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เทคโนโลยีเว็บเพจ

◗ การนํ าเสนอขอมูลในระบบ WWW (World Wide Web) พัฒนาขึ้น
มาในชวงปลายป 1989

◗ ทีมงานจากหองปฏิบัติการทางจุลภาคฟสิกสแหงยุโรป (European
Particle Physics Labs) หรือที่รูจักกันในนาม CERN

◗ การพัฒนาภาษาที่ใชสนับสนุนการเผยแพรเอกสารของ
นักวิจัย หรือเอกสารเว็บ (Web Document) WWW เรียกวา ภาษา
HTML (HyperText Markup Language)



ลักษณะเดนของการนํ าเสนอขอมูลเว็บเพจ

◗ เชื่อมโยงขอมูลไปยังจุดอื่นๆ บนหนาเว็บได
◗ เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ ในระบบเครือขาย
◗ มีลักษณะคลายกับวาผูอานเอกสารเว็บ
สามารถโตตอบกับเอกสารนั้นๆ ดวยตนเอง



นิยามของคํ าวา “Web”

◗ The Web is a Graphical Hypertext Information System.
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นิยามของคํ าวา “Web”

◗ The Web is Cross-Platform & Distributed.

WWWWWWWWW



ภาษา HTML

◗ HTML หรือ HyperText Markup Language เปนภาษาคอมพิวเตอร
รูปแบบหนึ่ง

◗ มีลักษณะเปนภาษาในเชิงการบรรยายเอกสารไฮเปอรมีเดีย
◗ อาศัยตัวก ํากับ เรียกวา แทก็ (Tag) ควบคุมการแสดงผลของ
ขอความ, รูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ

<A HREF=“file-name.html” TARGET=“_blank”>…</A>
<IMG SRC=“file-name” BORDER=“0”>

<B>…</B>



ภาษา HTML



โปรแกรม Web Browser

◗ เรียกสั้นๆ วา “เบราเซอร (Browser)
◗ ท ําหนาที่แปลเอกสาร HTML แลวแสดงผลผานจอภาพ
◗ มหีลายคาย หลายโปรแกรม เชน Netscape Navigator, Netscape

Communicator ของบริษัท Netscape หรือ Microsoft Explorer
ของบริษัทไมโครซอฟต ตลอดจน Mosaic, Lynx, MacWeb, Cello,
Opera





ทํ าความรูจักกับเอกสารเว็บ

◗ Home Page
◗ เว็บเพจ (Web Pages
หรือ Web Documents)

◗ ชุดเอกสารเว็บ (Web
Presentation)
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Web page Web page
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การพัฒนาเว็บเพจ

◗ ใชภาษา HTML
◗ ในปจจุบันมีเครื่องมือชวยพัฒนาหลากหลายรูปแบบ

• การพัฒนาเว็บเพจดวยการลงรหัส HTML
ดวยโปรแกรม Text Editor

• การพัฒนาเว็บเพจดวยการลงรหัส HTML
ดวยโปรแกรม HTML Editor

• การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสรางงานอัตโนมัติ
หรือ HTML Generator



การพัฒนาเว็บเพจ

◗ การลงรหัส HTML ดวยโปรแกรม Text Editor
• ใช Notepad หรือ

Text Editor
• สามารถควบคุมต ําแหนง
การลงรหัสไดอิสระ

• ตองศึกษาภาษา HTML
• ไมเห็นผลลัพธจากการปอน
คํ าสั่งทันที



การพัฒนาเว็บเพจ

◗ การลงรหัส HTML ดวยโปรแกรม HTML Editor
• ลงรหัสกระท ําไดสะดวก
และรวดเร็ว

• มีปุมคํ าสั่งควบคุมรหัส
คํ าสั่ง HTML คลายๆ กับ
ปุมคํ าสั่งใน MS-Office

• แตโปรแกรมจะไมรูจัก
คํ าสั่ง HTML ใหมๆ



การพัฒนาเว็บเพจ

◗ การลงรหัส HTML ดวยโปรแกรม HTML Generator
• ชวยใหการพัฒนาเอกสารเว็บ กระท ําไดสะดวก และรวดเร็ว
• โปรแกรมจะทํ าการแปลงเอกสารนั้นเปนเอกสาร HTML ใหโดยอัตโนมัติ
• การท ํางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get)
• ผูใชไมตองยุงยากกับศึกษาชุดค ําสั่ง HTML ตลอดจนการลงรหัส HTML



การพัฒนาเว็บเพจ
◗ การลงรหัส HTML ดวยโปรแกรม HTML Generator



ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเพจ

◗ การพัฒนาเว็บเพจที่ดี ควรมีการวางแผนกอนเสมอ
◗ เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)
หลายระบบ

โอนเอกสารเว็บ
ไปสูเครื่องแมขาย

(Server)

เครื่องแมขาย
(Server) ทํ างาน
ดวยระบบ Unix

เรียกดูเอกสารเว็บดวย
เครื่องแมคอินทอช

เรียกดูเอกสาร
เว็บดวย
เครื่องพีซี

พัฒนาเอกสารเว็บ
บนระบบ Windows 95



ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเพจ

◗ วางแผนการพัฒนาเว็บเพจ
◗ ก ําหนดไดเร็กทรอรี่ หรือโฟลเดอร
◗ สรางภาพ หรือจัดหาภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
◗ สรางเอกสารเว็บ
◗ ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานเบราเซอร
◗ สงขอมูลขึ้นเครื่องแมขาย (Server) และทํ าการตรวจสอบผล
การเรียกดูจากเครื่องแมขาย



การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ

◗ การกํ าหนดหัวเรื่อง และรายละเอียดของเนื้อหาที่จะน ําเสนอ
◗ รางเนื้อหาที่จะน ําเสนอในลักษณะของผังงาน และก ําหนดการเชื่อม
หรอืการลิงคระหวางหนาเอกสาร
• แบบลํ าดับขั้น (Hierarchy)
• แบบเชิงเสน (Linear)
• แบบผสม (Combination)



รูปแบบการไหล (Data Flow) ของเอกสารเว็บ

◗ แบบลํ าดับขั้น (Hierarchy)
• เปนการจัดแสดงหนาเว็บเรียงตามล ําดับกิ่งกานแตกแขนงตอเนื่องไป
เหมือนตนไมกลับหัว เหมาะกับเว็บที่น ําเสนอขอมูลไมมากนัก และไม
ตองปรับเปลี่ยนบอยๆ



รูปแบบการไหล (Data Flow) ของเอกสารเว็บ

◗ แบบเชิงเสน (Linear)
• เปนการจัดแสดงหนาเว็บเรียงตอเนื่องไปในทิศทางเดียว มักจะพบใน
กรณีการนํ าเสนอภาพในลักษณะ Presentation หรือ Directory Search





รูปแบบการไหล (Data Flow) ของเอกสารเว็บ

◗ แบบผสม (Combination)
• เปนการจัดหนาเว็บชนิดผสมระหวางแบบล ําดับขั้น และแบบเชิงเสน



การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ

◗ ก ําหนดชื่อไฟลและนามสกุลของไฟลเอกสารเว็บ
• ควบคุมจากผูดูแลระบบเว็บ (Web Administer)
• ผูพัฒนาที่ไมใชผูดูแลระบบจะตองสอบถามกฎการตั้งชื่อโดยละเอียด
โดยปกติมีหลักคราวๆ ดังนี้

• ควรใชตัวอักษร a – z หรือตัวเลข 0 – 9 หรือผสมกัน
• ควรใชตัวอักษรตัวพิมพเล็ก
• หามเวนวรรค หามใชเครื่องหมายอื่นใด ยกเวน Underscore (ขีดลาง) หรือ Dash

(ขีดกลาง)
• ชื่อไฟลแรกของเอกสารเว็บ มักจะใชชื่อ index
• นามสกุลของเอกสารเว็บ มีสองรูปแบบ คือ .htm และ html



การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ

◗ ก ําหนดไดเร็กทรอรี่หรือโฟลเดอร (Directory/Folder)
• มีระบบการจัดเก็บที่เปนระบบ
• สามารถคนหา
และเรียกใชงาน
ไดสะดวก



การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ

◗ สรางภาพหรือจัดหาภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
• ชวยใหเว็บมีความโดดเดน นาสนใจ
• สรางภาพโดยโปรแกรมกราฟกตางๆ เชน PhotoShop, Corel Draw &

Corel Paint, PaintShop, PhotoImpact, PhotoEditor
• เลือกภาพจากชุดภาพส ําเร็จรูปที่มีการวางจ ําหนายในลักษณะคลังภาพ
สํ าหรับทํ าเว็บ (Web ClipArt)

• นํ าภาพจากโปรแกรมอื่น หรือเว็บอื่นๆ มาใชงาน
• เก็บภาพไวในไดเร็กทรอรี่ หรือโฟลเดอรที่เตรียมไว





การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ

◗ สรางเอกสารเว็บ
◗ ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานเบราเซอร

• ควรทํ าการตรวจสอบผลผานโปรแกรมแสดงผลเบราเซอร
หลายคาย หลายรุน

◗ สงขอมูลขึ้นเครื่องแมขาย (Server) และท ําการตรวจสอบผล
การเรียกดูจากเครื่องแมขาย



กราฟกไฟลบนอินเทอรเน็ต

◗ ไฟลกราฟกที่สนับสนุนระบบอินเทอรเน็ต ปจจุบันมี 3 ไฟลหลัก ๆ คือ
• ไฟลสกุล GIF (Graphics Interlace File)
• ไฟลสกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group)
• ไฟลสกุล PNG (Portable Network Graphics)



ไฟลสกุล GIF (Graphics Interlace File)
◗ จุดเดนของไฟลประเภทนี้คือ

• มีขนาดไฟลตํ่ า
• สามารถทํ าพื้นของภาพใหเปนพื้นแบบโปรงใสได (Transparent)
• มีระบบแสดงผลแบบหยาบและคอยๆ ขยายไปสูละเอียดในระบบ Interlace
• มีโปรแกรมสนับการสรางจ ํานวนมาก
• เรียกดูไดกับ Graphics Browser ทุกตัว
• ความสามารถดานการนํ าเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (Gif Animation)

◗ จุดดอยของไฟล
• แสดงสีไดเพียง 256 สี



ไฟลสกุล GIF (Graphics Interlace File)

◗ เปนไฟลกราฟกมาตรฐานที่ทํ างานบนอินเทอรเน็ต มักจะใชเมื่อ
• ตองการไฟลที่มีขนาดเล็ก
• จํ านวนสีและความละเอียดของภาพไมสูงมากนัก
• ตองการพื้นแบบโปรงใส
• ตองการแสดงผลแบบโครงรางกอน แลวคอยแสดงผลแบบละเอียด
• ตองการนํ าเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหว



ไฟลสกุล GIF (Graphics Interlace File)

◗ ไฟล .GIF มี 2 สกุล ไดแก
• GIF87 พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1987 เปนไฟลกราฟกรุนแรกที่สนับสนุนการนํ าเสนอ
บนอินเทอรเน็ต เปนไฟลที่มีขนาดเล็กและแสดงผลสีไดเพียง 256 สี และกํ าหนด
ใหแสดงผลแบบโครงรางได (Interlace)



ไฟลสกุล GIF (Graphics Interlace File)

◗ ไฟล .GIF มี 2 สกุล ไดแก
• GIF89A พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1989 เปนไฟลกราฟกที่พัฒนาตอจาก GIF87 โดย
เพิ่มความสามารถการแสดงผลแบบพื้นโปรงใส (Transparent) และการสราง
ภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation) ซึ่งเปนไฟลกราฟกที่มีความสามารถพิเศษ
โดยนํ าเอาไฟลภาพหลายๆ ไฟลมารวมกันและนํ าเสนอภาพเหลานั้นโดยอาศัยการ
หนวงเวลา มีการใสรูปแบบการนํ าเสนอลักษณะตางๆ (Effects) ในลักษณะภาพ
เคลื่อนไหว



การแสดงผลแบบ Interlace ของ GIF
หมายถึงคุณลักษณะของการแสดงผลแบบโครงราง และคอยๆ แสดง

แบบละเอียด โดยใชหลักการแทรกสอดของเสนสี โดยปกติการแสดงผลภาพ
บนอินเทอรเน็ต จะแสดงผลไลจากขอบบนของภาพจนถึงขอบลาง ซึ่งมักจะ
แสดงผลชามาก เพราะตองรอใหแตละสวนแสดงผลครบทุกความละเอียด
แตดวยเทคนิคการแทรกสอด ภาพจะแสดงแบบเต็มรูป แตแสดงผลแบบ

หยาบๆ คลายๆ กับการแสดงผลแบบเบลอ แลวคอยๆ ชัดเจนขึ้นตามเวลาทํ า
ใหผูใชเห็นภาพโครงรางกอน หากไมพอใจจะดูก็สามารถขามการแสดงผลไปได
เลยทันที เทคนิคนี้จะอาศัยการแสดงผลของเสนสีทีละเสนใหแสดงผลแทรก
สอดกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกเสน



รูปภาพที่แสดงในโหมดปกติ

รูปภาพที่แสดงในโหมด Interlaced



การแสดงผลภาพแบบ Interlaced



Transparent

◗ หมายถึงคุณลักษณะของภาพ ที่มีการดรอป (Drop) การแสดงสีที่ตองการ
มักจะเปนสีพื้น (จริงๆ เลือกสีไดมากกวา 1 สี) เพื่อใหสีที่เลือกโปรงใส และ
แสดงผลตามสีพื้นของ Browser



การแสดงผลแบบ Transparent GIF



ไฟลสกุล JPG (Joint Photographer’s Experts
Group)
◗ จุดเดนคือ

• สนับสนุนสีไดถึงตามคา True Color ถึง 24 bit colors
• สามารถกํ าหนดคาการบีบไฟลไดตามที่ตองการ (compress files)
• มีระบบแสดงผลแบบหยาบและคอยๆ ขยายไปสูละเอียดในระบบ Progressive
• มีโปรแกรมสนับสนุนการสรางจ ํานวนมาก
• เรียกดูไดกับ Graphics Browser ทุกตัว

◗ จุดดอยคือ
• ทํ าใหพื้นของรูปโปรงใสไมได



การแสดงผลแบบ Progressive JPG



ไฟลสกุล PNG (Portable Network Graphics)

◗ จุดเดนคือ
• สนับสนุนสีไดถึงตามคา True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit)
• สามารถกํ าหนดคาการบีบไฟลไดตามที่ตองการ
• มีระบบแสดงผลแบบหยาบและคอยๆ ขยายไปสูละเอียด (Interlace)
• สามารถทํ าพื้นโปรงใสได



ไฟลสกุล PNG (Portable Network Graphics)

◗ จุดดอยคือ
• ไมสนับสนุนกับ Graphic Browser รุนเกา สนับสนุนเฉพาะ IE 4 และ

Netscape 4
• ความละเอียดของภาพและจํ านวนสีขึ้นอยูกับ Video Card
• โปรแกรมสนับสนุนในการสรางมีนอย



ภาษาไทยกับเว็บเพจ

◗ เบราเซอรสวนมากจะตัดค ําไมเปน ตองอาศัยแท็ก <WBR> ชวยใน
การตัดคํ า หรือการใสชองวางเปนชวงๆ

◗ การควบคุมเรื่องภาษาไทย ยังเกี่ยวของกับ
• ฟอนต
• การเขารหัสอักษร (Character Encoding)



ภาษาไทยกับเว็บเพจ

◗ การเขารหัสอักษร (Character Encoding)

<META http-equiv=“Content-Type” content=“text/html;charset=ISO-8859-1”>



Macromedia Dreamweaver 3.0

◗ โปรแกรมสรางเอกสารเว็บที่ทํ างานในลักษณะ HTML
Generator

◗ ลักษณะการท ํางานคลายๆ กับการพิมพเอกสารดวย Word
Processor



จุดเดนของโปรแกรม

◗ ไมจํ าเปนตองศึกษาภาษา HTML มากอน
◗ ปุมควบคุมการทํ างาน ไดจัดแบงเปนหมวดหมู ชวยใหการสั่ง
งานกระทํ าไดสะดวก และรวดเร็ว

◗ สามารถใชงานภาษาไทยไดดี
◗ มีฟงกชันใหปอน หรือแกไขรหัสคํ าสั่ง HTML ดวย HTML

Inspector
◗ ความสามารถในการทํ า Image Roller ...



ลักษณะจอภาพการทํ างาน

จอภาพหลัก

แถบวัตถุ

แถบคุณสมบัติ

แถบสั่งงาน



คากํ าหนดเพื่อใชสรางเอกสารเว็บภาษาไทย

◗ เลือกเมนูคํ าสั่ง Edit, Preference…
◗ เลือกกลุมคํ าสั่ง (Category) ชื่อ “Fonts / Encoding”

เปลี่ยนเป
น



คากํ าหนดเพื่อใชสรางเอกสารเว็บภาษาไทย

◗ เลือกเมนูคํ าสั่ง Modify, Page Properties...

เปลี่ยนเป
น



คากํ าหนดเพื่อใชสรางเอกสารเว็บภาษาไทย

◗ เลือกคํ าสั่ง Text, Font, Edit Font List…
◗ เลือกฟอนต “MS Sans Serif” จากรายการ Available Fonts

◗ คลิกที่ปุม      แลวคลิก OK




