
บทที ่11 
แบ่งหน้าเวบ็เพจด้วยเฟรม (Frame) 

 หากตอ้งการแสดงผลเวบ็เพจบนบราวเซอร์ไดห้ลายหน้าพร้อมกนั เราจะใช้การแบ่งเฟรม
ในการแสดงผลของหนา้เวบ็เพจแต่ละส่วน ดงันั้นหากตอ้งการออกแบบเวบ็เพจดว้ยเฟรมแลว้ควรรู้
ขั้นตอนการออกแบบและองคป์ระกอบต่างๆของเฟรมท่ีใชด้ว้ย 
รู้จักกบัเฟรม (Frame) 
 เฟรม คือการแบ่งพื้นท่ีบนวินโดว์ของบราวเซอร์ออกเป็นหลายๆส่วน ซ่ึงแต่ละส่วน
สามารถแสดงเน้ือหาจากเวบ็เพจท่ีแตกต่างกนัได ้ตามปกติเรามกันิยมใชเ้ฟรมเพื่อแบ่งพื้นท่ีวินโดว์
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ีมีเน้ือหาคงท่ี เช่น โลโก,้ แบนเนอร์, เมนู, เป็นตน้ เน้ือหากลุ่มน้ีมกัอยู่ในเฟรมท่ีมี
ขนาดตายตวัซ่ึงแสดงขอ้มูลทั้งหมดไดพ้อดี 

กลุ่มเน้ือหาหลกั จะอยูใ่นเฟรมซ่ึงมีการเปล่ียนเวบ็เพจท่ีแสดงไปไดเ้ร่ือยๆทั้งน้ีเฟรมท่ีใช้
มกัมีขนาดไม่แน่นอน โดยสามารถปรับได้ตามขนาดวินโดว์บราวเซอร์ และถ้าเน้ือหายาวเกิน
หนา้จอ ก็สามารถเล่ือนสโครลบาร์เพื่อดูขอ้มูลส่วนอ่ืนได ้
เฟรมเซ็ตประกอบดว้ย 3 หลกั 
 
 เฟรมบน 
 
 เฟรมซา้ย เฟรมหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.127  รู้จกักบัเฟรม (Frame) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของเฟรม 
 เฟรมเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบ 2 อยา่งคือ เฟรมเซ็ต และ เวบ็เพจ 
เฟรมเซ็ต (Frameset) 
 คือเวบ็เพจหลกัซ่ึงท าหนา้ท่ีแบ่งเฟรม เฟรมเซ็ตเป็นไฟล์ HTML เช่นเดียวกบัเวบ็เพจทัว่ไป 
และมีวิธีใช้งานต่างๆเหมือนกัน ส่ิงท่ีแตกต่างคือภายในเฟรมเซ็ตจะมีค าสั่งส าหรับแบ่งวินโดว์
บราวเซอร์ออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงเรียกว่าเฟรม พร้อมทั้ งก าหนดว่าแต่ละส่วนช่ืออะไร, เร่ิมต้นท่ี
ต าแหน่งใด, มีขนาดและคุณสมบติัเป็นอยา่งไร และแต่ละเฟรมจะแสดงเวบ็เพจใดในตอนเร่ิมตน้ 
 เฟรมแต่ละเฟรมภายในเฟรมเซ็ตจะมีคุณสมบติัท่ีคุณสามารถปรับแต่ง เช่น ให้มีสโครล
บาร์ หรือให้ผูช้มปรับขนาดเฟรมได้หรือไม่ เป็นต้น ตามปกติเฟรมเซ็ตมกันิยมใช้เป็นโฮมเพจ 
กล่าวคือเม่ือผูช้มเขา้มาท่ีเว็บไซต์ก็จะพบกบัเฟรมเซ็ต (พร้อมทั้งเว็บเพจเร่ิมตน้ท่ีแสดงในแต่ละ
เฟรม) เลย หลังจากนั้นเม่ือคลิกเมนูหรือลิงค์เว็บเพจอ่ืนๆ จึงจะถูกเรียกข้ึนมาแสดงในเฟรมท่ี
ก าหนดไว ้
เวบ็เพจ 
 คือเวบ็เพจทัว่ๆไปนัน่เอง ทั้งน้ีคุณสามารถน าเว็บเพจใดๆมาแสดงในเฟรมก็ได ้เพียงแต่
อาจจะตอ้งจดัเลยเ์อาท์ให้เหมาะสม เช่น ก าหนดความกวา้งของภาพกราฟิกหรือตารางไม่ให้เกิน
ความกวา้งของเฟรม เป็นตน้ นอกจากน้ีลิงค์ต่างๆก็จะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายดว้ยว่าจะให้เวบ็
เพจปลายทางถูกแสดงในเฟรมใด 
ข้อควรระวงัในการใช้เฟรม 
 เน่ืองจากเฟรมมีคุณสมบติัเฉพาะตัวบางอย่างท่ีแตกต่างจากเว็บเพจทัว่ไป ดังนั้ นการ
น ามาใชจึ้งมีขอ้ท่ีควรระวงัดงัน้ี 
 

ไม่ควรแบ่งเฟรมมากเกินไปเพราะจะสร้างความสับสนให้กบัผูช้ม ควรใช้เฟรมเท่าท่ี
จ  าเป็น 

ตอ้งก าหนดคุณสมบติัของเฟรมและเวบ็เพจท่ีแสดงในเฟรมใหเ้หมาะสม เช่น เฟรมท่ีเป็น
เมนูไม่ควรใหเ้กิดสโครลบาร์ และไม่ควรใหมี้เน้ือหาท่ีใหญ่เกินเฟรม 

การทดสอบลิงคต่์างๆตอ้งดูดว้ยวา่เวบ็เพจปลายทางแสดงข้ึนในเฟรมท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
เม่ือให้เฟรม ในช่อง Address ของบราวเซอร์จะแสดงเฉพาะ URL หลกัของเวบ็ไซตโ์ดย

ไม่เปล่ียนแปลงไปตามลิงค์ท่ีเปิด ดงันั้นผูช้มจะไม่สามารถบุ๊คมาร์คหน้าเวบ็เพจท่ีตอ้งการ เพราะ
เม่ือท าบุค๊มาร์คจะไดแ้ต่ URL หลกัของเวบ็ไซตเ์ท่านั้น 



เม่ือมีผูลิ้งคจ์ากเวบ็ไซตอ่ื์นมายงัเวบ็ไซตข์องคุณ ถา้เขาไม่ไดลิ้งคม์ายงัโฮมเพจหรือเฟรม
เซ็ตแต่กลบัลิงค์มายงัเว็บเพจแต่ละหน้าโดยตรง ก็จะท าให้เว็บเพจของคุณจะแสดงเน้ือหาท่ีไม่
สมบูรณ์ 
ข้อพจิารณาในการออกแบบเฟรม 
 เม่ือคุณตดัสินใจใช้เฟรมแบ่งหน้าเวบ็เพจ ขั้นต่อไปก็คือการออกแบบว่าจะให้เฟรมเซ็ตมี
องคป์ระกอบและคุณสมบติัอยา่งไร ซ่ึงเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาคือ 

จะแบ่งวนิโดวอ์อกเป็นก่ีเฟรม และรูปแบบการแบ่งเป็นอยา่งไร 
จะใหมี้ขอบเฟรมหรือไม่ และถา้มีขอบจะใหผู้ช้มปรับขนาดเฟรมไดห้รือไม่ 
เน้ือหาในแต่ละเฟรมคืออะไร เช่น เฟรมหน่ึงอาจจะเป็นเมนูซ่ึงอยู่คงท่ี ส่วนอีกเฟรมมี

เน้ือหาท่ีเปล่ียนแปลงได ้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเฟรม คือก าหนดวา่เม่ือผูช้มคลิกท่ีลิงคใ์นเฟรมหน่ึงแลว้ จะให้เวบ็

เพจปลายทางแสดงท่ีเฟรมใด 
สร้างเฟรมเซ็ต (Frameset) 
 ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่าการใชเ้ฟรมมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือเฟรมเซ็ตและเวบ็เพจทัว่ไป ซ่ึงคุณ
จะเลือกสร้างอะไรก่อนหรือหลงัก็ได ้ส าหรับการสร้างเวบ็เพจทัว่ไปไดอ้ธิบายมาแลว้ในบทก่อนๆ 
ดงันั้นในบทน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเฟรมเซ็ต และการน าเวบ็เพจมาแสดงในเฟรม 
วธีิการสร้างเฟรมเซ็ตท าได ้3 แบบดว้ยกนัคือ 

สร้างจากตน้แบบท่ีโปรแกรมเตรียมไวแ้ลว้ โดยใชค้  าสั่ง File >New 
สร้างเฟรมเซ็ตเอง 
สร้างเฟรมเซ็ตเอง ดว้ยวธีิคลิกลากเส้นแบ่งเฟรมบนวนิโดว ์Document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการสร้างเซ็ตจากต้นแบบ 
1.เลือก File > New  2.เลือก Page from Sample   3.เลือก Frameset    4.เลือกรูปแบบ 
 
 แสดงรูปแบบการ 
  แบ่งเฟรม 
 
 
 5.คลิก 
 
 
 
 
6.ตั้งช่ือไตเติลของเฟรม      7.คลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.128  วธีิการสร้างเซ็ตจากตน้แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สร้างเฟรมเซ็ตด้วยเคร่ืองมือ Frames 
 
2.คลิกแทบ็Layout     1.สร้างเวบ็เพจใหม่หรือเปิด 
       เวบ็เพจท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 
 
 
       3.คลิกเลือกรูปแบบการแบ่งเฟรม 
 
 
  
 
 
 
 

ผลคือจะได้เฟรมเซ็ตใหม่ โดยเว็บเพจท่ีเปิดอยู่ตามขั้นตอนท่ี 1 จะถูกน าไปใส่ในเฟรมท่ี
ใหญ่ท่ีสุดโดยอตัโนมติั 
สร้างเฟรมเซ็ตด้วยวธีิคลกิลากเส้นแบ่งเฟรม 
 สามารถคลิกลากเส้นแบ่งเฟรมออกมาจากขอบเฟรมเซ็ตแต่ละด้าน แล้ววางไวต้รงจุดท่ี
ตอ้งการได ้ 
แก้ไขเฟรมเซ็ต 
 สามารถแกไ้ขเฟรมเซ็ตโดยปรับขนาดเฟรม หรือเพิ่ม/ลดช่องเฟรมต่างๆตามตอ้งการ 
ปรับขนาดเฟรม 

ท าไดโ้ดยคลิกลากเส้นแบ่งเฟรมไปยงัต าแหน่งใหม่ 
เพิม่เฟรม 

กดคีย ์Alt คา้งไว ้แลว้คลิกลากท่ีเส้นแบ่งเฟรม 
ลดเฟรม 

คลิกลากเฟรมเส้นแบ่งเฟรมแนวตั้งไปท่ีขอบดา้นซ้ายหรือขวา หรือคลิกลากเส้นแบ่งเฟรม
แนวนอนไปท่ีขอบดา้นบนหรือล่าง 
 

รูปท่ี 2.129  การสร้างเฟรมเซ็ตดว้ยเคร่ืองมือ Frames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การซ้อนกนัของเฟรมเซ็ต 
 จากหัวขอ้ท่ีผ่านมาคุณไดรู้้จกักบัวิธีการต่างๆในการสร้างเฟรมให้มีรูปแบบตามตอ้งการ 
โดยไม่สนใจวา่โครงสร้างภายในของเฟรมเซ็ตนั้นเป็นอยา่งไร แต่ความจริงแลว้โครงสร้างน้ีจะมีผล
ต่อการเลือกและการก าหนดคุณสมบติัของเฟรม ดงันั้นจึงควรมาท าความเขา้ใจสักเล็กนอ้ย 
 เฟรมเซ้ตเกิดจากแท็ก <framese>ของ HTML ซ่ึงจะสร้างไดเ้ฉพาะช่องเฟรมแบบง่ายๆท่ีมี
จ านวนแถวหรือจ านวนคอลมัน์เท่ากนัโดยตลอด ดงันั้นถา้ตอ้งการเฟรมรูปแบบอ่ืนก็จะตอ้งให้แท็ก 
<frameset>มากกวา่ 1 ชุด  
เลอืกเฟรมและเฟรมเซ็ต 
 เม่ือตอ้งการปรับแต่งคุณสมบติัของเฟรมหรือเฟรมเซ็ต คุณจะตอ้งเลือกเฟรมหรือเฟรมเซ็ต
นั้นก่อน จากนั้นจึงก าหนดออปชัน่บนพาเนลProperties 

เลือกเฉพาะเฟรมใดเฟรมหน่ึง กดคีย ์Alt คา้งไวแ้ลว้คลิกในเฟรมนั้น (สังเกตวา่เฟรมท่ีถูก
เลือกจะมีจุดประลอ้มรอบ) 

เลือกเฟรมเซ็ต คลิกท่ีเส้นแบ่งเฟรมเส้นใดเส้นหน่ึงของเฟรมเซ็ตนั้น (ถา้มีเฟรมเซ็ตซ้อน
กนัอยูว่ธีิน้ีอาจท าไดย้ากแนะน าใชว้ธีีถดัไปแทน) 
เลอืกเฟรมและเฟรมเซ็ตจากพาเนลFrame 
 ขอ้ดีของวธีิน้ีคือคุณจะมองเห็นช่ือเฟรม รวมทั้งขอบของเฟรมเซ็ตอยา่งชดัเจนเหมาะจะใช้
กบัเวบ็เพจท่ีมีการแบ่งเฟรมจ านวนมากและซบัซ้อน วิธีเปิด/ปีดพาเนลFrame ท าไดโ้ดยเลือกค าสั่ง 
Window > Frames หรือกดคีย ์Shift+F2 
ส าหรับการเลือกเฟรมหรือเฟรมเซ็ตมีวธีิการดงัน้ี 

เลือกเฉพาะเฟรมใดเฟรมหน่ึง คลิกท่ีเฟรมนั้น 
เลือกเฟรมเซ็ต คลิกท่ีขอบของเฟรมเซ็ตนั้น 

ปรับแต่งคุณสมบัติของเฟรมเซ็ต 
จ านวนแถวและคอลมัน์   ซ่อน/แสดง   ขนาดเส้น    สีเส้น    แสดงโครงสร้างของเฟรมเซ็ต 
 
 
 
 
ความสูงของแถวหรือความกวา้งของคอลมัน์                หน่วยวดั 
 
 รูปท่ี 2.130  การสร้างปรับแต่งคุณสมบติัของเฟรมเซ็ต 

 
 
 
 
 



 Borders เลือกแสดงเส้นแบ่งเฟรม 
 Border width ขนาดเส้นแบ่งเฟรม 
 Border color สีเส้นแบ่งเฟรม 
 Row Value ความสูงของเฟรมทั้งแถว 
 Row Units หน่วยความสูงของเฟรม 
 Pixels ใชห้น่วยเป็นพิกเซล ซ่ึงจะท าใหเ้ฟรมมีขนาดท่ีแน่นอน 
 Percent ใชห้น่วยเป็น %  
 Relative ไม่ระบุหน่วย โดยความสูงของเฟรมจะใชพ้ื้นท่ีท่ีเหลือทั้งหมดของวนิโดว ์
 Column Value ความกวา้งของเฟรมทั้งคอลมัน์ 
 Column Units หน่วยความกวา้งของเฟรม 

ปรับแต่งคุณสมบัติของเฟรม 
 Frame name ช่ือเฟรม ช่ือน้ีจะถูกใชใ้นขณะสร้างลิงคเ์พื่อระบุเฟรมเป้าหมายของเวบ็เพจ

ปลายทาง ส าหรับเฟรมเซ็ตท่ีสร้างจากตน้แบบของ Dreamweaver เฟรมต่างๆจะถูกตั้งช่ือไวแ้ลว้ แต่
ส าหรับเฟรมท่ีคุณสร้างดว้ยวีธีคลิกลากเส้นแบ่งจะไม่มีช่ือ ดงันั้นคุณตอ้งตั้งช่ือเฟรมเอง 
 Srcช่ือไฟล์เวบ็เพจเร่ิมตน้ท่ีแสดงในเฟรมเม่ือผูช้มเปิดดูเฟรมเซ็ตน้ี (หลงัจากนั้นเวบ็เพจท่ี

แสดงในเฟรมอาจเปล่ียนไปเน่ืองจากการคลิกลิงคข์องผูช้ม) 
 Scroll แสดงสโครลบาร์หรือไม่ ถา้เน้ือหามีมากเกินขนาดของเฟรม 

Yes แสดงสโครลบาร์เสมอ 
No ไม่แสดงสโครลบาร์ (แมเ้น้ือหาจะเกินขนาดเฟรม) 
Auto แสดงสโครลบาร์เฉพาะเม่ือมีเน้ือหาเกินขนาดเฟรม 
Default ไม่ก าหนด (ข้ึนอยูก่บัการท างานของบราวเซอร์) 

 No resize ไม่ใหผู้ช้มปรับขนาดเฟรม 
 Borders การแสดงเส้นแบ่งเฟรม 
 Borders color สีเส้นแบ่งเฟรม 
 Margin width ระยะห่างระหวา่งเน้ือหากบัขอบซา้ยและขวาของเฟรม 
 Margin height ระยะห่างระหวา่งเน้ือหากบัขอบบนและล่างของเฟรม 

 
 
 
 



ใส่เนือ้หาให้กบัเฟรม 
 การใส่เน้ือหาใหก้บัเฟรมท าได ้2 วธีิคือ 

ใส่เน้ือหาลงในเวบ็เพจใหม่ท่ีอยู่ในเฟรม เม่ือคุณสร้างเฟรม โปรแกรมจะสร้างเวบ็เพจ
ใหม่ไวใ้หใ้นเฟรมนั้นโดยอตัโนมติั ซ่ึงคุณสามารถก าหนดคุณสมบติัและใส่เน้ือหาต่างๆไดเ้หมือน
เวบ็เพจทัว่ไป 

เลือกเวบ็เพจท่ีมีอยูแ่ลว้มาแสดงในเฟรม โดยเลือกค าสั่ง file > open in frame 
  2.เลือกไฟลเ์วบ็เพจท่ีตอ้งการแสดงในเฟรมน้ี     1.เลือกเฟรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดเฟรมเป้าหมายของลงิค์ 
 เม่ือมีการสร้างไฮเปอร์ลิงคบ์นเวบ็เพจในเฟรมหน่ึง คุณจะตอ้งก าหนดเฟรมเป้าหมายท่ีใช้
แสดงเวบ็เพจปลายทางใหถู้กตอ้งดว้ย มิฉะนั้นผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะสร้างความสับสนให้กบัผูช้มทั้งน้ี
ตามปกติหากคุณไม่ก าหนดเฟรมเป้าหมายของลิงค์ เว็บเพจปลายทางก็จะถูกแสดงในเฟรมเดิม
นัน่เอง 
ตัวอย่างก าหนดเฟรมเป้าหมาย 

เฟรมบน ช่ือ heading ใชแ้สดงโลโกแ้ละเมนูหลกัของเวบ็ไซต ์
เฟรมซา้ย ช่ือ leftframeใชแ้สดงเมนูยอ่ยของเวบ็ไซต ์
เฟรมกลาง ช่ือ mainframe ใช้แสดงเน้ือหาหลกั โดยเม่ือผูช้มคลิกเมนูในเฟรมบนหรือ

เฟรมบนหรือเฟรมซา้ย เวบ็เพจจะถูกเปิดข้ึนในเฟรมน้ี 
 เม่ือสร้างลิงคใ์นเฟรม heading หรือ leftFrameคุณตอ้งก าหนด Targertให้เวบ็เพจปลายทาง
ถูกแสดงในเฟรม mainframe แต่เม่ือสร้างลิงคบ์นเวบ็เพจอ่ืนๆ 
 

รูปท่ี 2.131  ใส่เน้ือหาใหก้บัเฟรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความหมายของช่ือเฟรมมาตรฐาน 
ในช่อง Target นอกจากจะประกอบด้วยช่ือเฟรมต่างๆตามท่ีมีในเฟรมเซ็ตแล้ว คุณยงั

สามารถเลือกใชเ้ฟรมมาตรฐานของ HTML ไดด้งัน้ี 
_blank แสดงเวบ็เพจปลายทางในวนิโดวใ์หม่ (คือออกนอกเฟรมเซ็ตไปเลย) 
_parent แสดงเวบ็เพจปลายทางในเฟรมท่ีครอบเฟรมปัจจุบนัอยู ่ 
_self แสดงเวบ็เพจปลายทางในเฟรมเดิม 
_top แสดงเวบ็เพจปลายทางแบบเตม็วนิโดว ์

บันทกึเฟรมและเฟรมเซ็ต 
 ในการใชเ้ฟรมจะมีเวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้งหลายไฟลด์ว้ยกนั เช่น ถา้คุณแบ่งวินโดวเ์ป็น 3 เฟรม 
จะประกอบดว้ยเวบ็เพจทั้งหมด 4 ไฟล ์คือ เฟรมเซ็ต 1 ไฟล์ และเวบ็เพจท่ีแสดงในแต่ละเฟรมอีก 3 
ไฟล ์ซ่ึงการบนัทึกเวบ็เพจเหล่าน้ีจะมีทางเลือกท่ีท าไดห้ลายแบบคือ 

บนัทึกเฉพาะเวบ็เพจใดเวบ็เพจหน่ึง ให้คลิกในเฟรมของเวบ็เพจนั้น แลว้เลือกค าสั่ง File 
> Save Frame แต่หากตอ้งการบนัทึกเป็นช่ืออ่ืน ก็เลือกค าสั่ง File > Save Frame As 

บนัทึกเฉพาะเฟรมเซ็ต ให้เลือกเฟรมเซ็ตจากพาเนล Frames แลว้เลือกค าสั่ง File > Save 
Frameset แต่หากตอ้งการบนัทึกเป็นช่ือก็เลือกค าสั่ง File > Save Frameset As 

บนัทึกไฟลท์ั้งหมดพร้อมกนั เลือกค าสั่ง File > Save All 
ไฟลเ์ฟรมเซ็ตซ่ึงมีหนา้ท่ีแบ่งเฟรม 
เวบ็เพจใหม่ทุกไฟล์ท่ีถูกสร้างข้ึนในเฟรมต่างๆ ยกเวน้กรณีท่ีคุณน าเวบ็เพจท่ีมี

อยูแ่ลว้มาแสดงในเฟรมโปรแกรมจะบนัทึกใหโ้ดยไม่สอบถามอีก 
ใส่เนือ้หาส าหรับแสดงบนบราวเซอร์ทีไ่ม่สนับสนุนเฟรม 
 บราวเซอร์รุ่นเก่าๆบางตวัไม่สนบัสนุนเฟรม ดงันั้นผูท่ี้ใช้จึงไม่สามารถเวบ็เพจของคุณได้
วิธีแกไ้ขคือคุณตอ้งสร้างเน้ือหาข้ึนมาอีกชุดหน่ึงส าหรับแสดงแทนเน้ือหาในเฟรมต่างๆ หรืออยา่ง
นอ้ยก็ควรใส่ขอ้ความแจง้ให้ผูช้มทราบ เช่น “เวบ็เพจน้ีใชเ้ฟรม ซ่ึงบราวเซอร์ของท่านไม่สามารถ
ได”้ เป็นตน้ การใส่เน้ือหาส าหรับบราวเซอร์ท่ีไม่สนบัสนุนเฟรม 
ตัวอย่างการจัดเลย์เอาท์ของเวบ็เพจโดยใช้เฟรม 
 หลงัจากท่ีได้รู้จกักบัเฟรมเซ็ตและเฟรมกนัแลว้ คุณก็สามารถน าองค์ประกอบเหล่าน้ีมา
ออกแบบเวบ็เพจไดด้งัตวัอยา่งเป็นการแบ่งเฟรมเซ็ตออกเป็น 3 ส่วน โดยมีช่ือวา่ heading, submenu 
และ contents  
 

 


