
การเขียนเวบ็ดว้ยภาษา Html เบ้ืองตน้  



เร่ิมต้นพืน้ฐาน HTML  

• คุณจะไดเ้รียนรู้ 
    1. โครงสร้างของภาษา HTML แบบง่ายๆ 
    2. ความหมายและวธีิการก าหนดค าสั่ง 

• ( * ) วิธีทดลองเปิดโปรแกรม NOTEPAD ข้ึนมา (อยูใ่น Start -
>Programs->Accesories->Notepad) หลงัจากนั้นก ็
พิมพไ์ดเ้ลยพอพิมพเ์สร็จกเ็ซฟโดย พิมพ ์ช่ือไฟล.์htm หรือ ช่ือไฟล.์html ก็
ได ้แลว้ใชเ้คร่ืองหมายฟันหนู( " ) คร่อมช่ือ.สกลุ เช่น "MyWeb.html" แค่น้ี
เอง แลว้กไ็ปหาเวบเบราเซอร์มาเปิดดูผลงานนะจ๊ะ . . .  



• HTML กคื็อภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงภาษาหน่ึงซ่ึงถูกออกแบบมา
เพื่อใชใ้นการแสดงผลขอ้มูลบนระบบอินเตอร์เน็ท โดยใชเ้คร่ืองหมาย 
< > เป็นตวัก าหนดหลกั ( เด๋ียวจะเห็น ) โดยส่วนมากจะใชค้  าสัง่ 2 
แบบ คือ " เปิด " กบั " ปิด " เช่น <BODY> หมายถึง เปิดส่วน
เน้ือหา และ </BODY> คือปิด(จบ)ส่วนเน้ือหา  และมีรูปแบบ
โครงสร้างทัว่ไป คือ  
 



โครงสร้างของเอกสาร HTML  

<HTML>  

<HEAD>  

 <TITLE>  
   เอกสาร HTML  

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

   รายละเอียดต่างๆ 

</BODY> 

</HTML> 



ส่วนเนือ้หาของเอกสาร  

 

  

BGCOLOR  คือ ค าสัง่เสริมใชส้ าหรับก าหนดสีพื้นหลงัของเวบ็เพจ 
BACKGROUND คือ ค าสัง่เสริมใชส้ าหรับก าหนดรูปภาพท่ีจะน ามาเป็นพื้นหลงับนเวบ็เพจ 
TEXT   คือ ค าสัง่เสริมใชส้ าหรับก าหนดสีของขอ้ความภายในเวบ็เพจ 
TOPMARGIN คือ ค าสัง่เสริมใชส้ าหรับก าหนดระยะห่างของเวบ็เพจจากทางดา้นบน 
   ของจอภาพ 
BOTTOMMARGIN   คือ ค  าสัง่เสริมท่ีใชส้ าหรับก าหนดระยะห่างของเวบ็เพจจากทางดา้นล่าง 
   ของจอภาพ 
RIGHTMARGIN ค าสัง่เสริมท่ีใชส้ าหรับก าหนดระยะห่างของเวบ็เพจจากทาง 
   ดา้นขวาของจอภาพ 
LEFTMARGIN ค าสัง่เสริมท่ีใชส้ าหรับก าหนดระยะห่างของเวบ็เพจจากทาง 
   ดา้นซา้ยของจอภาพ 
LINK   คือ ค าสัง่เสริมท่ีใชส้ าหรับก าหนดสีของขอ้ความท่ีใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยง  
    (Hyperlink) ภายในเวบ็เพจ 
ALINK   คือ ค าสัง่เสริมท่ีใชส้ าหรับก าหนดสีของขอ้ความท่ีใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยง 
    (Hyperlink)  
VLINK   คือ ค าสัง่เสริมท่ีใชส้ าหรับก าหนดสีของขอ้ความท่ีใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยง  
   (Hyperlink) หลงัจากท่ีเคยคลิกท่ี Hyperlink นั้นๆไปแลว้ 



ตัวอย่าง 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE> เอกสาร HTML  </TITLE> 

</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=PINK  TEXT=RED    

TOPMARGIN="100"> 
 โครงสร้างของเอกสาร HTML 
</BODY> 
</HTML>  



<EM>     ตวัเอียง <EM>   ขอ้ความ     </EM> 

 
<STRONG>  ตวัหนา <STRONG>  ขอ้ความ </STRONG> 

 
<BIG>    ตวัขนาดใหญ่ <BIG>     ขอ้ความ    </BIG> 

 
<SMALL>    ตวัขนาดเลก็ <SMALL>     ขอ้ความ    </SMALL> 

 
<B>        ตวัหนา <B>     ขอ้ความ    </B> 

 
<I>        ตวัเอียง <I>     ขอ้ความ    </I> 
 
<U>        ขีดเส้นใต ้ <U>     ขอ้ความ    </U> 



ตัวอย่าง 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE> ตวัอกัษรแบบ Physical Styles  </TITLE> 

</HEAD> 
<BODY> 
 <B>ตวัอกัษรแบบตวัหนา</B><BR> 

 <I>ตวัอกัษรแบบตวัเอียง</I><BR> 

 <U>ตวัอกัษรแบบขีดเส้นใต<้/U><BR> 
</BODY> 
</HTML>  



<FONT FACE=“Font1,Font2”>  ขอ้ความ  </FONT> 

   ตวัอยา่ง 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE> การก าหนดรูปแบบของตวัอกัษร  </TITLE> 

</HEAD> 
<BODY> 
<FONT FACE=“AngsanaUPC”> 
รูปแบบตวัอกัษร แบบ AngsanaUPC</FONT> 

</BODY> 
</HTML>  



<FONT COLOR=ColorName>  ขอ้ความ  </FONT> 
ค าสั่งน้ีเป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับก าหนดสีของตวัอกัษร เฉพาะตวัอกัษรท่ีตอ้งการ 
 

<BODY TEXT=ColorName> 
ค าสั่งน้ีเป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับก าหนดสีของตวัอกัษรทั้งเอกสาร 

<FONT SIZE=ValueSize>  ขอ้ความ  </FONT> 

เป็นค าสั่งส าหรับก าหนดขนาดของตวัอกัษรแบบสมบูรณ์ มีค่าตั้งแต่ขนาด 1 ถึง 7 
 

<BASEFONT SIZE=Value> 
ค าสั่งน้ีจะเป็นการก าหนดขนาดของตวัอกัษรทั้งเอกสาร 



<MARQUEE Attribute=Position>  ขอ้ความ  </MARQUEE> 

โดยท่ี Attribute   คือ ค  าสั่งเสริมท่ีใชใ้นการก าหนดอกัษรวิ่ง 
      Position    คือ ค่าท่ีใชใ้นการก าหนดอกัษรวิ่ง 

โดยค าสั่งท่ีมี Attribute ในการน ามาใช ้ดงัน้ี 
* BEHAVIOR  ใชส้ าหรับก าหนดลกัษณะการเคล่ือนไหวของขอ้ความท่ีอยูร่ะหวา่ง 
ค าสั่งโดยค่าส าหรับ Attribute มีดงัน้ี 
 - Alternate จะท าใหข้อ้ความท่ีอยูร่ะหวา่งค าสั่งวิ่งไปชนไปชนมาระหวา่ง 
ขอบซา้ย-ขวา หนา้จอบราวเซอร์ 
 - Scroll จะท าใหข้อ้ความท่ีอยูร่ะหวา่งค าสั่งวิ่งไปจนตวัอกัษรหายไปในขอบ 
หนา้จอดา้นหน่ึงของบราวเซอร์และจะปรากฏข้ึนใหม่อีกคร้ังจากขอบอีกดา้น 
 - Slide จะท าใหข้อ้ความท่ีอยูร่ะหวา่งค าสั่งวิ่งไปจนถึงขอบของหนา้จอ 
บราวเซอร์ดา้นหน่ึงแลว้หยดุอยูก่บัท่ี 



* BGCOLOR  ใชส้ าหรับก าหนดสีของพ้ืนหลงับริเวณท่ีขอ้ความเคล่ือนไหวไปมา 
โดยค่าของ Attribute กคื็อ ค่าของช่ือสี  
* DIRECTION ใชส้ าหรับก าหนดทิศทางการแสดงตวัอกัษรท่ีอยูร่ะหวา่งค าสั่ง  
โดยค่าของ Attribute มีอยู ่4 ตวั ดงัน้ี 
 - Down หากตอ้งการใหข้อ้ความแสดงโดยเล่ือนขอ้ความจากบนลงล่าง 
 - Up    หากตอ้งการใหข้อ้ความแสดงโดยเล่ือนขอ้ความจากล่างข้ึนขา้งบน 
 - Right  หากตอ้งการใหข้อ้ความแสดงโดยเล่ือนขอ้ความจากดา้นซา้ยไปขวา 
 - Left    หากตอ้งการใหข้อ้ความแสดงโดยเล่ือนขอ้ความจากดา้นขวาไปซา้ย 
* HEIGHT ใชส้ าหรับการก าหนดความสูงของ Block ขอ้ความท่ีจะแสดง โดยค่าท่ี 
ก าหนดจะมีหน่วยเป็นพิกเซล 
* WIDTH ใชส้ าหรับการก าหนดความกวา้งของ Block ขอ้ความท่ีจะแสดง โดยค่าท่ี 
ก าหนดจะมีหน่วยเป็นพิกเซล 
* HSPACE ใชส้ าหรับก าหนดระยะห่างของ Block ขอ้ความกบัขอบซา้ย-ขวา  
ของขอบเขต หรือพ้ืนท่ีท่ีเราตอ้งการแสดงขอ้ความ โดยค่าท่ีก าหนดจะมีหน่วยเป็นพิกเซล 
* VSPACE ใชส้ าหรับก าหนดระยะห่างดา้นบนและดา้นล่างของตวัอกัษรวิ่ง  
โดยการก าหนดขนาดมีหน่วยเป็นพิกเซล 



   ตัวอย่าง 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE> การสร้างตวัอกัษรวิง่  </TITLE> 

</HEAD> 
<BODY> 
<MARQUEE WIDTH=60% HEIGHT=20% 
BGCOLOR=Pink BEHAVIOR=Alternate> 
การสร้างตวัอกัษรวิ่ง</MARQUEE> 

</BODY> 
</HTML>  



            <Hx>  ขอ้ความ  </Hx> 

โดยท่ี Hx   เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับก าหนดขนาดของหวัขอ้ของเอกสาร 
     โดยท่ี x มีตั้งแต่ 1 ถึง 6 



จงสร้างขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรวิ่งเป็น ช่ือ-นามสกลุ โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
- ตวัอกัษรแบบ FreesiaUPC 
- ตวัอกัษรมีสีแดง พ้ืนหลงัของตวัอกัษรสีชมพ ู
- ขีดเส้นใตต้วัอกัษร 
- ตวัอกัษรมีขนาด 6 
- ตวัอกัษรวิง่ไปชนขอบดา้นหน่ึงแลว้ิง่ยอ้นกลบั 
- ความกวา้งของขอบท่ีแสดงขอ้ความตวัอกัษรวิ่ง คือ 300 Pixel 



เฉลยแบบฝึกหดั 



การขึน้ย่อหน้าใหม่ 
 <P ALIGN=Position>  ขอ้ความ  </P> 

โดยท่ี ALIGN  คือ ค  าสั่งเสริมท่ีใชใ้นการจดัขอ้ความหรือรูปภาพใหอ้ยูใ่น 
       ต  าแหน่งท่ีตอ้งการ 
     Position คือ ค่าท่ีใชส้ าหรับระบุต าแหน่งของขอ้ความ ซ่ึงไดแ้ก่ 
 - Left   ใชส้ าหรับการจดัขอ้ความใหอ้ยูชิ่ดซา้ยของหนา้จอ 
 - Center ใชส้ าหรับการจดัขอ้ความใหอ้ยูก่ึ่งกลางของหนา้จอ 
 - Right ใชส้ าหรับการจดัขอ้ความใหอ้ยูชิ่ดขวาของหนา้จอ 
 
การขึน้บรรทดัใหม่ 
 ขอ้ความ <BR> 
 



การจัดข้อความให้อยู่กึง่กลาง 
 <CENTER>  ขอ้ความ  </CENTER> 
 
การสร้างเส้นตรงแนวนอน 
 ขอ้ความ <HR Attribute=Value> 

โดยท่ี Attribute  คือ ค  าสั่งเสริมท่ีใชใ้นการค่าต่างๆ ในการสร้างแนวนอน 
      Value  คือ ค่าท่ีใชใ้นการก าหนดเส้นแนวนอน 



การสร้างเส้นแนวนอน 
<HR>  รูปแบบค าสัง่ <HR Attribute=Value> 

โดยท่ี Attribute คือ ค  าสั่งเสริมท่ีใชใ้นการค่าต่างๆ ในการสร้างเส้นแนวนอน 
       Value  คือ ค่าท่ีใชใ้นการก าหนดเส้นแนวนอน 
ค าสั่งเสริม(Attribute) มีดงัน้ี 
ALIGN ใชส้ าหรับจดัต าแหน่งของเส้น โดยมีค่าท่ีใชใ้นการก าหนดต าแหน่ง คือ 
  - Left ใชส้ าหรับการก าหนดเส้นใหชิ้ดซา้ย 
  - Center ใชส้ าหรับการก าหนดเส้นใหอ้ยูก่ึ่งกลาง 
  - Right ใชส้ าหรับการก าหนดเส้นใหชิ้ดขวา 
SIZE   ใชส้ าหรับก าหนดความหนาของเส้น 
WIDTH  ใชส้ าหรับก าหนดความกวา้งของเส้น 
COLOR  ใชส้ าหรับก าหนดสีของเส้น 



การแทรกรูปภาพ 

 <IMG SRC=filename> 
 

การแทรกข้อความแทนรูปภาพ 
 ขอ้ความ <IMG ALT=“Message”> 
 

การจัดต าแหน่งข้อความและรูปภาพ 
 ขอ้ความ <IMG ALIGN=Position> 

โดยท่ี Position  คือ ต าแหน่งท่ีท่ีตอ้งการจดัวางรูปภาพ ซ่ึงสามารถก าหนดการ 
     จดัวางรูปภาพได ้ดงัน้ี 
 - Absbottom  ท าใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูส่่วนล่างของรูป 
 - Absmiddle  ท าใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูก่ึ่งกลางของความของรูป 
 - Baseline  ท าใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูแ่นวเดียวกบัเส้นฐาน  
                  (Baseline) ของรูป 



 - Bottom  ท าใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูส่่วนล่างของรูป 
        เช่นเดียวกบั Absbottom 
 - Middle  ท าใหข้อ้ความท่ีอยูล่อ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูก่ึ่งกลางของความสูงของรูปภาพ 
      เช่นเดียวกบั Absmiddle     
 - Left       ท าใหรู้ปภาพวางอยูท่างดา้นซา้ยของเวบ็เพจ 
 - Right     ท าใหรู้ปภาพวางอยูท่างดา้นขวาของเวบ็เพจ 
 - Top       ท าใหรู้ปภาพวางอยูเ่หนือเส้นฐาน 
 - Texttop ท าใหข้อ้ความท่ีลอ้มรอบรูปภาพจะวางตวัอยูใ่นระดบัของรูปภาพ 
 

การจดัระยะห่างของขอ้ความกบัรูปภาพ 
 <IMG HSPACE> ใชส้ าหรับระบุช่องวา่งระหวา่งรูปภาพกบัขอ้ความหรือวตัถุท่ีวางอยู ่ 
ขอบรูปภาพ ทางดา้นซา้ย - ขวา 

 ตวัอยา่ง <IMG HSPACE=Pixels> 

 <IMG VSPACE> ใชส้ าหรับระบุช่องวา่งระหวา่งรูปภาพกบัขอ้ความหรือวตัถุท่ีวางอยู ่ 
ขอบรูปภาพ ทางดา้นบน - ล่าง 
 ตวัอยา่ง <IMG VSPACE=Pixels> 
 



การปรับแต่งขนาดของรูปภาพ 
<IMG WIDTH> ใชส้ าหรับระบุความกวา้งของรูปภาพท่ีตอ้งการจะแทรก 
 ตวัอยา่ง     <IMG WIDTH=Pixels> 
<IMG HEIGHT> ใชส้ าหรับระบุความสูงของรูปภาพท่ีตอ้งการจะแทรก 
 ตวัอยา่ง     <IMG HEIGHT=Pixels> 
การควบคุมขอ้ความรอบรูปภาพ 
<BR Clear> เป็นค าสัง่ท่ีใชส้ าหรับก าหนดขอ้ความท่ีอยูร่อบๆ รูปภาพวา่ตอ้งการใหข้อ้ความอยู ่
ดา้นใดของรูปภาพ 
 ตวัอยา่ง   <BR Clear=Position> 
โดยท่ี Position คือ ค่าท่ีใชก้ าหนดต าแหน่งของขอ้ความ โดยสามารถก าหนดได ้ดงัน้ี  
 - Left ท าใหด้า้นซา้ยของรูปภาพวา่ง ไม่มีขอ้ความใดอยูเ่ลย 
 - Right ท าใหด้า้นขวาของภาพวา่ง 
 - All  ท าใหท้ั้งดา้นขวาและดา้นซา้ยของภาพวา่ง  
การก าหนดพื้นหลงั 
<Body Background=Filename>  
 ตวัอยา่ง    <BODY BACKGROUND=pic\boy.jpg 



แบบฝึกหัด 
จงใช ้HTML ในการเขียนประวติัส่วนตวัไม่ต ่ากวา่ 10 บรรทดั โดยก าหนดใหข้อ้ความแต่ละ

บรรทดัอยูก่ึ่งกลางหนา้จอของบราวเซอร์ และบรรทดัสุดทา้ยก าหนดใหส้ร้างเส้นตรงแนวนอนสี
เขียว ชิดขอบดา้นขวาและมีความกวา้ง 300 Pixel โดยมีรูปภาพประกอบไม่ต ่ากวา่ 2 รูป 
โดยก าหนดให ้

 - รูปภาพท่ี 1 ใหว้างไวส่้วนบนสุดของเอกสารโดยอยูก่ึ่งกลาง มีระยะห่างจาก 
      ขอ้ความบรรทดัแรก 30 Pixel และก าหนดใหรู้ปภาพมีขนาด   
      100x130 Pixel 
 - รูปภาพท่ี 2 ใหว้างรูปภาพอยูใ่นต าแหน่ง 
      ดา้นซา้ยของตวัอกัษร และก าหนดให ้   
      รูปภาพมีขนาด 100x100 Pixel 



เฉลยแบบฝึกหัด 



การเช่ือมโยงเอกสาร 
การเช่ือมโยงเอกสารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. INTERNAL LINK  เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน
เอกสารเดยีวกนั หรือภายในเวบ็ไซต์เดยีวกนั 

2. EXTERNAL LINK  เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก
ไปยงัเวบ็ไซต์อืน่ๆ 



การเช่ือมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดยีวกนั 
• ค าส่ัง <A NAME> เป็นค าส่ังที่ใช้ในการก าหนดช่ือส่วนต่างๆ ที่
อยู่ในหน้าเอกสารทีต้่องการท าการเช่ือมโยง เพือ่ความสะดวกใน
การใช้ค าส่ังเช่ือมโยงข้อมูลภายในเอกสาร 

 รูปแบบค าส่ัง <A NAME=Label>........ข้อความ......</A> 
• ค าส่ัง <A HREF> เป็นค าส่ังที่ใช้ก าหนดเป้าหมายทีต้่องการ
เช่ือมโยงไปหา โดยการใส่ Label ของข้อมูลทีต้่องการเช่ือมโยง 
และใส่ข้อความทีแ่สดงให้ทราบได้เช่ือมโยงไปยงัส่วนใดของ
หน้าเอกสาร 

 รูปแบบค าส่ัง <A HREF=#Label>........ข้อความ......</A> 



ตัวอย่างการเช่ือมโยงหน้าเดียวกนั 



เฉลย 



การเช่ือมโยงไปยงัไฟล์อืน่หรือ Web Page อืน่ 

• ค าส่ัง <A HREF> ใช้ในการเช่ือมโยงไปยงัไฟล์อ่ืน ซ่ึงเป็นค าส่ังเดียวกนั
กบัการเช่ือมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกนั แต่มีวิธีการเรียกใช้ค าส่ังที่
แตกต่างกนั โดยจะมีการระบุช่ือหน้าเว็บทีต้่องการเช่ือมโยงตามด้วย 
.HTML (หากเอกสารน้ันเป็นเอกสาร HTML)  

 รูปแบบค าส่ัง  

 <A HREF=/Path/Filename.html>........ข้อความ......</A> 

โดยที ่ Path  เป็นการระบุต าแหน่งของไฟล์ทีต้่องการเช่ือมโยงไปถงึ ซ่ึงไฟล์
น้ันอาจจะอยู่ในโฟลเดอร์อ่ืน จึงต้องมีการระบุโฟลเดอร์ทีไ่ฟล์น้ันอยู่ด้วย 
Filename เป็นช่ือไฟล์ที่ต้องการเช่ือมโยงไปถงึ 



ตวัอยา่งการเช่ือมโยงไปยงัไฟลอ่ื์น 



เฉลย 



การเช่ือมโยงไปยงัไฟล์อืน่โดยมีการก าหนดต าแหน่ง 

รูปแบบค าส่ัง 
<A HREF=/Path/Filename.html#Label>..ขอ้ความ…</A> 

โดยท่ี   Path  คือ  การระบุต าแหน่งของไฟลท่ี์ตอ้งการเช่ือมโยงไปถึง ซ่ึงไฟลน์ั้น 
                      อาจจะอยูใ่นโฟลเดอร์อ่ืน จึงตอ้งมีการระบุโฟลเดอร์ท่ีไฟลน์ั้นอยูด่ว้ย 

        Filename คือ ช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการเช่ือมโยงไปถึง 
     Label   คือ  ช่ือของหวัขอ้ของขอ้มูลท่ีตอ้งการเช่ือมโยงไปถึง ซ่ึงตอ้งเป็นช่ือท่ี 
                      อยูใ่นไฟลน์ั้นดว้ย 

       /A        คือ    ค  าสั่งปิดค าสั่ง A 

 



ตวัอยา่งการเช่ือมโยงไปยงัไฟลอ่ื์นโดยมีการ
ก าหนดต าแหน่ง 



เฉลย 



การเช่ือมโยงไปยงั Web Sites อืน่ 

รูปแบบค าส่ัง 
<A HREF=URL>……..ขอ้ความ……..</A> หรือ 

<A HREF=FTP://FtpServer> 

โดยท่ี   URL  คือ  ช่ือของเวบ็ไซตห์รือ IP Address ของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการ 
                      เช่ือมโยงถึง 

        FTP   คือ  ค่าท่ีใชก้  าหนดในการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่ีใหบ้ริการไฟล ์FTP 
     FtpServer    คือ  ช่ือของเคร่ือง Server ท่ีใหบ้ริการไฟล ์Ftp 
       /A        คือ    ค  าสั่งปิดค าสั่ง A 

 



ตวัอยา่งการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น 



เฉลย 



การเช่ือมโยงโดยใช้รูปภาพ 
รูปแบบค าส่ัง 

<A HREF=URL><IMG SCR=Filename></A> 

โดยท่ี  URL    คือ  ช่ือของเวบ็ไซตห์รือ IP Address ของเวบ็ไซตท่ี์
ตอ้งการเช่ือมโยงถึง 

   <IMG SCR> คือค าสัง่ท่ีใหใ้นการแทรกรูปภาพ 
  Filename    คือช่ือไฟลรู์ปภาพท่ีจะน ามาใชส้ าหรับการเช่ือมโยงขอ้มูล 
 /A        คือ  ค  าสัง่ปิดค าสัง่ A 



ตัวอย่าง 



การใช้การเช่ือมโยงกบัจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) 

  รูปแบบค าส่ัง 

<A HREF=Mailto:E-Mail Address>…
ขอ้ความ…</A> 

โดยท่ี  Mailto             เป็นการก าหนดการเช่ือมโยงโดยการใชอี้เมล ์
 E-Mail Address   ช่ืออีเมลท่ี์ตอ้งการเช่ือมโยงถึง 
 /A                 คือ  ค  าสัง่ปิดค าสัง่ A 



ตัวอย่าง 



การสร้างล าดบัรายการแบบเรียงล าดบัข้อมูล (OrderedList) 
การสร้างล าดบัรายการแบบเรียงล าดบั คือ รายการท่ีประกอบไปดว้ยตวัอกัษร

หรือตวัเลขท่ีมีการเรียงล าดบัในการแสดงผลปรากฏอยูห่นา้ขอ้ความท่ีเป็น
รายการนั้นๆ เป็นขอ้มูลท่ีมีการอธิบายอยา่งเป็นขั้นตอน โดยการล าดบั
รายการรูปแบบน้ีจะใชต้วัเลขหรือตวัอกัษรเป็นเคร่ืองหมายในการล าดบั
รายการ ซ่ึงมีรูปแบบค าสัง่ ดงัน้ี 

รูปแบบค าส่ัง 

<OL TYPE=Number_Type Start=Number> 

  <LI>………รายการ…………. 
   <LI>………รายการ…………. 
   <LI>………รายการ………….  
</OL> 



โดยท่ี   OL   คือ ค  าสัง่ท่ีใชส้ าหรับการเรียกใชค้  าสัง่ Ordered List 

  TYPE   คือ ค  าสัง่เสริม (Attribute) ท่ีใหก้ าหนดวา่จะแสดง
รายการโดยการใชห้วัขอ้รูปแบบใด 

Number_Type คือ ชนิดของเคร่ืองหมายท่ีน ามาใชใ้นการล าดบั
รายการของขอ้มูลไดแ้ก่ 

    A  ตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ 
  a  ตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ลก็  
  I   ตวัเลขโรมนัพิมพใ์หญ่ 
  i ตวัเลขโรมนัพิมพเ์ลก็ 
  1  ตวัเลขอารบิค 

การสร้างล าดบัรายการแบบเรียงล าดบัข้อมูล (OrderedList) 



การสร้างล าดบัรายการแบบเรียงล าดบัข้อมูล (OrderedList) 

    Start    เป็นค าสัง่เสริม (Attribute) ท่ีใชส้ าหรับก าหนดค่าเร่ิมตน้
ส าหรับหวัขอ้แรก ส าหรับหวัขอ้อนัดบัต่อไปจะถูกก าหนดข้ึนเองโดย
อตัโนมติั 

    Number  คือ ค่าเร่ิมตน้ท่ีตอ้งการใชล้  าดบัรายการ เช่น เร่ิมตน้ท่ี A 

    LI            คือ ค  าสัง่ท่ีใชใ้นการก าหนดรายการต่างๆ 
    /OL         คือ ค  าสัง่ปิดการใชค้  าสัง่ OL 



ตัวอย่าง 



การสร้างล าดบัรายการแบบไม่เรียงล าดบัข้อมูล (Unordered 
List) 

การสร้างล าดบัรายการแบบไม่เรียงล าดบัขอ้มูล คือ รายการท่ีประกอบไปดว้ย
สญัลกัษณ์ต่างๆ วางไวข้า้งหนา้ขอ้ความ หรือรูปภาพท่ีเป็นรายการ (List) 
สญัลกัษณ์ท่ีมกันิยมใชก้มี็รูปส่ีเหล่ียมทึบ (Square) รูปวงกรมทึบ (Disc) 
หรือรูปวงกลม (Circle) ส าหรับรูปแบบค าสัง่ท่ีใชใ้นการสร้างล าดบัรายการ  
แบบน้ี คือ 

รูปแบบค าส่ัง 

<UL TYPE=Bullet_Type> 

 <LH>…………หวัขอ้….................. 

  <LI>………รายการ…………. 
   <LI>………รายการ…………. 
</UL> 



การสร้างล าดบัรายการแบบไม่เรียงล าดบัข้อมูล (Unordered 
List) 

โดยท่ี  UL    คือ ค  าสัง่ท่ีใชใ้นการเรียกใช ้Unordered List 
      Type  คือ ค  าสัง่ท่ีใชส้ าหรับก าหนดค่าของ Bullet Type หรืออาจไม่ระบุก็

ได ้
      Bullet  Type  คือ รูปแบบของสญัลกัษณ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการล าดบัรายการ

ซ่ึงสามารถก าหนดไดด้งัน้ี 
 -  Square จะท าใหมี้รูปส่ีเหล่ียมทึบ วางหนา้ขอ้ความรายการ (List) 
 - Disc     จะท าใหมี้รูปวงกลมทึบ วางหนา้ขอ้ความรายการ (List)  
 - Circle  จะท าใหมี้รูปวงกลมกลวง วางหนา้ขอ้ความรายการ (List) 
LH     คือ  ค  าสัง่ท่ีใชส้ าหรับก าหนดหวัขอ้รายการ 
LI      คือ   ค  าสัง่ท่ีใชใ้นการก าหนดรายการต่างๆ 



ตัวอย่าง 


