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ใบความรู้ หน่วยที่ 4 
เร่ือง การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ 

 
 การทํา Webpage แน่นอนสิ่งหนึ่งท่ีจะขาดไม่ได้นอกจากตัวหนังสือแล้ว รูปภาพก็เป็น
สิ่งจําเป็น การจะนําไฟล์รูปภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้งานภายใน Webpage เราควรจะมีข้อคํานึงถึงดังนี ้
คือ 
 1. ประเภทของไฟล์รูปภาพ เราควรจะใช้เป็นนามสกุล .gif,.jpg หรือ .png จึงจะ
เหมาะสมกับงานบน Website 
 2. ขนาดของไฟล์รูปภาพ (ไม่ใช่ขนาดของรูปภาพ) ควรมีการ Optimize ก่อนการ
นํามาใช้งาน 
 3. ควรมีการใช้งานรูปภาพเท่าท่ีจําเป็น อย่าใส่ให้มากเกินไป 
 4. การตั้งชื่อไฟล์รูปภาพห้ามตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ห้ามเว้นวรรค และไม่ควารยาว
จนเกินไป สามารถใช้ตัวเลขได้ ควรตั้งชื่อให้ตรงกับรูปภาพเพ่ือสะดวกในการค้นหาและแก้ไข 
 5. ควรเตรียมรูปภาพไว้ก่อนท่ีจะทําการแทรก เพ่ือความสะดวกในการจัดการรูปภาพ
และไม่เสียเวลาในการค้นหารูปภาพ 
 
1. การใสรู่ปภาพ 
 การใส่รูปในเว็บเพจนั้นทําได้หลายวิธี ดังนี ้
 1. ลากรูปลงไปใน Document window ได้ทันที โปรแกรมจะทําการ save รูปไว้ใน 
Default images folder ให้เอง ซึ่งจะปรากฎหน้าต่าง PopUp แจ้งเตือนว่า ต้องการ Copy ไฟลร์ูป
นั้นเข้ามาเก็บไว้ยังเว็บเพจหรือไม่ ให้ Click ท่ี OK เพ่ือนําไฟล์มาใช้ในเว็บเพจ 
 2. ไปท่ี File panel ด้านขวามือแล้วลากไฟล์จากใน panel ไปท่ี Document window 
ได้เลย 
 3. คลิกพ้ืนท่ีใน Document window ท่ีต้องการแทรกรูปลงไป จากนั้นไปท่ี Insert Bar 
คลิกไอคอนรูปต้นไม้ ดังรูปด้านล่าง เม่ือคลิกก็จะมีหน้าต่างข้ึนมาให้เลือกรูป สามารถคลิกเลือกรูปท่ี
ต้องการลงในเว็บเพจได้ 
 

 
 
 4. คลิกเมนู Insert > Image แล้วเลือกรูปท่ีต้องการในโฟลเดอร์ท่ีเตรียมไว้แล้ว 
 ไม่ว่าจะแทรกรูปด้วยวิธีใด จะปรากฎหน้าต่าง Image Tag Accessibility Attributes 
ดังภาพด้านล่าง สําหรับใส่ Alternate Text ซึ่งเป็นคําบรรยายภาพ จะแสดงแทนภาพเม่ือภาพท่ี
กําหนดโหลดข้ึนมาแสดงไม่ได้ หรือสําหรับบราวเซอร์ Internet explorer แสดงเม่ือมีเมาส์ไปอยู่
เหนือภาพ ถ้าเขียนคําบรรยายไว้ในไฟล์อ่ืนก็สามารถทําลิงค์ไปหาได้โดยเลือกจากหัวข้อ Long 
description ดังรปู 
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 ซึ่งสําคัญของการใส่รูปภาพ คือ รูปท่ีใส่ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ห้องภาพท่ีเตรียมไว้แล้ว มิ
ฉนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดในการใส่รูปได ้หากมีการย้ายตําแหน่งโฟลเดอร์หลัก 
 
2. การจัดตําแหน่งรูปในเว็บเพจ 
 การจัดตําแหน่งงรูปหรือข้อความต่างๆ ควรใช้ CSS จะทํางานได้ดีกว่าและเกิดปัญหา
น้อยกว่า เพ่ือความสะดวกรวดเร็วก็สามารถจัดตําแหน่งได้ทันทีเหมือนการพิมพ์เอกสารท่ัวๆ ไปดังนี้ 
 2.1 การจัดตําแหน่งรูปให้เข้าก่ึงกลางเว็บเพจ 
  2.1.1 เลือกรูปท่ีต้องการจัด จากนั้นไปท่ี Property inspector 
  2.1.2 คลิกท่ีรูปเครื่องมือจัดเข้าก่ึงกลางดังรูปด้านล่าง 
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 การจัดโดยใช้ Align drop-down ด้านล่าง ให้ผลท่ีแตกต่างกัน เพราะมีการใช้ code 
<p> tag ในการจัดรูปแบบทําให้ไม่สามารถจัดรูปได้ ในการจัดตําแหน่งของรูปควรใช้ CSS ในการจัด
เพราะจะทําให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องกว่า 
 
3. การจัดตําแหน่งรูปให้อยู่ในเนื้อหา 
 การแทรกรูปให้อยู่ในเนื้อหา โดยจัดให้รูปอยู่ทางซ้ายมือของเนื้อหา สามารถทําได้ดังนี้ 
 1.พิมพ์เนื้อหาให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกท่ีตําแหน่งท่ีตอ้งการจะแทรกรูป 
 2.เม่ือเลือกตําแหน่งท่ีต้องการจะวางรูปได้แล้ว ให้ทําการแทรกรูปโดยไปท่ี Insert > 
image หรือไปท่ี Insert bar คลิกท่ีไอคอนรูปต้นไม้ ดังรูป 
 

 
 
 3.ไปท่ี Align drop-down เลือก Left เพ่ือจัดให้รูปอยู่ทางด้านซ้ายของเนื้อหา ดังรูป 
นอกจากนีส้ามารถปรับให้ตัวอักษรอยู่ห่างจากรูปได้โดยกรอกค่าท่ี V space เป็นระยะห่างในแนวบน
ล่าง และ H space เป็นระยะห่างซ้ายและขวา 
 การจัดชิดขวา ก็สามารถทําได้โดยในข้ันตอน Align drop-down ให้เลือก right ก็
สามารถจัดรูปให้ชิดขวา  
 หมายเหตุ การจัดตําแหน่งรูปในลักษณะนี ้ในการทําเว็บเพจจริงๆ นั้นจะไม่ใช้วิธีนี้ 
เนื่องจากจะทําให้การแสดงผลไม่ถูกต้อง แต่จะจัดโดยใช้ตาราง หรอื CSS layout แทน 
 
4. เคร่ืองมือสําหรับการตกแต่งรูปภาพใน Adobe Dreamweaver CS3 
 4.1 เครื่องมือการปรับแต่งภาพ 
 เครื่องมือใหม่ของ Adobe Dreamweaver CS3 ท่ีเก่ียวกับการจัดการรูปนั้นได้เพ่ิม
ข้ึนมามาก เช่น ปรับขนาดภาพ, ปรับความคมชัดของภาพ, ปรับแสง และเครื่องมือท่ีใช้ในการบีบอัด
ไฟล์รูป ซึ่งทําให้สามารถจัดการกับรูปได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน เครื่องมือท่ีใช้จัดการกับรูปจะอยู่ท่ี 
Property inspector โดยจะแสดงเม่ือเราคลิกท่ีรูปภาพ ดังรูป 
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 เครื่องมือท่ีทําให้ใช้งานได้สะดวก คือ เครื่องมือปรับแต่งภาพโดยใช้ Firework โคยเม่ือ
คลิกท่ีปุ่มนี้ จะเป็นการเปิดโปรแกรม Firework ข้ึนมา (Firework เป็นโปรแกรมท่ีทํางานคล้ายกับ 
Illustrator) เม่ือเราทําการปรับแต่งภาพเรียบร้อยแล้ว ภาพท่ีทําการปรับแต่งแล้วจะอัพเดทท่ีหน้า 
Adobe Dreamweaver CS3 อัตโนมัติ 
 หมายเหตุ การปรับแต่งภาพโดยใช้เครื่องมือ ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการแก้ไขท่ีไฟล์
ต้นฉบับโดยตรง โดยจะบันทึกแทนท่ีไฟลร์ูปต้น ดังนั้นควรตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปก่อนจึงทํา
การบันทึก 
 4.2 เครื่องมือสําหรับการตัดภาพ 
 เครื่องมือนี้ใช้ในการตัดภาพเอาเฉพาะส่วนท่ีเราต้องการเท่านั้นหรือเรียกว่าการ Crop 
ภาพ ซึ่งการแก้ไขไฟล์รูปของ Adobe Dreamweaver CS3 จะแก้ไขท่ีไฟล์ต้นฉบับ ถ้าเราไม่ต้องการ
ให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก็ให้ copy ไฟล์นั้นและใช้ไฟล์ท่ี copy แทน จะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าเพราะ
ป้องกันความผิดพลาดหรืออาจต้องการใช้ไฟล์นั้นอีกครั้ง ข้ันตอนการการตัดภาพมีดงันี้ 
  4.2.1 คลิกเลือกรูปท่ีต้องการตัด 
  4.2.2 ไปท่ี Property inspector เลือกเครื่องมือท่ีใช้ตัด 
  4.2.3 เม่ือเลือกเครื่องมือท่ีใช้ตัดแล้วจะมีหน้าต่างคําเตือนข้ึนมาว่า การแก้ไขไฟล์จะ
ทําท่ีไฟล์ต้นฉบับ ให้เราคลิก OK 
  4.2.4 เม่ือคลิก OK ก็จะมีกล่องข้ึนมาในรูป เราสามารถเลือกปรับขนาดพ้ืนท่ี ของ
รูปท่ีเราต้องการให้อยู่ในกล่องนั้น 
  4.2.5 เม่ือปรับขนาดเสร็จแล้วให้ ดับเบิลคลิก ในกล่องการตัดภาพก็จะเสร็จสมบรูณ์
ได้ภาพตามพ้ืนท่ีและขนาดท่ีต้องการ 
 4.3 เครื่องมือปรับความคมชัดของรูป 
 เครื่องมือนี้ใช้ในการปรับความคมชัดของภาพ ซึ่งการแก้ไขไฟล์รูปของ Adobe 
Dreamweaver CS3 จะแก้ไขท่ีไฟล์ต้นฉบับ ถ้าเราไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก็ให้ copy ไฟล์นั้น
และใช้ไฟล์ท่ี copy มาแทน จะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าเพราะป้องกันความผิดพลาดหรือ อาจต้องการใช้
ไฟล์นั้นอีกครั้ง ข้ันตอนมีดังนี้ 
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  4.3.1 เลือกรูปท่ีต้องปรับความคมชัด 
  4.3.2 ไปท่ี Property inspector เลือกเครื่องมือท่ีใช้ปรับความคมชัด 
  4.3.3 เม่ือเลือกเครื่องมือท่ีใช้ตัดแล้วจะมีหน้าต่างคําเตือนข้ึนมาว่า การแก้ไขไฟล์จะ
ทําท่ีไฟล์ต้นฉบับ ให้คลิก OK 
  4.3.4 เม่ือคลิก OK ก็จะมีหน้าต่างข้ึนมาให้เราเลือกปรับความคมชัด 
  4.3.5 คลิก OK ก็จะได้ความคมชัดท่ีต้องการ 
 4.4 เครื่องมือบีบอัดไฟล์รูป 
 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 มีเครื่องมือท่ีใช้ในการบีบอัดไฟล์รูป ซึ่งการบีบ
อัดไฟล์สามารถเลือกฟอร์เมตไฟล์ต่างๆ ได้ดังนี้ JPEG, GIF และ PNG และยังบอกรายละเอียดขนาด
ของไฟล์ท่ีบึบอัดใหท้ราบ ข้อดีของการบีบอัดคือจะให้ไฟล์รูปนั้นมีขนาดเล็ก ทําให้โหลดหน้าเว็บเพจ
นั้นได้เร็ว โดยการแก้ไขไฟล์รูปของ Adobe Dreamweaver CS3 จะแก้ไขท่ีไฟล์ต้นฉบับ ถ้าไม่
ต้องการให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก็ให้ copy ไฟล์นั้นและใช้ไฟล์ท่ี copy มาแทน จะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า
เพราะป้องกันความผิดพลาดหรือ อาจต้องการใช้ไฟล์นั้นอีกครั้ง ข้ันตอนมีดังนี้ 
  4.4.1 เลือกรูปท่ีต้องบีบอัด 
  4.4.2 ไปท่ี Property inspector เลือกเครื่องมือท่ีใช้บีบอัดรูป 
  4.4.3 เม่ือเลือกเครื่องมือท่ีใช้บีบอัดแล้วจะมีหน้าต่างข้ึนมา 
  4.4.4 เลือกฟอร์เมตของไฟล์ท่ีต้องการบีบอัด 
  4.4.5 เม่ือเลือกฟอร์เมตแล้ว ภาพท่ีแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามฟอร์เมตท่ีเลือก  
  4.4.6 คลิก OK การบีบอัดไฟลเ์สร็จเรียบร้อย 
 
5. การใส่ภาพพ้ืนหลัง ในเว็บเพจ 
 พ้ืนหลังของเว็บท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้เว็บดูดีมากข้ึน และทําให้การอ่านเนื้อหาในเว็บทํา
ได้ง่ายยิ่งข้ึน แตห่ากเลือกสีพ้ืนหลังไม่ดี หรือไม่เข้ากับสีของตัวอักษรก็จะให้เกิดอุปสรรคในการอ่าน
เนื้อหาทันที เช่น การใช้ตัวอักษรโทนสีสว่าง พรอ้มกับภาพพ้ืนหลังโทนสว่าง หรือใช้ภาพท่ีมีลวดลาด
มากจนยุ่งเหยิง หรือภาพท่ีเรียงซ้อนกันจนไม่สามารถอ่านเนื้อหาได้ 
 ภาพพ้ืนหลังควรใช้ภาพขนาดเล็กลักษณะเหมือนลายกระเบื้องปูพ้ืน โดยโปรแกรมจะ
นํามาเรียงต่อกันจนเต็มเว็บเพจ เหมือนเป็นภาพเดียวกัน เพ่ือความรวดเร็วในการแสดงผลเว็บเพจ ใส่
ใหญ่จะมีขนาด 100 x 100 px ข้ึนไป แล้วแต่ลวดลาย 
 ข้ันตอนการใส่ภาพพ้ืนหลัง 
 1. เปิดหน้าเว็บเพจท่ีต้องการปรับแต่ง 
 2. ไปท่ี Menu เลือก Modify > Page Properties หรือ คลิกขวาพ้ืนหลังของเว็บเพจ 
เลือก Page Properties  
 3. จะปรากฎหน้าต่าง Page Properties ข้ึนมาดังรูป 
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 4. ท่ี Category ทางซ้ายมือเลือก Appearance  
 5. หัวข้อ Background image ใช้กําหนดภาพพ้ืนหลังของเว็บเพจ โดยคลิกท่ี Browse 
... จะมีหน้าต่างให้เลือกภาพท่ีจะใช้แสดงเป็นพ้ืนหลัง 
 6. Repeat ใช้กําหนดการแสดงผลของภาพพ้ืนหลัง โดยมีคําสั่งย่อยดังนี้ 
  6.1 no-repeat ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังเพียงครั้งเดียว 
  6.2 repeat ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังซ้ํากันหลายๆครั้งจะเต็มพ้ืนท่ีเว็บเพจ 
  6.3 repeat-x ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังซ้ํากันเฉพาะในแนวนอนเท่านั้น 
  6.4 repeat-y ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังซ้ํากันเฉพาะในแนวตั้งเท่านั้น 
 ถ้าไม่กําหนดในหัวข้อ Repeat ภาพพ้ืนหลังจะแสดงผลเต็มพ้ืนท่ีเว็บเพจอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


