
ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นภาษา HTML 

HTML ยอ่มาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึง ท่ีมี
โครงสร้างการเขียนโดยอาศยัตวัก ากบั (Tag) ควบคุมการแสดงผลขอ้ความ รูปภาพ หรือวตัถุ     อ่ืน ๆ ผา่น
โปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกวา่ Attribute ส าหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล 
ของเวบ็ไดด้ว้ย HTML เป็นภาษาท่ีถูกพฒันาโดยWorld Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของ
ภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตดัความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้
สามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้ไดง่้าย และดว้ยประเด็นดงักล่าว ท าใหบ้ริการwww เติบโตขยายตวัอยา่ง
กวา้งขวาง 

 Tag เป็นลกัษณะเฉพาะของภาษา HTML ใชใ้นการระบุรูปแบบค าสั่ง หรือการลงรหสั
ค าสั่ง HTML ภายในเคร่ืองหมาย less-than bracket (<) และ greater-than bracket (>) โดยท่ี Tag 
HTML แบ่งได ้ดงัน้ี 
      1. Tag เดี่ยว เป็น Tag ท่ีไม่ตอ้งมีการปิดรหสั เช่น <hr>(Tag ก ำหนดเส้นคั่น), <br> (Tag ก ำหนดขึน้
บันทดัใหม่)เป็นตน้ 
      2. Tag เปิด/ปิด เป็น Tag ท่ีประกอบดว้ย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเคร่ืองหมาย slash ( / 
) น าหนา้ค าสั่งใน Tag นั้น ๆ เช่น <B>……</B> (Tag ก าหนดตวัหนา), <a href=URL>…จุด link..</a> 
(Tag ก าหนดการเช่ือมโยงขอ้มูล)   เป็นตน้ 
      3. Tag เปิด/ปิด บาง tag ละ tag ปิดได ้เช่น <tr> (Tag ก าหนดแถวตาราง), <th> (Tag ก าหนดคอลมัภ์
ตาราง) 
      4. ค าสั่งใน Tag เขียนดว้ยอกัษรตวัใหญ่หรือเล็กก็ได ้เช่น <Body> หรือ <BODY> หรือ <body> 
 
โครงสร้ำงของภำษำ HTML 
       การเขียนโฮมเพจดว้ยภาษา HTML  นั้น เอกสาร HTML จะประกอบดว้ยส่วนประกอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 
       1. ส่วน Head คือส่วนท่ีจะเป็นหวั (Header) ของหนา้เอกสารทัว่ไป หรือส่วนช่ือเร่ือง (Title) ของ
หนา้ต่างการท างานในระบบ Windows 
      2. ส่วน Body จะเป็นส่วนเน้ือหาของเอกสารนั้น ๆ ซ่ึงจะประกอบดว้ย Tag ค าสั่งในการจดัรูปแบบ หรือ
ตกแต่งเอกสาร HTML 
            ในทั้งสองส่วนน้ีจะอยูภ่ายใน Tag <HTML>…</HTML> ดงัน้ี 
 <html> 
 <head> <title> ส่วนช่ือเอกสำร </title> </head> 
 <body> 
      tag ค ำส่ัง 
  </body> 
 </html> 
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 ค าสั่ง หรือ Tag ท่ีใชใ้นภาษา HTML ประกอบไปดว้ยเคร่ืองหมายนอ้ยกวา่ "<" ตามดว้ย ช่ือค าสั่งและปิด
ทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายมากกวา่ ">" เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีตกแต่งขอ้ความ เพื่อ การแสดงผลขอ้มูล โดยทัว่ไป
ค าสั่งของ HTML ส่วนใหญ่จะอยูเ่ป็นคู่ มีเพียงบาง ค าสั่งเท่านั้น ท่ีมีรูปแบบค าสั่งอยูเ่พียงตวัเดียว ในแต่ละ
ค าสั่ง จะมีค าสั่งเปิดและปิด ค าสั่งปิดของแต่ละ ค าสั่งจะมี รูปแบบเหมือนค าสั่งเปิด เพียงแต่จะเพิ่ม "/" 
(Slash) น าหนา้ค าสั่ง ปิดให้ดู แตกต่าง เท่านั้น และในค าสั่งเปิดบางค าสั่ง อาจมีส่วนขยายอ่ืนผสมอยูด่ว้ย 
       ในการเขียนค าสั่งภาษา HTML สามารถเขียน ดว้ยตวัอกัษร เล็กหรือใหญ่ ทั้งหมดหรือเขียนคละกนัได ้
เช่น<HTML> หรือ <Html> หรือ <html> ซ่ึงจะใหผ้ลเหมือนกนั 
 
ค ำส่ังเร่ิมต้นของเอกสำร HTML 
   <HTML>..........</HTML> 
ค าสั่ง <HTML> เป็นค าสั่งเร่ิมตน้ในการเขียนโปรแกรมและค าสั่ง </HTML> เป็นการส้ินสุด
โปรแกรม HTML ค าสั่งน้ีจะไม่แสดงผลในโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ แต่ตอ้งเขียนเพื่อให้เกิดความเป็นระบบ
ของงาน และเพื่อจะใหรู้้วา่เอกสารน้ีเป็นเอกสารของภาษา HTML ส่วนหวัเร่ืองเอกสารเวบ็ (Head Section) 
   <HEAD>..........</HEAD> 
Head Section เป็นส่วนท่ีใชอ้ธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลเฉพาะของหนา้เวบ็นั้น ๆ เช่น ช่ือเร่ืองของหนา้เวบ็ 
(Title), ช่ือผูจ้ดัท าเวบ็(Author), คียเ์วร์ิดส าหรับการคน้หา (Keyword) โดยมี Tag ส าคญั คือ 
   <TITLE>..........</TITLE > 
 ขอ้ความท่ีใชเ้ป็น TITLE ไม่ควรพิมพเ์กิน 64 ตวัอกัษร, ไม่ตอ้งใส่ลกัษณะ พิเศษ เช่น ตวัหนา เอียง หรือสี 
และควรใชภ้าษาท่ีมีความหมายครอบคลุมถึงเน้ือหาของเวบ็เพจ นั้น หรือเป็นค าส าคญัในการคน้หา 
(Keyword) 
    <BODY>..........</BODY> 
 Body Section เป็นส่วนเน้ือหาหลกัของหนา้เวบ็ ซ่ึงการแสดงผลจะตอ้งใช ้Tag จ านวนมาก ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของขอ้มูล เช่น ขอ้ความ, รูปภาพ, เสียง, วดิีโอ หรือไฟลต่์างๆส่วนเน้ือหาเอกสารเวบ็ เป็นส่วนการ
ท างานหลกัของหนา้เวบ็ ประกอบดว้ย Tag มากมายตามลกัษณะของขอ้มูล ท่ีตอ้งการน าเสนอ การป้อน
ค าสั่งในส่วนน้ี ไม่มีขอ้จ ากดัสามารถป้อนติดกนั หรือ 1 บรรทดัต่อ 1 ค าสั่งก็ได ้แต่ส่วนใหญ่จะยดึรูปแบบท่ี
อ่านง่าย คือ การท ายอ่หนา้ในชุดค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีใหป้้อนค าสั่งทั้งหมดภายใต ้Tag <BODY> … 
</BODY> 
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ในบทเรียนน้ีไดท้  าการจดัเน้ือหาส าหรับการสร้างโฮมเพจดว้ยภาษา HTML ส าหรับกลุ่มค าสั่งไดด้งัน้ี 
1. กลุ่มค าสั่งจดัรูปแบบตวัอกัษร 
2. กลุ่มค าสั่งการจดัรูปแบบเอกสาร 
3. กลุ่มค าสั่งจดัการรูปภาพ 
4. กลุ่มค าสั่งการจดัรูปแบบฉากหลงั 
5. กลุ่มค าสั่งจดัการตาราง 
6. กลุ่มค าสั่งเก่ียวกบัการเช่ือมโยง 
 
สรุป 
<HTML>....</HTML>  ค าสัง่เร่ิมตน้ ค าสั่ง html เป็นค าสั่งเร่ิมการเขียน 
<HEAD>....</HEAD>  เป็นส่วนหวัของเวบ็เพจ บอกคุณสมบติัของเวบ็เพจ 
<TITLE>....</TITLE>   ใชบ้อกช่ือของเวบ็เพจ 
<BODY>....</BODY>  เป็นส่วนส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นส่วนท่ีแสดงเน้ือหา 
                                    ทั้งหมด อาจรวมถึง ขอ้ความ รูปภาพ ตาราง 
                                    การเช่ือมโยง 
 
 


