
บทที ่16 
แทรกค าส่ัง HTML และภาษาสคริปต์ (Script) 

ในการออกแบบสร้างเวบ็เพจดว้ย Dreamweaver นอกจากจะใช้มุมมอง Design แลว้ อีก
มุมมองหน่ึงท่ีมีความส าคญัเช่นกนัก็คือมุมมอง Code ซ่ึงมีหนา้ตาคลา้ยกบัโปรแกรมแกไ้ขขอ้ความ 
(text editor) ส าหรับให้คุณแทรกค าสั่ง HTML หรือค าสั่งภาษาสคริปต์ต่างๆได้ นอกจากนั้น
โปรแกรมยงัมีเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารเพิ่ม,ตรวจสอบ และแกไ้ขค าสั่งท าไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 
ใช้งานมุมมอง Code 
 การเปิดมุมมอง Code ของเวบ็เพจ ท าไดโ้ดยใชว้ธีิหน่ึงคือ 

คลิกปุ่ม        บนทูลบาร์ Document 
เลือกค าสั่ง View  >Code 
เลือกค าสั่ง View>Switch Views เพื่อสลบัระหวา่งมุมมอง Code และมุมมอง Design 

แทรกค าส่ัง HTML โดยใช้ Code Hint 
 ตามปกติการเขียนค าสั่งภาษา HTML จะตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองโครงสร้างของแท็ก , ช่ือแท็ก, 
ช่ือแอตทริบิวต ์, และค่าท่ีถูกตอ้งของแอตทริบิวต์แต่ละตวั อยา่งไรก็ตาม Dreamweaver มีเคร่ืองมือ 
Code Hint ส าหรับช่วยให้คุณใส่ขอ้มูลเหล่าน้ีไดอ้ย่างง่ายๆ และช่วยลดความผิดพลาดอีกดว้ย
ขั้นตอนทัว่ไปในการแทรกค าสั่ง HTML ดว้ย Code Hint มีดงัน้ี 

1.วางเคอร์เซอร์ตรงต าแหน่งท่ีตอ้งการแทรกค าสั่ง แลว้พิมพเ์คร่ืองหมาย <(เคร่ืองหมายน้ี
เป็นตวัอกัษรเร่ิมตน้ของแทก็ HTML ทุกค าสั่ง) 

2.โปรแกรมจะแสดงรายช่ือแทก็ข้ึนมา ซ่ึงคุณสามารถเลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
พิมพค์  าสั่งเองต่อไปจนครบ โดยไม่สนใจรายช่ือแทก็ท่ีโปรแกรมแสดง 
เลือกแทก็จากรายการ โดยคลิกช่ือแท็กแลว้กดคีย ์ ENTER (หรือดบัเบิ้ลคลิกบน

แทก็นั้น) 
3.โปรแกรมจะแทรกแทก็ดงักล่าวเขา้มาให ้ซ่ึงคุณสามารถเลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

ถา้แทก็ดงักล่าวไม่มีแอตทริบิวต ์ก็พิมพเ์คร่ืองหมาย >เพื่อจบค าสั่ง 
ถา้เป็นแทก็ท่ีตอ้งก าหนดแอตทริบิวต ์ก็กดคีย ์SPACE (เคาะเวน้วรรค) 

4.โปรแกรมจะแสดงรายช่ือแอตทริบิวตท่ี์ใชไ้ดส้ าหรับแท็กน้ีข้ึนมาให้เลือก (คลา้ยขั้นตอน
ท่ี 2) 

5.หลงัจากแอตทิบิวตแ์ลว้ก็จะตอ้งก าหนดค่าโดยท าได ้2 วธีิเช่นกนั คือ 
เลือกค่าแอตทริบิวตจ์ากรายการในท านองเดียวกนั โดยค่าบางอย่าง เช่น สี จะมี

ตารางสีใหเ้ลือกหรือถา้เป็นช่ือไฟลก์็จะมีปุ่ม Browseใหค้ลิกเพื่อไปเลือกไฟลไ์ด ้



ส าหรับค่าท่ีเป็นตวัเลขคุณจะตอ้งพิมพล์งไปเองระหวา่งเคร่ืองหมาย “ “(พร้อม
ทั้งระบุหน่วยถา้ตอ้งการ) เสร็จแลว้เล่ือนเคอร์เซอร์ไปทา้ยค าสั่ง 

6.กดคีย ์SPACE แลว้ท าขั้นตอนท่ี 4-5 ซ ้ าเพื่อเพิ่มแอตทริบิวตอ่ื์นๆ 
7.พิมพเ์คร่ืองหมาย >เพือ่จบค าสั่ง จะไดแ้ทก็เปิดท่ีสมบูรณ์ 
8.พิมพ์ข้อความหรือแทรกค าสั่งย่อยท่ีต้องการบรรจุไวภ้ายในแท็กข้างต้น โดยใช้วิธี

เดียวกบัท่ีกล่าวมา (เช่น ในกรณีของแทก็ <table>จะมีค าสั่งยอ่ยคือแทก็ <tr>และ <td>) 
9.พิมพเ์คร่ืองหมาย <แลว้ตามดว้ย / โปรแกรมจะสร้างแทก็ปิดท่ีสมบูรณ์ใหโ้ดยอตัโนมติั 

ก าหนดแอตทริบิวต์ของแทก็ด้วยพาเนล Properties และ Tag Inspector 
 ในการแก้ไขแอตทริบิวต์ของแท็กต่างๆ นอกจากจะใช้  Code Hint แล้วคุณยงัสามารถ
แกไ้ขโดยใชพ้าเนล Properties หรือ Tag Inspector ไดเ้ช่นกนั โดยพาเนล Properties จะแสดงเฉพาะ
แอตทริบิวตท่ี์ส าคญัๆ ส่วน Tag Inspector จะแสดงแอตทริบิวตท์ั้งหมดของแทก็ท่ีก าลงัเลือก 
 Tag Inspector เป็นพาเนลท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบและก าหนดแอตทริบิวตข์องแท็ก การเปิด/
ปิด ท าไดโ้ดยเลือกค าสั่ง Windows>Tag Inspector (คียล์ดั F9) ส่วนวธีิใชง้านมีดงัน้ี 
แทรกค าส่ัง HTML โดยใช้พาเนล Code Inspector 
 นอกจากมุมมอง Code แลว้ คุณยงัสามาถแสดงชุดค าสั่ง HTML ของเวบ็เพจเพื่อตรวจดู
หรือแกไ้ขไดโ้ดยใชพ้าเนล Code Inspector ซ่ึงเคร่ืองมือช่วยต่างๆ ท่ีใชไ้ดโ้ดยเลือกค าสั่ง Windows 
>Tag Inspector (คียล์ดั F 1) 
ทูลบาร์ Coding 
 ใช้ส าหรับช่วยตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของแท็ก, จดัรูปแบบของค าสั่ง และยุบ/
ขยาย ค าสั่งท่ียาวๆเพื่อใหอ่้านไดง่้าย เคร่ืองมือบนทูลบาร์น้ีประกอบดว้ย 
ปุ่ม หน้าที ่

    Open Document สลบัไปท างานกบัเวบ็เพจอ่ืนท่ีมีเปิดอยู ่
 Show Code Navigator แสดงโค้ดหรือค าสั่งทั้ งหมดในเว็บว่ามีอะไรบ้างเช่น CSS, 

JavaScript PHP หรือ XML โดยเราสามารถคลิกเขา้ไปแกไ้ข
ค าสั่งไดโ้ดยตรง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัใหม่ใน Dreamweaver ท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขโค้ดหรือค าสั่งท่ีเก่ียวข้อง
ภายในหนา้เวบ็ได ้

Callapse Full Tag ยุบโค้ดทั้งหมดท่ีอยู่ระหว่างแท็กเปิดและแท็กปิดของค าสั่งท่ี
ก าลงัเลือก เช่น โคด้ท่ีอยูร่ะหวา่งแทก็ <table>…</table> 

 Callapse Selection ยุบโค้ดทั้งหมดท่ีอยู่ภายในขอบเขตท่ีเลือกไว ้(คลิกลากเมาส์



คลุม) 
 Expand All ขยายโคด้ท่ีถูกยบุไวท้ั้งหมดออกมา 
 Select Parent Tag เลือกแทก็ท่ีครอบค าสั่งปัจจุบนัอยู ่
Balance Braces ตรวจสอบเคร่ืองหมาย ( ) หรือ { } หรือ [ ] วา่มีเปิด/ปิดครบคู่

กนัหรือไม่ 
  Line Numbers ซ่อน/แสดงหมายเลขบรรทดั 
  HighlightInvalid Code แสดงสีไฮไลทค์ าสั่งท่ีมีความผดิพลาด 
Word Wrap โค้ดจะตดัค าข้ึนบรรทดัใหม่ให้โดยอตัโนมติัเม่ือถึงขอบด้าน

ขวางหนา้จอ 
  Syntax Error Alerts in Info 

Bar 
แสดงแถบขอ้ความสีเหลืองดา้นบนเอกสาร บอกความผิดพลาด
กรณีท่ีเขียนโคด้หรือค าสั่งไม่ถูกตอ้ง โดยจะบอกต าแหน่งของ
บรรทดัท่ีผดิดว้ย 

       Apply Comment แทรกหมายเหตุ หรือค าอธิบายค าสั่ง 
Remove Comment ยกเลิกหมายเหตุ หรือค าอธิบายค าสั่ง 
Wrap Tag ใส่แทก็ครอบขอ้ความหรือแทก็ท่ีก าลงัเลือก 
Recent Snippets แทรกโคด้ส าเร็จรูปท่ีใช้งานบ่อยๆ จากรายการโคด้บนพาเนล 

Snippets 
    Move or Convert CSS ยา้ยสไตล์ CSS บนเวบ็เพจ (embedded style sheet) ไปเป็นไฟล ์

.CSS รวมทั้งเปล่ียน inline style เป็น embedded style sheet หรือ
ไฟล ์.CSS 

     Indent Code จดัเยื้องหนา้เพิ่มข้ึนบรรทดัของโคด้ท่ีเลือก 
     Outdent Code จดัเยื้องหนา้ลดลงบนบรรทดัของโคด้ท่ีเลือก 
Format Source Code จดัรูปแบบค าสั่งตามการตั้งค่าใน Preferences (เช่น ระยะเยื้อง

แต่ละชั้น) 
 
ตารางท่ี 2.13เคร่ืองมือทูลบาร์ 

แทรกและแก้ไขค าส่ังในมุมมอง Design 
 การแทรกและแกไ้ขค าสั่งนอกจากจะท าไดใ้นมุมมอง Code แลว้ คุณยงัสามารถใชมุ้มมอง 
Design ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยให้มองหาต าแหน่งท่ีจะแทรกหรือแกไ้ขไดง่้ายกวา่ โดยท าได ้2
วธีิหลกัคือๆ คือ 



ใช ้Quick Tag Editor เพื่อแทรกหรือแกไ้ขแทก็ตรงต าแหน่งของออบเจค็บนเวบ็เพจ 
ใช ้Tag Chooser เพื่อแทรกแทก็โดยใชไ้ดอะล็อกบอ็กซ์ 

แทรกหรือแก้ไขแทก็ด้วย Quick Tag Editor 
Quick Tag Editor มีโหมดการท างาน 3 โหมด คือ 
Insert HTML ใชแ้ทรกแทก็เพิ่มตรงต าแหน่งเคอร์เซอร์ 
Edit tag ใชแ้กไ้ขแอตทริบิวตข์องแทก็ของออบเจค็ท่ีก าลงัเลือก 
Wrap tag ใชใ้ส่แทก็ใหม่ครอบแทก็ของออบเจค็ท่ีก าลงัเลือก 

ใช้ Quick Tag Editor จาก Tag Selector และพาเนล Properties 
นอกจากการใช ้Quick Tag Editor ท่ีต  าแหน่งของออบเจ็คบนเวบ็เพจโดยตรงดงักล่าวแลว้

คุณยงัสามารถเรียกใช ้Quick Tag Editor ไดอี้ก 2 จุดคือ 
เรียกใชจ้าก Tag Selector โดยคลิกขวาบนแทก็ท่ีจะแกไ้ข แลว้เลือก Quick Tag Editor 
เรียกใชจ้ากพาเนล Properties โดยขณะท่ีพาเนล Properties ก าลงัแสดงคุณสมบติัของออ

บเจค็อยู ่สามารถแกไ้ขแทก็ของออบเจค็นั้นไดโ้ดยคลิกไอคอน 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.162 การเรียกใชจ้ากพาเนล Properties 
แทรกแทก็ด้วย  Tag Chooser 
 เป็นวิธีการแทรกแท็กซ่ึงเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่รู้จกัภาษา HTML ดีนกั โดยโปรแกรมจะจดั
หมวดหมู่ของแท็กไวใ้ห้เลือกใช้ และการก าหนดค่าแอตทริบิวต์ต่างๆก็ท าได้ง่าย โดยคุณไม่
จ  าเป็นตอ้งรู้รายละเอียดของแอตทริบิวต์และค่าท่ีสามารถใช้ได ้วิธียงัสามารถใช้แทรกค าสั่งของ
โปรแกรมภาษาสคริปตต่์างๆอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

1. ท่ีแทบ็ Common บนพาเนลInsert 
คลิกปุ่ม Tag  Chooser (หรือเลือก
ค าสั่ง Insert >Tag 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.163แทรกแทก็ดว้ย  Tag Chooser 
แทรกแทก็ DIV 
 แท็ก <div> เป็นค าสั่งท่ีใชก้  าหนดกลุ่มเน้ือหา (content block) ซ่ึงมีประโยชน์หลายอย่าง
แลว้แต่การน ามาประยกุต ์ตวัหน่ึงของการใชแ้ทก็น้ีก็คือ AP Element ซ่ึงกล่าวแลว้ 
 นอกจากนั้นคุณสามารถน าแท็ก<div> มาใชอ้ย่างอ่ืนไดอี้ก เช่น ใชแ้บ่งเน้ือหาของเวบ็เพจ
ออกเป็นกลุ่มๆ (เป็นการแบ่งภายในชุดค าสั่ง HTML เองซ่ึงจะไม่ปรากฏให้ผู ้ชมเห็น) แล้ว

2. คลิกเลือกหมวด 
3. คลิกเลือกแทก็ค าสั่ง 

4. คลิก 

7. คลิก 

5. ก าหนดแอดทริบิวตข์องแทก็ 

4. คลิก 



จดัรูปแบบดว้ยสไตล ์CSS เพื่อใหแ้สดงผลแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เช่น รูปแบบขอ้ความ และสีไฮเปอร์
ลิงค ์เป็นตน้ 
 ในตวัอย่างต่อไปน้ีจะแสดงให้เห็นการน าแท็ก <div>มาก าหนดคุณสมบติัของลิงค์ท่ีเป็น
เมนูของเวบ็ไซต ์ซ่ึงตอ้งการจดัรูปแบบใหแ้ตกต่างจากลิงคท์ัว่ไปบนเวบ็เพจ 

สร้างสไลด ์CSS เอาไวส้ าหรับก าหนดใหแ้ทก็ <div> 
- ในกรณีของการจดัรูปแบบลิงคน้ี์ เราจะไม่สร้างสไตล์ให้แท็ก <div>โดยตรง แต่จะสร้าง

สไตลแ์บบ Advanced โดยตั้งช่ือวา่ .menu a : Link  และ .menu a :hover ซ่ึงความหมายคือสไตล์น้ีจะ
มีผลต่อลิงคส์ถานะปกติ (a : Link ) และลิงคส์ถานะช้ีเมาส์ (a :hover) เฉพาะท่ีอยูภ่ายในกลุ่มเน้ือหาท่ี
มีช่ือวา่ “menu” เท่านั้น 
ออปช่ันในการแทรกแทก็ <div> 

Insert เลือกวธีิการแทรกแทก็ 
- Wrap around selection ใส่แทก็ <div> ครอบแทก็ของออบเจค็ท่ีเลือกไว ้
- At insertion point แทรกแทก็ <div> ไวต้งต าแหน่งเคอร์เซอร์ 

(ตวัเลือกน้ีจะมีเฉพาะกรณีท่ีในขั้นตอนท่ี 1ไม่ไดเ้ลือกออบเจค็ใดๆ) 
- After start of tag แทรกแทก็ <div>ต่อจากแทก็เปิดของค าสั่งท่ีเลือกในช่องดา้นหลงั 
- Before end of tag แทรกแทก็ <div> ไวก่้อนแทก็ปิดของค าสั่งท่ีเลือกในช่องดา้นหลงั 
Class เลือกหรือพิมพช่ื์อสไตลป์ระเภท class style (สไตลท่ี์ช่ือข้ึนตน้ดว้ย # ) 
ถา้หากยงัไม่ไดส้ร้างสไตลไ์ว ้ก็คลิกปุ่มน้ีเพื่อสร้างสไตลใ์หม่ได ้

แทรกหมายเหตุ (Comment) 
 Comment คือขอ้ความท่ีคุณแทรกไวใ้นชุดค าสั่งของเว็บเพจ เพื่ออธิบายการท างานหรือ
เตือนความจ าเก่ียวกับค าสั่งแต่ละส่วน โดยข้อความน่ีจะไม่ปรากฏให้ผู ้ชมเห็นบนเว็บเพจ 
นอกจากนั้นคุณยงัสามารถใชห้มายเหตุเพื่อซ่อนเน้ือหาบางอยา่งท่ีจะไม่ให้แสดงออกมา แต่ก็ยงัไม่
ตอ้งการลบออกไป 
แก้ไขและลบหมายเหตุในมุมมอง Design 

ลบหมายเหตุ คลิกไอคอนแลว้กดคีย ์Delete 
แกไ้ขหมายเหตุ คลิกไอคอนแลว้แกไ้ขขอ้ความบนพาเนล Properties 

ช าระค าส่ัง HTML 
 บางคร้ังเว็บเพจซ่ึงสร้างเสร็จแล้วอาจจะมีค าสั่งท่ีเกินจ าเป็นหรือไม่ใช้หลงเหลืออยู ่
Dreamweaver จึงมีเคร่ืองมือส าหรับใหคุ้ณลบค าสั่งเหล่าน้ีออกไปไดโ้ดยอตัโนมติั 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 2.164การช าระค าสั่ง HTML 

ออปช่ันของการช าระค าส่ัง HTML 
Empty container tags…ลบแทก็ท่ีไม่มีเน้ือหาภายใน เช่น AP element วา่งๆ 
Redundant nested tags ลบแทก็ท่ีซ ้ าซอ้นกนัโดยไม่จ  าเป็น เช่น 

<b>New<b> Product</b> HighLight</b>ซ่ึงแทก็ <b>…</b>คู่ในไม่จ  าเป็น 
None-Dream weaver HTML comments ลบหมายเหตุทั้งหมดท่ีไม่ไดส้ร้างข้ึนอตัโนมติั

จาก Dreamweaver เช่น หมายเหตุท่ีคุณแทรกไวเ้อง หรือจากโปรแกรมอ่ืน 
Dream weaverspecial markup ลบหมายเหตุพิเศษท่ีโปรแกรมใส่ไวเ้วลาแยกใชเ้ทมเพลต

หรือไลบรารี ดงันั้นถา้ใชอ้อปชัน่น้ีกบัเวบ็เพจท่ีสร้างจากเทมเพลต ความเช่ือมโยงก็จะถูกยกเลิกไป
ทนัที 

Specific tag (s) ลบเฉพาะแท็กท่ีระบุในช่องดา้นหลงั หากมีหลายแท็กให้ใส่ , คัน่ เช่น 
font, blinkCombine nested <font> Tags… ยุบรวมแท็ก <font> ท่ีซ้อนกนัเพื่อให้ชุดค าสั่งกระชบั
ข้ึนเช่น <font size=10><font color=”#ff0000”>World</font></font>เม่ือยุบรวมแลว้จะเหลือเพียง 
<font color=”#ff0000” size=10>World</font> 

Show log on completion ใหแ้สดงรายงานสรุปผลหลงัจากจบการช าระ 
 
 
 

4.คลิก 
รายงานสรุปผลการช าระ 

1. เปิดไฟลเ์วบ็เพจท่ีตอ้งการช าระ 
2. เลือกค าสั่ง Command > 
Clean Up XHTML 

5.คลิก 
3. คลิกออปชัน่ต่างๆ  



แทรกค าส่ังภาษาสคริปต์ (Script) 
 การน าค าสั่งภาษาสคริปต์(Script) มาใช ้จะช่วยให้เวบ็เพจของคุณมีคุณสมบติัและลูกเล่น
ต่างๆเพิ่มข้ึน ส าหรับภาษาสคริปตท่ี์นิยมกนัแพร่หลายในปัจจุบนัไดแ้ก่ PHP,ASP, JavaScript และ 
VBScript 
ภาษาสคริปตแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะการท างาน คือ 

เซิร์ฟเวอร์สคริปต ์(Server-Side Script) เช่น PHP, ASP และ JSP เป็นภาษาซ่ึงจะถูกแปล
และประมวลผลบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

บราวเซอร์สคริปต ์(Client-Side Script) เช่น JavaScript และ VBScript เป็นภาษาซ่ึงจะถูก
แปลงและประมวลผลโดยบราวเซอร์ของผูช้มส าหรับในบทน้ีจะอธิบายวิธีแทรกค าสั่งภาษา 
JavaScript หรือ VBScript เท่านั้น ซ่ึงท าได้หลายวิธี เช่น ใช้มุมมอง Code หรือพาเนล Code 
Inspector หรือวธีิแทรกกออบเจค็ในมุมมอง Design 
แทรกค าส่ังภาษาสคริปต์ในมุมมอง Code หรือพาเนล Code Inspector 
 สามารถแทรก JavaScript หรือ VBScript โดยพิมพค์  าสั่งเอง หรือวางค าสั่งท่ีก๊อปป้ีมาไว้
ระหวา่งชุดค าสั่ง HTML ส าหรับต าแหน่งท่ีแทรกจะข้ึนกบัค าสั่งแต่ชุดและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ซ่ึง
ตอ้งดูรายละเอียดจากแหล่งท่ีมาของค าสั่งชุดนั้น แต่โดยทัว่ไปแลว้ต าแหน่งท่ีแทรกจะแบ่งเป็น 2 
กรณี คือ 

ท่ีส่วนหวัของเวบ็เพจ ใหแ้ทรกไวต้รงจุดใดจุดหน่ึงระหวา่งแท็ก <head>และ </head>มกั
ใช้กบัค าสั่งส่วนท่ีเป็นฟังก์ชนั (โปรแกรมย่อย) ซ่ึงจะถูกเรียกใช้จากค าสั่งอ่ืนท่ีอยู่ในส่วนเน้ือหา
ของเว็บเพจอีกที เหตุท่ีต้องแทรกไว้ตรงหัวก็เพื่อให้ค  าสั่งส่วนน้ีถูกโหลดมาสมบูรณ์ก่อนท่ี
บราวเซอร์จะเร่ิมแสดงเวบ็เพจ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดของโปรแกรมนอกจากนั้นวิธีน้ียงั
ใชก้บัค าสั่งท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบนเวบ็เพจดว้ย เช่นพวกท่ีท าหนา้ท่ีแสดงเอฟเฟ็คต ์

ท่ีส่วนเน้ือหาของเวบ็เพจ คือแทรกไวต้รงจุดท่ีตอ้งการให้เกิดผลของค าสั่ง เช่น ให้แสดง
ขอ้มูลอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งน้ีการเลือกต าแหน่งแทรกในมุมมอง Code จะท าไดย้ากหากไม่เขา้ใจ
ภาษา HTML ดีพอ ดงันั้นจึงควรใชมุ้มมอง Split พรือพาเนล Code Inspector ช่วยเพราะเม่ือคุณวาง
เคอร์เซอร์บนเวบ็เพจ ต าแหน่งของเคอร์เซอร์ท่ีปรากฏในส่วน HTML ของมุมมอง Split หรือบน
พาเนล Code Inspector จะสอดคลอ้งกนั 
 
 
 
 



แทรกค าส่ังภาษาสคริปต์ในมุมมอง Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2.165 การแทรกค าสั่งภาษาสคริปตใ์นมุมมอง Design 
 
ออปช่ันการแทรกค าส่ังภาษาสคริปต์ 

Type เลือกภาษาของค าสั่ง เช่น 
- Text/java script ใชแ้ทรกค าสั่ง JavaScript 
- Text/vbscript ใชแ้ทรกค าสั่ง VBScript 

Source เลือกไฟลท่ี์เก็บชุดค าสั่ง (กรณีชุดค าสั่งท่ีตอ้งการใชน้ั้นอยูใ่นไฟลภ์ายนอก) 
Content พิมพค์  าสั่งภาษาสคริปตห์รือวางชุดค าสั่งท่ีก๊อปป้ีมา 
No script เน้ือหาส าหรับแสดงแทน ในกรณีท่ีบราวเซอร์ไม่สนบัสนุนภาษาขา้งตน้ 

ตัวอย่างการใช้งานค าส่ัง JavaScript 
ตัวอย่างแสดงข้อความตามช่วงเวลา 
 ตวัอยา่งน้ีเป็นโปรแกรมง่ายๆท่ีใชส้ าหรับแสดงขอ้ความทกัทายผูช้มท่ีเขา้มาในเวบ็เพจ ซ่ึง
ขอ้ความจะเปล่ียนไปตามช่วงเวลาท่ีผูช้มเปิดหนา้เวบ็เขา้มา โดยชุดค าสั่งเป็นการก าหนดฟังก์ชัน่ไว้

1. คลิกตรงต าแหน่งท่ีจะวางค าสั่ง 

2. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล Insert 
คลิกปุ่ม Script 

4. คลิก 

3. ก าหนดออปชัน่และชุดค าสั่ง 



ส าหรับแสดงเน้ือหาบนเวบ็เพจ ค าสั่งส่วนน้ีให้แทรกไวร้ะหวา่ง <body>…</body>ท่ีส่วนเน้ือหา
ของเวบ็เพจ ดงัน้ี 
ตัวอย่างเปลีย่นสีกรอบภาพเมื่อเลือ่นเมาส์ผ่าน 
 ตวัอยา่งท่ีสอง ใชส้ าหรับเปล่ียนสีกรอบภาพเม่ือเล่ือนเมาส์อยู่เหนือหรือเม่ือเมาส์ออกจาก
ภาพ โดยจะเปล่ียนสีสลบัไปมา ซ่ึงการเรียกใชจ้ะแตกต่างจากตวัอยา่งแรก คือจะมีชุดค าสั่งแบ่งเป็น 
2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที ่1  
 เป็นการก าหนดฟังก์ชัน่ไวส้ าหรับเรียกใช้จากเน้ือหาบนเว็บเพจ ต าสั่งส่วนน้ีให้แทรกไว้
ระหวา่งแทก็ <head>…</had>ท่ีส่วนหวัของเวบ็เพจ 
ส่วนที ่2  

ส่วนน้ีเป็นตวัอยา่งของค าสั่ง HTML ท่ีไปเรียกใชฟั้งก์ชัน่ JavaScript  ขา้งตน้ ซ่ึงคุณตอ้ง
แทรกไวต้รงจุดท่ีใส่รูปภาพในเวบ็และตอ้งการใหแ้สดงสีของกรอบเม่ือเล่ือนเมาส์ผา่น  
แทรกองค์ประกอบส่วนหัวของเวบ็เพจ 
 นอกจากเน้ือหาปกติท่ีปรากฏบนจอภาพให้ผูช้มเห็นแล้ว บนเว็บเพจยงัมีองค์ประกอบ
บางอย่างท่ีใช้ส าหรับควบคุมการท างานของเซิร์ฟเวอร์และบราวเซอร์ รวมทั้ งเป็นส่วนท่ีให้
รายละเอียดแก่โปรแกรม Search Engine เพื่อให้คน้หาขอ้มูลบนเวบ็เพจของคุณไดอ้ย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะถูกเก็บไวท่ี้ส่วนหัวของเวบ็เพจ ในระหวา่งแท็ก <head>และ 
</head> ซ่ึงตามปกติจะมองไม่เห็นในมุมมอง Design หากตอ้งการแสดงก็ตอ้งท าดงัน้ี 

 
เลือกค าสั่ง View>Head Content (คียล์ดั)ผลท่ีไดคื้อจะปรากฏแถบท่ีตอนบนของวินโดว ์

Document ซ่ึงแสดงไอคอนขององคป์ระกอบต่างๆท่ีแทรกอยูส่่วนหวัของเวบ็เพจปัจจุบนั 
เคร่ืองมือแทรกองค์ประกอบส่วนหัวของเวบ็เพจ 

Title หมายถึงช่ือไตเติลของเวบ็เพจ ซ่ึงเป็นตวัเดียวกบัท่ีก าหนดในช่อง Title 
Meta (HTTP-equivalent) เป็นค าสั่งส าหรับควบคุมการท างานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และ

บราวเซอร์ เช่น วิธีเขา้รหัสภาษาของเวบ็เพจ (encoding) และการแสดงเอฟเฟ็คต์ ขณะเปล่ียนหน้า
เวบ็เพจ เป็นตน้ 

Meta (Name) เป็นค าสั่งส าหรับให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเวบ็เพจ เช่น ช่ือผูส้ร้างหรือ
ขอ้มูลอ่ืนๆ อะไรก็ไดท่ี้สร้างเวบ็เพจก าหนด 

Keywords ใชก้ าหนดค าส าคญั (keywords) ส าหรับให้ Search Engine น าไปท าดชันีเพื่อ
สืบคน้เวบ็ไซต ์ซ่ึง search Engine  มกัใชข้อ้มูลน้ีร่วมกบั Description 



Description เป็นขอ้ความสรุปสั้นๆเก่ียวกบัเน้ือหาของเว็บเพจหรือเว็บไซต์ซ่ึงsearch 
engine จะใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อจดัท าดชันีส าหรับสืบคน้เวบ็ไซตห์รือใชแ้สดงในผลการสืบคน้ 

Refresh ก าหนดให้บราวเซอร์โหลดเวบ็เพจเดิมเขา้มาใหม่ตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือ
ใหเ้ปิดเวบ็เพจอ่ืนข้ึนมาแทนเวบ็เพจเดิมโดยอตัโนมติั 

Base ก าหนด URL ฐาน (base URL) ท่ีจะใชบ้นเวบ็เพจ ซ่ึง URL แบบยอ่ (relative URL) 
ทั้งหมดจะอา้งอิงจาก URL ฐานน้ี รวมทั้งก าหนดเฟรมเป้าหมายของลิงคท่ี์จะใชเ้ป็นค่าดีฟอลตด์ว้ย 

Link ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งเวบ็เพจกบัไฟล์อ่ืนๆ ตวัอยา่งหน่ึงของการใชค้  าสั่งน้ี
คือการลิงคไ์ฟล ์CSS จากภายนอก (external style sheet) เขา้มาใชเ้วบ็เพจ 
ค าส่ัง Meta (HTTP-Equivalent) 
 ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งค าสั่งส าหรับแสดงเอฟเฟ็คตเ์ม่ือผูช้มคลิกลิงคเ์พื่อเปล่ียนหนา้เวบ็เพจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 2.166ค าสั่ง Meta (HTTP-Equivalent) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล Insert แลว้
เลือก Meta (หรือเลือกค าสั่ง Insert 
>HTML>Head Tags>Meta) 

2. เลือก HTTP-equivalent และ
ก าหนดออปชัน่อ่ืนๆ 

3. คลิก 



ค าส่ังแสดงเอฟเฟ็คต์ขณะเปลีย่นหน้าเวบ็เพจ 
 ค าสั่งเหล่าน้ีจะใชไ้ดก้บั Internet Explorer เท่านั้น 
ช่ือค าสั่ง การท างาน 
Page-Enter แสดงเอฟเฟ็คตข์ณะเปิดเขา้สู่เวบ็เพจ (เวบ็เพจท่ีคุณวางค าสั่งน้ี) 
Page-Exit แสดงเอฟเฟ็คตข์ณะออกจากเวบ็เพจ (ไปยงัเวบ็เพจอ่ืน) 
Site-Enter แสดงเอฟเฟ็คตข์ณะเปิดเขา้สู่เวบ็ไซต ์(จากเวบ็ไซต)์ 
Site-Exit แสดงเอฟเฟ็คตข์ณะออกจากเวบ็ไซต ์(ไปยงัเวบ็เพจของเวบ็ไซตอ่ื์น) 

ตารางท่ี 2.14การแสดงเอฟเฟ็คตข์ณะเปล่ียนหนา้เวบ็เพจ 
ค าส่ัง Meta (Name) 
 เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเวบ็เพจ เช่น ช่ือผูส้ร้าง,โปรแกรมท่ีใชส้ร้าง, 
วนัท่ีสร้างหรือขอ้มูลอ่ืนๆตามท่ีผูส้ร้างเวบ็เพจก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.167การใชค้  าสั่ง Meta (Name) 
ใส่ Keywords และ Description ให้เวบ็เพจ 
 ค าสั่ง Description ใชส้ าหรับใส่ค าอธิบายสรุปสั้นๆเก่ียวกบัเน้ือหาของเวบ็เพจหรือเวบ็ไซต์
โดย Search Engine จะใชข้อ้มูลน้ีเพื่อจดัท าดชันีส าหรับสืบคน้เวบ็ไซต ์รวมทั้งอาจแสดงขอ้มูลน้ีใน
รายการสรุปผลการคน้หาดว้ย ดงันั้นคุณควรใชข้อ้ความท่ีกระชบัและใหใ้จความท่ีดีท่ีสุด 
 ส่วนค าสั่ง Keyword ใช้ส าหรับก าหนดค าส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาของเว็บเพจหรือ
เวบ็ไซตเ์พื่อให้ Search Engine น าไปท าดชันีสืบคน้เช่นกนัเช่นกนั โดย Search Engine มกัใชมู้ลน้ี
ร่วมกบั Description ซ่ึงหากก าหนดอย่างเหมาะสมจะท าให้ผูช้มคน้พบเวบ็ไซต์ของคุณในอนัดบั
ตน้ๆและตรงตามหวัขอ้ท่ีตอ้งการ 

3. คลิก 
2. เลือก Name และ ก าหนดออปชัน่อ่ืนๆ 

1. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล Insert 
แลว้เลือก Meta (หรือเลือกค าสั่ง Insert 
>HTML>Head Tags>Meta) 
 



 คุณไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดขอ้มูลทั้ง 2 ชนิดน้ีบนทุกเวบ็เพจ แต่อย่างน้อยควรใส่ไวบ้น
โฮมเพจและเวบ็เพจส าคญั ๆท่ีมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆลิงคม์า เพราะ Search Engine มกัจะเก็บขอ้มูลโดยมา
ตามลิงคเ์หล่าน้ี 
การใส่ Keywords 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.168การใส่ Keywords 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. คลิก 2. ป้อนค าต่างๆท่ีตอ้งการ โดยคัน่ 
ระหวา่งค าดว้ยเคร่ืองหมาย 

1. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล Insert 
แลว้เลือก Keywords (หรือเลือกค าสั่ง 
Insert >HTML>HeadTags>Keywords 
 



การใส่  Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.169การใส่  Description 

 
โหลดเวบ็เพจใหม่ด้วยค าส่ัง Refresh 
 ค าสั่งน้ีใชก้  าหนดให้บราวเซอร์โหลดเวบ็เพจเขา้มาใหม่ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงอาจจะ
เป็นไฟลเ์ดิมหรือไฟลอ่ื์นตามURL ท่ีระบุไวก้็ได ้

โหลดไฟล์เดิม มกัใช้ในกรณีท่ีเว็บเพจมีการปรับปรุงขอ้มูลตลอดเวลา คุณอาจสั่งให ้
refresh เวบ็เพจเดิมทุกๆ 60 วนิาที เพื่อใหผู้ช้มเห็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัล่าสุดเสมอ 

โหลด URL อ่ืน มกัใชเ้พื่อท า redirection เช่น ในกรณีท่ีคุณยา้ยเวบ็ไซตจ์าก URL เดิมไป
ท่ีอ่ืน คุณอาจจะทิ้งโฮมเพจช้ีแจงการยา้ยไวท่ี้ URL เดิม พร้อมทั้งสั่งให้บราวเซอร์เปิดไปยงัURL 
ใหม่โดยอตัโนมติั 

3. คลิก 

1. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล 
Insert แลว้เลือก Description (หรือ
เลือกค าสั่ง Insert >HTML>Head 
Tags> Description) 
 
 

2.ป้อนค าอธิบายเวบ็เพจหรือเวบ็ไซต ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.170โหลดเวบ็เพจใหม่ดว้ยค าสั่ง Refresh 
ออปช่ันของค าส่ัง Refresh 

Delay ระยะเวลาในการแสดงเวบ็เพจปัจจุบนั ก่อนท่ีจะโหลดเวบ็เพจใหม่ 
Go To URL โหลดเวบ็เพจอ่ืนเขา้มาแทน โดยระบุ URL ในช่องดา้นหลงั 
Refresh this document ใหโ้หลดเวบ็เพจเดิม 

การก าหนดค่า Base 
 ค าสั่งน้ีใช้ก าหนด URL ฐาน (base URL) ของเวบ็เพจ ซ่ึง URL แบบยอ่ (relative URL) 
ทั้งหมดบนเวบ็เพจปัจจุบนัจะใชส้ าหรับอา้งอิง 
 นอกจากการก าหนด URL ฐาน ค าสั่งน้ียงัใชก้  าหนดเฟรมเป้าหมายดีฟอลตข์องลิงคไ์ดอี้ก
ด้วย โดยลิงค์ทุกๆแห่งบนเว็บเพจท่ีไม่ได้ก าหนดเฟรมเป้าหมายไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็จะใช้เฟรม
เป้าหมายดีฟอลตน้ี์ เช่น หากคุณตอ้งการใหทุ้กๆลิงคถู์กเปิดในวินโดวใ์หม่ ก็ก าหนดเฟรมเป้าหมาย
เป็น_blank 
 
 

1. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล Insert 
แลว้เลือก Refresh (หรือเลือกค าสั่ง Insert 
>HTML>Head Tags> Refresh) 
 

2. ก าหนดออปชัน่ต่างๆ 3. คลิก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.171การก าหนดค่า Base 

 
 
 
 
 
 
 

1. ท่ีแทบ็ Common ของพาเนล Insert แลว้
เลือก Base (หรือเลือกค าสั่ง Insert 
>HTML>Head Tags> Base) 
 

2. ก าหนดออปชัน่ต่างๆ 

3. คลิก 



แทรกวนัทีป่รับปรุงเวบ็เพจ 
 เวบ็เพจท่ีดีควรมีวนั-เวลาก ากบั เพื่อให้ผูช้มรู้วา่เน้ือหานั้นทนัสมยัแค่ไหน Dreamweaver มี
เคร่ืองมือส าหรับให้คุณใส่วนัท่ีและเวลาปัจจุบนับนเว็บเพจได้ รวมทั้งเลือกได้ว่าจะให้ปรับปรุง
ขอ้มูลน้ีโดยอตัโนมติัหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.172  การแทรกวนัท่ีปรับปรุงเวบ็เพจ 
การบริหารจัดการเวบ็ไซต์ 

โครงสร้างไฟลข์องเวบ็ไซตจ์ะปรากฏจะประกอบดว้ยโฟลเดอร์หลกั (root) คือโฟลเดอร์ท่ี
จดัเก็บขอ้มูลทุกๆอย่างของเวบ็ไซตเ์อาไวใ้นโฟลเดอร์หลกัจะแบ่งออกเป็นโพลเดอร์ยอ่ยๆ เพื่อใช้
เก็บไฟลแ์ยกประเภท เช่น เวบ็เพจ, ภาพกราฟิก, ไฟล์เสียงและวิดีโอ, มูฟวี่ Flash ฯลฯ หรือแยกตาม
เน้ือหา เช่น ไฟล์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ A อยูใ่นโฟลเดอร์หน่ึง และไฟล์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ B อยูใ่นอีก
โฟลเดอร์ เป็นตน้ คุณสามารถจะเตรียมโครงสร้างทั้งหมดน้ีไวล่้างหนา้ก่อนสร้างเวบ็ไซต์ หรือจะ
สร้างและปรับปรุงภายใน Dreamweaver ก็ไดเ้ช่นกนั 
 Dreamweaver มีเคร่ืองมือส าหรับให้คุณใช้บริหารและจดัการกบัเว็บไซต์ไดไ้ม่ว่าจะเป็น
การสร้างโฟลเดอร์, การเปล่ียนช่ือ ยา้ย และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยโปรแกรมจะปรับปรุงขอ้มูล
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหอ้ตัโนมติั เช่น ลิงคภ์ายในเวบ็ไซตท์ั้งหมดจะเปล่ียนตามไฟล์ท่ีถูกยา้ยหรือเปล่ียน

4. คลิก 3. ก าหนดออปชัน่ต่างๆ 

1. คลิกตรงต าแหน่งท่ีตอ้งการแทรกวนัท่ี-เวลา 2. ท่ีแทบ็ Common ในพาเนล Insert คลิกปุ่ม Date 



ช่ือนอกจากน้ีคุณยงัสามารถแสดงโครงสร้างของเวบ็ไซตใ์นรูปแผนภูมิ เพื่อท่ีจะไดม้องเห็นความ
เช่ือมโยงของเวบ็เพจแต่ละไฟลไ์ด ้
พาเนล Files 
 เคร่ืองมือส าหรับการบริหารจดัการเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่จะเรียกใช้ไดจ้ากพาเนล Files ซ่ึง
สามารถ เปิด/ปิดไดโ้ดยเลือกค าสั่ง Window>Files (คียล์ดั F8) 
มุมมองของพาเนล Files 

สามารถเปิดใชพ้าเนล Files ได ้2 มุมมอง คือ 
มุมมองแบบยอ่ (Collapse) มีลกัษณะคลา้ยพาเนลทัว่ๆไป 
มุมมองแบบขยาย(Expand) มีลกัษณะเป็นวนิโดวโ์ปรแกรมแบบเต็มรูป คือมีเมนูและทูล

บาร์ของตวัเอง 
มุมมองแบบย่อ (Collapse) 

มุมมองน้ีจะแสดงรายช่ือไฟลไ์ดเ้พียงคราวละฝ่ัง โดยเลือกจากเมนู  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2.173มุมมองแบบยอ่ 

 
 
 
 

-Put File (อพัโหลด) 
-Get File (ดาวน์โหลด) 
-ปรับปรุงรายช่ือไฟล์ 
-เลือกเปิดเวบ็ไซต ์
-เช่ือมต่อกบัเวบ็
เซิร์ฟเวอร์ 
-เปิด/ปิดรายช่ือไฟลใ์น
โฟลเดอร์ยอ่ย 
-โฟลเดอร์ยอ่ยภายใน
เวบ็ไซต ์

-Check Out 
-Check In 
-เลือกมุมมองไฟล์ 
-ยอ่/ขยายมุมมอง
ของ-พาเนล 
Synchronize 
-โฟลเดอร์หลกัของ
เวบ็ไซต ์
-ไฟลใ์นโฟลเดอร์
หลกัของเวบ็ไซต ์
 



รูปแบบการแสดงข้อมูล 
พาเนล Files ในมุมมองแบบขยายสามารถแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัไฟล์ในเวบ็ไซตไ์ด ้3 แบบ

คือ Remote Server, Testing Sever และ Repositor Files 
Remote Server 

ในรูปแบบน้ีจะแสดงรายช่ือไฟลข์องฝ่ัง Remote Server และ Local Files คู่กนั 
Remote Server แสดงรายช่ือไฟล์และโพลเดอร์ท่ีอยู่บนเวบ็ซิร์ฟเวอร์ (คุณตอ้งก าหนด

รายละเอียดและเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ก่อน) ส่วนน้ีตามปกติจะอยูด่า้นซา้ยมือ 
Local Files แสดงรายช่ือไฟล์โฟลเดอร์ท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ส่วนน้ี

ตามปกติจะอยูด่า้นขวามือ 
Testing Server 

เป็นมุมมองท่ีแสดงรายช่ือไฟล์ของ Testing และ Local Files (Testing Server คือเซิร์ฟเวอร์
ส าหรับทดสอบโปรแกรมภาษาสคริปตป์ระเภท server-side script) 
Repository Files 

เป็นมุมมองท่ีแสดงรายช่ือไฟล์ Subversion หรือไฟล์ SVN เพื่อรองรับการพฒันาเว็บ
แอพพลิเคชัน่โดยท่ีผูพ้ฒันาเวบ็สามารถท่ีจะดึงขอ้มูลมาแกไ้ขหรืออตัเดทขอ้มูลผา่นทางเซิร์ฟเวอร์
ไดโ้ดยตรง 
จัดการไฟล์ด้วยพาเนล Files 
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.174การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 
 

1.คลิกเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการ
ใชเ้ก็บโฟลเ์ดอร์ท่ีสร้างใหม่ 

2.คลิกเลือกค าสั่ง File> New Folder 

3.ตั้งช่ือโฟลเดอร์ แลว้กดคีย์ Enter 



สร้างไฟล์ใหม่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.175 การสร้างไฟลใ์หม่ 

เปลีย่นช่ือไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.176การเปล่ียนช่ือไฟลห์รือโฟลเดอร์ 

 
 

1.คลิกเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการ 
ใชเ้ก็บโฟลท่ี์สร้างใหม่ 

1.คลิกเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือ 

 2.คลิกขวาซ ้ าอีกคร้ัง (หรือคลิกขวาแลว้เลือกค าสั่งEdit> Rename) 

2.เลือกค าสั่ง File > New File 

3. ตั้งช่ือไฟล ์แลว้กดคีย ์Enter 



ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จะท าให้ลิงคต่์างๆท่ีช้ีมายงัไฟล์ท่ีถูกลบน้ีกลายเป็น “ลิงคข์าด” 
(brokenLink) ดงันั้นโปรแกรมจะแสดงค าเตือนก่อน (เม่ือลบไปแล้วคุณสามารถแก้ไขลิงค์ท่ีขาด
ทั้งหมดไดภ้ายหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.177 การลบไฟลห์รือโฟลเดอร์ 

ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
 การยา้ยไฟล์หรือโฟลเดอร์จะส่งผลต่อลิงค์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด (คือลิงค์ท่ีช้ีไปยงัไฟล์ท่ีถูก
ยา้ยรวมทั้งลิงคจ์ากไฟล์ท่ีถูกยา้ยซ่ึงช้ีไปยงัไฟล์อ่ืนๆ) แต่ให้คุณสามารถเลือกให้โปรแกรมอพัเดท
ลิงคด์งักล่าวโดยอตัโนมติัได ้
ตรวจสอบและแก้ไขลงิค์ 
 มีสาเหตุหลายอย่างท่ีอาจจะท าให้ลิงค์ท่ีคุณสร้างไวบ้นเว็บเพจต่างๆกลายเป็น ลิงค์ขาด 
(broken Link) คืออองคป์ระกอบตน้ทางของลิงค์ยงัอยู ่แต่ไฟล์ปลายทางไดสู้ญหาย, ถูกยา้ย หรือ 
เปล่ียนช่ือไปแลว้ ซ่ึงคุณจะตอ้งตรวจสอบปัญหาเหล่าน้ีก่อนเผยแพร่เวบ็ไซตอ์อกไป 
ตรวจสอบลงิค์ 
 สามารถสั่งใหโ้ปรแกรมช่วยตรวจสอบหาลิงคท่ี์ขาด, ไฟล์ท่ีเป็นก าพร้า (คือไฟล์ท่ีไม่มีใคร
ลิงคม์าหาเลย) รวมทั้งไฟลต่์างๆท่ีถูกเรียกใชแ้ต่ไม่มีอยูจ่ริง (เช่น ภาพกราฟิก) ไดด้งัน้ี 

ตรวจสอบลิงคท์ัว่เวบ็ไซต ์เลือกค าสั่ง Site >Check Link Sitewide 
ตรวจสอบลิงคเ์ฉพาะบางไฟล์ เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์บนพาเนล Files จากนั้นคลิกขาว 

บนลด์งักล่าว แลว้เลือกค าสั่ง Check Links>Selected Files 
ตรวจสอบลิงคเ์ฉพาะในไฟลท่ี์ก าลงัแกไ้ข เลือกค าสั่ง File>Check Page>Links 

 

1.เลือกไฟลห์รือโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการลบ 
(สามารถเลือกคร้ังละหลายไฟล)์ 
2.กดคีย ์Delete (หรือคลิกขวาแลว้เลือก
ค าสั่ง Edit > Delete) 
 



สามารถด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงบนพาเนล Results ไดด้งัน้ี 
ดูลิงคท่ี์มีปัญหาแยกตามประเภท โดยเลือกจากช่อง Show 

- Broken Links  ลิงคข์าดภายในเวบ็ไซต ์คือไฟลป์ลายทาง / ไฟลท่ี์เรียกใชน้ั้นไม่มี
ในเวบ็ไซต ์

- External Links ลิงค์ท่ีช้ีไปนอกเวบ็ไซต์ โปรแกรมจะแสดงรายการของลิงค์
ภายนอกทั้งหมด โดย   ไม่ไดต้รวจความมีอยูจ่ริงของไฟลเ์หล่านั้น 

-Orphaned Files ไฟลใ์นเวบ็ไซตท่ี์ไม่มีไฟลอ่ื์นลิงคม์าหา หรือไม่ไดถู้กเรียกใชเ้ลย  
เปิดไฟล์ท่ีมีลิงค์ขาดข้ึนมาแกไ้ข โดยดบัเบิลคลิกท่ีช่ือไฟล์ โปรแกรมจะแสดงไฮไลท์

ตรงลิงคห์รือไฟลท่ี์มีปัญหา และคุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลบนพาเนล Properties ไดท้นัที  
เลือกไฟลไ์ฟลอ่ื์นมาใชแ้ทนลิงคท่ี์ขาด (ดูหวัขอ้ “แกไ้ขลิงคท่ี์ขาด”) 
บนัทึกผลการตรวจสอบเป็นรายงาน โดยคลิกท่ีปุ่มทางซา้ยสุดของพาเนล 

แก้ไขลงิค์ทีข่าด 
 หลงัจากตรวจสอบพบลิงค์ท่ีขาด หากคุณตอ้งการแก้ไขลิงค์เหล่านั้นบนพาเนล Results 
เปลีย่นลงิค์ 
 การเปล่ียนปลายทางของลิงคจ์าก URL หน่ึงไปยงัอีกหน่ึง ถา้หากลิงคน้ี์มีใชห้ลายจุด การ
แกไ้ขดว้ยตวัเองจะเสียเวลาและผิดพลาดไดง่้าย วิธีท่ีดีกว่าคือให้โปรแกรมจดัการกบัลิงคด์งักล่าว
ทุกๆจุดโดยอตัโนมติั 
 
 
          
 
 

 
 
 
รูปท่ี 2.178การเปล่ียนลิงค ์

 
 
 
 

1.เลือกค าสั่ง Site>Change Like Sitewide 
2.ก าหนดรายละเอียดท่ีตอ้งการแกไ้ข 

3.คลิก 



ตรวจสอบเวบ็ไซต์ 
 เม่ือสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ก่อนท่ีจะอัพโหลดข้ึนไปเผยแพร่ให้คนอ่ืนชม คุณควร
ตรวจสอบหาความผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องต่างๆท่ีอาจจะมีอยู ่ซ่ึงโปรแกรมมีเคร่ืองมือช่วยดงัน้ี 
ตรวจสอบเวบ็เพจกบับราวเซอร์เป้าหมาย 
 การทดสอบเว็บเพจด้วยบรางเซอร์ (คีย์ลัด F12) ท่ีเคยกล่าไปแล้วนั้ น บอกได้แค่ว่า
คุณสมบติัใดใชไ้ดก้บับราวเซอร์นั้นหรือไม่ แต่ไม่ไดบ้อกวา่แทก็หรือแอตทริบิวตต์วัใดท่ีเป็นปัญหา 
โปรแกรมจึงมีเคร่ืองมือส าหรับใหใ้ชต้รวจสอบค าสั่งในเวบ็เพจไดอ้ยา่งละเอียด 
เคร่ืองมือตรวจสอบ 

Check Browser Compatibility เร่ิมตรวจสอบเวบ็เพจใหม่อีกคร้ัง 
Edit lgnored lssues List แกไ้ขรายการค าสั่งหรือคุณสมบติัท่ีไม่ตอ้งการใหต้รวจสอบ 
Settings เลือกบราวเซอร์เป้าหมายท่ีจะให้โปรแกรมตรวจจสอบ โดยระบุช่ือบราวเซอร์

และรุ่น  
แสดงรายงาน และการตรวจหาความบกพร่องของเวบ็เพจ 

 Dreamweaver มีเคร่ืองมือท่ีสามารถแสดงรายช่ือไฟล์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และใช้ช่วย
ตรวจหาความบกพร่องบางอยา่งของเวบ็เพจได ้โดยมีวธีิใชด้งัน้ี 
1.เลือกค าสั่ง Site > Reports 
2.ก าหนดออปชัน่ต่างๆ   3.คลิกตรวจสอบเวบ็เพจท่ีก าลงัแกไ้ข 
        ต ร ว จ ส อ บ ไ ฟ ล์ ทั้ ง ห ม ด
เวบ็ไซต ์
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบไฟลท์ั้งหมดท่ีก าลงั 
เลือกบนพาเนล Filesตรวจสอบไฟล์ใน
โฟลเดอร์ท่ีระบุ  

รูปท่ี 2.179 แสดงรายงาน และการตรวจหาความบกพร่องของเวบ็เพจ 
 



ออปช่ันของการแสดงรายงาน 
Report on เลือกวา่จะคน้หาหรือตรวจสอบไฟลใ์ดบา้ง 
Select reports เลือกว่าจะคน้หาหรือตรวจสอบอะไร บางหัวขอ้คุณสามารถก าหนด

เง่ือนไขเพิ่มเติมไดโ้ดยคลิกปุ่ม    
-  Checked Out By คน้หาไฟล์ท่ีถูก Checked Out โดยบุคคลท่ีระบุใน report 

setting 
-  Design Notes คน้หาไฟลท่ี์มีขอ้มูล design note ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
-  Recently Modified คน้หาไฟลท่ี์ถูกสร้างหรือแกไ้ขภายในช่วงเวลาท่ีระบุ 
-  Combinable Nested Font Tags ตรวจหาไฟลซ่ึ์งมีชุดแทก็<font>ท่ียบุรวมกนัได ้
-  Missing Alt Text ตรวจหาไฟลซ่ึ์งมีรูปภาพท่ีไม่ไดใ้ส่ค าอธิบายภาพ(ค่า Alt) 
-  Redundant Nested Tags ตรวจหาไฟลท่ี์มีการใชแ้ทก็ซ ้ าซอ้นกนัโดยไม่จ  าเป็น 
-  Removable Empty Tags ตรวจหาไฟลท่ี์มีการใชแ้ทก็วา่งๆ ซ่ึงไม่มีเน้ือหาภายใน 
-  Untitled Documents ตรวจหาเวบ็เพจท่ียงัไม่ไดต้ั้งช่ือไตเติล 

ค้นหาข้อความหรือค าส่ังภายในเวบ็ไซต์ 
 คุณสามารถค้นหาขอ้ความจากไฟล์ต่างๆท่ีอยู่ในเว็บไซต์ โดยอาจเลือกคน้เฉพาะส่วนท่ี
เป็นเน้ือหา, โค้ดค าสั่ง หรือค้นหาแท็กซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัสามารถแทนท่ี
ขอ้ความท่ีพบได ้
 1.เลือกค าสั่ง Edit > Find and Replace 
 2.ก าหนดเง่ือนไขการคน้หา     3.คลิกปุ่มใดปุ่มหน่ิง
  
 
 
 
 
 
 4.คลิกเพื่อจบการคน้หา 
 

รูปท่ี 2.180คน้หาขอ้ความหรือค าสั่งภายในเวบ็ไซต ์
 
 



เงื่อนไขการค้นหา 
Find in เลือกวา่จะคน้หาจากท่ีใด 

- Selected Text คน้หาภายในขอ้ความท่ีก าลงัเลือก 
- Current Document คน้หาภายในเวบ็เพจท่ีก าลงัแกไ้ข 
- Open Documents คน้หาภายในเวบ็เพจทั้งหมดท่ีเปิดอยู ่
- Folder คน้หาจากไฟลใ์นโฟลเดอร์ท่ีะบุ 
- Selected Files in Site คน้หาภายในเวบ็เพจทั้งหมดท่ีก าลงัเลือกบนพาเนล Files 
- Entire Current Local Site คน้หาภายในเวบ็เพจทั้งหมดของเวบ็ไซตท่ี์ก าลงัใช้

งาน 
Search เลือกวธีิการคน้หา 

-  Source Code คน้หาจากชุดค าสั่งทั้งหมด (ทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและแทก็ค าสั่ง) 
- Text คน้จากส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของเวบ็เพจเท่านั้น 
- Text (Advanced) คน้จากส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของเว็บเพจเท่านั้น แต่สามารถ

ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมวา่ขอ้ความนั้นตอ้งอยู ่(หรือไม่อยู)่ ภายในแทก็ใด 
-Specific Tag คน้หาแทก็ค าสั่งท่ีมีแอตทริบิวตแ์ละค่าตามท่ีก าหนด 

Find ระบุขอ้ความท่ีตอ้งการคน้หา 
Replace (ถา้ตอ้งการ) ระบุขอ้ความท่ีจะน ามาแทนท่ี 
Options (ถา้ตอ้งการ) ก าหนดเง่ือนไขการคน้หาเพิ่มเติม 

- Match case ขอ้ความตอ้งใชต้วัพิมพ ์(เล็กหรือใหญ่) ตรงกนั 
- Match whole word ขอ้ความตอ้งการกนัทั้งค  า (เช่น เม่ือคน้ค าวา่ กลอ้ง จะพบใน 

ขอ้ความ กลอ้ง รุ่นใหม่ แต่จะไม่พบใน กลอ้งดิจิตอล) 
- lgnore whitespace หากมีการเวน้วรรคติดกนัมากกวา่ 1 ตวั ให้ถือวา่มีเพียงตวั

เดียว (เช่น เม่ือคน้ค าวา่ กลอ้ง รุ่นใหม่ จะพบทั้งใน กลอ้ง รุ่นใหม่ และ กลอ้ง รุ่นใหม่ แต่จะไม่พบ
ใน กลอ้งรุ่นใหม่) 

- Use regular expression ให้สามารถใชค้  าสั่งพิเศษเพื่อควบคุมเง่ือนไขการคน้หา 
เช่น เคร่ืองหมาย ? หมายถึงตวัอกัษรท่ีอยูข่า้งหนา้ ? นั้นจะมีในขอ้ความหรือไม่ก็ได ้
 
 
 
 



ตัวอย่างการค้นหา 
 
 
 
 

ป้อนขอ้ความท่ีจะคน้หา 
 
        ป้อนขอ้ความท่ีจะแทนท่ี 
 

รูปท่ี 2.181วธีิคน้หาแบบ Textหรือ Source Code 
 
 
 

ป้อนขอ้ความท่ีจะ 
คน้หา 

 ก าหนดวา่ขอ้ความท่ี 
คน้หาจะตอ้งภายใน 
แทก็ 

    
   ระบุช่ือแทก็ 
 
ก าหนดเง่ือนไขของแทก็เพิ่มเติม 

 
รูปท่ี 2.182วธีิคน้หาแบบ Text 

 
 
 
 
 
 

กรณเีลอืกวิธีค้นหาแบบ Textหรือ Source Code 

กรณเีลอืกวิธีค้นหาแบบ Text (Advanced) 



 
    

ระบุแทก็ท่ีตอ้งการคน้หา 
 
 
 
 
 
 
   ก าหนดเง่ือนไขของ 
แทก็เพิ่มเติม 
 
 
 
เพิ่ม/ลดเง่ือนไข     

ก าหนดค าสั่งส าหรับด าเนินการกบัแทก็ท่ีพบ 
 

รูปท่ี 2.183วธีิคน้หาแบบ Specific Tag 
 

กรณเีลอืกวิธีค้นหาแบบ Specific Tag 


