
การจัดทําเว็บเพจเพื่อนําเสนอผลงาน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver 

ขั้นตอนการทํางานดวย Program Dreamweaver 

 เปนโปรแกรมประเภท Web Design ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใชงานในแบบ WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) คือเปนโปรแกรมประเภทคุณออกแบบมาอยางไรกับโปรแกรม
ของคุณ คุณก็เห็นงานของคุณเปนแบบนั้น การใชงานของโปรแกรมจะอํานวยความสะดวกใหกับ
การออกแบบ webpage เปนอยางมาก เนื่องจาก เราไมจําเปนตองมานั่งเรียนรู CODE ของ HTML 
เลย เราก็สามารถสราง website ไดอยางมืออาชีพแลว ซ่ึงโปรแกรมในแนวทางเดียวกันกับ
โปรแกรม Dreamweaver ก็ยกตัวอยาง เชน โปรแกรม FrontPage จากคาย Microsoft เปนตน 

โปรแกรม Dreamweaver ออกมาไดหลากหลาย version แลว จนถึงวันนี้ที่ออกมาลาสุด 
(2004) คือ Version ที่ 7 หรือที่เราเรียกวาเวอรช่ัน MX 2004  

หนาตาและเครื่องมือของโปรแกรม Dreamweaver 

 

อุปกรณหลัก ๆ ของ Dreamweaver ที่เราจะตองใชงานกันบอย ๆ ก็มีอยูดวยกัน 4 อยาง
ดวยกัน ตามหมายเลขในรูปภาพที่เขียนไว เราจะมารูจักกันทีละเครื่องมือกันเรียงตามหมายเลข ดังนี้ 

1. สวนของ Stage ในการทํางาน ซ่ึงเปนพื้นที่หลักที่เราจะตองทําการพิมพ หรือทําการออกแบบ        
หนาเว็บเพจของเรา 

 



2. สวนของหนาตาง Design ซ่ึงเราตองใชงานเมื่อเราตองการเพิ่มเติมความสามารถบางอยางลงไป
ในเว็บเพจของเรา เชน เพิ่ม CSS เขาไปเพื่อใชในการจัดแตงสวนตาง ๆ ของ webpage เปนตน 

3. สวนของ Insert (หรือ Object ใน version.4) สวนนี้เราใชงานกันบอยมาก เชน ใชในการ Insert
รูปภาพเขามาใชงานใน webpage เปนตน 

4. สวนของ Properties สวนนี้ก็เปนอีกสวนที่เราใชงานกันบอยมากเชนเดียวกัน เชน ใชในการ
กําหนดชื่อ Font ภายใน webpage เปนตน 

• เร่ืองการตั้งคา site 

กอนที่เราจะใชงานโปรแกรม Dreamweaver เพื่อการสรางเว็บไซตเรานั้น เราตองทําการตั้ง
ไซต (New Site) ของเว็บขึ้นมาเสียกอน มิฉะนั้นแลวเราจะไมสามารถ Save งานของเราไวใน 
Folder อ่ืนไดเลย เพราะโปรแกรมจะยอมใหเราบันทึกไฟลงานไดในเฉพาะfolder ที่เราทําการ
กําหนดหรือตั้งไซตงานไวแลวเทานั้น และการตั้งไซตนี้ยังสามารถชวยลดปญหาในเรื่องรูปภาพไม
แสดงไดอีกดวย 

วิธีการตั้งไซดงานใหมมีวิธีทําดังนี้ 

 ไปที่เมนู บารของโปรแกรม Dreamweaver แลวเลือกที่ Site จากนั้นเลือกไปที่เมนู New 
Site ดังรูป รูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 

 

 



 

 

2.จากนั้นจะปรากฏ Window ที่ช่ือ Site Definition ขึ้นมา ใหเลือกที่ TAB Advance จากนั้นให
กําหนดคาดังนี้ 

 

รูปที่ 2 

2.1 ที่เมนูดานซายมือของทาน ตรงเมน ูCategory เลือกที่ Local Info 
2.2 ที่ดานขวามือ ที่ชอง Site Name ใหตั้งชื่อ Website (ตามที่ตองการ) 
2.3 ที่ชอง Local Root Folder ใหทาน click ที่รูปfolder ที่อยูบริเวณดานขางของชอง แลวจากนั้นก็
จะปรากฏหนาตางเพื่อใหทานทําการเลือก Folder ที่ตองการจะเก็บ Site งาน Website  



 

รูปที่ 3 

เมื่อทําตามขั้นตอนที่ 2 แลว จากนั้นใหไปที่เมนูดานซายมืออีกครั้ง แลวเลือกที่ Site Map 
Layout ตอมาใหมาที่ดานขวามือของหนาตางนั้น ที่ชอง Home Page ใหทานทําการ click ที่รูป
folder ดานขาง เพื่อเลือกไฟลงานที่ตองการใชเปนหนา Home Page ใน Site (หนาแรกของ 
Website) แนะนําวาไฟล Home Page ควรเปนไฟลช่ือวา index.htm หรือ index.html หรือ index.php 
ตามที่เราตองการใชงาน 

การตั้ง Home Page นี้ มีผลเฉพาะในเครื่องของทานเทานั้น จะไมมีผลกับเว็บที่ใชงานจริง
ใน Internet เมื่อทําเสร็จสิ้นขั้นตอนแลว ก็ Click OK ที่หนาตางนี้ เปนอันเสร็จสิ้นการตั้ง Site งาน
ใหมในเครื่อง 

 
• เร่ืองการ Set คาpage properties 

 
กอนที่จะทําการออกแบบ Webpage ไดนั้น ส่ิงแรกที่เราสมควรจะทําก็คือ การกําหนดคา

ตาง ๆ ใน Page Properties ของ webpage ของเราเสียกอน เพื่อเปนการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน
ของ webpage นั้นเริ่มจาก ใหไปที่ Menu Bar ของโปรแกรม แลว Click เลือกไปที่ Modify จากนั้น
ก็จะมีเมนูยอยแสดงออกมาใหเราไดเลือก ใหเราเลือกไปที่ Page Properties... (Menu Bar -> 
Modify -> Page Properties...) เมื่อเลือกแลวจะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมา ดังใน  รูปที่ 4 



 

 
รูปที่ 4 

 
 
 
ที่หนาตาง Page Properties นีใ้หเรากําหนดคาตาง ๆ ดังนี้ >> 

ที่ชอง Title ใหเราพิมพคําบรรยายเวบ็เพจเรา ที่เราตองการใหปรากฏบริเวณ Title Bar ของ
Browser ที่ Background Image ใหเรา Click ที่ปุม Browse ...เพื่อเลือกรูปภาพมาเปนพื้นหลังของ
เว็บเพจเรา (ในกรณีที่ตองการใชพื้น Background เปนรูปภาพ) 



 

รูปที่ 5 

การกําหนดคาสี 

Background - สีของพื้นหลังของเว็บเพจ 
Text - สีของคาเริ่มตนที่ใชกบัตัวอักษรภายในเว็บเพจ 
Links - สีของขอความซึ่งเปน Link 
Visited Links - สีของขอความซึ่งเปน Link และไดทําการ Click ใชงานไปแลว 
Active Link - สีของขอความซึ่งเปน Link ที่กําลังใชงานอยู 

การกําหนดคาของ Margin 

Left Margin - การกําหนดระยะหางของขอบเว็บเพจของเรากับขอบของ Browser ทางซายมือของ
เรา (สําหรับ IE)  
Top Margin - การกําหนดระยะหางของเวบ็เพจที่เราออกแบบกับชอบของ Browser ทางดานบน 
(สําหรับ IE)  
Margin Width - การกําหนดระยะหางของขอบเว็บเพจของเรากับขอบของ Browser ทางดานกวาง 
หรือแนวนอน (สําหรับ Netscape) 
Margin Height - การกําหนดระยะหางของขอบเว็บเพจของเรากับขอบของ Browser ทางดานสูง 
หรือแนวตั้ง (สําหรับ Netscape)  



สวนอื่น ๆ  

Document Encoding - การกาํหนดคา CODE ในการแสดงผลของภาษา (ตรงนี้แหละที่มีปญหาดาน
ภาษาไทย เพราะเราไมกําหนดคาตรงนี้กัน) 
Tracing Image - เลือกรูปภาพเพื่อใชวางเปนตนแบบในการ Lay Out เวบ็เพจ (ภาพที่เลือกจะไม
แสดงออกทาง Browser) 
Image Transparency - การกาํหนดความคมชัดของภาพจาก Tracing Image 

• การกําหนด Font 

Font หรือ ตัวอักษร เปนสิ่งจําเปนในการจัดทําเว็บเพจ เพราะเปนสัญลักษณในการสื่อ
ความหมายของความ ความคิด ขาวสารตาง ๆ ในบทความนี้จะแนะนําการกาํหนดคา FONT  

วิธีการทํา 

1. ใหทําการพมิพขอความทีต่องการลงบนหนา webpage  
2. จากนั้นใหทําการ ระบายสีขอความ   เพื่อเลือกขอความที่ตองการกําหนดคา Font นั้น  
3. เมื่อเราเลือกขอความที่ตองการไดแลว ใหไปที่หนาตาง Properties เพือ่กําหนดคาของ FONT 
ตาง ดังรูป รูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 

 

ที่หนาตาง Properties ของ Font นั้น จะมีชองตาง ๆ เพื่อใหเรากําหนดคาตาง ไดมากมาย 
โดยคาตาง ๆ ที่เราสามารถกําหนดลงไปไดนั้นมีดังนี ้

+ Format - สามารถกําหนดลักษณะของตวัอักษร วาเปน Paragraph หรือเปน Heading ลงไปได (ดู
ตารางการเปรียบเทียบดานลาง) 



+ Font - เราสามารถเลือกแบบของตัวอักษรไดที่ชองนี ้
+ Size - เราสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรไดที่ชองนี้ 
+ Text Color - ตรงตัวครับ คือ เราสามารถกําหนดของสีตักอักษรไดโดยการ Click เลือกสีที่
ตองการ 
+ Bold - ทําตัวอักษรใหหนา 
+ Italic - ทําตัวอักษรใหเอยีง 
+ Align - ใชจดัรูปแบบของขอความ 
+ Link - .ใชในการกําหนด Link (เร่ืองของ Link จะกลาวถึงตอไป) 
+ Unordered List - กําหนด List หัวขอแบบมีสัญลักษณนําหนา 
+ Ordered List - กําหนด List หวัขอแบบมตีัวเลขนําหนา 
+ Text Oundext & Test Indent - กําหนดการเยื้องของยอหนา 

ตารางเปรียบเทียบขนาด FONT 

Paragraph 

Heading1  

Heading2 

Heading3 

Heading4 

Heading5 

Heading6 

Preformatted 

  

 
 
 

• วิธีการนํารูปภาพเขามาใชงานใน Webpage 



การจัดทํา Webpage แนนอนสิ่งหนึ่งที่จะขาดไมไดนอกจากตวัหนังสือแลว รูปภาพก็เปน
ส่ิงที่จําเปนการจะนําไฟลรูปภาพตาง ๆ เขามาใชงานภายใน webpage เราควรจะมีขอคาํนึงถึงอยู 2 -
3  ประการดวยกัน คือ 
1. ประเภทของไฟลรูปภาพ ไฟลรูปภาพนัน้ เราควรจะใชเปนนามสกลุ *.gif or *.jpg จึงจะ
เหมาะสมกับงานบน website 
2. ขนาดของไฟลรูปภาพ (ไมใชขนาดของรูปภาพ) ควรมีการ Optimize กอนการนํามาใชงาน 
3. ควรมีการใชงานรูปภาพเทาที่จําเปน อยาใสใหมากเกนิไป เพราะจะทําใหเว็บเพจโหลดนานขึ้น  

วิธีการใชงานโปรแกรม Dreamwever ในการ insert image 

ใหเราไปทีห่นาตาง Insert t หรือ Objec (v.4) จากนั้นใหเรา Click เลือกไปที่ Image ของ 
TAB Cmmon ดังในภาพ รูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 7 

เมื่อ Click ไปแลวจะปรากฏหนาตางใหมขึน้มาเพื่อใหเราเลือกไฟลรูปภาพที่จะนําเขามาใช
งานภายในเพจเรา ใหทานเลือกไฟลไดตามตองการ เมื่อเราเลือกไฟลไดแลวก็ Clcik ที่ปุม OK ของ
หนาตางนัน้ 

ในกรณีที่ทานเลือกไฟลจากตาง 
Folder ของ website ที่ทานทํางานอยู จะเกิด 
PopUp แจงเตือนทานวาตองการ Copyไฟล
รูปนั้นเขามาเก็บไวยังเว็บไซตของทาน
หรือไม ตรงนี้ใหClickที่OKเพื่อนําไฟลมาใช
ในwebsiteของเรา ดังภาพ  

 



แตถาเปนการเรียกใชไฟลภาพใน Site ของเรา ก็จะไมมี PopUp นี้เกิดขึ้น เมื่อเราเลือกไฟล
รูปภาพเขามาใน Webpage เราแลว ตอมาใหเราทําการคลิ๊กเลือกที่รูปภาพนั้น (เมื่อเลือกที่ภาพจะมี
เสนลอมกรอบปรากฏขึ้น) เพื่อทําการกําหนดคาใหแกรูปภาพนั้นโดยมีวิธีการดังนี้ 

 ใหไปทีห่นาตาง Properties ดูรูปที่ 8 

 

 

รูปที่ 8 

ที่หนาตาง Properties นี้เราสามารถกําหนดคาตาง ๆ ได ดังนี ้

- ชองแรก จะเปนการกําหนดชื่ออางอิงของไฟลรูปภาพ 
- W จะเปนคาความกวางของรูปภาพ 
- H จะเปนคาความสูงของรูปภาพ 
           ทั้ง W และ H เราสามารถกําหนดได 2 ลักษณะคอืเปนเปอรเซ็นต (%) กับเปน pixel โดยถา
เราใสเปนคาตวัเลขลงไปอยางเดียวจะเปนการกําหนดแบบ Pixel แตถาเราใสเปน 30% จะเปนการ
กาํหนดแบบ เปอรเซ็นต 
- Scr คือตําแหนงของรูปภาพ 
- Link ถาตองการทําภาพนีใ้หมีการเชื่อมโยงกับไฟลอ่ืนหรือเว็บอื่นก็กาํหนดคาตรงสวนนี ้(จะ
กลาวถึงการทาํ link ตอไป) 
- Alt คือการกําหนด Title ของรูปภาพ เมื่อเวลาเอาเมาสวางเหนือรูปภาพจะมี Popup แสดงขอความ
ออกมา  
- V Space คือคาความหางระหวางรูปภาพกับวัตถุอ่ืนทางดานบนและลางของรูป 
- H Space คือคาความหางระหวางรูปภาพกับวัตถุอ่ืนทางดานขวาและซายของรูป 
- Border คอื คาความหนาของกรอบรูปภาพที่ตองการ 
- Align คือการกําหนดจึงมาอยูทางขวามือ และขอความจงึอยูทางซายมอื และมีการกําหนดคาของ
กรอบ(Border) เปน 3 จึงปรากฏกรอบรูปภาพขึ้นมา เปนตน 



 
• เร่ือง วิธีการสราง Link (Text link) 

วิธีการสรางจุดเชื่อมโยง หรือ Hyper Link นั้น เราสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ 

1. Text Link หรือการเชื่อมโยงโดยใชขอความ 
2. Image Link หรือการเชื่อมโยงโดยการใชรูปภาพ 

วิธีการทํา Link ภายใน Website เดียวกัน 

1. ใหทําการพมิพขอความทีต่องการใหเกดิเปน link ลงบนหนาเว็บเพจ 
2. จากนั้นใหเราทําการไฮไลทขอความนั้น (เหมือนที่เราจะทําการ copy ขอความ) 
3. จากนั้นใหไปที่หนาตาง Properties  
4. ตรงหนาตาง properties นีจ้ะพบชอง ๆ หนึ่งที่มีคําวา Link อยู 
5. ที่ชองนี้ใหเรา Click ที่รูปไอคอนคลาย ๆ โฟรเดอรซ่ึงอยูทางขวามือของชองนี้ (Browser for File)  
6. จากนั้นใหเราทําการเลือกไฟลเพจที่เราตองการ Link ไป (ด ูรูปที่ 9) 

 

 

รูปที่ 9 

Link ไปภายนอก website 

บางครั้งเราจําเปนตองมีการสราง Link ไปยังภายนอกเว็บไซต เชนอาจจะอยากจะ Link มา
ที่เว็บ http://www.dwthai.com ดังนี้ ที่ชอง Link (จากขั้นตอนกอน) ใหเราทําการ พิมพ URL ของ
เว็บไซตที่เราตองการ Link ไปหา โดยวิธีการพิมพตองพิมพแบบระบุ Protocol ครับ เชน 
http://www.dwthai.com/ เปนตน ตรง http:// คือการระบุโปรโตคอล 

Link ไปยงั e-mail 

การทํา Link อีกแบบหนึ่งที่นยิมใชกนัคือ การ Link ไปยัง e-mail ที่ตองการ มาดูวิธีการทํา
กัน เชน dwthai@hotmail.com 



1. ไปที่หนาตาง Insert หรือ Object (ใน v.3-4) 
2. เลือกไปที ่Email Link (รูปที่ 10) 
3. เมื่อ Click แลวจะปรากฏหนาตางใหมขึน้มา ใหเราทําการกรอก E-mail Account ที่ตองการ

link ลงไปใน Text Box  
4. ที่ชอง Text ใหทําการพิมพขอความที่ตองการสราง link 
5. ที่ชอง E-Mail ใหเราทําการพมิพ E-Mail Account ที่ตองการลงไป 
6. Click ที่ OK 

                                  รูปที่ 10 

• Image Link 

Image Link หรือ การเชื่อมโยงโดยใชรูปภาพนั้นเปนที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากมีความ
สวยงามและนาสนใจกวาการใช Text หรือขอความทั่วไป แตส่ิงหนึ่งเราควรคํานึงถึง และนํามา
พิจารณาเปนองคประกอบในการเลือกระหวางการใช Text หรือ Image ที่จะนํามาทําเปน link ก็คือ 
ระยะเวลาในการ Load ไฟลเพจของเรา 

วิธีการสราง Image Link 

ใหทําการ Insert ไฟลรูปภาพเขามาภายใน webpage จากนั้น Click เลือกไปที่รูปภาพนั้น 
(เมื่อคลิกแลวจะปรากฏเปนกรอบขึ้นมาที่รูปนั้น) จากนั้นใหไปยังหนาตาง Properties ดัง รูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 11 



รูปที่ 12 

 

<< ที่หนาตาง Properties นี้ใหเราทําการกาํหนดคาที่สําคัญ ๆ ดังนี้ >> 

- Link คลิกเลือกไฟลที่ตองการ link ไป (กรณีไฟลที่ตองการลิงคไปอยูใน site เดียวกัน) หรือ พิมพ 
URL ของไฟลลงไป กรณีถาไฟลอยูตาง site กัน 
- Border ใหเรากําหนดคาเปน 0 เสีย ไมเชนนั้นจะปรากฏกรอบของ link ขึ้นโดยอัตโนมัติที่รูปภาพ
ซ่ึงเปนลิงค (แตถาตองการกรอบนั้นก็ปลอยวางไวไมตองกรอกเลขอะไรทั้งสิ้น)  
- Target กําหนด Browser ที่จะมารองรับไฟลที่เชื่อมโยงไปนั้น โดยมีความหมายดังนี้ >>> 
          ++_blank ใหทําการเปด Browser ใหม สําหรับไฟลที่เชื่อมโยงไป 
          ++_self ใหเปดไฟลที่เชื่อมโยงไปกบั Browser ที่เรียกใชไฟลนัน้ 
          ++_ top ใหทําการเปดไฟลที่เชื่อมโยงไปกับ Browser ปจจุบันและทําการลบ Frame ออก
ทั้งหมด หากใชรวมกับเฟรม 
          ++_self ใหผลคลายกบั _top 

_blank - the target URL will open in a new window  
_self - the target URL will open in the same frame as it was clicked  
_parent - the target URL will open in the parent frameset  
_top - the target URL will open in the full body of the window 
 
Refer : http://www.w3schools.com/tags/tag_link.asp 

สําหรับคาอื่น ๆ ใหกําหนดเหมือนไฟลรูปภาพทั่วไป เปนอันเสร็จสิ้นวิธีการสราง link โดย
ใชไฟลรูปภาพ  

การทํา Link ไปยังจดุท่ีตองการ (Named Anchore) 

Webpage เราสามารถกําหนดจุดหรือตําแหนงที่จะใหแสดงได โดยไมจําเปนตองแสดงที่
ดานบนของ webpage เสมอไป เทคนิคนี้อยางเชนการสรางจุด TOP ไว พอผูใชงานเว็บเพจอานเว็บ
เพจไปจนสุดหนาเพจ ผูสรางเว็บอาจจะสรางจุด LINK ที่มีทําวา TOP แลวใหผูใชงาน click ที่
ขอความนี้ จากนั้นเว็บเพจจะวิ่งขึ้นมายังจุด TOP โดยอัตโนมัติโดยที่ไมตองทําการ Scroll ขึ้นมาแต
อยางไร 



วิธีการสราง 

1. เปดโปรแกรม DW พรอมทั้ง New File ขึ้นมา หรือกรณีที่มีเพจที่สรางไวแลวกใ็หเปดเพจขึ้นมา 
2. นํา cursor ไปวางไวในตําแหนงทีเ่ราจะเชื่อมโยงไป 
3 . จากนั้นไปที่ TOOL BAR Insert ที่ TAB ช่ือวา Common ดังรูป  

      

  

 

รูปที่ 13 

เลือกไปที ่Icon ที่ช่ือวา Named Anchor ดังรูป  

 

รูปที่ 14 

 4. เมื่อเลือกที่ Icon ดังกลาว แลวจะไดหนาตางใหม ดังรูป 

 

รูปที่ 15   

ที่ชองกรอก Anchor Name : ใหทําการตั้ง  ช่ือตําแหนงทีเ่ราจะมีการเชื่อมโยงไป ควรตั้งเปน ENG 
ในรูปกําหนดชื่อวา top จากนั้น Click ที่ปุม OK 

5. เมื่อ CLICK ไปที่ OK ดังกลาวแลว เรากจ็ะไดจุดที่เรา MARK ไว ซ่ึงโดยปรกติจะม ีปุมเหลือง
แสดงใหเราเหน็จุด Named Anchor ในโปรแกรม Dreamweaver ของเรา เมื่อเรากําหนดจุดแลว 



ตอมาก็เปนการสราง Link เพื่อทําการเชื่อมโยงไป ดังนี ้ 
- พิมพของความ หรือ Insert รูปภาพ ที่ตองการสื่อหรือเพื่อตองการกําหนด LINK เขามาในเว็บเพจ 
- จากนั้นใหเลือกไปที่ขอความหรือรูปภาพนั้น 
- มาที่ Panel ที่ช่ือวา Properties ดังรูป 

  

รูปที่ 16 

- ที่ Properties นี้ ใหเราไปทีช่อง Link แลวทําการพิมพเครื่องหมายชารป (#) แลวตามดวยช่ือ 
Named Anchor ที่เราสรางไวในขั้นตอนกอน ดังรูป 

6. เปนอันเสรจ็สิ้นการสราง Named Anchor หรือการกําหนดตําแหนง LINK ในหนาเอกสาร
เดียวกัน  

Trick : Named Anchor นี้ เราสามารถอางอิงไดจากเว็บเพจอื่น ๆ ได โดยทําการพิมพช่ือเว็บเพจ (or 
URL) นั้น ตามดวยตําแหนง Anchor ที่เราตองการใหตําแหนงนั้นแสดง ดังรูป 

 

รูปที่ 17 

 

 

 

 



 

 

• การใชงาน Frame  

Frame หรือ เฟรม คือการแบงพื้นที่หนาจอของ Web Browser ออกเปนสวน ๆ ในแตละ
สวนคือเว็บเพจ 1 เว็บเพจหรือ 1 ไฟลเว็บเพจ  

ขอดีของเฟรม คือ ชวยลดการทํางานซ้ําซอนลงได เชน ชวยใหไมตองตามสรางและแกไข
เมนูที่มีการเรียกใชงานทุก ๆ หนาเว็บเพจ เปนตน 

ขอเสียที่ควรจะคิดถึงในการใชงานเฟรม ดังนี้ 
1. เฟรมควบคุมไดยาก หากไมมีความเขาใจเพียงพอ 
2. เฟรมไมสามารถนําเสนอแกผูพิการทางสายตาได 
3. บาง Web Browser อาจจะไมสามารถเปดเว็บเพจทีใ่ช Frame ได 
4.  เฟรมมีการโหลดที่ชาในครั้งแรก เพราะวา 1 หนาแสดงผลตองทําการโหลดมากกวา 1ไฟล

เว็บเพจขึ้นไปในครั้งเดยีว 
5. เฟรมไมเปนทีส่บอารมณของบรรดา Search Engie ทั้งหลาย ถาคิดจะทําเว็บขายของหรือ

เว็บอะไรก็แลวแตที่ตองการใหคนเขาใชเวบ็มาก ๆ คงไมดีแน 
6. อ่ืน ๆ  

จากเหตุผลขอเสียขางตนของเฟรม จึงอาจจะทําใหเว็บยอดนิยมหลาย ๆ เว็บ (มากกวา 85% 
ของเว็บที่ติดอันดับ) ไมนิยมใชเฟรมกับเว็บเพจของเขา และขอทําความเขาใจนิดวาเฟรมไมไดเกิด
ขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงคโดยตรงกับการเลยเอาทเว็บเพจ เพราะหลายคนเขาใจผิด เชนเดียวกับการที่
คิดวาเลยเยอร (Layer) คือ ส่ิงที่เกิดขึ้นมาเพื่อใชและมีหนาที่โดยตรงกับการเลยเอาทจัดวางหนาเว็บ
เพจ (Layer กับ Layout คงเลย ๆ เหมือนกันเลยคิดวาใช) แตเฟรมเกิดขึ้นมาเพื่อใชในวัตถุประสงค
บางอยาง การเลยเอาทไมใชหนาที่โดยตรงของเฟรม 

เฟรมประกอบดวยไฟลเว็บเพจมากกวา 1 ไฟล 

เฟรมประกอบดวยไฟลเว็บเพจมากกวา 1 ไฟลมาประกอบกันเปนหนาจอแสดงผลบน Web 
Browser ไฟลที่ทําหนาที่เรียกไฟลอ่ืน ๆ ขึ้นมาประกอบเปนหนาจอแสดงผล เราเรียกวาไฟล Frame 
Set ไฟลเฟรมเซ็ทนี้จะทําหนาที่เรียกและกําหนดการจัดวางของไฟลเพจอื่น ๆ ที่ประกอบกันบน
หนาจอแสดงผล เชน ถาเราพิมพ URL ลงไปที่ Address Bar เปน http://www.myweb.net/index.htm 



เพื่อทําการเรียกไฟล index.htm ขึ้นมาแสดง เมื่อเรียกไปแลว ปรากฏวาหนาจอแสดงผลออกมาใน
แบบของ Frame นั้นแสดงวาไฟล index.htm เปนไฟล Frame Set  

เฟรมแตละสวนคือ 1 window 

อยางที่กลาวไปวาเฟรมคือการแบงหนาจอแสดงผลของ Browser เปนสวน ๆ ซ่ึงแตละสวน
นั้นแทจริงแลวก็คือ 1 Window ของ Browser นั้นเอง และในแตละ Window จะมีช่ือเพื่อใชอางอิง
กับ Window อ่ืน ๆ เชน พื้นที่ ๆ มีขนาดใหญที่สุด อาจจะไดช่ือ window วา Mainframe และพื้นที่
ดานบนอาจจะไดช่ือวา Top frame เปนตน  

ทําไมตองมชีื่อในแตละ Window 

เฟรมควรจะมีช่ือในแตละ window เนื่องจากเมื่อเราทําการสราง Link หรือสราง Form ใน
การสงขอมูล เราจะไดอางอิง target ไดถูกตอง หลายครั้งมากที่ตองตอบคําถามวา ทําไม link จาก
เฟรมซายมือ ตองการให ไฟลลิงคเปาหมายนั้นปรากฏที่จอทางขวามือ แตมันกลับปรากฏทับที่เฟรม
ซาย ปญหาแบบนี้ เนื่องจากการสราง Link เราไมไดกําหนดเปาหมายหรือ target ของ window ของ
เฟรม เมื่อไมไดกําหนด คา Default ของ target จึงเปน _self หรือก็คือเปาหมายของ window คือ ตัว
ไฟลที่มีลิงคนั้นเอง 

การสรางเว็บเพจแบบ Frame กับโปรแกรม Dreamweaver 

1. ใหเราไปที่ Main Menu -> File -> New... เหมือนกับขั้นตอนที่ทําการสรางไฟลใหมกับโปรแกรม 
เมื่อไดทําการเลือกไปที่ New แลว โปรแกรมจะทําการเปดหนาตางใหมขึ้นชื่อวา New Document 
มรหนาตางนี้ ใหเราเลือกไปที่ Tab ที่ช่ือวา General แลวเลือก Category เปน Framesets จากนั้นทาง 
List ตรงการหนาตางที่ช่ือวา Framesets: ใหเราเลือกรูปแบบของ Frame ที่เราตองการใชงาน ซ่ึง
รูปแบบของ Frame จะถูก Preview ใหเราเห็น เมื่อเราเลือกไปที่รายการใดรายการหนึ่งที่ List 
Framesets ดังรูป 



 

รูปที่ 18 

หัวขอ ตัวเลือก 

Category Framesets 

Framesets 
เลือกรูปแบบเฟรม หรือรูปแบบการแบงหนาจอ Web 
Browser ตามตองการ ในตวัอยางบทความผมเลือกที่ 
Fixed Top 

Preview ตัวอยางของ Frameset ที่เลือก 

เมื่อเลือกรูปแบบ Framesets ไดตามที่ตองการแลวใหเราทําการคลิ๊กที่ปุม Create จาก
หนาตางNewDocument เพื่อทําการสรางไฟลเว็บเพจใหมไดเลยทันที  

2. เมื่อเราไดไฟลเว็บเพจ ซ่ึงมีลักษณะเฟรมตามที่ตองการแลว จากนั้นใหเราทําการ save ไฟล ซ่ึง
การ Save ไฟลของเว็บเพจที่มีรูปแบบเปนเฟรมนี้ จะมีการเซพที่แตกตางจากไฟลเว็บเพจปรกติ
ทั่วไป ดังที่ไดอธิบายไปเมื่อบทความกอนวา เฟรมประกอบดวยไฟลเว็บเพจมากกวา 1 ไฟล ดังนั้น
การเซพไฟลจึงตองมีมากกวา 1 คร้ังในการเวพครั้งแรก หลังจากที่เราไดทําการ Create ขึ้นมาใหม 
โดยมีวิธีรการดังนี้ 

• ใหไปที ่Main Menu -> Save All ดังรูป ที่เราตองเลือกที่ Save All เนื่องจากวา เราตองการ
ทําการเซพไฟลเว็บเพจทั้งหมดที่นํามาประกอบเปน Frame ของเรา  



 

รูปที่ 19 

 

 

 

• เมื่อเราเลือกที่ Save All แลว โปรแกรมจะเริ่มดําเนินการใหเรา Save ไฟล ในการ Save 
คร้ังแรกของโปรแกรมจะเปนการ Save ไฟลที่เปน Frameset ดังรูป  

 

รูปที่ 20 



ใหเราสังเกตทั้งเสนขอบของจอภาพขณะเซพวาจะปรากฏมีเสนขีด ๆ สีดํา แบบตะเข็บ 
ลอมรอบ Frame ทั้งหมด และที่ช่ือไฟลเร่ิมตน จะมีคําวา Framewset ปรากฏอยู นั้นแสดงวาเรากําลัง
ทําการ Save ไฟลซ่ึงเปน Frameset อยู คร้ังตอมาโปรแกรมจะดําเนินการเซพไฟลอ่ืน ๆ ตอไป  

 

รูปที่ 21 

จากรูปขางตน จะเปนการ Save ไฟลที่อยูดานลางซึ่งเปน Main Frame ของเฟรมรูปแบบนี้
ใหสังเกตที่ เสนขีดสีดํา แบบตะเข็บ ลอมรอบ Frame ที่โปรแกรมกําลังจะทําการเซพ จะเห็นวาเสน
นั้นจะมาลอมรอบอยูที่กรอบดานลาง นั้นแสดงวาโปรแกรมกําลังจะทําการเซพไฟลของหนาจอของ
เฟรมในสวนนี้   เมื่อไดทําการ Save ไฟลขางตนไปแลว โปรแกรมจะทําการเวพไฟลตอไป ดังรูป  



 

รูปที่ 22 

ใหเราสังเกตเชนเดียวกัน คือ สังเกตที่เสนขีดสีดํา แบบตะเข็บ ซ่ึงเสนกรอบสีดํานี้หาก
ลอมรอบที่หนาจอสวนไหนของเฟรม นั้นแสดงวาโปรแกรมกําลังจะทําการเซพไฟลของเฟรมนั้น ๆ 

3. เมื่อเราไดทําการเซพไฟล Frames ทั้งหมดแลว บทความหนา เราจะเรียนรูเร่ืองการกําหนด
คุณสมบัติตาง ๆ ใหกับ Frames ตอไป 

 

 

 

 

 

การกําหนดคณุสมบัติใหกับ Frame 



1. เมื่อเราไดทําการสรางเว็บซึ่งมีลักษณะรูปแบบในแบบ Frame แลว เราตองทําการกําหนดคา
คุณสมบัติตาง ๆ ใหแกเฟรมในแตละเฟรมเสียกอน ใหเราทําการเปดหนาตางที่ช่ือวา Frames ขึ้นมา 
โดยไปที่  

Main Menu -> Window -> Frames ก็จะไดหนาตาง Frames Panel ดังรูปขึ้นมา 

 

รูปที่ 23 

Frames Panel คือ พาเนลที่ชวยใหเราสามารถบริหารจัดการเฟรมที่เราสรางขึ้นที่หนาตางนี้
เราจะสังเกตเห็นไดวามีลักษณะเลยเอาทของเฟรมที่เราสรางไวปรากฏอยู หากเราตองการจะทําการ
กําหนดคาคุณสมบัติ หรือตองการทํางานที่ตําแหนงเฟรมใด ใหเรา Click ไปที่พื้นที่เฟรมนั้นจาก
พาเนลนี้ได หรือหากเราตองการทํางานกับเฟรมที่เปน Fream set ก็ใหเรา Click ไปที่เสนกรอบหนา 
ๆ รอบนอกของพาเนลนี้  

2. เมื่อเราไดทําการเปด Frames Panel ขึ้นมาแลว ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะมาทําการกําหนดคุณสมบัติ
ตาง ๆ ใหกับเฟรมตามที่เราตองการ ดังนี้ 

- เลือกไปที่พืน้ที่เฟรมที่ตองการจาก Frame Panel ดังรูปเลือกไปที ่mainFrame  



 

รูปที่24 

- เมื่อเราเลือกเฟรมที่เราจะทําการกําหนดคุณสมบัติไดแลว จากนั้นใหเรามาที่ Properties เราจะ
สังเกตไดวา Properties ของเรามี option ตาง ๆ พรอมที่จะกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ใหกับเฟรมที่เรา
ตองการแลว ดังรูป 

 

รูปที่ 25 

Option ความหมาย 

Frame name  
ช่ือของเฟรม หรือช่ือของ window เพื่อใชอางอิง
กับเฟรมอื่น ๆ  

Src ไฟลที่เปนเฟรมนั้น 

Scroll 

 

กําหนดคุณสมบัติของการแสดง Scroll Bar  
- Yes ใหแสดง Scroll bar 
- No ไมใหแสดง Scroll bar 
- Auto ทําการแสดง Scroll bar อัตโนมัติเมือ่
ขอมูลมีขนาดเกินกวาจะแสดงไดโดยไมมี Scroll 
bar 
- Default คาเริ่มตนของ Scroll bar เปนไปตามคา



เร่ิมตนของ Web Browser  

Magin width - height 
ระยะหางระหวางเสนกรอบของเฟรมตามแนวตั้ง 
(height)  
และแนวนอน (width)  

No Resize  
กําหนดใหเฟรมมีการเปลี่ยนแปลงขนาดได
หรือไม 

Border 

 

กําหนดวาจะใชเสนขอบแบงเฟรมหรือไม 
- Yes แสดงเสนขอบของเฟรม 
- No ไมแสดงเสนขอบของเฟรม 
- Default คาเริ่มตนของ Border เปนไปตามคา
เร่ิมตนของ Web Browser  

 ฺBorder color  สีของเสนขอบแบงเฟรม 

ตัวอยางการกําหนดคณุสมบัติใหกับเฟรม 

 

รูปที่ 26 

3. สําหรับการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ เชนสีของ Background และอื่น ๆ คุณสามารถกําหนดไดจาก 
Page Properties เชนเดียวกับที่เราใชกับเว็บเพจโดยปรกติ โดยการนํา cursor วางไวบนพื้นที่การ
ทํางานเฟรมที่คุณตองการกําหนด Page Properties (ที่ Document window ไมใชที่ Frames panel) 
จากนั้นเลือกไปที่ Main Menu -> Modify -> Page Properties 

หลายครั้งมากที่การสราง Link กับเว็บที่เราทําการแบงหนาจอ Browser เปนในรูปแบบ
เฟรมมักสรางปญหาใหกับมือใหมหลาย ๆ คน เชน ทําไม link ไปยังไฟล หรือ url ที่ตองการแลว 
ทําไมไมสามารถบังคับใหไฟล หรือ url นั้นปรากฏในสวนของ Main Frame (พื้นที่ ๆ ใหญที่สุดใน
การแบงพื้นที่) ไดเลย ทํา link ทีไร ไฟลที่ link ไปจะทับอยูที่สวนเดิมของเฟรมนั้นทุกที เปนตน ถา
มีปญหาการ link กับเฟรมดังกลาว บทความนี้จะชวยคลายขอสงสัยได  



 

 

การสราง Link กับ Frame 

1. ทําเราทําการสราง Link กับเฟรมที่เราตองการ จากนั้นที่ Link นั้น ใหเราทําการเลือกจุดที่ link นั้น
ไว แลวไปที่ Properties แลวทําการ Click ไปที่ icon รูปโฟลเดอร (Browse for File) เพื่อทําการ 
Brows..ไปยังไฟลที่ตองการสราง link ไปหา หรือหากเปนการ link ไปที่เว็บไซตอ่ืน ก็ใหเราทําการ
พิมพ URL ลงไป ขั้นตอนนี้เหมือนกับการสราง Link ปรกติที่เราไดเรียนรูกันมาแลว 

 

รูปที่ 27 

2. จากนั้นที่ option ที่ช่ือวา Target ใหเราทําการ Click ไปที่ Select Box เพื่อเลือก Action ของ Link 
นี้วาจะทําการเปดไฟลที่ Link ไปหานี้กับหนาตางใด หรือสวนใดของเฟรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปที่ 28 

ตัวเลือก ความหมาย 

_blank 
ทําการเปดไฟลที่ link ไปหากับหนาตาง Browser 
ใหม 

_parent 
ทําการเปดไฟลที่ link ไปหากับหนาตาง Browser 
เดิม 

_self ทําการเปดไฟลที่ link ไปหากับ Frame เดิมที่มี



จุดเชื่อมโยงนัน้ 

_top 
ทําการเปดไฟลที่ link ไปหากับ Browser และ Frame 
จะถูกแทนที่ดวยไฟลที่ lik ไปหานั้นทั้งหมด 

Frame Name สําหรับในสวนนี้ของ Target จะเปนสวนเพิ่มเติม
ขึ้นมา ตามจํานวนเฟรมและชื่อเฟรมที่ผูสรางเฟรม
เปนผูกําหนด จาก Properties ของแตละเฟรม ซ่ึงหาก
เราตองการเปดไฟลที่ทําการ link ไปหากับ Frame 
Name ใด ก็ใหเราเลือกไปที่ช่ือ Frame นั้น ดูรูป
ดานลางประกอบ 

การกําหนด Frame Name (ช่ืออางอิงของเฟรม) กับ Properties 

 

รูปที่ 29 

Frames Panel แสดง เฟรมและชื่อของเฟรมที่เรากําหนดไว (Frame Name)  

 

รูปที่ 30 

ทําการ Link ไปยังไฟล index.htm โดยใหทําการเปดไฟล index.htm ที่เฟรมที่มีช่ือวา content  



 

รูปที่ 31 

 
 

• วิธีการสรางตาราง 

1. ใหนํา cursor ไปวางไวยังตําแหนงทีต่องการสรางตาราง 
2. จากนั้นใหทําการเปด หรือไปที่หนาตาง Insert -> Common ในกรณี MX หรือที่ Object ในกรณี 
version.4  
3. จากนั้นทีห่นาตางนี้ใหไปที่เมน ูCommon Object ที่เมนูนี้เราจะเหน็ Icon เปนรูปตารางอยู ที่ช่ือวา 
Insert Table ใหเราทําการ Click ที่ icon นี้  

 

 

รูปที่ 32 

4. เมื่อไดทําการ Click ที่ Icon นี้แลวจะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมาใหเรากําหนดคาคุณสมบัติตาง ๆ 
ของตารางที่เราจะทําการสราง 



 

 

รูปที่ 33 

 

5. การกําหนดคุณสมบัติของตาราง 

5.1 Row -> กําหนดจํานวนแถวของตาราง (เซลตารางตามแนวนอน) 
5.2 Columns -> กําหนดจํานวนคอลัมนของตาราง (เซลตารางตามแนวตั้ง) 
5.3 Width -> กําหนดความกวางของตาราง ตรงนี้เราสามารถกําหนดไดเปน 2 แบบคือแบบ 
Pixels กับแบบ Percent (%) 
5.4 Border -> กําหนดคาความหนาของกรอบตาราง 
5.5 Cell Padding -> กําหนดระยะหางระหวางกรอบขอขอความกับตวัอักษรภายในเซล 
5.5 Cell Spacing -> กําหนดระยะหางระหวาง Cell ของตาราง 

6. เมื่อกําหนดเสร็จแลวก็ทําการ Click ที่ OK จะไดตารางตามที่ตองการแลว 
7. ถาตารางที่สรางขึ้นเราตองการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหเรา Click เลือกที่ตารางนั้น แลวทําการแกไข
หรือกําหนดคณุสมบัติตารางใหมไดที่หนาตาง Properties ของตาราง 

ตัวอยางของตารางที่สรางขึ้น 



โดยมีการกําหนดคุณสมบัตดิังขอความในตาราง  

Row = 4 Columns=3 
Width=400 
pixel 

Border=3 Cell padding =10 Cell Spacing=20 

      

รูปที่ 34 

Trick : Icon Insert Table จะใชการไมได ถาเปด Mode ของ View อยูใน Layout View ใหทําการ
เปลี่ยน View เปน Standard View 

 

 
• การกําหนด Properties ของตาราง 

วิธีการทํา 

1. ใหทําการสรางตารางขึ้นมา เมื่อสรางขึ้นมาแลวใหทาน Click เลือกไปที่ Table นั้น 
2. จากนั้นใหมาที่หนาตาง Properties ของตาราง หรือเขาไปที่ Main Menu -> Window -> 
Properties (กรณีที่ Properties ถูกปดไว) ดังรูป รูปที่ 35 

 

 

รูปที่ 35 



3. ที่หนาตาง Properties นี้เราจะสามารถกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของตารางได ดังนี ้

Table Id :: ตั้งชื่อ ID ของตาราง (มีประโยชนในการใชอางอิง) 
Rows ::กําหนดจํานวนแถวของตารางที่ตองการ 
Cols :: กําหนดจํานวนคอลมันของตาราง 
W :: กําหนดคาความกวางของตาราง มีใหเลือก 2 หนวย คือ Pixel กับ Percent 
H :: กําหนดคาความสูงของตาราง มีใหเลือก 2 หนวย คอื Pixel กับ Percent 
CellPad :: กําหนดระยะหางระหวางกรอบขอขอความกบัตัวอักษรภายในเซล 
CellSpace :: กําหนดระยะหางระหวาง Cell ของตาราง 
Align :: กําหนดตําแหนงของตาราง 
Border :: กําหนดคาความหนาของกรอบตาราง 
Bg Color :: กําหนดคาสีของ Background 
Brdr Color :: กําหนดคาสีของ เสนกรอบของตาราง 
Bg Image :: กําหนดรูปภาพที่จะนํามาเปน Background ของตาราง (ถากําหนดคา Background เปน
รูปภาพแลว ไมจําเปนตองกาํหนดคา Bg Color) 

ในสวนของ Button อีก 4 ปุมที่เหลือจะมหีนาที ่ดังนี ้

Clear Column Widths :: เปนการ Clear คาความกวางของคอลัมนที่เรากําหนดไว 
Clear Row Height :: เปนการ Clear คาความสูงของแถวตารางที่เรากําหนดไว 
Convert Table Widths to Pixels :: เปนการเปลี่ยนคาความกวางของตารางจากหนวยที่เปนเปอรเซ็น 
(%) เปลีย่นเปนหนวย พิกเซล (Pixel) 
Convert Table Widths to Percent :: เปนการเปลี่ยนคาความกวางของตารางจากหนวยที่เปนพกิเซล 
(Pixel) เปลี่ยนเปนหนวย เปอรเซ็น (%)  
Convert Table Heights to Pixels :: เปนการเปลี่ยนคาความสูงของตารางจากหนวยทีเ่ปนเปอรเซ็น 
(%) เปลีย่นเปนหนวย พิกเซล (Pixel) 
Convert Table Heights to Percent :: เปนการเปลี่ยนคาความสูงของตารางจากหนวยทีเ่ปนพิกเซล 
(Pixel) เปลี่ยนเปนหนวย เปอรเซ็น (%)  

 
• การรวมเซลของตาราง 



บางครั้งเมื่อเราสรางตาราง (Table) ขึ้นมาซึ่งประกอบดวยเซล (cell) หลาย ๆ เซล เราอาจมีความ
จําเปนที่เราตองการเซลตาง ๆ ในแตละแถว (row) หรือคอลัมน (column) ที่ไมเทากนั เชน ใน แถวที่ 
1 เราตองการ 3 เซล แตในแถวที่ 2 เราตองการเปน 2 เซล ดังตัวอยางเปนตน 
 

cell 
1 

cell 2 cell 3 

cell 
1  

ตัวอยางการรวมเซลที่ 2 - 3 ของแถวที่ 2 เขา
ดวยกัน 

รูปที่ 36 

การที่เราจะทําเชนนี้ไดเราตองมีการรวมเซลหรือที่เราเรียกกันวา Merges Cell ตาง ๆ เขา
ดวยกัน มาดูวิธีการทํากัน โดยผมจะทําดังตัวอยางที่เสนอไป คือ เราตองการ row บนเปน 3 เซล และ 
row ลางเปน 2 เซล ดังตัวอยางดานบน 

วิธีการทํา 

1. ใหสรางตารางขึ้นมา โดยใหมี cell เทา ๆ กัน ในที่นี้ผมกําหนดเปน 3 เซล หรือ column 
และ 2 row ก็จะไดตารางดัง รูปที่ 37 

 

 

cell 1 cell 2 cell 3 

cell 1  cell 2  cell 3 

รูปที่ 37 

2. จากนั้นใหเราเลือกเซลที่จะทําการวมเขาไวดวยกัน ตามที่เราตองการ ในที่นี้เราจองการรวมเซลที่ 
2 และเซลที่ 3 ของแถวที่ 2 ไวดวยกัน โดย... 
วิธีท่ี 1 - ทําการ กดปุม Ctrl ของแปนคียบอรดไว แลวจากนั้นใชเมาสคลิกเลือกเซลที่ตองการทั้ง 2 
เซล เมื่อเลือกแลวใหเราปลอยแปง Ctrl ของคียบอรดได 
วิธีท่ี 2 - ใหเราทําการเลือกที่เซลตนทางที่เราตองการแลวทําการ Drag เมาสไปยังเซลปลายทางที่เรา



ตองการ 
เมื่อเราทําการเลือกเซลที่ตองการไดตามจํานวนที่ตองการแลว เราจะสังเกตที่ตารางเห็นวาจะเกิดเสน
ดํา ๆ อยูกับเซลตาง ๆ ที่เราเลือกไวดังรูป 

 

 

รูปที่ 38 

3. เมื่อเลือกเซลเสร็จแลวใหเรามาที่หนาตาง Properties แลวใหเราคลิกเลือกไปที่ Icon ที่ช่ือวา 
Merges selected cells using spans ดังรูป 

 

 

รูปที่ 39 

 


