
Dreamweaver Power Tips 
 
#1 เพมิบราวเซอรต์วัทสีองสาํหรบัการเรยีกดตูวัอย่างเวบเพจ 

 โดยค่าดฟีอลต์ การกดปุม่คําสงั F12 จะเป็นการเปิด MS Internet Explore เพอืใชใ้นการเรยีกดหูน้าเพจ

ปจัจุบนั  ถา้กดแป้ น <Ctrl> + <F12> จะเป็นการเปิดบราวเซอร์ตวัทสีองทกีาํหนดไว ้ ในการกาํหนดบราวเซอรต์วัที

สองใหเ้ลอืกเมนู Edit / Preferences  และเลอืก Preview in Browser จาก Category จากนนัคลกิทเีครอืงหมาย + และ

เลอืกไฟล์บราวเซอรท์ไีดต้ิดตงัไว ้ อย่าลมืคลกิท ีSecondary browser จากนนัคลิก Ok เพอืปิดหน้าต่าง  ทดลองใชง้าน

ดว้ยการกดแป้ น <Ctrl> + <F12> เพอืเรยีกดหูน้าเวบ 

 
 
#2 จดัระเบยีบให ้source code ของคณุ 

 ถา้คณุรูส้กึว่า source code ในเวบเพจของคณุดยูุ่งเหยงิ เขา้ใจยาก  คุณสามารถใชคุ้ณสมบตั ิApply Source 

Formatting ในการจดัระเบยีบให้กบั source code ของคณุได ้ ดว้ยการคลกิทไีอคอน Format Source Code ที

ดา้นล่างทูลบาร ์Coding (เรยีกเมนู Edit / Toolbars / Coding ถา้ไมม่ทีูลบาร ์Coding แสดงอยู่) และเลอืก Code 

Format Settings เพอืกาํหนดรูปแบบ  หรอืเรยีกจากเมนู Commands / Apply Source Formatting หรอืถา้ตอ้งการ

กาํหนดรูปแบบเฉพาะสว่นในสว่นหนึงของ code เลอืก Apply Source Formatting to Selection 

 

 
 
 
 
 
 



#3 ตรวจสอบแบบฟอรม์ 

 คณุสามารถตรวจสอบแบบฟอรม์ไดง้า่ย ๆ โดยไมต่อ้งเขยีนโคด้  ดว้ยการคลกิเลอืกองคป์ระกอบใด ๆ บน

แบบฟอรม์ อย่างเชน่ ชอ่งกรอกขอ้ความ  และเรยีกเมนู Insert / Spry เลอืก Spry Validation widget  จากนีคุณ

สามารถกาํหนดคา่ต่าง ๆ เชน่ จํานวนตวัอกัษรตําสุดหรอืมากทสีดุ  ไดโ้ดยตรงจาก Property inspector 

 

 
#4 เรยีกไฟล์ทเีกยีวขอ้งอย่างงา่ย ๆ 

 เมอืคณุเปิดด ูCode ของไฟล์ HTML หรอื PHP คณุจะเหน็คาํสงัเกยีวกบัไฟล์ทเีกยีวขอ้งอย่างเชน่ CSS, 

Javascript หรอืไฟล์ PHP ทกีาํหนดในคาํสงั include ทดีา้นบนของ Code  คณุสามารถสลบัการทํางานระหวา่งไฟล์

เหล่านีเพอืแกไ้ขและบนัทกึไฟล์ไดอ้ย่างงา่ยดาย  ดว้ยการคลกิทีชอืไฟล์ซงึอยู่บนบาร ์Related Files ซงึจะเป็นการ

แสดง Code ของไฟล์นนั และแสดงหน้าเวบเพจทเีรยีกใชง้านไฟล์ในโหมด Design 

 

 
#5 ขนึบรรทดัใหม่ 

 ถา้คณุกดแป้ น <Enter> จะเป็นการขนึบรรทดัใหม ่2 บรรทดั  ถ้าคุณตอ้งการเลอืนไปยงับรรทดัถดัไป 

ใหก้ดแป้ น <Shift>+<Enter> (หรอืเลอืก Text จากบาร ์Insert และคลกิท ีLine Break tool และเลอืก Line Break 

จากเมนู  หรอืเลอืกเมนู Insert เลอืก HTML เลอืก Special Characters และเลอืก Line Break). 

 



#6 ตรวจสอบ HTML Code 

 คณุสามารถตรวจสอบโคด้โปรแกรม HTML ของไฟลข์องคณุไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยการเลอืกเมนู Commands  

เลอืก Clean-up HTML/XHTML  โปรแกรมจะตรวจสอบโคด้ HTML ถา้มขีอ้ผดิพลาดจะแสดงขอ้ความเพอืใหค้ณุแกไ้ข

โคด้ 

 
 

#7 ตรวจสอบตวัสะกดแบบรวดเรว็ (Spell Checking) 

 ในการตรวจสอบตวัสะกด  เพยีงแคก่ดแป้ น <Shift>+<F7> (หรอืเลอืกเมนู Text และตวัเลอืก Check 

Spelling) 

 



#8 สรา้งและใชง้านเทม็เพลต 

 ใน Dreamweaver เทม็เพลต (Template) ใชส้าํหรบักรณีทเีพจหลาย ๆ เพจใชร้ปูแบบของหน้าเวบเพจ

เดยีวกนัแต่ขอ้มลูแตกต่างกนั  เมอืกาํหนดเทม็เพลตใหก้บัเพจ  เมอืมกีารเปลยีนแปลงใด ๆ ในเทม็เพลตจะสง่ผลต่อ

เพจทุกเพจทใีชง้านเทม็เพลตนนัโดยอตัโนมตัิ 

 ในการสรา้งเทม็เพลต  เมอืสรา้งเพจเรยีบรอ้ย เลอืกตวัเลอืก Save as Template จากเมนู File จะเป็นการ

สรา้งโฟลเดอรส์ําหรบัเทม็เพลตภายในเวบไซต์ และไฟล์เทม็เพลตจะเป็นนามสกลุ .dwt  ในการสรา้งเพจใหมจ่าก 

เทม็เพลตนี  ทเีมนู File เลอืก New และคลกิทแีทบ็ Templates เลอืกชอืเทม็เพลตจากรายการและคลกิ Create 

 
 

#9 ขอ้มลูทเีวบไซต์ทุกเวบไซต์ตอ้งม ี

 ในการสรา้งเพจสาํหรบัเวบไซต์ใด ๆ  ขอ้มลูต่อไปนีเป็นขอ้มลูทไีมค่วรขาด 

 • ชอืเพจ  ปรากฎอยู่มมุซา้ยมอืของบราวเซอร ์ เวลาทผีูใ้ชใ้ชง้านเวบเพจของคณุและตอ้งการบุ๊คมารค์ไว ้

ชอืเพจนีจะไปปรากฎบนบุ๊คมาร์คของเขา 

 • ลงิก ์ ทุก ๆ หน้าควรมลีงิกห์ลกั ๆ สําหรบัไปยงัเนือหาหลกัของเวบไซต์ และทสีาํคญัอย่าลมืลงิกก์ลบัไป 

หน้า Home page ในทุกหน้าดว้ย 

 • ขอ้มลูเกยีวกบัเจา้ของและลขิสทิธ ิ 

 

 
 
 
#10 แกไ้ขไฟล์ CSS 

 คลกิเมนู Windows และเลอืก CSS Styles จะเปิด CSS Styles Panel ทดีา้นขา้ง  คลกิทไีอคอนเพอืเพมิ 

สรา้ง แกไ้ขหรอืลบไฟล์ CSS ไดอ้ย่างงา่ยดาย 

 


