การจัดการตาราง
การรวมเซลล์ (Merge Cell)
เซลที่อยูใ่ นตาราง สามารถรวมกันได้ เรี ยกว่า Merge Cells มีวธิ ี ดงั ต่อไปนี้
1. เลือกเซลที่จะรวมเข้าด้วยกัน
2. คลิกขวาในตาราง แล้วเลือกคาสั่ง Table >> Merge Cells
3. เซลล์ที่เลือกไว้จะรวมกันเป็ นเซลเดียว

การใส่ ข้อมูลในตาราง
ข้ อมูลข้ อความ
หมายรวมถึงตัวอักษร ตัวเลข อักษรพิเศษ หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ

ข้ อมูลรู ปภาพ
ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. คลิกที่ช่องเซลล์ที่ตอ้ งการจะใส่ รูปภาพ
2. คลิกที่เครื่ องมือรู ปภาพ หรื อคาสั่ง Insert >> Image
3. จะได้หน้าต่าง Select Image Source เลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการแล้วคลิก OK
4. ภาพจะแทรกในเซลล์น้ นั ทันที
5. ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับตาราง

การตกแต่ งตาราง
การใส่ สีพนื้
1. คลิกเลือกตารางหรื อช่องเซลล์ที่ตอ้ งการจะใส่ สีพ้นื หลังและเส้นขอบ

2. คลิกเลือก
จะแสดงถาดสี จานวนมาก
3. คลิกเลือกสี ที่ตอ้ งการ

การเปลีย่ นขนาดเส้ นตาราง
1. คลิกเลือกตารางหรื อเส้นตารางที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนขนาดเส้นขอบ
2. ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของตารางให้แก้ไขตัวเลขในช่อง Border เช่น1 2 3 และถ้า
ต้องการซ่ อนเส้นขอบให้เปลี่ยนเป็ นเลข 0

การสร้ างเงาให้ ตารางใน Dremweaver
1. ให้ทาการสร้างไฟล์ Pixels img ขึ้นมาก่อน โดยใช้ Photoshop สร้างไฟล์ใหม่
File --> New แล้วกาหนด Contents = Transparent และปรับความสู งความกว้าง เท่ากับ 5 จากนั้น
เราก็จะได้ไฟล์ใหม่ที่มีลกั ษณะโปร่ ง จากนั้นให้ทาการ Save For Web โดย กาหนดให้เป็ นไฟล์เป็ น
นามสกุล Gif เราก็จะได้ไฟล์ pixels.gif (ให้บนั ทึกชื่อpixels)

2. ให้การเปิ ดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาจากนั้นให้ใส่ Table 2 Columns โดยคลิ๊กไอค่อน
รู ป Table หรื อใช้คาสั่ง Insert --> Table แล้วให้ต้ งั ค่าดังตัวอย่าง

3. จากนั้นให้ใส่ Table โดยใช้ข้ นั ตอนที่2 (หรื อทาการคลิ๊กที่Table แล้วทาการ Copy

แล้ว Paste อีก 2 บรรทัด) เพิ่มอีก 2 ดังตัวอย่าง

4. ให้ทาการใส่ สีพ้นื หลัง Table แถวที่ 1. ใน Columns ที่ 1เป็ นสี พ้นื หลังของเมนู Columns 2. ไม่ตอ้ งใส่ . ก็
จะได้ดงั่ ตัวอย่าง.

5. ให้ทาการใส่ สีพ้นื หลัง Table แถวที่ 2. ใน Columns ที่ 1เป็ นสี พ้ืนหลังของเมนู Columns 2. ไม่ตอ้ งใส่ . ก็
จะได้ดงั่ ตัวอย่าง.

6. ให้ทาการใส่ สีพ้นื หลัง Table แถวที่ 2. Columns ที่ 2. เป็ นสี พ้นื ของเงา (โคสสี #C0C0C0) แล้ว
ใส่ Table แถวที่ 3. Columns 2. เป็ นสี เงาเหมือน แถวที่ 2. ดังตัวอย่าง

7. เมื่อเราได้โครงร่ าง Table ดังตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นให้ทาการปรับแต่งโดยการกาหนดความกว้าง
ภายใน Columns แต่ ละ Columnsและ ใช้ pixels.gif กาหนดความสู งความกว้างในแต่ละ Columns โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
7.1 ให้การทางานมาอยูท่ ี่ table แถวที่1. จากนั้นให้เคอร์ เซอร์ อยูใ่ น Columns ที่1. แล้วให้ใส่ ไฟล์
pixels.gif ไป โดย คลิ๊กเลือกไอค่อนรู ปภาพ แล้วปรับความกว้างใน Columns ที่ 2. เท่ากับ 5 จากนั้น Table ก็
จะหมดความขนาดของ pixels.gif ดังตัวอย่าง.

7.2 จากนั้นให้การทางานอยูท่ ี่ Table แถวที่2. แล้วให้พิมพ์ขอ้ มูลลงไปใน Columns ที่1. แล้ว
ใส่ Pixels.gif ลงไปใน Columns ที่2. แล้วใสความกว้างของ Columns = 5 ลักษณะ Table ก็จะหดตัวดัง
ตัวอย่าง

7.3 จากนั้นให้การทางานอยูท่ ี่ Table แถวที่3. แล้วให้ทาการใส่ Pixels.gif ลงไปในColumns ทั้งสอง
แล้วปรับค่าความ กว้างของ Columsแรก เท่ากับ 5 แล้ว Table ก็จะหดตัวเท่ากับความสู งของ pixels.gif

จากนั้นเราลองทาการแสดงผลที่ Browser ก็จะเห็นเมนูมีลกั ษณะมีเงาลอยออกมาจากพื้นดังตัวอย่าง
ก็เป็ นอันเสร็ จกระบวนการ.

