไมเกบ็รายละเอยีด เกบ็เฉพาะจาํนวน ไมมรีายละเอยีดอืน่เพิม่เตมิ
2. แบบนบัเฉพาะหนาเกบ็รายละเอยีด ถาตองการนบัแยกหนาตองสมคัรใหมใหแตละหนา
3. แบบนบัแยกหนาเกบ็รายละเอยีด และสมคัรใชบรกิารครัง้เดยีว มรีายงานจดัอนัดบัเวบ็เพจ

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>

ตวัอยางการเขยีน HTML ทีใ่ชบรกิารจาก sitemeter.com แบบที ่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>

ตวัอยางการเขยีน HTML ทีใ่ชบรกิารจาก nedstatbasic.net แบบที ่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>

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

http://www.thainame.net/c.pl?u
http://sm2.sitemeter.com/stats.asp?site=sm2thaiall
http://sm2.sitemeter.com/meter.asp?site=sm2thaiall
http://usa.nedstatbasic.net/cgi-bin/viewstat?name=thaiall
http://usa.nedstatbasic.net/cgi-bin/nedstat.gif?name=thaiall
http://truehits1.gits.net.th/data/c0001941.js
http://www.pdffactory.com


88<<<

ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

Introduction to Webmaster

ตวัอยางภาพรายงานสถติบิางสวนจากผูใหบริการตัวนับ (Counter)

ผูใหบรกิารตับนับฟร ี(Free counter)
1. http://www.truehits.net
2. http://www.beseen.com/hitcounter
3. http://sm6.sitemeter.com/default.asp?action=newaccount
4. http://www.nedstat.com/f35e34_index.htm
5. http://counter.dserver.org
6. http://www.hitboxcentral.com
7. http://www.extreme-dm.com/tracking/?reg
8. http://www.9hit.com/html/apply.php
9. http://www.beseen.com/hitcounter
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บทที่ 10 : เทคนิคนารูสําหรับการสรางเว็บไซต
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ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

10.9  การใหบริการกระดานขาว จากผูใหบริการฟรี
กระดานขาวเปนอีกบริการหนึ่งที่ทําใหผู ใชและผู ใหบริการ  สามารถสื่อสารกันได

โดยผูใชสามารถ สงคําถามที่สงสัยเขาไปในกระดานขาว แลวผูใหบริการจะเขามาตอบคําถาม
ทําใหผู ใชบริการสามารถ รับรู เรื่องราว เปนสังคมขอมูลที่ประยุกตมาจาก usenet news
ระบบกระดานขาวมกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง ทาํใหเปนชองทางที่ไดรับความนิยมสําหรับผูใหบริการ
มากกว าการใช   e-mail เพราะเปนบริการที่ทําให เกิดการติดตอระหวางคน  2 คน
แตกระดานข าวจะทําให ทุกคนเห็นการสื่อสารทั้งหมด และทราบขาวสารนั้น ร วมกัน
ในรปูแบบของฐานขอมลูทีพ่รอมใหผูใชทานอืน่กลบัมาสบืคนไดเสมอ
คณุสมบตัขิองกระดานขาวในปจจบุนั (ยงัไมมผีูบรกิารรายใดใหได)
1. สามารถกรองคาํหยาบ จากฐานขอมลูคาํหยามของผูใหบรกิาร
2. สามารถลบกระทูทีไ่มสมควร โดยสมาชกิทีส่มคัรใชบรกิารในฐานขอมูลยอยผูใช
3. สามารถจดัอนัดบัผูใช หรอืสมาชกิของผูใช
4. สามารแสดง banner หรอืตวันบั ของผูใชไดอยางยดืหยุน
5. สามารถสงภาพเขากระดานขาวไดมากกวา 1 ภาพ
6. สามารถใสภาพความรูสกึ ทีผู่ใหบรกิารเตรยีมให หรอืทีผู่ใชสรางขึน้มาใชเอง
7. สามารถปรบัแตงหนาจอ โดยผูใชไดอยางสมบรูณ
8. สามารถนําบางสวน เชน 10 กระทูลาสุด ไปแสดงในหนาเว็บของผูใชได
9. สามารถสรางสวนหวั และสวนทายหนาดวยผูใชเอง
10.สามารถจดักลุมของกระทู เชนกลุมการเมือง กลุมคอมพิวเตอร เปนตน แตใชฐานขอมูลรวมกัน
11.สามารถแสดงรายละเอยีดบางสวนกอนเขาไปอานกระทู
12.สามารถกาํหนดจาํนวนกระทูตอหนา
13. สามารถเลอืกการจดัอนัดบั ตามเวลา ขนาด หรอืรายชือ่ผูใช เปนตน
14.สามารถแสดงสถิติการใชบริการ หรือการบันทึกกระทูแยก ป เดือน และวัน
15.สามารถเลือกแสดงเฉพาะกระทูตาม e-mail ผูใช หรือวันที่ เปนตน
16.สามารถตอบกระทูใหผูใชทาง e-mail, SMS หรือ ICQ เปนตน
17.สามารถแสดงรายละเอยีดผูใช ในระบบสมาชิก ผูไมเปนสมาชิกเขาอาน แตตอบไมได
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

Introduction to Webmaster

ผูใหบรกิารกระดานขาวฟรี
1. http://www.thaimisc.com/freewebboard/signup.php
2. http://bbs.th2.net/
3. http://board.dserver.org
4. http://www.beseen.com/board
ตวัอยางการเขยีน HTML ทีใ่ชบรกิารจาก 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>

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

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

ภาพขางลางนี ้แสดงกระทูที่ผูใชสงเขาไป หากผูใชหรือผูรูทานใดตองการอาน
หรอืแสดงความคดิเหน็ ในกระทูนั้น สามารถคลิ๊กบนหัวขอกระทู แลวสงความเห็นเขาไปรวมได
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