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เรื่องที่ 1 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับภาษา HTML
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML

เวลา 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะโดยทัว่ ไปของภาษา HTML ได้
2. สามารถบอกโครงสร้างของเอกสาร HTML ได้
3. สามารถบอกขั้นตอนการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม NotePad ได้
4. สามารถบอกคําสัง่ เบื้องต้นสําหรับการสร้างเว็บเพจ
5. มีทกั ษะในการสร้างเว็บเพจโดยการใช้คาํ สัง่ เบื้องต้น
สาระการเรียนรู้
1. ภาษา HTML
2. โครงสร้างของเอกสาร HTML
3. การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสร้างเอกสารเว็บ NotePad
4. คําสัง่ เบื้องต้นสําหรับการสร้างเว็บเพจ
****************************************************************************
ภาษาเอชทีเอ็มแอล
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language : HTML) เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา
หนึ่ งใช้ส ร้ า งเอกสารเว็บ เพจเพื่ อ นํา เสนอข้อ มูล ข่า วสารบนระบบเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ป็ น
ลักษณะเหมื อนใยแมงมุ มที่ เชื่ อมต่อกัน ทัว่ โลก โครงสร้ างการเขี ยนภาษานั้นจะอาศัย ตัวกํากับ
เรี ยกว่า แท็ก (Tag) หรื อป้ ายระบุการแสดงผล เป็ นตัวบควบคุมการแสดงผลของข้อความ รู ปภาพ
หรื อวัตถุอื่นที่แสดงผลผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
ป้ายระบุการแสดงผล
ป้ ายระบุการแสดงผลหรื อแท็ก เป็ นลักษณะเฉพาะของภาษาเอชทีเอ็มแอล ใช้สาํ หรับการ
ระบุรูปแบบของคําสัง่ หรื อการลงรหัสคําสั่งของภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งจะอยูร่ ะหว่างเครื่ องหมายห
น้อยกว่า (<) หรื อเครื่ องหมายมากกว่า (>) โดยที่ป้ายระบุการแสดงผลหรื อแท็ก ของภาษาเอชทีเอ็ม
แอลนี้ สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ป้ ายระบุการแสดงผลเดี่ยวหรื อแท็กเดี่ยว เป็ นป้ ายระบุการแสดงผลที่ไม่ตอ้ งมีการปิ ด
รหัส เช่น <P> , <HR> เป็ นต้น

2

2. ป้ ายระบุการแสดงผลเปิ ด/ปิ ดหรื อแท็กเปิ ด/ปิ ด เป็ นป้ ายระบุการแสดงผลที่ประกอบด้วย
ป้ ายระบุการแสดงผลเปิ ดหรื อแท็กปิ ด และป้ ายระบุการแสดงผลปิ ดหรื อแท็กปิ ด โดยป้ ายระบุการ
แสดงผลปิ ดจะมีเครื่ องหมาย สแลช (slash,/) นําหน้าคําสัง่ ในป้ ายระบุการแสดงผลนั้นๆ เช่น
<H1>…</H1> , <B>…</B> เป็ นต้น โดยถ้าทําการเปิ ดด้วยคําสัง่ ใด จะต้องทําการปิ ดด้วยคําสัง่ นั้น
การกําหนดคุณลักษณะพิเศษเพิม่ เติมของคําสั่ ง
การกําหนดคุณลักษณะพิเศษเพิม่ เติมของคําสัง่ (Attributes) เป็ นส่ วนขยายความสามารถ
ของป้ ายระบุการแสดงผลหรื อแท็ก ซึ่งจะอยูภ่ ายใต้เครื่ องหมาย < > ในส่ วนแท็กเปิ ดเท่านั้น โดย
แท็กคําสัง่ เอชทีเอ็มแอล (HTML) ในแต่ละคําสัง่ จะมีการกําหนดคุณลักษณะพิเศษเพิม่ เติมแตกต่าง
กันออกไป และการระบุการกําหนดคุณลักษณะพิเศษเพิม่ เติมที่มากกว่า 1 คุณลักษณะจะใช้ช่องว่าง
เป็ นตัวแยก ตัวอย่างเช่น แท็กสําคัญควบคุมเกี่ยวกับรู ปภาพ คือ <IMG> มีการกําหนดคุณลักษณะ
พิเศษเพิม่ เติม ดังนี้
<IMG SRC= “filename” WIDTH = “n” HEIGHT = “n” ALT = “text” BORDER = “n”>
SRC
ใช้สาํ หรับกําหนดแฟ้ มข้อมูลรู ปภาพที่จะนํามาแสดงผล
WIDTH
ใช้สาํ หรับการกําหนดความกว้างของภาพ
HEIGHT
ใช้สาํ หรับการกําหนดความสู งของภาพ
ALT
ใช้สาํ หรับการกําหนดคําอธิบายภาพ
BORDER
ใช้สาํ หรับการกําหนดขนาดของเส้นขอบของภาพ
แฟ้ มเอกสารที่เป็ นภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) นั้น เป็ นแฟ้ มข้อมูลชนิดข้อความรู ปแบบ
หนึ่ง (Text Files) ที่เก็บชุดคําสัง่ ภาษาเอชทีเอ็มแอล ดังนั้นการสร้างเอกสารเอชทีเอ็มแอล ซึ่ง
สามารถใช้โปรแกรมสําหรับจัดการแฟ้ มข้อมูลตัวอักษร (Text Editor) ทัว่ ไปในการแก้ไขเอกสาร
เอชทีเอ็มแอล เช่น โปรแกรม NotePad, โปรแกรม WordPadThai เป็ นต้น
โปรแกรมเว็บเบราว์ เซอร์ (Web Browser)
เอกสารที่สร้างโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอลนั้น จะต้องอาศัยโปรแกรมสําหรับใช้ในการ
แสดงผลบนจอภาพ โดยโปรแกรมที่ทาํ หน้าที่แสดงผลเอกสารเอชทีเอ็มแอลนี้เรี ยกว่า โปรแกรม
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โปรแกรมเบราว์เซอร์ได้ถูกสร้างขึ้นจากหลายบริ ษทั แต่ที่ได้รับ
ความนิยมและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น โปรแกรม Netscape Navigator, Netscape Communicator
ของบริ ษทั Netscape หรื อโปรแกรม Microsoft Explorer ของบริ ษทั ไมโครซอฟต์ นอกจากนี้ยงั มีอีก
หลายโปรแกรม เช่น Mosaic , Lynx, MacWeb, Cello , Opera เป็ นต้น
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โปรแกรมสร้ างเอกสารเว็บ
การพัฒนาเว็บเพจนั้นสามารถกระทําได้โดยการเขียนด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ซึ่ง
มีลกั ษณะเหมือนกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป ซึ่งอาจสร้างโดยใช้โปรแกรม
สําหรับจัดการเกี่ยวกับแฟ้ มข้อความตัวอักษร (Text Editor) เช่นโปรแกรม Notepad ในปั จจุบนั มี
โปรแกรมสําหรับใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเว็บเพจมากมาย ทั้งแบบช่วยลงรหัสภาษาเอชทีเอ็ม
แอล และแบบสร้างเว็บเพจแบบอัตโนมัติ (Wizard) ทั้งนี้สามารถจําแนกวิธีการพัฒนาเว็บเพจด้วย
โปรแกรมได้ 3 วิธี คือ
การใช้ โปรแกรมจัดการแฟ้มข้ อความตัวอักษร (Text Editor)
การใช้โปรแกรมจัดการแฟ้ มข้อความตัวอักษร (Text Editor) เช่น Notepad , Q – editor นั้น
เป็ นวิธีที่เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งสามารถจัดวางตําแหน่งหรื อใส่
คุณลักษณะพิเศษให้กบั เว็บเพจตามต้องการ เพราะสามารถควบคุมตําแหน่งและจํานวนรหัสคําสัง่
ได้อิสระ อย่างไรก็ตามวิธีน้ ีไม่เหมาะสําหรับผูพ้ ฒั นาระดับต้น เพราะต้องศึกษาคําสัง่ ภาษาเอชทีเอ็ม
แอลและใช้เวลาในการพัฒนานานพอสมควรในแต่ละหน้าเว็บ และไม่เห็นผลลัพธ์ จากการป้ อน
คําสัง่ ทันที แต่จะต้องทําการเรี ยกผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แต่ถา้ หากทําการเริ มต้นฝึ กการ
พัฒนาเว็บเพจด้วยวิธีการนี้ โดยมีผทู ้ ี่มีความรู ้คอยแนะนํา จะทําให้สามารถเข้าใจการทํางานของ
เอกสารเว็บได้ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
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การใช้ โปรแกรมเอชทีเอ็มแอล อีดิเตอร์ (HTML Editor)
การใช้โปรแกรมเอชทีเอ็มแอล อีดิเตอร์ (HTML Editor) จะช่วยทําให้การลงรหัสภาษา
เอชทีเอ็มแอลนั้น กระทําได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากจะมีปุ่มคําสัง่ ควบคุมต่างๆ ของ
ภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งคล้ายกับปุ่ มคําสัง่ ในโปรแกรมประมวลผลคํา เช่น กลุ่มของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ (Microsoft Office) โปรแกรมกลุ่มนี้จะมีจุดด้อยที่ หากมีคาํ สัง่ ภาษาเอชทีเอ็ม
แอลใหม่เกิดขึ้น จะยังไม่มีปมสํ
ุ่ าหรับคําสัง่ ใหม่เหล่านี้ ผูส้ ร้างเอกสารเว็บด้วยวิธีการนี้ยงั ต้องพิมพ์
คําสัง่ ภาษาเอชทีเอ็มแอล เช่นเดิม ตัวอย่างของโปรแรกมเอชทีเอ็มแอล อีดิเตอร์ เช่นโปรแกรม
HTML Assistant, โปรแกรม HotDog Professional เป็ นต้น
การใช้ โปรแกรมสร้ างเอกสารเว็บแบบอัตโนมัติ (HTML Generator)
การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารเว็บแบบอัตโนมัติ (HTML Generator) เป็ นโปรแกรมที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การพัฒนาเอกสารเว็บนั้น สามารถทําได้สะดวกและรวดเร็ ว การใช้งาน
โปรแกรมเหล่านี้ จะคล้ายกับการสร้างเอกสารในโปรแกรมประมวลผลคําทัว่ ไป เช่นโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) และมีปุ่มคําสัง่ ที่คล้ายคลึงกัน และผูท้ ี่ทาํ การสร้างเว็บเพจนั้น
สามารถเห็นผลจากการใช้คาํ สัง่ ได้ทนั ที โดยโปรแกรมประเภทนี้จะทําการแปลงเอกสารนั้นให้เป็ น
เอกสารเอชทีเอ็มแอลโดยอัตโนมัติ ซึ่งที่ผทู ้ าํ การสร้างเว็บเพจไม่ตอ้ งยุง่ ยากกับการศึกษาชุดคําสัง่
ภาษาเอชทีเอ็มแอล แต่โปรแกรมในกลุ่มนี้กม็ ีจุดด้อยที่วา่ ชุดคําสัง่ ภาษาเอชทีเอ็มแอลที่แต่ละ
โปรแกรมสร้างขึ้นมานั้นจะมีขอ้ จํากัดต่างๆ มากมาย และบางโปรแกรมยังไม่สนับสนุนการทํางาน
กับภาษาไทย อาจต้องทําการปรับปรุ งโปรแกรมก่อน ซึ่งจะใช้งานกับภาษาไทยได้ ตัวอย่างของ
โปรแกรมในกลุ่มเช่นกลุ่มโปแรกรมไมโครซอฟต์ออกฟฟิ ศ , โปรแกรม Microsoft FrontPage ,
โปรแกรม Netscape Editor, โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็ นต้น

ภาษาเอชทีเอ็มแอล
เอชทีเอ็มแอล (HTML, Hyper Text Markup Language) เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบ
หนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยป้ ายระบุ (Tag) หรื อคําสัง่ สําหรับควบคุมการแสดงผล
ข้อความ รู ปภาพ หรื อวัตถุอื่นผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งป้ ายระบุ หรื อคําสัง่ แต่ละคําสัง่ นั้น
อาจจะมีส่วนขยายที่ใช้สาํ หรับบอกคุณลักษณะพิเศษ (Attribute) สําหรับระบุหรื อควบคุมลักษณะ
การแสดงผลเพิ่มเติมได้ โดยแต่ละคําสัง่ จะมีแตกต่างกันออกไป
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ป้ายระบุ
ป้ ายระบุ (Tag) หรื อคําสัง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
เปรี ยบเสมือนคําสัง่ สําหรับกําหนดรู ปแบบการแสดงผล โดยป้ ายระบุ หรื อคําสัง่ นั้น จะอยูภ่ ายใต้
เครื่ องหมายน้อยกว่า (<) และเครื่ องหมายมากกว่า ( > ) โดยป้ ายระบุ หรื อคําสัง่ ของภาษาเอชทีเอ็ม
แอล (HTML) นั้นแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
- ป้ ายระบุเดี่ยว หมายถึงป้ ายระบุที่เป็ นคําสัง่ เดี่ยวสําหรับควบคุมการแสดงผล เช่นคําสัง่
การขึ้นบรรทัดใหม่ <BR> เป็ นต้น
- ป้ ายระบุเปิ ด /ปิ ด หมายถึงป้ ายระบุที่เป็ นคําสัง่ สําหรับควบคุมการแสดงผลเป็ นกลุ่ม เช่น
กําหนดให้กลุ่มอักษรเป็ นตัวหนา <B>…</B> หรื อตัวเอียง <I>… </I> เป็ นต้น โดยใช้เครื่ องหมาย
ทับ (Slash) นําหน้าคําสัง่ ที่ตอ้ งการจบลักษณะการแสดงผลที่ประกอบไปด้วย ป้ าย โดยกลุ่มของ
ตัวอักษรที่ตอ้ งการควบคุมจะอยูร่ ะหว่างป้ ายระบุเปิ ด และป้ ายระบุปิด
ลักษณะพิเศษ (Attributes)
ลักษณะพิเศษ (Attributes) เป็ นส่ วนที่ทาํ หน้าที่ขยายความสามารถของป้ ายระบุ (Tag) หรื อ
คําสัง่ โดยการบอกลักษณะพิเศษเหล่านี้จะถูกระบุภายในเครื่ องหมายมากกว่า น้อยกว่า ในส่ วนของ
ป้ ายระบุเปิ ดหรื อป้ ายระบุเดี่ยว โดยคําสัง่ ของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) แต่ละคําสัง่ จะมีการบอก
ลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างกันไปและมีจาํ นวนไม่เท่ากัน การระบุลกั ษณะพิเศษนั้นสามารถกําหนดได้
มากกว่า 1 ลักษณะ โดยใช้ช่องว่างเป็ นตัวแยกแต่ละลักษณะพิเศษ ตัวอย่าง เช่น ลักษณะพิเศษของ
ป้ ายระบุ หรื อคําสัง่ ที่เกี่ยวกับการจัดย่อหน้าคือคําสัง่ <P> ประกอบด้วยลักษณะพิเศษดังนี้ คือ
ALIGN = “Left/Right/Center/Justify”
สามารถเขียนคําสัง่ สําหรับการจัดย่อหน้าได้ดงั นี้
<P ALIGN = “Left”> การจัดย่อหน้าชิดซ้าย </P> หรื อ
<P ALIGN = “Right”> การจัดย่อหน้าชิดขวา </P> หรื อ
<P ALIGN = “Center”> การจัดย่อหน้าให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้าเอกสาร </P>
โครงสร้ างของเอกสารเอชทีเอ็มแอล
โครงสร้างของเอกสารเอชทีเอ็มแอลนั้นจะประกอบด้วยส่ วนประกอบ 2 ส่ วนคือ ส่ วนตัว
ของเอกสาร (Head Section) และส่ วนเนื้อหาของเอกสาร (Body Section) โดยส่ วนหัวของเอกสาร
จะอยูภ่ ายใต้ป้ายระบุหรื อคําสัง่ <HEAD>… </HEAD> และส่ วนเนื้อหาของเอกสารจะอยูภ่ ายใต้
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<HTML>
<HEAD>
<คําสัง่ ที่อยูใ่ นส่ วนหัวของเอกสาร>
</HEAD>
<BODY>
<คําสัง่ ที่อยูใ่ นส่ วนเนื้อหาของเอกสาร>
</BODY>
</HTML>
ส่ วนหัวเรื่องของเอกสารเว็บ (Head Section)
ส่ วนตัวเรื่ องของเอกสารเว็บ (Head Section) เป็ นส่ วนที่ใช้สาํ หรับอธิบายข้อมูลเฉพาะที่
เกี่ยวกับเอกสารเว็บนั้น เช่น ชื่อเรื่ องของเอกสารเว็บ (Title) ชื่อของผูจ้ ดั ทําเว็บ (Author) คําสําคัญ
หรื อคียเ์ วิร์ด (Keyword) เพือ่ ใช้สาํ หรับให้ผใู ้ ช้งานคนอื่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจที่ได้ทาํ การ
สร้างขึ้น บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยป้ ายระบุ (Tag) หรื อคําสัง่ ที่สาํ คัญคือ
- META เป็ นส่ วนที่ไม่ปรากฏผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ส่ วนนี้จะเป็ นส่วนที่ใช้ใน
การทําคลังบัญชีเว็บเพจ สําหรับใช้ในการสื บค้นเว็บเพจ (Search Engine) จากผูอ้ ื่น
- TITLE ใช้สาํ หรับบอกชื่อเรื่ องของเอกสารเว็บ โดยข้อความนี้จะปรากฎที่แถวชื่อด้าน
บนสุ ดของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ โดยข้อความนี้ควรครอบคลุมถึงเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารเว็บ
<HEAD>
<META NAME = “Author” CONTENT =”ชื่อผูส้ ร้างเว็บเพจ”>
< META NAME = “Key Words” CONTENT =”คําสําคัญ 1 , คําสําคัญ 2 ,...”>
<TITLE>ข้อความที่ใช้เป็ นข้อความหัวเรื่ องของเอกสาร</TITLE>
</HEAD>
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การพิมพ์ชุดคําสัง่ ของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) สามารถใช้ได้ท้ งั ตัวอักษรพิมพ์เล็กและ
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรื อผสมกันทั้งสองแบบ และสามารถใช้ยอ่ หน้า เว้นบรรทัด หรื อช่องว่าง
สามารถทําได้อย่างอิสระ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะไม่ในใจเกี่ยวกับระยะเว้นบรรทัด ย่อหน้า
หรื อช่องว่าง แต่จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการอ่านคําสัง่ ของผูส้ ร้างเอกสารเว็บและประโยชน์ทาํ การ
พัฒนาเว็บเพจ
ส่ วนเนือ้ หาเอกสารเว็บ (Body Section)
ส่ วนเนื้อหาเอกสารเว็บ (Body Section) เป็ นส่ วนเนื้อหาหลักของเอกสารเว็บ โดยส่วนนี้จะ
เป็ นส่ วนที่นาํ ไปแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งการแสดงผลนั้นจะใช้ป้ายระบุหรื อคําสัง่
เป็ นตัวควบคุมรู ปแบบการแสดงผล ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อความ รู ปภาพหรื อเสี ยง
การเขียนป้ ายระบุ (Tag) หรื อคําสัง่ จะไม่มีขอ้ จํากัดสามารถป้ อนคําสัง่ ติดกันหลายคําสัง่ ใน
หนึ่งบรรทัดหรื อจะมีเพียง 1 บรรทัดต่อ 1 คําสัง่ ก็ได้ โดยทัว่ ไปแล้วจะยึดหลักการจัดวางที่ทาํ ให้ผทู ้ ี่
สร้างเอกสารเว็บนั้นสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย เช่นทําการจัดย่อหน้าในชุดคําสัง่ ที่เกี่ยวข้องกัน
ให้อยูใ่ นย่อหน้าระดับเดียวกัน ซึ่งคําสัง่ ที่ใช้กาํ หนดรู ปแบบการแสดงผลทั้งหมด ที่เป็ นส่ วนของ
เนื้อหาของเอกสาร จะอยูร่ ะหว่างป้ ายระบุ (Tag) หรื อคําสัง่ <BODY>…</BODY> สามารถ
แบ่งกลุ่มคําสัง่ ได้ดงั นี้
- กลุ่มคําสัง่ การจัดย่อหน้า
- กลุ่มคําสัง่ จัดควบคุมรู ปแบบตัวอักษร
- กลุ่มคําสัง่ การจัดทําเอกสารแบบรายการ
- กลุ่มคําสัง่ การเชื่อมโยงเอกสาร
- กลุ่มคําสัง่ จัดการรู ปภาพ
- กลุ่มคําสัง่ จัดการตาราง
- กลุ่มคําสัง่ การแบ่งส่ วนของเอกสาร
- กลุ่มคําสัง่ อื่นๆ
การสร้ างเว็บเพจเบือ้ งต้ น
ขั้นตอนแรกในการสร้างเอกสารเว็บ คือ การร่ างเนื้อหาที่ประกอบอยูภ่ ายในของเอกสาร
เว็บและจัดแบ่งข้อมูลออกเป็ นส่ วน โดยแบ่งเป็ นหน้าคล้ายกับหน้ากระดาษของหนังสื อ ซึ่งจํานวน
ของข้อมูลในเอกสารแต่ละหน้าของเอกสารเว็บไม่ควรมีขนาดใหญ่มากนัก เพราะจะทําให้ขนาด
ของเอกสารเว็บที่เป็ นแฟ้ มข้อมูลภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) นั้นมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะทําให้เวลา
สําหรับการดึงเอกสารเว็บจากระบบเครื อข่าย เพื่อมาแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ใช้เวลา
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คําสั่ งเบือ้ งต้ นสํ าหรับการสร้ างเว็บเพจ
คําสั่ งเริ่มต้ น
คําสัง่ เริ่ มต้นที่ใช้สาํ หรับการบอกว่าเอกสารนั้น คือเอกสารเว็บที่เป็ นภาษาเอชทีเอ็มแอลคือ
คําสัง่ <HTML> และใช้คาํ สัง่ </HTML> เป็ นการบอกจุดสิ้ นสุ ดของเอกสารเอชทีเอ็มแอล โดย
คําสัง่ นี้จะไม่แสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แต่เขียนเพื่อบอกให้ทราบว่าเอกสารนี้เป็ น
เอกสารของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) กล่าวคือข้อความที่อยูร่ ะหว่างคําสัง่ <HTML> และ
</HTML> เป็ นเอกสารที่เป็ นภาษาเอชทีเอ็มแอลนัน่ เอง
<HTML> (ภาษาเอชทีเอ็มแอล) </HTML>
คําสั่ งกําหนดส่ วนหัวของเอกสารเว็บ
ส่ วนหัวเรื่ องของเอกสารเว็บและส่ วนเนื้อหาเอกสารเว็บ โดยคําสัง่ ที่ใช้บอกส่ วนหัวเรื่ อง
ของเอกสารเว็บนั้น คือคําสัง่ <HEAD>…</HEAD> ซึ่งคําสัง่ ที่อยูภ่ ายในส่ วนหัวของเอกสารเว็บ
นั้น เป็ นคําสัง่ ที่ใช้กาํ หนดข้อความที่เป็ นชื่อเรื่ องของเอกสารเอชทีเอ็มแอล และคําสัง่ ที่ใช้สาํ หรับ
บอกคําสําคัญ (Keyword) เอกสารเอชทีเอ็มแอล เพื่อใช้ในการค้นหาเอกสารนั้นบนระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
<HEAD> (คําสัง่ ย่อยสําหรับส่ วนหัวของเอกสาร) </HEAD>
คําสั่ งกําหนดข้ อความในส่ วนหัวของโปรแกรมเว็บเบราว์ เซอร์
คําสัง่ ที่ใช้สาํ หรับกําหนดข้อความที่จะปรากฏบนส่ วนหัวของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ คือ
คําสัง่ <TITLE>…</TITLE> หากต้องการให้ขอ้ ความใดปรากฏที่ตาํ แหน่งส่ วนหัวของโปรแกรม
เว็บเบราว์เซอร์ ทําได้โดยเอาข้อความที่ตอ้ งการแสดงผลนั้นใส่ เข้าไประหว่างคําสัง่ เปิ ด <TITLE>
และคําสัง่ ปิ ด </TITLE> ซึ่งคําสัง่ นี้จะอยูใ่ นส่ วนหัวของเอกสารเว็บ
<TITLE> (ข้อความที่ตอ้ งการให้ปรากฏที่ส่วนหัวของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์)</TITLE>
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คําสั่ งกําหนดส่ วนเนือ้ หาของเอกสารเว็บ
คําสัง่ ที่ใช้กาํ หนดส่ วนที่เป็ นเนื้อหาของเอกสารเว็บ คือ คําสัง่ <BODY>…</BODY> ซึ่งใช้
เป็ นคําสัง่ สําหรับบอกแก่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์วา่ ส่ วนที่อยูร่ ะหว่างคําสัง่ นี้เป็ นส่ วนที่จะนําไป
แสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย ตัวอักษร รู ปภาพ เป็ นต้น
การกําหนดสี ของพืน้ หลังและสี ของตัวอักษร
การกําหนดสี พ้นื หลังและการกําหนดสี ของตัวอักษรของเอกสารเว็บนั้น สามารถทําได้โดย
กําหนดเป็ นการอธิบายลักษณะพิเศษ (Attribute) ของคําสัง่ <BODY> โดยมีวิธีการกําหนดสี ของพื้น
หลังของเอกสารและสี ของตัวอักษรในเอกสารได้ดงั นี้
การกําหนดสี ของพืน้ หลังเอกสาร
การกําหนดสี พ้นื หลังของเอกสารเว็บหรื อเอกสารเอชทีเอ็มแอล นั้นสามารถทําได้โดยใช้
การอธิบายลักษณะพิเศษ (Attribute) คือ BGCOLOR ซึ่งการกําหนดสี พ้นื ของเอกสารเอชทีเอ็มแอล
นั้น สามารถกําหนดภายใต้คาํ สัง่ เปิ ดของคําสัง่ <BODY> โดยการกําหนดสี พ้ืนหลังของเอกสาร
เอชทีเอ็มแอลสามารถแสดงได้ดงั นี้
<BODY BGCOLOR = สี ที่ตอ้ งการ> จะมี “สี ที่ตอ้ งการ” หรื อไม่มีเครื่ องหมาย “ “ ก็ได้
</BODY>
โดยสี ที่ตอ้ งการกําหนดนี้ สามารถทําการกําหนดได้ 2 วิธี คือ
- ระบุชื่อของสี ที่ตอ้ งการ เช่น Blue , Green , Red , Yellow เป็ นต้น
- ระบุตวั เลข โดยใช้การกําหนดค่าสี ในระบบเลขฐาน 16 จํานวน 6 หลักสําหรับการผสมสี
(RGB) โดยค่าตัวเลข 2 หลักแรกหมายถึงระดับของสี แดง ตัวเลข 2 หลักต่อมาหมายถึงระดับของสี
เขียว และตัวเลข 2 หลักสุ ดท้ายหมายถึงระดับของสี น้ าํ เงิน
การกําหนดสี ของตัวอักษร
การกําหนดสี ของตัวอักษรทั้งหมดของเอกสารเว็บ หรื อเอกสารเอชทีเอ็มแอลนั้น สามารถ
ทําได้โดยใช้การอธิบายลักษณะพิเศษ (Attribute) คือ TEXT ซึ่งกําหนดอยูท่ ี่ตาํ แหน่งคําสัง่ เปิ ดของ
คําสัง่ <BODY> รู ปแบบของคําสัง่ สําหรับการกําหนดสี ของเอกสารเว็บ สามารถทําได้ดงั นี้
<BODY TEXT = สี ที่ตอ้ งการ> จะมีเครื่ องหมาย “ “ หรื อไม่มีกไ็ ด้
........
</BODY>
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โดยสี ที่ตอ้ งการกําหนดนี้ สามารถทําการกําหนดได้ 2 วิธี คือ
- ระบุชื่อของสี ที่ตอ้ งการ เช่น Blue , Green , Red < Yellow เป็ นต้น
- ระบุตวั เลข โดยใช้การกําหนดค่าสี ในระบบเลขฐาน 16
ตัวอย่าง การกําหนดสี ตวั อักษรของเอกสารเอชทีเอ็มแอล โดยการระบุชื่อ
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกําหนดสี ของตัวอักษร โดยการกําหนดสี </TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT = Red>
การกําหนดสี ของตัวอักษร โดยการกําหนดให้เป็ นสี แดง
</BODY>
</HTML>

